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§ 1  PLANENS HENSIKT 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utvikling av Fosenjordet til boligbebyggelse med 

tilhørende anlegg. 

 

§ 2  FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1  Støy 
Det skal ved rammesøknad fremlegges støyfaglig utredning og nødvendig dokumentasjon på at støy fra 

trafikk innfrir gjeldende grenseverdier, jf. T-1442/2016 eller senere utgaver av denne retningslinjen.  

 

§ 2.2  Uteomhusplan 

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge en helhetlig utomhusplan som omfatter BKS1, BKS2 og 

BKS3. 

 

Landskapsplanen skal leveres i egnet målestokk. Den skal vise bebyggelsens plassering, terrengbehandling, 

funksjon og utforming av utearealer (inkludert toppdekke, beplantning, atkomst, parkering, 

renovasjonsløsning og møblering) og vann- og avløpsnett. Innhold og utforming av felles møte- og 

lekeplasser i tråd med § 6.6, skal vises og utredes i en skriftlig funksjons- og kvalitetsbeskrivelse.  

 

§ 2.3  Universell utforming 
Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, og uterom og bygninger skal være tilpasset 

bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. 

 

§ 2.4  Teknisk plan 

Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg. Samferdselsanlegg skal anlegges i 

samsvar med gjeldende normal for vei- og gateutforming for Øvre Eiker kommune. 

 

§ 3  Rekkefølgebestemmelser 

a) Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal søknad om vann- og avløpsledninger og andre tekniske løsninger 

godkjennes av kommunen.  

Overvann skal håndteres på egen grunn og fordrøyes slik at utslippet fra planområdet ikke overstiger 

dagens nivå. 

Før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbygging, skal veg o_SV og fortau o_SF1, o_SF2, o_SF3 og 

o_SF4 være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer. 



Så snart anleggsarbeidet er avsluttet og før det kan gis brukstillatelse for tilhørende boliger skal 

trafikkområder, veier og VA-anlegg istandsettes. Terrenget skal tilrettelegges slik at stedegen 

vegetasjon raskt kan etablere seg. 

 

b) Krav til stabilitet og egnet byggegrunn 

Før det kan gis igangsettingstillatelse skal utredning som avklarer områdestabilitet og sikkerhet for 

konkrete byggetiltak innenfor byggeområde BKS1, BKS2 og BKS3 være utført. Nødvendige 

stabilitetstiltak skal være etablert. 

Før det kan gis brukstillatelse skal tilstrekkelig stabilitet for det enkelte tiltak og området i sin helhet 

være sikret. 

c) Utearealer 

Før det kan gis brukstillatelse for boligbebyggelse skal tilhørende utearealer, møte- og lekeplasser  være 

ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal 

utearealene opparbeides påfølgende vår. 

d) Grønnstruktur 

I notat «Naturmiljøkartlegging på Fosenjordet» fremgår forslag for avbøtende tiltak for det terrestriske 

og akvatiske miljøet i forbindelse med anleggsgjennomføring. Avbøtende tiltak beskrives sammen med 

utarbeidelse av utomhusplan. 

 

§ 4  Nettstasjon 

Det tillates etablert nettstasjon innenfor samtlige formål, bortsett fra område avsatt til lekeplass. 

Nettstasjonen skal ha en sentral plassering, fortrinnsvis langs samleveien og innenfor faresone 

høyspenningsanlegg. Plassering av nettstasjon skal avklares med netteier. 

 

§ 5  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.  

 

§ 6  BEBYGGELSE OG ANLEGG  

§ 6.1  Utforming 

For området regulert til frittliggende småhusbebyggelse (BFS) gjelder kommuneplanens bestemmelser. 

Området regulert til konsentrert småhusbebyggelse (BKS 1-3), kan bebygges med to- fire- seksmannsbolig, 

eller rekkehus innenfor grad av utnytting.  

 

§ 6.2  Grad av utnytting 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 35%.  

Beregningen av %-BYA inkluderer overflateparkering. Ved fradeling av eiendommer skal utnyttelsen også 

ivaretas innenfor eiendomsgrensene.  

 

§ 6.3  Byggehøyder 
Tillatt maksimal mønehøyde er 10,5m over gjennomsnittlig planert terreng.  

 



Det tillates etablering av takterrasser. Rekkverk skal trekkes 1m tilbake fra fasade. På takterrasse kan det 

plasseres inntil 15kvm åpent overbygd areal som pergola eller liknende. Denne skal plasseres i forbindelse 

med heis/trapperom og ha avstand til fasade på minst 3m. 

Tilbaketrukne heis-/trappetårn kan tillates 2,1m over maksimal byggehøyde. Heis-/trappetårnet skal være 

tilbaketrukket minst 3m fra fasadelivet. 

 

§ 6.4  Parkering 
Det skal etableres min. 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet, der 0,2 utgjør gjesteparkering. 

Biloppstillingsplasser kan etableres i parkeringskjeller eller som biloppstillingsplasser på terreng. 

Skiltet gjesteparkering kan etableres med biloppstillingsplasser på terreng. Deler av parkeringskravet for 

BKS1 og BKS2 kan ivaretas på SPA. 

