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1 Planens hensikt
Planens hensikt er å legge til rette for fortettingi et sentrumsnærtområde, med bygging av nye
boliger og dagligvareforretning, samt tilhørende anlegg. Planen skal sikre en god overgang mellom
sentrumsbebyggelse og eneboligbebyggelsen. Utbyggingen skal ha fokus på tilrettelegging for
gående og syklende, herunder allment tilgjengelige forbindelser gjennom området. Utformingen skal
sikre høy bokvalitet med mye dagslys og et kvalitetsrikt bomiljø gjennom etablering av
fellesfunksjoner og felles møteplasser.

2 Området reguleres til:
2.1 Arealformål
Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse B
- Bolig/forretning/parkering BAA
- Uteoppholdsareal BUT

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjørevei SKV
- Fortau SF
- Gatetun SGT
- Torg ST
- Annen veggrunn –grøntareal SVG

Grønnstruktur

- Blå/grønnstruktur G

2.2 Bestemmelsesområder
- #1 Midlertidig parkering
- #2 Midlertidige terrengmurer
- #3 og #4Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak
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3 Fellesbestemmelser for hele planområdet
3.1 Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt, med åpne overvannsløsninger, permeable overflater, tilstrekkelige
jorddybder og bruk av vegetasjon på tak og utearealer, eller andre løsninger som vurderes som
hensiktsmessige. Takflater som ikke benyttes til takterrasser eller tekniske installasjoner skal være
grønne tak. Åpne, trygge flomveier skal ivaretas i tråd med områdereguleringen.

3.2 Beregning av blågrønn faktor
Tabellen nedenfor viser hvilke områder som skal beregnes samlet i overvannsberegningene og hvilke
krav som stilles til de ulike delfeltene innenfor planområdet.

Utbyggingsområder og utearealer.
Minimumskrav BGF 0,8

Utbyggingsområder og utearealer.
Minimumskrav BGF 0,5

Gatetun, veiareal og torg
Minimumskrav BGF 0,3

Felt B1, BUT2 #4og G FeltBAAog BUT2 -#3 og #4 Felto_ST
Felt B2, BUT2 #3 og halve f_BUT1 Felt f_SGT
FeltB3 og halve f_BUT1 Felt o_SVG, o_SF og o_SKV

3.3 Adkomst og parkering
Garasjeanlegg på felt BAAskal inneholde felles bilparkering for alle delfelt innenfor planområdet. Det
skal legges til rette for etablering av ladestasjoner til elbiler og sikres mulighet for lading for samtlige
biloppstillingsplasser. Minimum 5 % av parkeringsplasser for bil skal tilrettelegges for
bevegelseshemmede.

Bilparkering i felles garasjeanlegg skal opparbeides etter følgende fordeling:

Bebyggelsestype Boenhet Bil
(maksimum)

Gjesteplasser
(maksimum)

Bolig, blokkbebyggelse 1-roms 0,2 0,1
2-roms 0,6 0,1

3-roms + 0,8 0,1
Forretning, kontor, tjenesteyting 0,8 per 100 m² BRA

Fire parkeringsplasser tilrettelagt for forflytningshemmede skal anlegges på felt f_SGT. I tillegg kan
det anlegges inntil to gjesteparkeringsplasser på felt f_SGT.

Sykkelparkering skal opparbeides med følgende fordeling for hvert delfelt:

Bebyggelsestype Boenhet Sykkel
(minimum)

Bolig, blokkbebyggelse 1-roms 2
2-roms 2
3-roms 2

4-roms + 2,5
Forretning, kontor, tjenesteyting 0,5 per 100 m² BRA

For boligene skal maksimal avstand fra inngang til sykkelparkering være 30 meter. For hvert delfelt
skal minst 50 % av sykkeloppstillingsplassene være innendørs/overdekket. Det skal tilrettelegges for
lading av elsykler samt arealer for vasking og reparasjoner.

3.4 Støy
Nyboligbebyggelse tillates oppført i område med utendørs støynivåer ved fasader inntil Lden 70 dB fra
veitrafikkstøy, forutsatt at følgende tilleggskrav oppfylles:
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- Alle boenheter skal ha en stille side.
- Minimum halvparten av rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet, herunder minst ett

soverom, skal ha minst ett vindu som kan åpnes mot stille side

Stille del av uteoppholdsareal, definert som der Lden< 55 dB fra veitrafikk, bør være minst 6 m2 pr
boenhet(felles og/eller privat). Minimum 50 % skal være på bakkenivå eller på lokk over
dagligvareforretning/parkering.

