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1. AREALFORMÅL 
Området innenfor reguleringsgrensen er omfattet av følgende reguleringsformål, hensynssoner og be-
stemmelsesområder jf. plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-5, 12-6 og 12-7: 
 

Bebyggelse og anlegg 
 BA – Bebyggelse og anlegg 
 BFS – Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 

 BKS – Konsentrert småhusbebyggelse 
 BUT – Uteoppholdsareal 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
 SV - Veg 
 SKV – Kjøreveg 

 SF - Fortau 
 SGS – Gang-/sykkelveg 

 SGG - Gangveg 
 SVT – Annen veggrunn tekniske anlegg 
 SVG – Annen veggrunn – grøntareal  
 SPP - Parkeringsplasser 

 

Grønnstruktur  
 GBG – Blå/grønnstruktur 
 GTD - Turdrag 
 GF – Friområde 

 
LNFR 
 Friluftsformål 

 LNFR 
 

Hensynssoner 
 H140 – Frisikt 

 H370 - Høyspenningsanlegg 
 H560 – Bevaring naturmiljø 

 H570 – Bevaring kulturmiljø 
 H730 – Båndlegging etter lov om kulturminner 

 
Bestemmelsesområder 
 #1 – Midlertidig rigg- og anleggsbelte 
 #2 – Søknad om dispensasjon fra Kulturminneloven § 8 
 #3 – Renovasjon 

 #4 – Felles parkeringsanlegg 
 #5 – Flomtiltak 
 #6-7 – Gangforbindelser gjennom boligfelter 
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2. FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 Utomhusplan 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan for det omsøkte tilta-
ket i hensiktsmessig målestokk. Planen skal redegjøre for: 

 Uteoppholdsarealer, herunder: bevaring av eksisterende vegetasjon, samt forslag til ny ve-
getasjon, eksisterende og prosjektert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til nabo-
eiendommene, og terrengkonstruksjoner som murer og trapper. 

 Utforming og møblering av felles arealer for uteopphold 
 Nærlekeplasser 

 Adkomst til bolig 
 Trafikkforhold, herunder arealer for gående og kjørende, framkommelighet for kjøretøy ved 

renovasjon, utrykning, brøyting og parkering 
 Utforming og plassering av opplegg for renovasjon, postkasser, utvendig bod og eventuell 

innbygging/skjerming av disse. 

 Gangstier iht. bestemmelse 2.14.  

 Tilrettelegging for naturmangfold iht. bestemmelse 2.15. 
 
2.2 Overvann 

 

2.2.1 Felles plan for overvannshåndtering 
Det skal ved rammesøknad for første boligfelt i det aktuelle byggetrinnet lages en felles plan for 

overvannshåndtering for byggetrinnet. Planen skal fokusere på håndtering og fordrøyning av 
overvann i den felles grønnstrukturen, samt eventuelle fordrøyningstiltak innenfor LF1-2. Planen 
skal vurdere behov for tiltak for å forhindre erosjon langs flomveier innenfor planområdet. Tilta-
kene i overvannsplanen opparbeides suksessivt med utbyggingen.  
 

2.2.2 Overvannshåndtering 

Overvannet i planområdet skal håndteres lokalt via infiltrasjon eller med infiltrasjon  
og fordrøyning via regnbed med drenering, åpne grøfter og bekker. Der hvor det gjøres inngrep 
i eksisterende terreng, skal terrenget formes slik at flomvannet blir ledet til trygge flomveier. 

  
Overvann skal tas hånd om etter 3-trinnsstrategien jf. VAO-plan for Vollskogen og med klima-
påslag på 50 %. Overvann fra mindre nedbørhendelser ledes ut på terreng til grøntområder og 

åpne infiltrasjonsgrøfter der noe av overvannet infiltrerer til grunnen. Overvann fra nedbørhen-
delser med gjentaksintervall opp til 20 år samles i infiltrasjonsgrøfter og fordrøyes i pukk og 
vannspeil i infiltrasjonsgrøftene, eller i lokale tiltak som regnbed, trær, grønne grøfter, perme-
able dekker og lignende. Overvann fra ekstreme nedbørhendelser med gjentaksintervall større 
enn 20 år ledes fra fordrøyningsløsninger i trygg flomvei til eksisterende flomvei nordover mot 
Årungen, eller sørover ut på jordet og til Hølenvassdraget. Påslipp til kommunalt overvannsnett 
tillates iht. kommunal norm for overvannshåndtering.  

