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PARTUM EIENDOM AS  Asplan Viak AS 

 

PLANENS HENSIKT 
 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse med vekt på 
frittliggende småhusbebyggelse.   

 

FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET

 Krav til overvannshåndtering 1.1

Ved utbygging innenfor området skal det legges til rette for overvannssystemer som ikke 
bidrar til økt utslipp i Lauvtjernsbekken. Med overvann forstås overflateavrenning, takvann 
samt drensvann. 3-leddstrategien for overvannshåndtering skal følges. 

Fra småhusbebyggelse tillates kun drensvann fra kjeller eller sokkeletasje tilført 
overvannsledning. Tette flater med avrenning direkte mot naboeiendom aksepteres ikke.  
Vannmengder som overstiger infiltrasjonskapasitet følger terrengoverflate.  Dette skal 
dokumenteres og vises ved innsending av søknad om tiltak. 

 Byggegrenser og terrengendringer 1.2

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene angitt på plankartet, med unntak av 
parkeringsplasser og garasjer/carporter og mindre bygninger. Frittstående garasje, uthus o.l. 
mindre bygninger (jf. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 2 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. 

Dersom det bygges parkeringskjeller kan denne oppføres 4 meter fra 
tomtegrense/formålsgrense annet vegformål. Inntil 20% av kjellerens fasade kan være 
synlig. Tilsvarende avstand gjelder for terrasser og balkonger.   

Det kan gjøres endringer i terrenget på egen tomt/ i eiendomsgrense på egen tomt inntil 
1,5m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. 

 Byggegrense fra ledninger 1.2.1

Bygninger eller andre konstruksjoner må ikke plasseres nærmere ledningstrase enn 4m. Der 
ledninger ligger inne på områder for bebyggelse må dette formaliseres som heftelse på den 
enkelte tomt. 

  Støy 1.3

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016, skal legges til grunn for gjennomføring av planen. Grenseverdier i forhold til støy 
angitt i tabell 3 skal overholdes.  
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 Avkjørsler 1.4

Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra   
hvilken veg tomta skal ha atkomst, er bindende. Det skal dokumenteres at avkjørselen ikke 
kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av 
vegmyndigheten med bl.a. krav til stigningsforhold og frisiktarealer. 

 Utforming av bygninger og anlegg 1.5

Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
og basert på bruk av varige materialer. 

 Kabler, ledninger og energianlegg  1.6

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. 
skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 

 Kulturminner  1.7

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.  
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BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 2.1

 Fellesbestemmelser for bygg og anlegg 2.1.1

a) Mellomlagring av masser 

I anleggsperioden er det tillatt å bruke områdene til internt massedeponi for mellomlagring og 
håndtering av masser til bruk og ved anlegging av veier og tomter. Så snart driften er 
avsluttet skal området benyttes til hovedformålet bolig og følge bestemmelsene i punkt 2.1.2 
og 2.1.3. 

b) Krav til utomhusplan 

Ved søknad om tiltak skal det foreligge utomhusplan/situasjonsplan som viser plassering av 
bygg og felles anlegg herunder nettstasjoner etc., renovasjonsområder, veier, flomveier, 
parkeringsarealer, lekeplasser samt nytt og gammelt terreng og evt forstøtningsmurer og 
gjerder. Områder beregnet for MUA skal fremgå av planen. 

 Boligbebyggelse (B) 2.1.2

a) Arealformål 

Innenfor område tillates oppføring av frittliggende boliger og boliger i kjede eller rekke og 4-
mannsboliger samt blokk, med tilhørende garasje/carport eller bod. Antall boenheter skal 
begrenses til 23 enheter. 

Med blokk i denne planen menes bebyggelse med mer enn 4 boenheter og høyde inntil kote 
122,5. Blokka/blokkene skal ha parkeringskjeller helt eller delvis under bakken jf. pk 1.2. 
Boetasje over parkeringskjeller skal være tilbaketrukket i forhold til denne. Toppetasje skal 
være tilbaketrukket i forhold til de øvrige etasjene.  

b) Grad av utnyttelse og byggehøyder 

Maks tillatt BYA er 30%.  

Maks størrelse på enkeltgarasje/carport er 30 m2 BYA. 

Det skal bygges med underetasje. Maks tillatt mønehøyde er kote 122,5. 

c) Parkering 

Innenfor område skal det minimum avsettes 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet, ved 
utbygging til blokk kan kravet reduseres til 1,3 plass pr. boenhet. 

