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1 Planenshensikt
Planenshensikter å leggetil rette for fortettingi et sentrumsnærtområde,med byggingav nye
boliger og dagligvareforretning,samt tilhørendeanlegg.Planenskalsikre en god overgangmellom
sentrumsbebyggelse
og eneboligbebyggelsen.
Utbyggingenskalha fokus på tilretteleggingfor
gåendeog syklende,herunderallment tilgjengeligeforbindelsergjennomområdet. Utformingenskal
sikre høy bokvalitet med mye dagslysog et kvalitetsrikt bomiljø gjennometableringav
fellesfunksjonerog felles møteplasser.

2 Området regulerestil:
2.1 Arealformål
Bebyggelseog anlegg
-

Boligbebyggelse
B
Bolig/forretning/parkeringBAA
UteoppholdsarealBUT

Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
-

KjøreveiSKV
FortauSF
GatetunSGT
TorgST
Annenveggrunn–grøntareal SVG

Grønnstruktur
-

Blå/grønnstrukturG

2.2 Bestemmelsesområder
-

#1 Midlertidig parkering
#2 Midlertidige terrengmurer
#3 og #4Krav om særskiltrekkefølgefor gjennomføringav tiltak
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3 Fellesbestemmelserfor hele planområdet
3.1 Overvannshåndtering
Overvannskalhåndtereslokalt, med åpneovervannsløsninger,
permeableoverflater, tilstrekkelige
jorddybder og bruk av vegetasjonpå tak og utearealer,eller andre løsningersom vurderessom
hensiktsmessige.
Takflatersom ikke benyttestil takterrassereller tekniskeinstallasjonerskalvære
grønnetak. Åpne,tryggeflomveier skalivaretasi tråd med områdereguleringen.

3.2 Beregningav blågrønnfaktor
Tabellennedenforviserhvilke områdersom skalberegnessamleti overvannsberegningene
og hvilke
krav som stilles til de ulike delfelteneinnenfor planområdet.
Utbyggingsområderog utearealer.
MinimumskravBGF0,8
Felt B1,BUT2#4og G
Felt B2,BUT2#3 og halve f_BUT1
FeltB3 og halve f_BUT1

Utbyggingsområderog utearealer.
MinimumskravBGF0,5
FeltBAAog BUT2-#3 og #4

Gatetun,veiarealog torg
MinimumskravBGF0,3
Felto_ST
Felt f_SGT
Felt o_SVG,o_SFog o_SKV

3.3 Adkomst og parkering
Garasjeanlegg
på felt BAAskalinneholdefelles bilparkeringfor alle delfelt innenfor planområdet.Det
skalleggestil rette for etableringav ladestasjonertil elbiler og sikresmulighet for ladingfor samtlige
biloppstillingsplasser.
Minimum 5 % av parkeringsplasser
for bil skaltilretteleggesfor
bevegelseshemmede.
Bilparkeringi felles garasjeanleggskalopparbeidesetter følgendefordeling:
Bebyggelsestype

Boenhet

Bolig,blokkbebyggelse

1-roms
2-roms
3-roms+

Forretning,kontor, tjenesteyting

Bil
(maksimum)
0,2
0,6
0,8
0,8 per 100 m² BRA

Gjesteplasser
(maksimum)
0,1
0,1
0,1

Fire parkeringsplasser
tilrettelagt for forflytningshemmedeskalanleggespå felt f_SGT.I tillegg kan
det anleggesinntil to gjesteparkeringsplasser
på felt f_SGT.
Sykkelparkeringskalopparbeidesmed følgendefordelingfor hvert delfelt:
Bebyggelsestype

Boenhet

Bolig,blokkbebyggelse

1-roms
2-roms
3-roms
4-roms+

Forretning,kontor, tjenesteyting

Sykkel
(minimum)
2
2
2
2,5
0,5 per 100 m² BRA

For boligeneskalmaksimalavstandfra inngangtil sykkelparkeringvære30 meter. For hvert delfelt
skalminst 50 % av sykkeloppstillingsplassene
være innendørs/overdekket.Det skaltilretteleggesfor
ladingav elsyklersamt arealerfor vaskingog reparasjoner.