 
De enkelte boligfeltene skal håndtere overvann med løsninger som regnbed, trær, grønne grøf-
ter, permeable dekker og lignende.  
 
O_SKV2-3 legges med ensidig fall mot GBG-formålet, hvor veivann håndteres med drenering. 
Drenering- og fordrøyningstiltak for håndtering av veivann skal etableres med renseløsninger, 

eksempelvis regnbed/åpne grøfter med filtermasser eller sandfang. Stikkrenner etableres i vei-

kroppene for å legge til rette for sikker avrenning til flomvei.  
 
2.3 Blågrønn faktor 

Det skal sikres en blågrønn faktor innenfor området avsatt til bebyggelse og anlegg på minst 
0.8.  

 

2.4 Kvalitetsoppfølgingsplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge en kvalitetsoppfølgingsplan for det omsøkte 

tiltaket. Kvalitetsoppfølgingsplanen skal dokumentere hvordan ambisjoner og målsetninger i 

Kvalitetsprogram for områdeplan for Ås sentralområde ivaretas i prosjektering og gjennomfø-

ring. 
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2.5 Miljøoppfølgingsplan 
Det skal ved søknad om rammetillatelse foreligge en Miljøoppfølgingsplan (MOP) for det om-
søkte tiltaket. MOPen skal beskrive miljøoppfølgingstiltak som skal ivaretas.  

 
Ved søknad om igangsettelsestillatelse skal det fremlegges en oppdatert MOP som omtaler mil-
jøoppfølging for bygge- og anleggsfasen for det omsøkte tiltaket, herunder håndtering av natur-
verdier og miljø. 

 
2.6 Boligantall  

Tabellen nedenfor angir maks antall boenheter som tillates etablert innenfor de ulike feltene. 
Totalt antall boenheter innenfor planområdet skal ikke overstige 200.  
 

Felt Maks antall boenheter per felt 

BKS1  44 

BKS2  31 

BFS1 18 

BKS3  26 

BKS4 33 

BFS2 18 

BKS5 23 

BKS6 21 

BKS7 44 

BFS3  22 

 
2.7 Byggehøyder 

Bygg/deler av bygg i planområdet etableres med byggehøyder i henhold til tre høydekategorier 
angitt i tabellen nedenfor. Bestemmelsene til det enkelte formålsområde angir hvilke høydekate-
gorier som gjelder.  

 

Høydekategorier Taktype Gesims inntil (m) Møne inntil (m) 

Kategori 1 

Saltak 3,5 5 

Pulttak 3,5 (lavest), 4,5 (høyest) - 

Flatt tak 4 - 

Kategori 2 

Saltak 6,5 9 

Pulttak 6,5 (lavest), 7,5 (høyest) - 

Flatt tak 7 - 

Kategori 3 

Saltak 9 10,5 

Pulttak 8,5 (lavest), 9,5 (høyest) - 

Flatt tak 9,5 - 

 
Alle høyder i tabellen ovenfor skal måles ut fra ferdig planert terreng. 

 
På takterrasser tillates pergola, solcellepaneler/solfangere og beplantning inntil 2,8 meter over 
gesims. Rekkverk tillates inntil 1,5 meter over gesims.  

