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Øvre Eiker kommune        Vedtatt dato: 
        Dato for siste mindre endring: 06.05.2022 

Detaljregulering Arneberggata 10 
Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

PlanID 3048-0682 

Saksnummer  

1 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av 3 stk. tomannsboliger med 
tilhørende anlegg. Parkering løses på bakkeplan i tilknytning til boligene. Det skal legges til rette for 
et felles uteoppholdsareal/lekeplass. Eksisterende bebyggelse planlegges revet. Adkomst til 
planområdet løses hovedsakelig fra Smørgravveien via Arneberggata, men det er mulighet for å kjøre 
fra Fredfossgata.  

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Fornminner 
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller framkalle 
fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles 
umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.  

Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet 
kulturminne, skal Viken fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 
berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om 
arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. 
kulturminneloven § 8 andre ledd).  

 

2.2 Byggehøyde 
Maks mønehøyde er 9 meter over gjennomsnittlig tilgrensende planert terreng, maks gesimshøyde 
er 8 meter over gjennomsnittlig tilgrensende planert terreng. Maks byggehøyde settes til kote +37 
meter. Oppstikk i form av pipe og lufting på tak tillates oppført maksimalt 1,0 meter over maks 
byggehøyde.  
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2.3  Parkering 
Det avsettes min 2 biloppstillingsplasser per boenhet. Parkering kan dekkes på bakkenivå og carport.   

Det skal legges til rette for minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Plassene skal tilknyttes 
boenhetene. Sykkelparkering bør ha låse- og lademulighet.  

 

2.4  Terrengbehandling 
Skjæringer og fyllinger skal gis en landskapsmessig god bearbeiding slik at virkningen av inngrepene 
blir minst mulig.  

 

2.5  Estetikk 
Bebyggelse og utearealer skal ha et helhetlig og sammenhengende uttrykk, og skal samspille med 
omgivende bebyggelse og landskap. Nye bygninger skal oppføres med pulttak, valmtak eller saltak.  

 

2.6  Universell utforming 
Fellesområder og uteområder skal tilrettelegges på en slik måte at de kan brukes av mennesker som 
er bevegelses- eller orienteringshemmet, uten behov for tilpasning og spesiell utforming, ihht. 
prinsippene for universell utforming. 

 

2.7  Støy 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at kravet til grenseverdiene i klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021, er 
ivaretatt med følgende minimumskrav for boligbebyggelsen: 

 Alle boenheter skal ha minst en fasade vendt mot stille side. Stille side er den siden av bygget 
som overholder grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021 uten at det er gjort tiltak på eller ved 
fasade. 

 Minst ett av soverommene i hver boenhet skal vende inn mot stille side. 

 Hele lekeplassen skal tilfredsstille grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021. 

Støy i bygge- og anleggsfasen skal være i henhold til kapittel 6, tabell 4 og 5 i Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2021. 

 

2.8  Overvannshåndtering 
Overvann skal håndteres lokalt i infiltrasjonsmagasin iht. §5.1.  

 

2.9  Massehåndtering 
Overskudds-/underskudds masser skal så langt det er mulig håndteres lokalt. 
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2.10  Krav til byggesøknad 

2.10.1 Tekniske planer 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge nødvendig dokumentasjon som følger: 

 Plan for lokal overvannshåndtering 

 Tekniske planer for vei og VA 
 
Lokal håndtering av overvann vurderes i samarbeid med kommunen i forbindelse med tekniske 
planer. 

2.10.2 Utomhusplan 
Utomhusplanen/situasjonsplanen skal fastlegge følgende: 

 Bebyggelsens plassering  

 Eksisterende og framtidige koter/terrenghøyder  

 Oppfylling, terrassering, forstøtningsmurer og lignende med angitt høyde  

 Areal for parkering på bakkenivå, og sykkelparkering  

 Utforming og plassering av felles- og private uteområder, lekeområder med lekeapparat, 
benker osv. 

 Snølagring  

 Løsninger for renovasjon  

 Transformatorkiosker og andre bygg for tekniske anlegg  

 

2.10.3 Illustrasjoner 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge snitt/fasadeoppriss som viser forhold til terreng 
og adkomstvei.  