3.4 Støy
Nyboligbebyggelsetillates oppført i områdemed utendørsstøynivåerved fasaderinntil Lden 70 dB fra
veitrafikkstøy,forutsatt at følgendetilleggskravoppfylles:
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-

Alle boenheterskalha en stille side.
Minimum halvpartenav rom til støyfølsomtbruksformåli hver boenhet,herunderminst ett
soverom,skalha minst ett vindu som kan åpnesmot stille side

Stille del av uteoppholdsareal,definert som der Lden < 55 dB fra veitrafikk, bør væreminst 6 m2 pr
boenhet(felles og/eller privat). Minimum 50 % skalvære på bakkenivåeller på lokk over
dagligvareforretning/parkering.
I anleggsperiodengjøresRetningslinjefor behandlingav støy i arealplanleggingT-1442/2016,tabell 4,
tabell 5 og tabell 6 gjeldende.

3.5 Renovasjon
Det skalanleggesnedgravdeavfallsbrønnerfor husholdningsavfallfor B1-B3,samleti ett felles
anlegg.Fellesanleggetkan leggespå felt f_SGT.Innenfor BAAkan husholdningsavfallsamlesi et
avfallsrommed maks7 m fra inngangtil kjørbar vei, eller i nedgravdløsninginnenfor feltet
Anleggeneskalplasseresmed gangavstandpå inntil 100 m fra boligene.Avfallsløsningene
kan
plasseresutenfor regulert byggegrenseder de ikke kommer i konflikt med siktsoner.Avfallspunktene
skalvære lett tilgjengeligfor renovasjonsoperatøren.

3.6 Energiløsning
Dettillates etablert brønnerfor grunnvarmeunder alle bygg.
Valgav energikilde(r)skalbeskrivesog begrunnesi en energiplan.I energiplanenskalvurderingav
tiltak for energiøkonomiseringog muligheterfor å utnytte flere energisystemerfremgå.
Nettstasjontillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrenseog utenfor regulertebyggegrenser.Rundt
nettstasjoner det 5 m byggegrense.Nettstasjonskalikke regnesmed i gradav utnytting.

3.7 Utomhusplan
Ved søknadom rammetillatelseskaldet fremleggesutomhusplansom viser disponeringog utforming
av omsøktbyggeområde.Planenskalviseadkomst,byggegrenser,bebyggelsenshøydeog
etasjeantall,interne veier, gangforbindelser,parkeringfor sykkelog bil, nye og gamlekoter, sentrale
punkthøyder,belegning,beplantning,forstøtningsmurer,lekearealer,plasseringav avfallsbeholdere
og oppstillingfor renovasjonog brannbil,lokal overvannshåndteringsamt andre faste installasjoner
(eksempelvisladestasjoner).

3.8 Kulturminner
Dersomdet under anleggsarbeidertreffes på automatiskfredete kulturminner, skalarbeidet
øyeblikkeligstansesog kulturminnemyndighetenvarsles,jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978nr.
50, § 8.

3.9 Vei, vann og avløp
Utbyggingav vei, vann og avløpinnenfor planområdetskalskje i samsvarmed tekniskedetaljplaner.
Ås kommunesVA-normskalleggestil grunn for all planleggingav vann og avløpi planområdet.
Statensvegvesenshåndbøkerog vegnormalerskalleggestil grunn for all planleggingav veger,gang
og sykkelveger,fortau og øvrigetrafikkarealer.
Ved flytting av kommunalevann-og avløpsledningermå fall fra alleredetilkoblede abonnenter
sikres.
Privatevann-og avløpsledningertillates ikke overbygd.
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3.10 Fossilfribyggeplass
Bygge-oganleggsplassen
skalværefossilfri.
Alle maskinenepå bygge-oganleggsplassen,
herunderaggregaterog kompressorer,skalbruke
elektrisitet, bærekraftigbiodrivstoff eller andre klimanøytraleog bærekraftigeenergikilder.
Kjøretøysom benyttestil transport av anleggsmaskiner,
bygningsmaterialer,løsmasserog lignende,
til og fra bygge-oganleggsplassen
er unntatt fra kravet om å bruke fossilfritt drivstoff. Unntaket
gjelder ikke for frakt internt på bygge-oganleggsplassen.