 

2.8 Byggegrenser 
Der byggegrense ikke er vist i plankartet, er byggegrense 2 meter fra formålsgrense.  
 
Renovasjonsløsning, terrasser eller plattinger under 0,5 meter målt fra ferdig planert terreng, 
murer og fyllinger med høyde inntil 1 meter og nedkastpunkter for avfallshåndtering samt åpne 

skur for sykkelparkering tillates etablert utenfor byggegrenser. Overflateparkering, garasje og 
carport kan plasseres utenfor byggegrenser inntil 1 meter fra formålsgrense. Balkonger kan 
krage inntil 2 meter ut over byggegrense, men ikke utover formålsgrense. På feltene BFS1-2 er 
det ikke tillatt med balkonger som krager utover byggegrenser. Tiltak utenfor byggegrenser på 
feltene BKS3, BKS4, BKS5, BKS6 og BFS3 tillates ikke mot hensynssone H570_1 for bevaring av 
kulturmiljø. 
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2.9 Terrengtilpasning 
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges vekt på bevaring av 
eksisterende terreng. På de deler av tomtene som ikke skal bebygges skal det gjøres minst mu-
lig terrenginngrep. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere 

gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Avvik 
kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering. 
 
Følgende unntak tillates: 

a) På flate og svakt skrånende tomter skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller 
skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter. 

b) For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller 

skjæringer ikke overskride 1 meter. 
c) For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/el-

ler skjæringer ikke overskride 1,5 meter. 
 

Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Det skal ikke 
etableres støttemurer, fyllinger, og/eller skjæringer med samlet høyde på mer enn 0,5 

meter nærmere enn 2 meter fra tomtegrense. Mot hensynssone H570_1 tillates det ikke 
etablering støttemurer, fyllinger, og/eller skjæringer med samlet høyde på mer enn 0,5 
meter nærmere enn 4 meter. 

  
2.10 Utforming 

Bebyggelsen skal utformes med god arkitektonisk kvalitet i materialvalg og detaljer. Hvert bolig-
felt, inkludert f_BA1, skal ha sin egen identitet, hvor materialbruk, detaljering eller fargesetting 

er ulik nabofeltene.  
 
Bebyggelsens tak og takoppbygg skal behandles som del av tiltakets arkitektoniske uttrykk. 
Bebyggelsen skal ha gjennomganger til omkringliggende veier, friområder og uteoppholdsareal.  
 
Takterrasser skal trekkes minimum 0,30 meter tilbake fra fasadelivet. Konstruksjoner på 
tak/takterrasse (unntatt solcellepanel/solfangere) kan utgjøre maks 20% av takflaten. 

 
2.11 Uteoppholdsareal 

I minste uteoppholdsareal (MUA) inngår ubebygde arealer på bakkeplan, som ikke brukes til 
kjøreadkomst og som ikke er brattere enn 1:3. På feltene BKS1-7 og BFS3 kan ikke-overbygde 
terrasser og takterrasser med en minstestørrelse på 15 m2 inngå ved beregning av minste ute-
oppholdsareal. Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng.  

 
For feltene BKS1-7 og BFS3 skal MUA dekkes innenfor de enkelte formålsområdene hvor boli-
gene etableres. Areal innenfor felles gangvei (f_SGG) og felles uteoppholdsareal (f_BUT) tilknyt-
tet feltet kan iberegnes. På BFS1-2 skal MUA løses på den enkelte eiendom, eller innenfor felles 
uteoppholdsareal (f_BUT) tilknyttet feltet. Uteoppholdsareal skal plasseres best mulig i forhold 
til sol og støy/andre miljøbelastninger. 
 

2.12 Trafikk/Parkering 
Adkomstpiler kan justeres med inntil +/-10 meter langs tilstøtende vei.  
 
Ved etablering av adkomster skal det sikres tilstrekkelig frisikt. 
 

Parkering for boligene på feltene BKS1, BKS3, BKS4, BKS5, BKS7 og BFS3 ivaretas i fellesan-
legg innenfor angitte bestemmelsesområder #4. Parkering på BKS2, BKS6, BFS1 og BFS2 ivare-

tas i tilknytning til den enkelte bolig. Gjesteparkering for alle boligfelter ivaretas innenfor for-
målsområdene SPP. 

 
Det tillates maksimalt 1 biloppstillingsplass per boenhet. I tillegg skal det tilrettelegges for mel-
lom 0,1 og 0,3 gjesteparkeringsplasser per boenhet. Det skal etableres infrastruktur som mulig-
gjør tilkobling av elbillader til samtlige biloppstillingsplasser, med unntak av gjesteparkerings-

plassene.  
 
