
Forslag til Bestemmelser til Reguleringsplan for Harakollen BK12.1

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Dato: 07.08.19 
Harakollen BK12.1. 
Gbnr: 104/58 
 
 
§1 PLANENS FORMÅL 

Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
innenfor felt BK12.1 i gjeldende Detaljreguleringsplan for Harakollen Øst, vedtatt 18.06.2014. 

 
 
§2 AVGRENSNING 

Det regulerte området omfatter felt BK12.1 i gjeldende plan for Harakollen Øst, og omfatter 
eiendommen gbnr. 104/58 i Øvre Eiker kommune.  

 
 
§3  REGULERINGSFORMÅL 
 Området reguleres til følgende formål etter PBL § 12.5 
 
 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
 

a) Blokkbebyggelse B1. 
 
 
 

 
§4 FELLESBESTEMMELSER 
 
§4.1  Rekkefølgebestemmelser 
 

a) Veier, VA-anlegg og el. forsyning skal være ført frem til det aktuelle delområdet før 
igangsettingstillatelse for boliger kan gis.  
 

b) Før det gis igangsettingstillatelse til bygging på felt B12.1 skal offentlig kjørevei Kv1 
og fortau KF1 og KF2 samt privat kjøreveg Kv5 (i gjeldende plan for Harakollen), være 
opparbeidet frem til delfeltet vist på plankartet.  
 

c) Der VA-anlegg blir liggende i grunn eiet av andre enn Øvre Eiker kommune, skal det 
tinglyses godkjente rettigheter for drift og vedlikehold i kjøpskontrakt.  
 

d) Før det gis tillatelse til tiltak for samferdselsanlegg, vann- og avløpsledninger skal 
tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidene er 
avsluttet, skal terrenginngrep etter samferdselsanlegg istandsettes og 
tilsås/beplantes.  
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§4.2  Lekeplasser og uteoppholdsarealer 
 

a) Lekeplass L4 (i gjeldende plan for Harakollen), skal være ferdig opparbeidet før 
brukstillatelse gis for boliger på felt B12.1. 
 

b) Før det gis tillatelse til tiltak på de enkelte delfelt, skal det foreligge godkjent 
utomhusplan for Lekeområdet L4. 
 

c) Samtidig med innsending av søknad om tiltak, skal det foreligge utomhusplan. 
Utomhusplanen skal vise plassering av bygninger, veier og felles anlegg, parkering, 
beplantning samt nytt og gammelt terreng og eventuelle forstøtningsmurer.  
 

d) Alle utomhusplaner skal redegjøre detaljert for håndtering av overvann og vise 
terrengendringer, høyder, teknisk løsning for overvannssystem mv.  
 

e) Der det foretas terrenginngrep skal nytt og gammelt terreng vises.   
 
 
§4.3  Tilgjengelighet 
 

a) Allment tilgjengelige anlegg skal tilpasses universell utforming der dette er praktisk 
mulig, slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

b) Ved nyplanting skal det kun benyttes allergivennlig vegetasjon.  
 
 

§4.4  Kulturminner 
 

a) Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer 
automatisk fredet kulturminner, må arbeidet straks stanses og 
kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner §8.  
 
 

§4.5  Støy 
 

a) Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442, skal legges til grunn for gjennomføring av planen.  

 
 
 
§4.6  Plassering på tomt 

 
a) Det er vist byggegrenser mot nord og vest. Mot øst tillates bebyggelsen bygget inntil 

formålsgrensen. Mot syd tillates bebyggelsen bygget i 4.0 meter avstand fra 
formålsgrensen.  

b) Plassering av adkomstvei, trapper, ramper, støttemurer, terrasser, rekkverk ol, 
tillates plassert utover byggegrensene.  
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c) Plassering av renovasjon/avfallshåndtering som nedgravde løsninger tillates plassert 
utenfor byggegrensene. 

d) Parkeringskjeller tillates etablert helt ut til formålsgrensene.  
 

 
 
§4.7  Avkjørsler 

 
a) Plassering av avkjørsler er vist på plankartet med piler. Plasseringen er veiledende, 

men antallet og fra hvilken vei tomten skal ha adkomst, er bindende. Avkjørslene skal 
oppfylle krav gitt av vegmyndighetene.  
 

b) Maksimal tillat bredde på avkjørsel til boligtomt er 4 m. Detaljert plassering og 
utforming av avkjørsler skal vises ved innsending av søknad om tiltak. 

 
c) Avkjørsler langs privat vei, tillates plassert i vendehammer. 