 

3 Bestemmelser til arealformål 

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

3.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse (felt BFS) 
På felt BFS tillates det oppført vertikaldelte tomannsboliger. Boliger skal plasseres innenfor 
byggegrenser avsatt i plankartet. Maks utnyttelse fremgår av bestemmelser om byggehøyder og BYA 
avsatt i plankartet.  

Det skal avsettes areal på egen tomt til privat uteoppholdsareal på minimum 80 m2 pr boenhet.  

Mindre frittliggende bygninger/byggverk med BYA og BRA inntil 50 m2, byggehøyde på maks 5 
meter, og som ikke brukes til beboelse, tillates plassert utenfor byggegrense inntil 1 meter fra 
eiendomsgrense mot nabo og 2 meter fra eiendomsgrense mot vei.  

Balkong og trappeløsninger tillates utkraget maks 1 meter utover byggegrensen.  

Terrasser med høyde under 1 meter over terreng tillates oppført utenfor regulert byggegrense, inntil 
1 meter fra tomtegrense, 2 meter fra annen veggrunn.  
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3.1.2 Renovasjonsanlegg (felt BRE) 
På felt BRE1-2 tillates det oppført felles renovasjonsanlegg for boenheter innenfor BFS.  

 

3.1.3 Uteoppholdsareal (felt BUT) 
f_BUT er felles uteoppholdsareal for boenheter innenfor BFS. Uteoppholdsarealet skal benyttes som 
møteplass.  

 

3.1.4 Lekeplass (felt BLK) 
f_BLK er felles nærlekeplass for boenheter innenfor BFS. Lekeplassen skal utformes og opparbeides 
med sikte på å gi særlig høy kvalitet/gode lekemuligheter og skal ha god estetisk utforming.  

 

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

3.2.1 Kjøreveg (felt SKV) 
Kjøreveg, SKV er privat adkomstvei for boenhetene som er knyttet til Arneberggata.  
 

3.2.2 Annen veggrunn – grøntareal (felt SVG) 
Areal regulert til annen veggrunn – grøntareal tillates utformet med terrengskråning/grøft etter 
behov. Arealet skal tilsås og anlegges med gress. Annen veggrunn kan benyttes som snølagring om 
vinteren.  
 

4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) 

4.1.1 Frisikt (H140) 
I områder regulert som frisiktsone ved vei skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over 
tilstøtende veiers nivå. Høydebegrensningene gjelder også for eventuelle støttemurer. Enkeltstående 
høystammede trær kan tillates dersom disse ikke er til hinder for fri sikt. 

 

5 Bestemmelseområder 

5.1 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer 

5.1.1 Avskjærende infiltrasjonsgrøft (#1) 
Innenfor bestemmelseområde #1 skal det etableres avskjærende infiltrasjonsgrøft med et magasin 
på 1x1m med 1:1,5 fall inn mot senter grøft. Det skal sikres flomveier til disse grøftene.  

5.1.2 Fordrøyningsmagasin (#2) 
Innenfor bestemmelseområde #2 skal det etableres fordrøyningsmagasin på minimum 87 m2 og 
etableres med fin sprengstein.  
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6 Rekkefølgebestemmelser  

6.1 Før igangsettingstillatelse 
 Overvann skal håndteres på egen grunn og fordrøyes slik at utslippet fra planområdet ikke 

overstiger dagens nivå. Tiltak skal etableres iht. § 5.1 Funksjons- og kvalitetskrav til 
bygninger, anlegg og utearealer.  

 Før det kan gis igangsettingstillatelse skal utredning som avklarer lokalstabiliteten og 
sikkerhet for konkrete byggetiltak innenfor byggeområde BFS være utført. Nødvendige 
stabilitetstiltak skal være etablert.  

6.2 Før brukstillatelse 
 Før det kan gis brukstillatelse skal veier, renovasjonsanlegg og VA-anlegg være ferdig 

etablert.  
 Terrenget skal tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.  
 Tilhørende uteoppholdsarealer og lekeplasser være ferdig opparbeidet i henhold til 

utomhusplan. 

 