Parkering på terreng, med unntak av gjesteparkeringsplassene innenfor SPP, skal være mini-
mum 18 m2 per plass og medregnes i bebygd areal (BYA).  
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Frittstående garasje/carport kan etableres med BYA på inntil 50 m2. Frittstående garasjer/car-
port og felles garasjeanlegg tillates etableres med maks byggehøyder iht. høydekategori 1 jf. 
pkt. 2.7.  
 

Det skal opparbeides minimum 2 plasser for sykkelparkering til hver boenhet. 
  
 

2.13 Tilgjengelighet og universell utforming 
Minimum 40 % av boenhetene i planområdet skal innfri krav om tilgjengelighet.  
 
Tabellen nedenfor angir minimum prosentandel boenheter per felt med krav om tilgjengelighet. 

Felt Minimum antall tilgjengelige 
boliger per felt (%). 

BKS1 60% 

BKS2 40% 

BFS1 50% 

BKS3 10% 

BKS4 10% 

BFS2 50% 

BKS5 10% 

BKS6 10% 

BKS7 60% 

BFS3 40% 

 

2.14 Gangstier 
Det skal etableres gangstier gjennom LF1-2, f_GF1-2, f_GTD1-5 og f_GBG1-10 med utgangs-
punkt i prinsipp i «temakart for gangstier» i planbeskrivelsen. Endelige traséer skal inngå i 
utomhusplan.   
 
Innenfor LF1-2 skal gangstier opparbeides med inntil 2 meters bredde. Det skal ikke benyttes 
dekke som kan avgi mikroplast. Asfalt tillates ikke. Fremføring av traséen skal tilpasses stedlig 

terreng. Lokal bearbeiding av terrenget med mindre inngrep tillates for å ivareta god fremkom-

melighet. Det tillates klopper eller bordganger for å krysse bekker eller våtområder.  
 

Innenfor f_GF1-2, f_GTD1-5 og f_GBG1-10 skal gangstiene etableres med et fast permeabelt 
dekke, og med bredder på inntil 2,5 meter. Asfalt tillates ikke. 
 

2.15 Naturmangfold 
Det skal gjøres tiltak for å tilrettelegge for fugler og vilt innenfor planområdet.  
 
Deler av trærne som hogges i forbindelse med utbyggingen skal utplasseres som død ved innen-
for GBG1-10 og/eller LF1-2. Det skal utplasseres enkeltstokker og mindre treklynger. 
 
Tiltakene i denne bestemmelsen skal etableres i samråd med fagkyndige og fremgå av utom-

husplanen. 
 
2.16 Støy 

For utendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2021), tabell 2, gjeldende.  

 
2.17 Nettstasjon 

Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense. Nettstasjoner tillates oppført uten-
for regulerte byggegrenser medregnes ikke i tillatt grad av utnytting. 

 
2.18 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 

8, annet ledd.  
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2.19 Jordvern 

Der hvor planen berører fulldyrka mark skal matjordlaget tas av. Matjorda skal benyttes til ny-
dyrking eller jordforbedring av landbruksområder utenfor planområdet.  

 
 

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL (PBL. § 12-5) 
 

3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR. 1) 
 

3.1.1 Bebyggelse og anlegg (BA) 
 

Bebyggelse og anlegg, f_BA1 
 

a) Bebyggelsestype 
Innenfor formålsområdet tillates det etablert et grendehus/forsamlingslokale med tilhørende 
uteoppholdsarealer, trafikkarealer og nødvendig teknisk infrastruktur. Grendehuset kan etable-
res med inntil 4 rom for overnatting. 

 

F_BA1 er felles for samtlige boligfelt i reguleringsplanen. 
 

b) Utnyttelse 
Grad av utnytting skal ikke overstige BYA=150m2.  
 

c) Høyder 

Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 2, jf. pkt. 2.7.  
 

d) Utforming 
Området skal innrammes med stedegen beplantning for å gi det et naturlig preg. Trafikkarealer 
skal gis et fast permeabelt dekke.  
 

e) Parkering 

Det skal etableres 1-2 HC-parkeringsplasser innenfor formålsområdet. Parkeringsplassene tilla-
tes utover maks BYA.  

