
 

REGULERINGSBESTEMMELSER HELLEFOSSTUNET I ØVRE EIKER 
Del av Hellefoss Boliggrend  
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Formålet med regulering og bestemmelser er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende 
anlegg, tilpasset områdets særegne eksisterende bygningsmiljø og landskapsmessige forhold.  

§ 1 Avgrensing av planområdet  

Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrense.  

Området er regulert til følgende formål:  

Byggeområder, B1 – B3 : Bolig  

Offentlige trafikkområder, T1: Kjørevei  

Gate med fortau  

Fellesområde, F1: Friluftsområde (på land)  

Friluftsområde i sjø og vassdrag  

§ 2 Fellesbestemmelser  

§ 2.1 Rekkefølgekrav  

§ 2.1.1  

Før utbygging skal det etableres tilfredsstillende VA-struktur til planområdet – dette skal godkjennes 
av Øvre Eiker kommune før bygging starter.  

§ 2.1.2  

Før nye boliger på fradelte tomter tas i bruk, skal utearealer være opparbeidet i samsvar med 
utomhusplan godkjent av bygningsmyndighetene.  

§ 2.1.3  

Før utbygging skal det langs Hellefossveien etableres fortau – fortauet skal prosjekteres og 
godkjennes før bygging starter.  

§ 2.2 Dokumentasjonskrav  

Sammen med byggesøknad for nybygg skal det foreligge utomhusplan for den ubebygde del av tomta 
som beskriver bruken av utearealene i samsvar med Øvre Eiker kommunes bygningsvedtekter.  



§ 2.3 Parkering  

Parkering for boliger skal være på egen grunn, med følgende fordeling:  

10 mindre boligene planlagt som en enhet (seniorboliger). 1 p-plass til hver bolig samt totalt 3 
besøksplasser.  

4 sammenkjedede hus med én etasje. 2 plasser pr bolig.  

6 frittliggende boliger med to etasjer. 3 plasser pr bolig.  

§ 3 Reguleringsformål  

§ 3.1 Byggeområder B1-B2  

§ 3.1.1  

I områdene tillates åpen småhusbebyggelse. Tomteutnyttelse på B3 BYA skal ikke overstige  
BYA = 40 %. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene. 

§ 3.1.2  

Til 10 av enhetene, er det planlagt bygget pergola i forbindelse med uteplass på begge sider av 
boligen. Uteplass inn mot felles oppholdsareal vil bidra til det sosiale. Dette skal framgå av 
byggetegningene og utomhusplan, og skal godkjennes av byggesaksavdelingen i forbindelse med 
byggesaksbehandlingen.. 

§ 3.1.3  

Ny bebyggelse skal i hensyn ta stedsegenskaper som ligger i terreng, vegetasjon og eksisterende 
bebyggelse. Bygningene skal utformes slik at området fremstår med et enhetlig preg hva gjelder 
volumer, takformer og materialbruk. Tak skal være av type flat eller pulttak. Maks gesimshøyde over 
gjennomsnittlig terreng er satt til 7,5 meter. Maksimal mønehøyde er 9,5 meter.  

§ 3.2 Offentlige trafikkområder  

Hellefossveien skal opparbeides med fortau slik at dette knytter seg på eksisterende gangvei langs 
Hellefossveien – fortauet detaljprosjektertes og godkjennes av ØEK før utbygging av området starter.  

§ 3.3 Fellesområder  

Friluftsområde langs Drammenselva S1 skal ivareta hensyn til vegetasjon og biologisk mangfold. 
Allmennheten skal være sikret uhindret rekreasjon og opphold, blant annet gjennom eksisterende 
sti/tråkk som går langs elvebredden. 

I fellesområdet kan det anlegges platting på ca. 100 kvm. Mot Drammenselven. Plattingen skal ha 
universell utforming og gjøres tilgjengelig for alle beboerne i området. Atkomst til utsiktsplatting skal 
søkes omkransestav grønn vegetasjon og minst mulig bruk av stein.  

Det kan også etableres noen felles benker.  



§ 3.5 Leikeareal – konsentrert bebyggelse 
Innenfor område for konsentrert bolig skal det avsettes et leikeareal som er tilrettelagt for leik og 
opphold for dette området. Plassen skal ha et allsidig innhold og skal tilrettelegges for samleik og 
fungere som møteplass for beboerne innenfor området. Plassen skal ligge sentralt og ha en størrelse 
som er tilpasset antall brukere. Ved innsending av byggesaken skal det følge detaljtegninger i 
målestokk 1:200 som skal godkjennes av byggesaksavdelingen. Plassen skal være opparbeidet før 
brukstillatelse gis. 

§ 3.4 Søppelhåndtering  

Det legges opp til felles anlegg for søppelhåndtering. Løsningen skal fremgå av situasjonsplan og 
godkjennes av ØEK og RfD før utbygging starter.  

§ 3.5 Friområde 
Friområdet kan tilrettelegges på en måte som fremmer aktiviteter og fungerer som en møteplass for 
beboerne innenfor planområdet. Det er tillatt å etablere installasjoner og konstruksjoner som 
fremmer bruken av området. Området i nord fungerer som atkomst til eksisterende bolig. Dette kan 
ha en parkmessig opparbeidelse, men sikten mot Hellefossveien må ivaretas.  Før brukstillatelse gis 
skal plassen være terrengmessig opparbeidet og tilsådd. Videre tilrettelegging og opparbeidelse kan 
skje gjennom Velforeningen (§3.6). Opparbeidelsen skal skje etter godkjennelse av 
byggesaksavdelingen.   

 

§ 3.6 Velforening  

Det skal dannes en egen velforening for området som skal ta seg av vedlikehold og avtalte 
oppgraderinger på fellesarealene. Inn under dette går lekeplassene. Retningslinjer om beplanting tas 
inn i vedtektene. 

§ 4. Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredede kulturminner, må arbeidet 
straks stanses, og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8 annet 
ledd.


