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Øvre Eiker kommune        Vedtatt dato: 
        Dato for planforslag: 30.04 20. 

Reguleringsplan for Epleveien 23 
Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

PlanID: 0674_1 

Saksnummer <xxxxxx> 

1. Planens hensikt 
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksiterende boligområde med konsentrert og 
frittliggende småhusbebyggelse.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
2.1 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete 
kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om 
kulturminner § 8 2. ledd. 

2.2 Avkjørsler 
Avkjørsler markert på plankartet angir antall avkjørsler og hvilen veg tomten skal ha avkjørsel fra. Endelig 
plassering vises i utomhusplan. 

3. Bestemmelser til arealformål 
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)  
 

3.1.1  Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg  
a) Krav til utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse på felt BKS skal det foreligge en utomhusplan i målestokk 1:200 
for hele feltet. Utomhusplanen skal minimum vise plassering av bygninger og anlegg (herunder trafo og 
renovasjonsløsninger), tomteinndeling, lekearealer, areal som inngår i MUA, parkering, 
avkjøring/adkomst, koter for eksisterende og nytt terreng samt overvannshåndtering.  

Det skal legges vekt på tilpassing til terreng og utsiktsforhold ved plassering av bebyggelsen. 

b) Tilgjengelighet 
Området skal være tilgjengelig og utformes slik at det kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 
Gjeldene bestemmelser i Byggeteknisk forskrift legges til grunn for utforming av utomhusanlegg og 
boliger.  

c) Renovasjon 
Innenfor området skal det avsettes areal til felles avfallsløsninger. Løsningen skal være helt eller delvis 
nedgravd. Oppstillingsplassen skal plasseres: 
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 Lett tilgjengelig for renovatør 
 Slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller omgivelsene blir sjenert 
 Slik at konsekvensene av en evt. brann blir små 
 Slik at det ikke oppstår skade på andre gjenstander 

Plassering av renovasjon skal vises på utomhusplan ved rammesøknad.  

d) Byggegrenser 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene angitt på plankartet, med unntak av parkeringsplasser 
og garasjer/carporter og mindre bygninger. Frittstående garasje, uthus, trafostasjon, renovasjon o.l. 
mindre bygninger (jf. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 1 meter fra tomtegrense/ formålsgrense annet 
vegformål eller bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. Ved innkjøring til garasje 
vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden økes til 6 meter fra tomtegrense/formålsgrense annet 
vegformål. 

 

3.1.2  Frittliggende småhusbebyggelse (felt BFS) 
a) Arealbruk 
På felt BFS tillates det oppført frittliggende eneboliger med inntil en sekundærleilighet på maks 60 m2 BRA 
pr tomt.  

b) Grad av utnytting 
Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 30 %. For parkeringsplasser utenom garasje/carport skal det 
medregnes 18 m2 pr plass. Plasser ut over kravet i bestemmelsene skal ikke medregnes i grad av utnytting. 

c) Byggehøyder 
Det tillates inntil 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittlige 
nivå. 

d) Utforming og plassering av bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse skal plassers innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Utforming og plassering av 
bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng og omgivelser. Med tilpasning menes at 
plassering, størrelse, materialbruk og farger skal harmonere med eksisterende struktur og terreng. 
Garasje skal harmonere/tilpasses boligen. 

e) Parkering 
Det skal avsettes 3 bilparkeringsplasser på egen tomt for hver boenhet. I tillegg skal det avsettes 1 plass 
dersom det legges til rette for sekundærleilighet. 

f) Uteoppholdsareal 
Det skal avsettes areal på egen tomt til uteopphold på minimum 200 m2 pr enebolig, med tillegg av 50 m2 
for sekundærleilighet.  

 

3.1.3  Konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS) 
a) Arealbruk 
På felt BKS tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse i form av kjede- og rekkehus med tilhørende 
anlegg, samt vertikaldelte tomannsboliger. Innenfor området gis det også anledning til å oppføre 
trafostasjon som harmonerer med øvrig bebyggelse. 