 

 
Bebyggelse og anlegg, f_BA2 
 

a) Bebyggelsestype 
Innenfor formålsområdet kan det etableres hentepunkt for varebestilling (pick-up point), hurtig-
lader for el-bil, samt oppstillingsplass for bildelingsordning, sykkeldeling eller andre delte mobili-
tetsløsninger. Det kan også oppføres et bygg for sykkelreparasjon, samt et bygg i tilknytning til 
drift av bildelingsordning, eller andre hensiktsmessige delefunksjoner.  
 
Oppstillingsplasser for bildelingsordning tillates etablert med carport/garasje. Oppstillingsplasser 

for sykkeldeling/andre delte mobilitetsløsninger tillates etablert med overdekning.  
 
Innenfor feltet kan det etableres returpunkt for glass- og metallemballasje. 
 

b) Utnyttelse  
Utnyttelse innenfor området skal ikke overstige BYA = 200 m2. Overflateparkering, carport/ga-

rasje, samt sykkelparkering med/uten overdekning tillates utover maks BYA. 

   
c) Høyder 

Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 2, jf. pkt. 2.7.  
  

d) Utforming  
Formålsområdet skal innrammes med stedegen beplantning for å gi det et grønt preg.  

 
e) Parkering  

Det skal avsettes minimum 2 parkeringsplasser for bildelingsordning.  
 
Det tillates etablert inntil 6 oppstillingsplasser som skal tilrettelegges for hurtiglading av el-bil.  
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Det skal avsettes minimum 10 oppstillingsplasser for sykkeldeling.  
 

 
3.1.2 Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse 

 
Frittliggende småhusbebyggelse, felt BFS1-2 

a) Bebyggelsestype 
Innenfor feltene tillates det etablert frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger).  
 

b) Utnyttelse 
Grad av utnytting på den enkelte tomt skal ikke overstige %-BYA = 24%, inkludert overflate-

parkering.  
 

c) Høyder 
Boligene på feltene BFS1-2 tillates etablert med maks byggehøyde iht. høydekategori 2, jf. pkt. 
2.7.  

 

d) Utforming 
Bebyggelsen skal utformes som eneboliger, dvs. et frittliggende bygg med kun en boenhet. 

 
e) Krav til tomt 

Tomteinndelingen er vist på plankartet. Det tillates oppført en frittliggende enebolig per tomt. 
Det er ikke tillatt med deling av de regulerte tomtene. Tomtegrensene kan justeres etter søk-
nad. 

 
f) Uteoppholdsareal 

Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er 250 m2 per boenhet.   
 
 

Frittliggende småhusbebyggelse, felt BFS3 
 

a) Bebyggelsestype 

Innenfor feltet tillates det etablert frittliggende småhusbebyggelse (tomannsboliger).  
 

b) Utnyttelse 
Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 28%, inkludert overflateparkering.  
 

c) Høyder  
Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 2, jf. pkt. 2.7.  
 

d) Utforming 
Bebyggelsen skal utformes som tomannsboliger, dvs. en frittliggende bolig med to boenheter.  
Boligen kan enten være horisontaldelt eller vertikaldelt. Bebyggelsen skal utformes med saltak 
eller pyramidetak.  

 
e) Uteoppholdsareal 

Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) per boenhet er 150 m2.  
 

 
3.1.3 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse  
 

Konsentrert småhusbebyggelse, felt BKS1 og BKS7 
 

a) Bebyggelsestype 
Innenfor feltene tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus, rekkehus).  
 

b) Utnyttelse 

Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 30%, inkludert overflateparkering.  
 

c) Høyder 
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Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 2, jf. pkt. 2.7, 

hvorav byggehøyder iht. høydekategori 2 maksimalt kan utgjøre 2/3 av det enkelte bygg sitt 
fotavtrykk. 

 
d) Utforming 

Bebyggelsen skal utformes som atriumhus, dvs. at bygningskroppen for hver bolig skal bygges 
med en «L»- eller «U»-formet bygningsform, langs 2 eller 3 sider av et innhegnet uterom.   
 

e) Uteoppholdsareal 
Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er 100 m2 per boenhet.  