I anleggsperioden gjøres Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, tabell 4,
tabell 5 og tabell 6 gjeldende.

3.5 Renovasjon
Det skal anlegges nedgravde avfallsbrønner for husholdningsavfall for B1-B3, samlet i ett felles
anlegg. Fellesanlegget kan legges på felt f_SGT. Innenfor BAA kan husholdningsavfall samles i et
avfallsrom med maks 7 m fra inngang til kjørbar vei, eller i nedgravd løsning innenfor feltet

Anleggene skal plasseres med gangavstand på inntil 100 m fra boligene. Avfallsløsningene kan
plasseres utenfor regulert byggegrense der de ikke kommer i konflikt med siktsoner. Avfallspunktene
skal være lett tilgjengelig for renovasjonsoperatøren.

3.6 Energiløsning
Dettillates etablert brønner for grunnvarme under alle bygg.

Valg av energikilde(r) skal beskrives og begrunnes i en energiplan. I energiplanen skal vurdering av
tiltak for energiøkonomisering og muligheter for å utnytte flere energisystemer fremgå.

Nettstasjon tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og utenfor regulerte byggegrenser. Rundt
nettstasjon er det 5 m byggegrense. Nettstasjon skal ikke regnes med i grad av utnytting.

3.7 Utomhusplan
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges utomhusplan som viser disponering og utforming
av omsøkt byggeområde. Planen skal vise adkomst, byggegrenser, bebyggelsens høyde og
etasjeantall, interne veier, gangforbindelser, parkering for sykkel og bil, nye og gamle koter, sentrale
punkthøyder, belegning, beplantning, forstøtningsmurer, lekearealer, plassering av avfallsbeholdere
og oppstilling for renovasjon og brannbil, lokal overvannshåndtering samt andre faste installasjoner
(eksempelvis ladestasjoner).

3.8 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr.
50, § 8.

3.9 Vei, vann og avløp
Utbygging av vei, vann og avløp innenfor planområdet skal skje i samsvar med tekniske detaljplaner.
Ås kommunes VA-norm skal legges til grunn for all planlegging av vann og avløp i planområdet.
Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler skal legges til grunn for all planlegging av veger, gang
og sykkelveger, fortau og øvrige trafikkarealer.

Ved flytting av kommunale vann- og avløpsledninger må fall fra allerede tilkoblede abonnenter
sikres.

Private vann-og avløpsledninger tillates ikke overbygd.
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3.10 Fossilfri byggeplass
Bygge-og anleggsplassen skal være fossilfri.

Alle maskinene på bygge-og anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal bruke
elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder.

Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningsmaterialer, løsmasser og lignende,
til og fra bygge-og anleggsplassen er unntatt fra kravet om å bruke fossilfritt drivstoff. Unntaket
gjelder ikke for frakt internt på bygge-og anleggsplassen.

4 Bestemmelser til arealformål
4.1 Bebyggelse og anlegg
4.1.1 Fellesbestemmelser for boligbebyggelse (felt B1-B3)

a) Arealbruk
Arealet skal benyttes til boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Det skal oppføres blokkbebyggelse med inntil 4 etasjer over terreng. I tillegg tillates kjeller under
terreng.

Oppbevaring/sportsboder tillates integrert i fasader ved inngangene på alle nivåer.

b) Grad av utnytting
Grad av utnytting for byggeområdene (B1-3) fremgår av BRA-angivelse på plankartet. Kjeller uten
rom for varig opphold under terreng, skal ikke medregnes i grad av utnytting. 5% av tillatt BRA skal
avsettes til overdekket sykkelparkeringpå terreng.

c) Plassering og høyder
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og byggehøyder som vist i plankartet.

I grensen langs B1 og B3, mot gnr/bnr 73/31 og 73/48, tillates oppført terrengmur på inntil 1,5 m
høyde utenfor byggegrense, plassert som vist på plankart. Muren med nødvendig bakfylling skal i sin
helhet ligge på felt B1 og B3 og sikres med et gjerde på 1,1 m på de delene av muren som er mer enn
0,5 m over nedre terrengnivå. Sykkelparkering tillates utenfor byggegrense.

d) Utforming og estetikk m.m.
Ny bebyggelse skal utformes med et helhetlig arkitektonisk uttrykk som relaterer seg til stedets
særpreg. Det skal brukes solide og robuste materialer med lavt klimafotavtrykk og høy varighet.
Bebyggelsen skal utføres med god kvalitet i materialvalg og detaljer, slik at det ivaretas gode
materialmessige overganger.