4 Bestemmelsertil arealformål
4.1 Bebyggelseog anlegg
4.1.1 Fellesbestemmelserfor boligbebyggelse(felt B1-B3)
a) Arealbruk
Arealet skalbenyttestil boligbebyggelsemed tilhørendeanlegg.
Det skaloppføresblokkbebyggelsemed inntil 4 etasjerover terreng. I tillegg tillates kjeller under
terreng.
Oppbevaring/sportsbodertillates integrert i fasaderved inngangenepå alle nivåer.
b) Gradav utnytting
Gradav utnytting for byggeområdene(B1-3)fremgårav BRA-angivelse
på plankartet.Kjelleruten
rom for varig opphold under terreng, skalikke medregnesi grad av utnytting. 5%av tillatt BRAskal
avsettestil overdekketsykkelparkeringpåterreng.
c) Plasseringog høyder
Bebyggelsenskal plasseresinnenfor byggegrenserog byggehøydersom vist i plankartet.
I grensenlangsB1 og B3,mot gnr/bnr 73/31 og 73/48, tillates oppført terrengmur på inntil 1,5 m
høydeutenfor byggegrense,plassertsom vist på plankart.Muren med nødvendigbakfyllingskali sin
helhet liggepå felt B1 og B3 og sikresmed et gjerde på 1,1 m på de deleneav muren som er mer enn
0,5 m over nedre terrengnivå.Sykkelparkeringtillates utenfor byggegrense.
d) Utforming og estetikkm.m.
Ny bebyggelseskalutformes med et helhetligarkitektoniskuttrykk som relaterer segtil stedets
særpreg.Det skalbrukessolideog robustematerialermed lavt klimafotavtrykkog høy varighet.
Bebyggelsenskal utføresmed god kvalitet i materialvalgog detaljer, slik at det ivaretasgode
materialmessigeoverganger.
Bebyggelsenskaltilpassestilgrensendesmåhusbebyggelse
gjennomvariasjoni høyde,innbyrdes
plassering,åpningermellom byggog oppdelingi mindre volum. Byggeneskalgrupperesi tun rundt
felles uterom, med minimum tre byggi hvert tun. Fotavtrykktil det enkelte byggskalikke overstige
200m²,svalgangerikke medregnet.
Takenemed tekniskeanleggskalbehandlessom en del av tiltakets samledearkitektoniskeuttrykk.
Takhagerog takterrasserskaldelesinn i forskjelligesonertilpassetulik bruk, herunderareal til
dyrkingog drivhus.
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Påtakterrassertilrettelagt for opphold skalminimum 25%av takarealetbeplantesmed vegetasjon
med minimum 40 cm jorddybde.Takuten oppholdsarealskalha vegetasjonmed minimum 10 cm
jorddybde.
e) Utearealer
Minste uteoppholdsareal(MUA) skalutgjøre minimum 20 % av samletBRAtil bolig innenfor feltet.
Det skaletableresfelles uteoppholdsarealerhvoravmin 50%skalværepå bakkenivå,det resterende
kan etableresog på tak. Takflaterfor opphold og dyrkingskalvære felles for hver boliggruppe.
Det skaltilretteleggesfor lek og aktivitet tilpassetulike aldersgrupper.For hvert delfelt skalminimum
50 m²totalt av felles MUAvære tilpassetaldersgruppen0-3 år.
Alle boliger skalha tilgangtil MUA. Arealpå balkongerog svalgangerkan medregnesi MUA med opp
til 5 m²per bolig dersomarealet er minimum 5 m2 og kan møbleresuten å kommei konflikt med
rømningsveier.
f) Leilighetsfordeling
Maksimalt60 % av boenheteneskalha en størrelsemellom 30og 50m²BRA og minimum 40 % av
boenheteneskalvære 50 m2 eller større.

4.1.2 Felt B1
a) Utforming
Det skalværevariasjoni byggenesetasjeantallog høyder.Innenfor hvert områdemed samme
maksimalttillatte kotehøyde,skaldet væreen fordelingav høydersom følger:
Min 50 % inntil 3 etasjer
Maks 50 % inntil 4 etasjer
b) Boligkvalitet
Boligenheteneskalha dagslysfratre ulike himmelretninger.
Bebyggelsenskal inkluderefellesfunksjoner.For hver bolig skaldet avsettesminimum 1,5 m² BRAtil
fellesarealersom eksempelvisselskapslokaler,
lekerom,skibod,sykkelverkstedo.l.

4.1.3 Felt B2
a) Utforming
Det skalværevariasjoni byggenesetasjeantallog høyder.Innenfor feltetskal det væreen fordeling
av høydersom følger:
Min 80% inntil 3 etasjer
Maks25 % inntil 4 etasjer

4.1.4 Felt B3
a) Utforming
Det skalværevariasjoni byggenesetasjeantallog høyder.Innenfor feltet skaldet væreen fordeling
av høydersom følger:
Min 80 % inntil 3 etasjer
Maks 25 % inntil 4 etasjer
b) Lekeplass
Innenfor området skaldet etableresen lekeplasspå minimum 200 m²på terreng. Denneskalvære
tilgjengeligfor alle beboerneinnenfor B1-B3.