Det skal avsettes 2 sykkelparkeringer pr. boenhet. Ved utbygging til lavblokk kan kravet 
reduseres til 1 plass pr. boenhet. Parkeringsplassene skal ha en sentral beliggenhet og 
fortrinnsvis være overbygget.  
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d) Renovasjon 

Innenfor området skal det avsettes areal til felles avfallsløsninger. Løsningen skal fortrinnsvis 
være nedgravd. Oppstillingsplassen skal plasseres: 

• 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 

 
e) Uteoppholdsareal MUA 

Det skal avsettes et brukbart uteoppholdsareal på minimum 80 m2 pr. boenhet. Arealet skal 
fortrinnsvis avsettes på bakkeplan, men areal på veranda, balkong og terrasse kan 
medberegnes. Dette gjelder også areal avsatt til sandlekeplass. Uteoppholdsarealet skal 
løses på egen tomt.    

f) Lekeplasser 

Innenfor området skal det avsettes sandlekeplass tilsvarende et areal på 5m2 pr. boenhet 
det planlegges for, men ikke under 50m2. Plassen skal ha universell adkomst. Lekeplassen 
kan medberegnes i MUA-arealet. 

g) Felles plan 
 

Det skal leveres felles utomhusplan for område B for å sikre gode terrengmessige løsninger 
på tomta/ tomtene i form av skråninger og murer, overvannshåndtering, lekeplasser, 
parkeringer og gangadkomst til BLK1.  

 
h) Gangadkomst 

 
Det skal sikres gangadkomst i form av en sti fra B til BKL1. 

 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 2.1.3

a) Arealformål 

Innenfor område avsatt til frittliggende bebyggelse tillates oppføring av boliger med 
tilhørende garasje/carport eller bod. Det er kun anledning til en boenhet pr tomt og tomtene 
kan ikke fradeles. 

b) Grad av utnyttelse og byggehøyder 

Maks tillatt BYA er 30%. 

Maks størrelse på enkeltgarasje er 50 m2 BYA. 

For bygg plassert i skrått terreng, dvs brattere enn 1:4 skal det bygges med underetasje. 
Maks tillatt gesimshøyde er 8,5, meter og maks tillatt mønehøyde er 9,5 meter over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

For bygg plassert i flatt terreng, dvs slakere enn 1:4, gjelder: Maks tillatt gesimshøyde er 7,5 
meter og maks tillatt mønehøyde er 9,0 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

Dersom det bygges med pulttak kan øvre gesims økes til maks mønehøyde.  
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c) Parkering 

Innenfor områder avsatt til frittliggende småhusbebyggelse skal det minimum avsettes 3 
biloppstillingsplass pr. boenhet ved utbygging til enebolig og 2 biloppstillingsplasser ved 
utbygging til tomannsbolig. 

d) Renovasjon 

Avfallsbeholdere bør bygges inn i avfallshus/-skur eller på annen måte avskjermes fra 
omgivelsene.  

e) Uteoppholdsareal  

Det skal avsettes et brukbart, privat uteoppholdsareal (MUA) på minimum 200 m2 pr boenhet 
for enebolig og 150 m2 pr boenhet for tomannsbolig. MUA skal dekkes på 
bakkeplan/terrasse.  

For tomt nr. 15,16,17 og 18 kan kravet reduseres til henholdsvis 150m2 for eneboliger og 
100m2 for tomannsboliger. Areal på terrasse, balkong og veranda kan også medberegnes.  

f) Felles plan 
 

Det skal levers felles utomhusplan for tomt nr. 16 og 17 for å sikre gode, terrengmessige 
løsninger mellom tomtene i form av skråninger og murer. 
Tilsvarende gjelder tomt for 18 og 19.  

 Lekeområder (BLK)  2.1.4

f_BLK1: 
Innenfor området skal det opparbeides sandlekeplass med ankemuligheter. Akebakken skal 
ha en egnet avslutning. Plassen skal som minimum opparbeides med huske og sandkasse 
samt gode sittemuligheter for voksne. Nødvendige lekeplasskrav skal oppfylles mht 
sikkerhet. Lekeplassen er felles for B og BFS1. 

f_BLK2: 
Innenfor området skal det opparbeides kombinert sand- og nærlekeplass tilrettelagt for barn i 
alle aldersgrupper. Plassen skal som minimum opparbeides med huske, sandkasse og ett 
lekeapparat som legger til rette for variert lek for større barn, samt gode sittemuligheter for 
voksne. Nødvendige lekeplasskrav skal oppfylles mht sikkerhet. Plassen skal legges til rette 
for universell utforming.  

Plassen skal gjerdes inn med adkomst østfra.  