Bebyggelsen skal tilpasses tilgrensende småhusbebyggelse gjennom variasjon i høyde, innbyrdes
plassering, åpninger mellom bygg og oppdeling i mindre volum. Byggene skal grupperes i tun rundt
felles uterom, med minimum tre bygg i hvert tun. Fotavtrykk til det enkelte bygg skal ikke overstige
200m², svalganger ikke medregnet.

Takene med tekniske anlegg skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk.
Takhager og takterrasser skal deles inn i forskjellige soner tilpasset ulik bruk, herunder areal til
dyrking og drivhus.
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På takterrasser tilrettelagt for opphold skal minimum 25% av takarealet beplantes med vegetasjon
med minimum 40 cm jorddybde. Tak uten oppholdsareal skal ha vegetasjon med minimum 10 cm
jorddybde.

e) Utearealer
Minste uteoppholdsareal (MUA) skal utgjøre minimum 20 % av samlet BRAtil bolig innenfor feltet.

Det skal etableres felles uteoppholdsarealer hvorav min 50% skal være på bakkenivå, det resterende
kan etableres og på tak. Takflater for opphold og dyrking skal være felles for hver boliggruppe.

Det skal tilrettelegges for lek og aktivitet tilpasset ulike aldersgrupper. For hvert delfelt skal minimum
50 m²totalt av felles MUAvære tilpasset aldersgruppen 0-3 år.

Alle boliger skal ha tilgang til MUA. Areal på balkonger og svalganger kan medregnes i MUA med opp
til 5 m²per bolig dersom arealet er minimum 5 m2 og kan møbleres uten å komme i konflikt med
rømningsveier.

f) Leilighetsfordeling
Maksimalt60 % av boenhetene skal ha en størrelse mellom 30og 50m²BRA og minimum 40 % av
boenhetene skal være 50 m2eller større.

4.1.2 Felt B1
a) Utforming

Det skal være variasjon i byggenes etasjeantall og høyder. Innenfor hvert område med samme
maksimalt tillatte kotehøyde, skal det være en fordeling av høydersom følger:

Min 50 % inntil 3 etasjer
Maks 50 % inntil 4 etasjer

b) Boligkvalitet
Boligenhetene skal ha dagslysfra tre ulike himmelretninger.

Bebyggelsen skal inkludere fellesfunksjoner. For hver bolig skal det avsettes minimum 1,5 m² BRA til
fellesarealer som eksempelvisselskapslokaler, lekerom, skibod, sykkelverksted o.l.

4.1.3 Felt B2
a) Utforming

Det skal være variasjon i byggenes etasjeantall og høyder. Innenfor feltetskal det være en fordeling
av høydersom følger:

Min 80% inntil 3 etasjer
Maks25 % inntil 4 etasjer

4.1.4 Felt B3
a) Utforming

Det skal være variasjon i byggenes etasjeantall og høyder. Innenfor feltet skal det være en fordeling
av høydersom følger:

Min 80 % inntil 3 etasjer
Maks 25 % inntil 4 etasjer

b) Lekeplass
Innenfor området skal det etableres en lekeplass på minimum 200 m²på terreng. Denne skal være
tilgjengelig for alle beboerne innenfor B1-B3.

4.1.5 Bolig/forretning/parkering(felt BAA)
a) Arealbruk
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Innenfor byggeområdet tillates etablert bebyggelse med blandet formål
bolig/dagligvareforretning/parkering, med tilhørende lager og anlegg, med følgende fordeling:

Inngår i beregning av grad av utnytting: Maksimalt areal BRA
Inngangsparti, personalrom til forretning (1. etasje) 380 m2

Parkering 2800 m2

Bolig 3420 m2

Inngår ikke i beregning av grad av utnytting:
Lager, toalett o.l. (under terreng) 480 m2

Varelevering/teknisk (under terreng) 210 m²
Dagligvareforretning (under terreng) 1250 m2

b) Grad av utnytting
Grad av utnytting for byggeområde BAAfremgår av BRA-angivelse på plankartet.

Det tillates etablert forretningsareal, lager og parkering under terreng. Arealer under terreng skal
ikke medregnes i grad av utnytting.

c) Plassering og høyder
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og byggehøyder som vist i plankartet.

d) Utearealer
Minste uteoppholdsareal (MUA) skal utgjøre minimum 20 % av BRA for boligbebyggelse.