 
 

§4.8  Fordrøyning 
 

a) Det skal på hver enkelt tomt tilrettelegges for lokal fordrøyning. Avrenning fra den 
enkelte tomt skal ikke overstige naturlig avrenning fra tomten før bygging og 
opparbeiding. Dette skal dokumenteres og vises ved innsending av søknad om tiltak.  
 

b) Det skal sikres at tilførsel til vassdraget ikke overstiger kravene i områdeplan for 
Harakollen.   

 
 
§4.9  Ledningsanlegg 
 

a) Bygninger eller andre konstruksjoner skal ikke plasseres nærmere ledningstrasé enn 
4 m. Der ledningene ligger inne på områder for bebyggelse må dette formaliseres 
som heftelse på den enkelte tomt.  
 
 

 
§5  BEBYGGELSE OG ANLEGG §12-5 nr.1 
 
§5.1  Blokkbebyggelse 
 

a) Arealbruk. 
I området er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. 
Det tillates etablering av maksimalt 27 boenheter.  

 
 

b) Grad av utnytting. 
Maksimalt prosent bebygd areal % BYA = 50%. 
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c) Byggehøyder 
Maks tillatt gesimshøyde for området, skal ikke overstige 10 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng per bygg. 
 
 

d) Parkering 
Boligene skal baseres på felles garasje-/parkeringsanlegg. Det tillates også etablering 
av parkering som bakkeparkering. 
 
Det settes krav om: 
1-2-roms: 1.0 bil 
3-roms: 1.5 biler 
4+-roms: 2.0 biler 
I tillegg skal det avsettes min. 0.25 gjesteparkeringsplasser per boenhet.  
 
Min. 5% av alle parkeringsplassene skal reserveres forflytningshemmede. 
 
Minimum 30% av parkeringsplassene skal tilrettelegges med ladepunkt for elektriske 
kjøretøy.  
 
Det skal avsettes min. 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 
Parkeringsplassene skal være under tak. Det skal i tillegg avsettes ladeplass for el-
sykler. 

 
 

e) Uteopphold 
Det skal avsettes minimum 50 m2 MUA per boenhet. Utearealene skal utformes med 
tanke på lek og opphold for ulike aldersgrupper. Det skal tilrettelegges for opphold 
og variert utforming med vegetasjon og/eller møblering.  
 
Felles utearealer skal være en god møteplass for alle. De skal ha en utforming som gir 
mulighet for opphold, sosialt samvær, rekreasjon og lek på tvers av aldersgrupper. 
Utearealene skal i hovedsak ligge i tilknytning til annet grøntareal, ha gode solforhold 
og være skjermet fra trafikk. Arealene skal opparbeides med en kombinasjon av 
harde og myke overflater, og utformes slik at de kan brukes gjennom alle årstider.  

 
 

f) Bebyggelsen 
Intern organisering, bebyggelsesmønster, tomteinndeling, parkering, fellesområder 
mv, skal fastlegges ved søknad om tiltak. Feltet ligger i skrånende terreng. Ved 
innsending av søknad om tiltak skal fjernvirkning av bebyggelse og terrengbehandling 
dokumenteres.  
 
Bygninger, anlegg og uteområder skal ha arkitektonisk kvalitet, både mht. Form, 
løsninger og materialer, vegetasjon og skal utformes slik at disse samspiller både 
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estetisk og bruksmessig. Materialer og løsninger skal ha gode aldringsegenskaper og 
være lette å vedlikeholde.  

g) Estetikk 
Det skal ved utbygging av boligområdet legges vekt på god terrengmessig og 
landskapsmessig tilpassing av bebyggelse og anlegg. Farger og materialbruk skal 
harmoneres med at man skal gi boligområdet et åpent, grønt preg og naturpreget 
helhetsinntrykk.  
 
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget, og inngrep i dette skal skje så skånsomt som 
mulig, slik at eksisterende terreng bevares i størst mulig utstrekning utenfor 
bebyggelsen.  
 
 

h) Tekniske rom 
Heis- og trapperom + tekniske installasjoner tillates etablert inntil 1.5 meter over 
maksimal gesimshøyde.  
 
 

i) Avfallshåndtering 
Ved detaljregulering skal det utarbeides en plan for renovasjon som sikrer at det 
avsettes tilstrekkelig areal innenfor byggeområdet til en avfallsløsning. 
 
Det skal etableres felles renovasjonsanlegg for boenhetene. Ved planlegging av 
avfallshåndtering skal det legges vekt på estetikk og sikkerhet. Overjordiske 
containere tillates ikke utenfor bygg. Avfallshåndtering av husholdningsavfall skal 
følges retningslinjene til renovasjonsselskapet. 
 
 