 Det gis en øvre begrensing på 23 boenheter.  

b) Grad av utnytting 
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Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 40 %. For parkeringsplasser utenom garasje/carport skal det 
medregnes 18 m2 pr plass. Plasser ut over kravet i bestemmelsene skal ikke medregnes i grad av utnytting. 

c) Byggehøyder 
Det tillates inntil 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittlige 
nivå. 

d) Utforming og plassering av bebyggelse og anlegg 
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng og omgivelser. Med 
tilpasning menes at eksisterende terreng i størst mulig grad skal bevares. 

e) Parkering 
Det skal avsettes 2 bilparkeringsplasser på egen tomt for hver boenhet.  Tilsvarende skal det avsettes 2 
sykkelparkeringer pr boenhet på egen tomt.  

f) Uteoppholdsareal 
Det skal avsettes areal på egen tomt til uteopphold på minimum 100 m2 pr boenhet. Inntil 25 m2 av 
takterrasser/balkong kan medregnes i uteoppholdsarealet. 

g) Tomter 
Tomteinndeling/seksjonering skal fastsettes i utomhusplan 

h) Lekeplass 
På felt BKS skal det opparbeides felles lekeplass (sandlekeplass) på minimum 150m2, eventuelt 2 plasser á 
75 m2    .  Lekeplassen(e) skal sikres mot trafikk/kjøretøy og ha gode solforhold.  

i) Gangforbindelse 
Innenfor felt BKS skal det sikres gangforbindelse mellom Epleveien og SKV1. 

 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
 

3.2.1  Kjøreveg 
a) Offentlig kjøreveg  
o_SKV1 skal ha følgende tverrprofil: 4,5 m kjørebanebredde og 2 x 0,25 m skulder. 

b) Felles kjøreveg 
Kjøreveg, f_SKV2, er felles for felt BFS. f _SKV2 skal ha følgende tverrprofil: 3,0 m kjørebanebredde og 2 x 
0,25 m skulder. 

3.2.2  Annen veggrunn 
Annen veggrunn, grøntareal, skal nyttes til grøft og snøopplag. Arealet skal tilsås og settes i stand samtidig 
med vegarealet for øvrig. Annen veggrunn tilhører den vegen det ligger inntil.  
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4. Rekkefølgebestemmelser  
 

4.1 Før rammetillatelse (felt BKS) 
4.1.1  Krav til utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse på felt BKS skal det foreligge en utomhusplan slik det er angitt i 
2.1. 

4.2 Før igangsettingstillatelse (felt BKS og BFS) 
4.2.1  Strøm, vann og avløp 
Før det gis tillatelse felt BFS og BKS skal det dokumenteres at det er tilstrekkelig strømforsyning og vann- 
og avløpsforhold til hele planområdet. 

 

4.3 Før bebyggelse tas i bruk (felt BKS og BFS) 
4.3.1   Veg 
Før bebyggelse på felt BFS og BKS tas i bruk skal kjøreveg o_ SKV1 med tilhørende annet vegareal være 
ferdig opparbeidet som vist på plankartet.  

Før bebyggelse på felt BFS tas i bruk skal kjøreveg f_SKV2 med tilhørende annet vegareal være ferdig 
opparbeidet som vist på plankartet. 

Annen veggrunn grøntareal, tilsås og settes i stand samtidig med vegarealet for øvrig 

4.3.2  Krav til lekeplass 
Før første bolig på felt BKS kan tas i bruk skal det minimum være opparbeidet en sandlekeplass på 75 m2 
eller alternativ en sandlekeplass på 150 m2.  

Før den siste halvparten av boligene på felt BKS kan tas i bruk skal det være opparbeidet minimum to 
sandlekeplasser på 75 m2 eller alternativ en sandlekeplass på 150 m2.  

4.3.3  Krav til utbedring av gangvei 
Før første bolig på felt BKS kan tas i bruk skal Lærerveien være utbedret med belysing for den delen av 
veien som ikke er tillatt for motorisert ferdsel.   