Det skal etableres felles uteoppholdsarealer på lokk over parkering, hvor det skal tilrettelegges for
lek og aktivitet tilpasset ulike aldersgrupper, dette arealet regnes som uteareal på terreng. Inntil 50 %
avfelles uteoppholdsareal kan etableres på takterrasser.

Alle boliger skal ha tilgang til MUA. Areal på balkonger og svalganger kan medregnes i MUA med opp
til 5 m² per bolig dersom arealet er minimum 5m2 og kan møbleres uten å komme i konflikt med
rømningsveier.

e) Utforming og estetikk m.m.
Ny bebyggelse skal utformes med et helhetlig arkitektonisk uttrykk som relaterer seg til stedets
særpreg. Det skal brukes solide og robuste materialer med lavt klimafotavtrykk og høy varighet.
Bebyggelsen skal utføres med god kvalitet i materialvalg og detaljer, slik at det ivaretas gode
overganger mellom ulike materialer.

Bebyggelsen skal brytes opp gjennom variasjon i høyde og oppdeling av boligetasjene. Boligetasjene
skal plassers slik at det blir minst én åpning fra lokk over parkering på hver side av bygget.

Takene med tekniske anlegg skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk.
Takhager og takterrasser skal deles inn i forskjellige soner tilpasset ulik bruk. På lokk over parkering
minimum 20% av arealet beplantes med vegetasjon med minimum 40 cm jorddybde. På takterrasser
tilrettelagt for opphold skal minimum 10% av takarealet beplantes med vegetasjon med minimum 40
cm jorddybde. Tak uten oppholdsareal skal ha vegetasjon med minimum 10 cm jorddybde.

Fasadene for hele tiltaket skal utformes slik at næring, parkering og boliger utgjør en helhetlig
bebyggelse, med variasjon i utformingen tilpasset de forskjellige funksjonene. Boligfasadene skal
utformes slik at balkonger og svalganger integreres i det arkitektoniske uttrykket. Boligfasadene skal
brytes opp med varierende fasadelengder mot fv. 152/Sentralveien og mot Idrettsveien.

Inngang til dagligvareforretning skal være fra o_ST. Det skal etableres åpen førsteetasje på hjørnet
mot Sentralveien/Idrettsveien med store vindusflater og minimum 4 meter innvendig takhøyde.

Innkjøringer til parkering skal integreres i bebyggelsen og utformes som en del av fasadens
arkitektoniske uttrykk.
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f) Skilting
For skilting til dagligvareforretningen tillates skilt med belysning og ett uthengsskilt på fasaden mot
Idrettsveien og skilt med belysning og ett uthengsskilt på fasaden mot fv. 152/Sentralveien.

g) Boligkvalitet
Bebyggelsen skal inkludere fellesfunksjoner. For hver bolig under 34,9m2 skal det avsettes minimum
3m² BRA til felles arealer som eksempelvis selskapslokaler, lekerom, skibod, sykkelverksted o.l.

h) Leilighetsfordeling
Maksimalt 35 % av boenhetene kan være fra 22 til 34,9 m², maksimalt 50% av boenhetene kan være
fra 35 m² til 41,9 m², minimum 15 % av boenhetene skal være større enn 42 m².

4.1.5 Uteoppholdsareal (f_BUT1 og BUT2)
Felt f_BUT1
Arealetskal benyttes til uteopphold, gang-/sykkeladkomst for boliger ogoppstillingsplass for
brannbil.

Arealet skal være felles for B1-B3.

Utomhusplan for felt B3 og B2 skal inkludere f_BUT1.

Felt BUT2
Arealet skal benyttes til uteopphold, gang-/sykkeladkomst til boliger og gangforbindelse mellom
Solbakken og gang-/sykkelvei langs fv. 152/Sentralveien.

Gangforbindelsen skal være åpen for allmenn ferdsel og skal opparbeides med fast dekke og bredde
på minimum 2,5 m i tillegg til areal for håndtering av overvann.

Utomhusplan for felt BAA skal inkludere BUT2.

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
4.2.1 Fortau (felt o_SF)
Fortau skal være offentlig og opparbeidet som vist på plankart, med bredde 3 meter, inkludert
skulder. Det skal benyttes kantstein av granitt, utforming tilsvarende tilstøtende fortau langs
Idrettsveien. Det tillates avkjørsler over nedsenket fortau.