4.1.5 Bolig/forretning/parkering(felt

BAA)

a) Arealbruk
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Innenfor byggeområdettillates etablert bebyggelsemed blandet formål
bolig/dagligvareforretning/parkering,
med tilhørendelager og anlegg,med følgendefordeling:
Inngår i beregningav grad av utnytting:
Inngangsparti,personalromtil forretning (1. etasje)
Parkering
Bolig
Inngår ikke i beregningav grad av utnytting:
Lager,toalett o.l. (under terreng)
Varelevering/teknisk(under terreng)
Dagligvareforretning(under terreng)

Maksimalt areal BRA
380 m2
2800m2
3420m2
480 m2
210 m²
1250m2

b) Gradav utnytting
Gradav utnytting for byggeområdeBAAfremgårav BRA-angivelse
på plankartet.
Det tillates etablert forretningsareal,lagerog parkeringunder terreng. Arealerunder terreng skal
ikke medregnesi gradav utnytting.
c) Plasseringog høyder
Bebyggelsenskal plasseresinnenfor byggegrenserog byggehøydersom vist i plankartet.
d) Utearealer
Minste uteoppholdsareal(MUA) skalutgjøre minimum 20 % av BRAfor boligbebyggelse.
Det skaletableresfelles uteoppholdsarealerpå lokk over parkering,hvor det skaltilretteleggesfor
lek og aktivitet tilpassetulike aldersgrupper,dette arealetregnessom uteareal på terreng. Inntil 50 %
avfelles uteoppholdsarealkan etablerespå takterrasser.
Alle boliger skalha tilgangtil MUA. Arealpå balkongerog svalgangerkan medregnesi MUA med opp
til 5 m² per bolig dersomarealet er minimum 5m2 og kan møbleresuten å kommei konflikt med
rømningsveier.
e) Utforming og estetikkm.m.
Ny bebyggelseskalutformes med et helhetligarkitektoniskuttrykk som relaterer segtil stedets
særpreg.Det skalbrukessolideog robustematerialermed lavt klimafotavtrykkog høy varighet.
Bebyggelsenskal utføresmed god kvalitet i materialvalgog detaljer, slik at det ivaretasgode
overgangermellom ulike materialer.
Bebyggelsenskal brytesopp gjennomvariasjoni høydeog oppdelingav boligetasjene.Boligetasjene
skalplassersslik at det blir minst én åpningfra lokk over parkeringpå hver side av bygget.
Takenemed tekniskeanleggskalbehandlessom en del av tiltakets samledearkitektoniskeuttrykk.
Takhagerog takterrasserskaldelesinn i forskjelligesonertilpassetulik bruk. Pålokk over parkering
minimum 20%av arealet beplantesmed vegetasjonmed minimum 40 cm jorddybde.Påtakterrasser
tilrettelagt for opphold skalminimum 10%av takarealetbeplantesmed vegetasjonmed minimum 40
cm jorddybde.Takuten oppholdsarealskalha vegetasjonmed minimum 10 cm jorddybde.
Fasadenefor hele tiltaket skalutformes slik at næring,parkeringog boliger utgjør en helhetlig
bebyggelse,med variasjoni utformingen tilpassetde forskjelligefunksjonene.Boligfasadeneskal
utformes slik at balkongerog svalgangerintegreresi det arkitektoniskeuttrykket. Boligfasadeneskal
brytes opp med varierendefasadelengdermot fv. 152/Sentralveienog mot Idrettsveien.
Inngangtil dagligvareforretningskalvære fra o_ST.Det skaletableresåpenførsteetasjepå hjørnet
mot Sentralveien/Idrettsveienmed store vindusflaterog minimum 4 meter innvendigtakhøyde.
Innkjøringertil parkeringskalintegreresi bebyggelsenog utformes som en del av fasadens
arkitektoniskeuttrykk.
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f) Skilting
For skiltingtil dagligvareforretningentillates skilt med belysningog ett uthengsskiltpå fasadenmot
Idrettsveienog skilt med belysningog ett uthengsskiltpå fasadenmot fv. 152/Sentralveien.
g) Boligkvalitet
Bebyggelsenskal inkluderefellesfunksjoner.For hver bolig under 34,9m2 skaldet avsettesminimum
3m² BRAtil felles arealersom eksempelvisselskapslokaler,
lekerom,skibod,sykkelverkstedo.l.
h) Leilighetsfordeling
Maksimalt35 % av boenhetenekan værefra 22 til 34,9 m², maksimalt50%av boenhetenekan være
fra 35 m² til 41,9 m², minimum 15 % av boenheteneskalvære større enn 42 m².