Lekeplassen er felles for BFS2. 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 2.2

Samferdselsanleggene skal opparbeides med utforming og bredder som vist på plankartet 
dersom ikke annet er oppgitt i bestemmelsene. Ved opparbeidelsen av 
samferdselsanleggene kan det foretas justering av grensene mellom de ulike 
samferdselsformålene.  

Alle veganlegg for kjørende skal ha tilfredsstillende belysning i henhold til vegnormalene.  
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 Kjørevei (SKV) 2.2.1

Områdene skal benyttes til offentlig og private kjøreveger. Bredden på arealet omfatter 
kjørebane samt skulder/kantsteinsklaring. 

o_SKV2 er offentlig  
f_SKV1 og f_SKV3 er private. Veiene skal stenges i form av bom, port, sluse, stein el 
lignende for å hindre gjennomkjøring via SGS. Stengselet kan plassers i SGS. 
f_SKV4 er privat felles for tomt 16 og 17. 

 Gang- og sykkelvei (SGS) 2.2.2

f_SGS1 er privat. 
Veien skal opparbeides med fast dekke. 

 Annet vegareal (SVG) 2.2.3

Områdene skal benyttes til snøopplag, overvannshåndtering og grøft/ sideareal til veg. Det er 
tillatt med rekkverk og belysning i disse områdene, så lenge de ikke kommer til hinder for 
sikten. Vedlikeholdssone/ grøft skal tilsås med gras inntil 2 m fra skulderkant. Eierformen 
skal være den samme som for tilliggende veg. 

 Landbruks-, natur- og friluftsområder (pbl § 12-5 nr. 5) 2.3

 Friluftsformål (LF1-2)  2.3.1

Innenfor områder avsatt til frilufsformål skal naturlig vegetasjon i størst mulig grad bevares 
dersom den ikke er til vesentlig ulempe for bebyggelsen. Det er tillatt å legge til rette for 
enkle stisystemer med grusganger, klopper, trapper og ramper samt bord og benker. 

 Skogbruk - Skogsbilvei (LSK) 2.3.2

Innenfor område avsatt til skogbruk det tillatt å etablere skogsbilvei med kjørebredde inntil 5 
meter. Veien skal om nødvendig sikres med rekkverk for å hindre velt mot boligbebyggelsen. 
Veggrøft skal avskjære overvann fra å renne inn i boligbebyggelse. 
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3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR  

 Før igangsettelsestillatelse 3.1

 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  3.1.1

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann-, overvanns- og avløpsledninger 
skal tekniske planer for disse godkjennes av kommunen.  Det skal foreligge avtale med eier 
av gbr 100/3 og 100/2 om mottak av overvann. 

Før det kan gis tillatelse til tiltak for energiforsyning og belysning, skal tekniske planer for 
disse godkjennes av kommunen.  

 Før bebyggelse tas i bruk 3.2

 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  3.2.1

Før det gis brukstillatelse for boligtomtene innenfor de ulike feltene skal det være lagt 1.lag 
asfalt på kjøreveger, og gitt brukstillatelse for hovedledninger for vann og avløp, samt el-
forsyning frem til boliger i aktuelle felt. 

Det skal være etablert fortau mellom Søren Enkemannsvei og Lauvtjernveien og 
fotgjengerfelt over Lauvtjernveien før det gis brukstillatelse for boligtomtene innenfor felt B 
og/eller felt BFS2. 

Før det gis brukstillatelse innenfor område B skal det være sikret fremkommelig 
stiforbindelse til BLK1 gjennom LF1. 

Gangvei SGS1 skal være etablert før det gis brukstillatelse innenfor BFS1 og BFS2 

Lauvtjernveien skal sikres mot innsig av overvann som følge av utbyggingen. Overvann 
oppstrøms reguleringsområdet må avskjæres og ledes nord for planområdet. 

 Krav til lekeplasser  3.2.2

Før det gis brukstillatelse innenfor område BFS1 skal lekeområdet BLK1 være ferdig 
opparbeidet   

Før det gis brukstillatelse innenfor område BFS2 skal lekeområdet BLK2 være ferdig 
opparbeidet. 

Før det gis brukstillatelse innenfor område B skal lekeområdet slik det er angitt i 
bestemmelsene 2.1.2 f) være ferdig opparbeidet.  

Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart 
som mulig påfølgende vår. 

 Krav til utearealer 3.2.3

Før det gis ferdigattest for tiltak på enkelttomter, skal tilhørende utearealer være ferdig 
opparbeidet slik de er beskrevet og godkjent i utomhusplanen. Dersom bygninger eller 
anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. 
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Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder og VA-grøfter istandsettes og       
terrenginngrep tilsås/ tilplantes. 

 