4.2.2 Gatetun (felt f_SGT)
Arealet skal benyttes til atkomst for boliger, gjesteparkering, parkering tilrettelagt for
forflytningshemmede ogoppstillingsplass for brannbil. Felles renovasjonsanleggfor feltene B1-B3
kan legges innenfor f_SGT.

Arealet skal være felles for B1-B3.

Utomhusplan for felt B3 og B2 skal inkludere fellesarealene på f_SGT

4.2.3 Torg (felt o_ST)
Torget skal være offentlig, og skal visuelt og praktisk tilknyttesgangadkomst til forretning. Torget skal
tilrettelegges for opphold med gatemøblering, belysning og beplantning. Arealer uten vegetasjon skal
ha belegningsstein. I utformingen skal det legges vekt på god landskapsarkitektur, høy visuell kvalitet
med et tydelig designgrep. Det skal benyttes bestandige og robuste materialer.

Langs fv. 152/Sentralveien skal det etableres beplantningi en sone med minimum 3 meters bredde.

Sykkelparkering for forretning/tjenesteyting tillates plassert innenfor Torg o_ST.
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Utomhusplan for felt BAA skal inkludere o_ST, og feltet skal opparbeides samtidig med tilgrensende
arealer på felt BAA.

4.2.4 Annen veggrunn – grøntareal (felt o_SVG)
Arealene skal være offentlig og må opparbeides i samsvar med byggeplan godkjent av vegeier.
Anlegg og beplantning skal ikke være til hinder for drenering av vann eller frisikt.

4.2 Grønnstruktur
4.2.5 Blå/grønnstruktur (felt G)
Arealet skal gis en parkmessig opparbeidelse.

Arealet kan medregnes som minste uteoppholdsareal (MUA) for felt B1.

Det tillates opparbeidelse av følgende:
- sti/gangvei
- åpen løsning for håndtering av overvann og flom

Det tillates oppført støyskjermingstiltak med inntil 3 meters høyde over planert terreng.

Utomhusplan for felt B1 skal inkludere felt G.

5 Bestemmelser til bestemmelsesområder
5.1.1 #1 Midlertidig parkering for forflytningshemmede
Inntil felt B2 og/eller B3 byggesut kan det etableres midlertidig parkering for forflytningshemmede
innenfor feltet forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med oppstillingsplass for brannbil.

Midlertidig parkering skal fjernes når parkering for forflytningshemmede etableresi felt f_SGT.

Utomhusplan for felt B1 skal omfatte midlertidig parkering for forflytningshemmede innenfor #1,
dersom felt f_SGT ikke er opparbeidet.

5.1.2 #2 Midlertidige terrengmurer
Det tillates oppført terrengmurer på inntil 1,5 m høyde i grensen mellom felt B1 og feltene B2 og B3.

5.1.3 #3 og #4Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak
Del av BUT2 #3 opparbeides senest samtidig med B1.

Del av BUT2 #4opparbeides senest samtidig med B2.

6 Dokumentasjonskrav

6.1 VAO-rammeplan
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges en rammeplan for vann, avløp, overvann og
flomveier. Planen skal omfatte hele planområdet og ivareta en helhetlig løsning for vannforsyning,
spillvann og overvannshåndtering, samt sikre tilstrekkelig brannvannsuttak.

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges en plan for sikring, eventuelt flytting, av den
kommunale hovedtraséen for vann og avløp som ligger mellom planområdet og Sentralveien.
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6.2 Støyfaglig utredning
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges støyfaglig utredning med redegjørelse for
avbøtende tiltak for det omsøkte byggeområdet.

6.3 Miljøoppfølgingsplan
Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP), som også
inkluderer krav i miljøprogram datert 19.03.2021. MOP skal beskrive konkret miljøoppfølging i bygge-
og anleggsfasen, herunder hvem som er ansvarlig for hvert tiltak; anleggsvei, -trafikk og -støy;
riggplass og midlertidig parkering; krav til opparbeidelse av anleggsvei og øvrige områder etter
ferdigstillelse; og beskyttelse av vegetasjon, jordsmonn og lokalt biologisk mangfold som skal
bevares. MOP kan utarbeides for det enkelte byggetiltak eller samlet for planområdet.

6.3.1 Redegjørelse for behandling av fremmede arter
Ved søknad om rammetillatelse skal detredegjøres for håndtering av fremmede arter. Ved
beplantning skal det ikke benyttes arter som er vurdert til å ha svært høy, høy eller potensielt høy
risiko. Plantemateriale fra arter i kategoriene svært høy, høy eller potensielt høy risiko i skal leveres
til godkjent mottak for hageavfall eller forbrenning. Overskuddsmasser skal håndteres på en slik
måte at det ikke bidrar til at spredning av fremmede arter.