4.1.5 Uteoppholdsareal(f_BUT1og BUT2)
Felt f_BUT1
Arealetskal benyttestil uteopphold,gang-/sykkeladkomst
for boliger ogoppstillingsplassfor
brannbil.
Arealet skalværefelles for B1-B3.
Utomhusplanfor felt B3 og B2 skalinkluderef_BUT1.
Felt BUT2
Arealet skalbenyttestil uteopphold,gang-/sykkeladkomst
til boliger og gangforbindelsemellom
Solbakkenog gang-/sykkelveilangsfv. 152/Sentralveien.
Gangforbindelsenskalværeåpenfor allmennferdselog skalopparbeidesmed fast dekkeog bredde
på minimum 2,5 m i tillegg til areal for håndteringav overvann.
Utomhusplanfor felt BAAskalinkludereBUT2.

4.2 Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
4.2.1 Fortau (felt o_SF)
Fortauskalværeoffentlig og opparbeidetsom vist på plankart,med bredde3 meter, inkludert
skulder.Det skalbenytteskantsteinav granitt, utforming tilsvarendetilstøtende fortau langs
Idrettsveien.Det tillates avkjørslerover nedsenketfortau.

4.2.2 Gatetun (felt f_SGT)
Arealet skalbenyttestil atkomst for boliger, gjesteparkering,parkeringtilrettelagt for
forflytningshemmedeogoppstillingsplassfor brannbil.Fellesrenovasjonsanleggforfeltene B1-B3
kan leggesinnenfor f_SGT.
Arealet skalværefelles for B1-B3.
Utomhusplanfor felt B3 og B2 skalinkluderefellesarealenepå f_SGT

4.2.3 Torg (felt o_ST)
Torgetskalvære offentlig, og skalvisuelt og praktisktilknyttesgangadkomsttil forretning. Torgetskal
tilretteleggesfor opphold med gatemøblering,belysningog beplantning.Arealeruten vegetasjonskal
ha belegningsstein.I utformingenskaldet leggesvekt på god landskapsarkitektur,høy visuellkvalitet
med et tydelig designgrep.Det skalbenyttesbestandigeog robustematerialer.
Langsfv. 152/Sentralveienskaldet etableresbeplantningi en sonemed minimum 3 meters bredde.
Sykkelparkeringfor forretning/tjenesteytingtillates plassertinnenfor Torgo_ST.
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Utomhusplanfor felt BAAskalinkludereo_ST,og feltet skalopparbeidessamtidigmed tilgrensende
arealerpå felt BAA.

4.2.4 Annen veggrunn – grøntareal (felt o_SVG)
Arealeneskalværeoffentlig og må opparbeidesi samsvarmed byggeplangodkjentav vegeier.
Anleggog beplantningskalikke væretil hinder for dreneringav vann eller frisikt.

4.2 Grønnstruktur
4.2.5 Blå/grønnstruktur (felt G)
Arealet skalgis en parkmessigopparbeidelse.
Arealet kan medregnessom minste uteoppholdsareal(MUA) for felt B1.
Det tillates opparbeidelseav følgende:
- sti/gangvei
- åpen løsningfor håndteringav overvannog flom
Det tillates oppført støyskjermingstiltakmed inntil 3 meters høydeover planert terreng.
Utomhusplanfor felt B1 skalinkluderefelt G.

5 Bestemmelsertil bestemmelsesområder
5.1.1 #1 Midlertidig parkering for forflytningshemmede
Inntil felt B2 og/eller B3 byggesut kan det etableresmidlertidig parkeringfor forflytningshemmede
innenfor feltet forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med oppstillingsplassfor brannbil.
Midlertidig parkeringskalfjernesnår parkeringfor forflytningshemmedeetableresi felt f_SGT.
Utomhusplanfor felt B1 skalomfatte midlertidig parkeringfor forflytningshemmedeinnenfor #1,
dersomfelt f_SGTikke er opparbeidet.

5.1.2 #2 Midlertidige terrengmurer
Det tillates oppført terrengmurerpå inntil 1,5 m høydei grensenmellom felt B1 og feltene B2 og B3.

5.1.3 #3 og #4Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak
Del av BUT2#3 opparbeidessenestsamtidigmed B1.
Del av BUT2#4opparbeidessenestsamtidigmed B2.