 

§ 6.5  Plassering av bygg 

Bygninger skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser.  

Frittstående garasje kan oppføres inntil 1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med 

tilsvarende bygning på naboeiendom. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal 

denne avstanden økes til 7 m. Plassering over byggegrense mot VA-anlegg skal godkjennes av 

kommunen. 

Ved fradeling av tomter til bolig tillates oppføring av bolig med minste avstand 1 meter til 

eiendomsgrense. Det forutsettes i slike tilfeller at brannkrav løses på egen eiendom slik at 

bygninger plassert nærmere nabogrense enn bygningens halve høyde ikke gir begrensninger på 

naboeiendom. 

 

§ 6.6  Uteopphold, lekeplasser og fellesarealer 

Arealene skal detaljeres i aktuell uteomhusplan og opparbeides med variasjon i funksjoner og utforming 

med tanke på ulike brukergrupper. 

a) Privat uteopphold 

Hver boenhet skal ha tilgang til minimum 10 m² privat og skjermet uteoppholdsareal. Kravet kan ivaretas 

med åpen balkong eller tilsvarende løsning.  

 

b) Interne fellesarealer 

Det skal opparbeides felles møte- og lekeplasser i hvert delfelt. Arealene skal fordeles på maksimalt to 

områder. Arealene skal fremstå samlet og lokaliseres sentralt innenfor delområdet. De skal tilrettelegges 

som møteplass for alle brukergrupper i bofelleskapet, men med hovedvekt på nærlek for småbarn.  

 

c) Felles lekeplass (BLK)  

BLK skal tilrettelegges som en felles lekeplass for hele planområdet med muligheter for samlinger, 

rekreasjon og lek. Arealene skal utformes slik at de ivaretar interessene til barn og unge. Arealet skal eies av 

tilgrensende boligsameie. 

 

d) Felles uteopphold (BUT) 

BUT skal tilrettelegges for aktiviteter som ivaretar beboernes felles interesser. Arealet kan benyttes til 

parsellhage, park eller tilsvarende sosial møtearena. BUT skal eies av tilgrensende boligsameie. 



 

§ 6.7  Avkjørsler 

Avkjørsler skal oppfylle kommunale retningslinjer for utforming. 

Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate 

tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen 

ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l.  

 

§ 7  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 7.1  Veg 
a) Vegframføring 

Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Ved opparbeidelse av vegene kan 

kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å sikre minimale terrenginngrep.  

Det skal i størst mulig grad benyttes stedlige masser. Fyllinger skal tilsås umiddelbart etter at 

anleggsarbeidet er avsluttet. 

b) o_SV og o_SF 

Veg og fortau skal være offentlige. 

§ 7.2   Parkering (SPA) 

SPA er felles parkering for BKS1 og BKS2. 

Innenfor formålet kan det etableres biloppstillingsplasser, carporter, garasjeanlegg. For å bryte opp den 

store flaten skal det beplantes mot veg o_SV. Beplantningen skal ikke hindre nødvendig sikt ved utkjøring 

fra SPA. Det kan tillates innkjøring fra SPA til BKS2. 

 

§ 7.3  Renovasjon (BRE) 

Arealene avsettes til renovasjon. Det tillates mindre justeringer i forbindelse med utomhusplanen. 

 

§ 8  GRØNNSTRUKTUR 

§ 8.1  Grønnstruktur 

I områder avsatt til grønnstruktur skal eksisterende vegetasjon bevares der dette er mulig og 

hensiktsmessig. Enkle skjøtselstiltak som bedrer solforhold, bokvaliteter og muligheten til ferdsel uten å 

forringe naturverdiene, kan tillates. Grønnstrukturen skal ikke inngjerdes.   

Det kan oppføres mindre bygninger og anlegg tilhørende vann- og avløpsanlegg og etableres motfyllinger i 

tråd med geoteknisk prosjektering. Arealene istandsettes for å bidra til å sikre naturverdier.  

 

§ 9  BESTEMMELSESOMRÅDE 

§ 5.1 Utforming 

Innenfor områder markert med #1, kan det fylles opp og utføres geotekniske stabiliseringstiltak. Området 

skal istandsettes på en slik måte at naturverdiene kan reetableres i best mulig grad. 

 

§ 10  HENSYNSSONER 

§ 10.1  Sikringssoner 
a) Frisikt 



I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at 

disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder som ikke hindrer sikt kan likevel 

tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Det samme gjelder enkeltstående 

oppstammede trær som ikke hindrer sikt. 

 

§ 10.2  Faresoner 
a) Ras- og skredfare (H310) 

Området markert med faresone ras- og skredfare og det kan ikke igangsettes tiltak før nødvendige 

stabiliserende tiltak som fremgår i geoteknisk vurderingsrapport (01.12.2018.) eller senere geotekniske 

vurderinger er etablert.  

b) Høyspenningsanlegg (H370) 

Innenfor området tillates ikke bygninger eller beplantning som blir høyere enn 4 meter eller formål som 

innebærer varig opphold. I linjens klausulerte rydde/byggeforbudssone på 2 x 16 meter kan det ikke 

forestås vesentlige endringer av terrenget uten skriftlig tillatelse fra netteier. 

 