6.3.2 Redegjørelse for håndtering av masser
Ved søknad om rammetillatelse skal detforeligge en redegjørelse for behandling av masser i
planområdet. Redegjørelsen skal beskrive konkret hvordan overskuddsmasser fra planområdet skal
håndteres, herunder masseregnskap, gjenbruk, terrengregulering, mellomlagring av rene og naturlige
masser, håndtering av inert avfall og farlig avfall. Massehåndteringsplanen kan utarbeides for det
enkelte byggetiltak eller samlet for flere felt innenfor planområdet.

6.3.3 Klimagassregnskap
Ved søknad om rammetillatelse skal det for det omsøkte tiltaket foreligge klimagassregnskap som
inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer og energi, iht. NS 3720:2018, metode for
klimagassberegninger eller tilsvarende standarder.

7 Rekkefølgebestemmelser

7.1 Før rammetillatelse/tillatelse til tiltak
7.1.1 Førdet gisrammetillatelse skal det foreligge tilstrekkelig kapasitet på skole og barnehage.

7.2 Før igangsettingstillatelse
7.2.1 Før det gis igangsettingstillatelse skal sykkelvei med fortau langs fv. 152/Sentralveien være
sikret opparbeidet.

7.2.2 Før det gis igangsettingstillatelse skal sykkelvei med fortau langs Idrettsveien være sikret
opparbeidet.

7.2.3 Før det gis igangsettingstillatelse skal åpning av Hogstvetbekken være sikret opparbeidet.
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7.2.4 Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse på BAA og B1 skal den delen av
hovedtraséen for vann og avløp som ligger på eget felt, omlegges og være ferdig opparbeidet.

7.3 Før brukstillatelse
7.3.1 Før det gis brukstillatelse på felt B2 og B3 skal den delen av fellesarealene f_SGT og f_BUT1 som
ligger på egen eiendom, være opparbeidet.

7.3.2 Før det gis brukstillatelse på felt B2 og B3 skal tilstrekkelig areal til biloppstillingsplasser og
manøvreringsareal være opparbeidet på felt f_SGT

7.3.2 Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse på felt BAA skal o_ST skal være opparbeidet.


	1 Planens hensikt
	2 Området reguleres til:
	2.1 Arealformål
	2.2 Bestemmelsesområder

	3 Fellesbestemmelser for hele planområdet
	3.1 Overvannshåndtering
	3.2 Beregning av blågrønn faktor
	3.3 Adkomst og parkering
	3.4 Støy
	3.5 Renovasjon
	3.6 Energiløsning
	3.7 Utomhusplan
	3.8 Kulturminner
	3.9 Vei, vann og avløp
	3.10  Fossilfri byggeplass

	4 Bestemmelser til arealformål
	4.1.1 Fellesbestemmelser for boligbebyggelse (felt B1-B3)
	4.1.2 Felt B1
	4.1.3 Felt B2
	4.1.4 Felt B3
	4.1.5 Bolig/forretning/parkering (felt BAA)
	4.1.5 Uteoppholdsareal (f_BUT1 og BUT2)
	4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
	4.2.1 Fortau (felt o_SF)
	4.2.2 Gatetun (felt f_SGT)
	4.2.3 Torg (felt o_ST)
	4.2.4 Annen veggrunn – grøntareal (felt o_SVG)
	4.2.5 Blå/grønnstruktur (felt G)


	5 Bestemmelser til bestemmelsesområder
	5.1.1 #1 Midlertidig parkering for forflytningshemmede
	5.1.2 #2 Midlertidige terrengmurer
	5.1.3 #3 og #4 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak

	6 Dokumentasjonskrav
	6.1  VAO-rammeplan
	6.2 Støyfaglig utredning
	6.3 Miljøoppfølgingsplan
	6.3.1 Redegjørelse for behandling av fremmede arter
	6.3.2 Redegjørelse for håndtering av masser
	6.3.3 Klimagassregnskap


	7 Rekkefølgebestemmelser
	7.1 Før rammetillatelse/tillatelse til tiltak
	7.1.1 Før det gis rammetillatelse skal det foreligge tilstrekkelig kapasitet på skole og barnehage.

	7.2 Før igangsettingstillatelse
	7.3 Før brukstillatelse