6 Dokumentasjonskrav
6.1 VAO-rammeplan
Ved søknadom rammetillatelseskaldet fremleggesen rammeplanfor vann,avløp,overvannog
flomveier.Planenskalomfatte hele planområdetog ivareta en helhetligløsningfor vannforsyning,
spillvannog overvannshåndtering,samt sikretilstrekkeligbrannvannsuttak.
Ved søknadom rammetillatelseskaldet fremleggesen plan for sikring,eventuelt flytting, av den
kommunalehovedtraséenfor vann og avløpsom liggermellom planområdetog Sentralveien.
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6.2 Støyfagligutredning
Ved søknadom rammetillatelseskaldet fremleggesstøyfagligutredning med redegjørelsefor
avbøtendetiltak for det omsøktebyggeområdet.

6.3 Miljøoppfølgingsplan
Ved søknadom rammetillatelseskaldet utarbeidesen miljøoppfølgingsplan(MOP),som også
inkluderer krav i miljøprogramdatert 19.03.2021.MOPskalbeskrivekonkret miljøoppfølgingi byggeog anleggsfasen,herunderhvem som er ansvarligfor hvert tiltak; anleggsvei,-trafikk og -støy;
riggplassog midlertidig parkering;krav til opparbeidelseav anleggsveiog øvrigeområderetter
ferdigstillelse;og beskyttelseav vegetasjon,jordsmonnog lokalt biologiskmangfoldsom skal
bevares.MOPkan utarbeidesfor det enkelte byggetiltakeller samletfor planområdet.

6.3.1 Redegjørelsefor behandling av fremmede arter
Ved søknadom rammetillatelseskaldetredegjøresfor håndteringav fremmedearter. Ved
beplantningskaldet ikke benyttesarter som er vurdert til å ha svært høy, høy eller potensielt høy
risiko. Plantematerialefra arter i kategorienesvært høy, høy eller potensielt høy risiko i skalleveres
til godkjentmottak for hageavfalleller forbrenning.Overskuddsmasser
skalhåndterespå en slik
måte at det ikke bidrar til at spredningav fremmedearter.

6.3.2 Redegjørelsefor håndtering av masser
Ved søknadom rammetillatelseskaldetforeligge en redegjørelsefor behandlingav masseri
planområdet.Redegjørelsen
skal beskrivekonkret hvordanoverskuddsmasser
fra planområdetskal
håndteres,herundermasseregnskap,
gjenbruk,terrengregulering,mellomlagringav rene og naturlige
masser,håndteringav inert avfall og farlig avfall. Massehåndteringsplanen
kan utarbeidesfor det
enkelte byggetiltakeller samletfor flere felt innenfor planområdet.

6.3.3 Klimagassregnskap
Ved søknadom rammetillatelseskaldet for det omsøktetiltaket foreliggeklimagassregnskap
som
inkluderer utslipp fra byggeplass,materialerog energi,iht. NS3720:2018,metode for
klimagassberegninger
eller tilsvarendestandarder.

7 Rekkefølgebestemmelser
7.1 Før rammetillatelse/tillatelse til tiltak
7.1.1

Førdet gisrammetillatelseskal det foreliggetilstrekkeligkapasitetpå skoleog barnehage.

7.2 Førigangsettingstillatelse
7.2.1 Førdet gis igangsettingstillatelseskalsykkelveimed fortau langsfv. 152/Sentralveienvære
sikret opparbeidet.
7.2.2 Førdet gis igangsettingstillatelseskalsykkelveimed fortau langsIdrettsveienvære sikret
opparbeidet.
7.2.3 Førdet gis igangsettingstillatelseskalåpningav Hogstvetbekkenvære sikret opparbeidet.
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7.2.4Førdet gis igangsettingstillatelsefor ny bebyggelsepå BAAog B1 skalden delen av
hovedtraséenfor vann og avløpsom ligger på eget felt, omleggesog være ferdig opparbeidet.

7.3 Før brukstillatelse
7.3.1Førdet gis brukstillatelsepå felt B2 og B3 skalden delen av fellesarealenef_SGTog f_BUT1som
ligger på egeneiendom,væreopparbeidet.
7.3.2Førdet gis brukstillatelsepå felt B2 og B3 skaltilstrekkeligareal til biloppstillingsplasser
og
manøvreringsarealværeopparbeidetpå felt f_SGT
7.3.2 Førdet gis brukstillatelsefor ny bebyggelsepå felt BAAskalo_STskalvære opparbeidet.
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