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Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for
Sementveien 33 m.fl.
Øvre Eiker kommune

(Nasjonal plan-ID: 6240660)

Dato for siste rev. av bestemmelsene: xx.xx.xxxx
Dato for kommunestyrets godkjenning: xx.xx.xxxx

§ 1. Generelt
§ 1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på
plankartet.

§ 1.2 Reguleringsformål:
Pbl § 12-5:
1. Bebyggelse og anlegg

- Frittliggende småhusbebyggelse (BF)
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB1-2)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Kjøreveg (K1)
- Annen veggrunn – grøntareal

§ 2. Fellesbestemmelser
§ 2.1
a) I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges utomhusplan i målestokk
1:500 som viser hvordan den ubebygde delen av tomten skal opparbeides og utnyttes. På
kartet skal angis eventuelle forstøtningsmurer, gjerder, areal for parkering, lek og opphold.

§ 2.2
a) Minste uteoppholdsareal på terreng per boenhet er 50 m2.

§ 2.3
a) Det skal opparbeides lekeareal på minimum 100 m2 for barn utformet som sandlekeplass
med lekeapparater som huske, klatrestativ, sandkasse og sittebenk på både delfelt BB1 og
BB2. Lekeplass innenfor BB2 skal være felles for BB2 og BF.

§ 2.4
a) Parkeringskravet er:

· 1 plass pr. boenhet innenfor BB1 og BB2.
· 2 plasser pr. boenhet innenfor BF.

Kravene inkluderer gjesteparkering, som skal være 10 % av det totale antallet
parkeringsplasser.

b) For BB1 og BB2 skal parkeringsplassene i hovedsak etableres under terreng.
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§ 2.5
a) Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeid
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2.
ledd.

§ 2.6
a) Støyskjerm skal bygges slik at den også fungerer som sikkerhetsgjerde.

§ 3. Felt BF
§ 3.1
a)  Innenfor BF tillates frittliggende småhusbebyggelse.

b) Tillatt bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 30 %.

c) Maks. gesims- og mønehøyde er henholdsvis 7 og 9 meter, målt i henhold til teknisk
forskrift § 5.9 og § 6.2. Ved flatt tak eller pulttak er maks. gesimshøyde sammenfallende med
angitt maks. mønehøyde.

§ 3.2
a) Garasje/carport/uthus med maks. BYA 50 m2 og maks. mønehøyde 4,5 meter kan etableres
inntil 1 meter fra eiendomsgrense.

§ 4. Felt BB1
§ 4.1
a)  Tillatt bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 30 %. Parkeringskjeller skal ikke
medregnes i %-BYA.

b) Maks. byggehøyde er 12 meter, målt i henhold til teknisk forskrift § 5.9 og § 6.2.

c) Det tillates oppført ett rom for fellesfunksjoner på inntil 50 m2. Maksimal byggehøyde på
rommet tillates opp til 15 meter, målt i henhold til teknisk forskrift § 5.9 og § 6.2. To
takterrasser tillates. De skal ha transparent rekkverk. På takterrasser tillates som solskjerming
kun enkle parasoller, ikke pergola, paviljonger o.l. Trappe-/heisrom og ventilasjonsbygg
tillates oppført inntil 1,5 meter over maksimal byggehøyde. For frittstående boder og
carporter er maks. byggehøyde 4,5 meter.

§ 4.2
a) Blokkene skal ha flatt tak. Frittstående boder tillates en annen takform.

§ 4.3
a) Parkeringskjeller tillates utenfor viste byggegrenser, dog ikke mot jernbanen. Der den
stikker opp over terreng skal den gis en utforming som ikke reduserer kvaliteten på
uteområdene som grenser opp mot kjelleren. Atkomstrampen til kjelleren skal utformes med
tilsvarende krav.

§ 4.4
a) Boder og avfallsstasjoner kan etableres inntil 1 meter fra eiendomsgrense, men minimum
26 meter fra senter av jernbanesporet.



Reguleringsbestemmelser Sementveien 33 m.fl. (plan-ID 6240660), Øvre Eiker kommune 06.11.2017

_____________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS           Side 3 av 3

§ 4.5
a) Over feltet skal det være en gangmulighet fra Sementveien i nord og til planområdets ende
i syd. Traséen skal fremstå som åpen og tillatt for bruk av allmennheten. Gjennom
opparbeidelsen skal det tydelig fremgå et skille mellom gangstien og annet uteoppholdsareal.
Plassering og utforming skal framgå av utomhusplan for BB1.

§ 5. Felt BB2
§ 5.1
a) Tillatt bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 30 %.

b) Maks. byggehøyde er 9 meter, målt i henhold til teknisk forskrift § 5.9 og § 6.2. For
carporter/garasjer og frittstående boder er maks byggehøyde 4,5 meter. Trappe-/heisrom og
ventilasjonsbygg tillates oppført inntil 1,5 meter over maksimal byggehøyde.

§ 5.2
a) Blokkene skal ha flatt tak. Frittstående boder og carport/garasje tillates en annen takform.

§ 5.3
a) Boder og avfallsstasjoner kan etableres inntil 1 meter fra eiendomsgrense.

§ 5.4
a) Plassering av nettstasjon skal framgå av utomhusplan for BB2. Det skal være kjøremulighet
inn til nettstasjonen, samt oppstillingsplass i forbindelse med drift og vedlikehold av
nettstasjonen. Løsning skal godkjennes av netteier.

b) Det skal være kjøreadkomst til BF over BB2. Plassering og utforming av adkomsten skal
framgå av utomhusplan for BB2.

§ 6. Kjøreveg K1
§ 6.1
a) Kjøreveg K1 er del av Sementveien, og skal utformes som vegen for øvrig. Den skal eies
av det offentlige.

§ 7. Rekkefølgebestemmelser
§ 7.1
a) Innenfor felt BB2 skal minst en lekeplass være opparbeidet før søknad om brukstillatelse.
Dersom bebyggelse blir tatt i bruk vinterstid, skal tilhørende utomhusarealer være ferdig
opparbeidet påfølgende vår.

§ 7.2
a) Det vil ikke bli gitt brukstillatelse før gangforbindelse/-sti gjennom felt BB1 er
opparbeidet. Midlertidig trasé tillates.

§ 7.3
a) Det vil ikke bli gitt rammetillatelse før det foreligger dokumentasjon om at
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealsaker, T-1442, er dokumentert
tilfredsstilt. Støyskjerm skal være ferdig bygget før det gis brukstillatelse for første bolig
innenfor felt BB1.