 
 

Konsentrert småhusbebyggelse, felt BKS2 
 

a) Bebyggelsestype 
Innenfor feltet tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus). 
 

b) Utnyttelse 

Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 30 %, inkludert overflateparkering. 
 

c) Høyder  
Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 3, jf. pkt. 2.8. For 
minimum 30% av boligene på feltet kan byggehøyder iht. høydekategori 3 maksimalt utgjøre 
70% av det enkelte bygg sitt fotavtrykk.  

 

d) Utforming 
Bebyggelsen skal utformes som kjedehus hvor to eller flere selvstendige boenheter er knyttet 
sammen med mellombygg. Bebyggelsen skal i utformes med saltak eller flate tak. Avstand mel-
lom rekkene (gavl) skal være minst 4 meter. Det tillates rekker på inntil 4 enheter. 
 

e) Uteoppholdsareal 
Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er 100 m2 per boenhet. 

 
 

Konsentrert småhusbebyggelse, BKS3 
 

a) Bebyggelsestype 
Innenfor feltene tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus).  

 
b) Utnyttelse 

Grad av utnytting for feltet skal ikke overstige %-BYA = 35 %, inkludert overflateparkering. 
 

c) Høyder 
Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 3, jf. pkt. 2.8. For 
minimum 30% av boligene på feltet kan byggehøyder iht. høydekategori 3 maksimalt utgjøre 

70% av det enkelte bygg sitt fotavtrykk.  
 

d) Utforming 
Bebyggelsen skal utformes som rekkehus, dvs. at enhetene deler vegg med ett eller flere nabo-
hus. Bebyggelsen skal utformes med saltak eller flate tak. Avstand mellom rekkene (gavl) skal 

være minst 4 meter. Det tillates rekker på inntil 5 enheter. Rekker med 5 enheter kan ikke ut-
gjøre mer enn 50 % av totalt antall rekker på feltet. 

 
e) Uteoppholdsareal 

Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er 100 m2 per boenhet.   
 
 

Konsentrert småhusbebyggelse, felt BKS4 

 
a) Bebyggelsestype 

Innenfor feltet tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus).  
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b) Utnyttelse 

Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 35 %, inkludert overflateparkering. 
 

c) Høyder 
Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 3, jf. pkt. 2.8.  

 
Minimum 25% av boligene skal ikke overstige byggehøyder iht. høydekategori 2.  
 

d) Utforming 
Bebyggelsen skal utformes som rekkehus, dvs. at enhetene deler vegg med ett eller flere nabo-
hus. Bebyggelsen skal utformes med flate tak. Avstand mellom rekkene (gavl) skal være minst 
4 meter. Det tillates rekker på inntil 5 enheter. Rekker med 5 enheter kan ikke utgjøre mer enn 

50 % av totalt antall rekker på feltet. 
 

e) Uteoppholdsareal 
Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er 100 m2 per boenhet.  
 
 

Konsentrert småhusbebyggelse, felt BKS5 
 

a) Bebyggelsestype 
Innenfor feltene tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus).  
 

b) Utnyttelse 
Grad av utnytting for feltene skal ikke overstige %-BYA = 30 %, inkludert overflateparkering. 

 
c) Høyder 

Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 3, jf. pkt. 2.8. For 
minimum 30% av boligene på feltet skal byggehøyder iht. høydekategori 3 maksimalt utgjøre 
70% av det enkelte bygg sitt fotavtrykk.  
 

d) Utforming 

Bebyggelsen skal utformes som rekkehus, dvs. at enhetene deler vegg med ett eller flere nabo-
hus. Bebyggelsen skal utformes med saltak eller flate tak. Avstand mellom rekkene (gavl) skal 

være minst 4 meter. Det tillates rekker på inntil 5 enheter. Rekker med 5 enheter kan ikke ut-
gjøre mer enn 50 % av totalt antall rekker på feltet. 

 
e) Uteoppholdsareal 

Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er 100 m2 per boenhet.  
 

 
Konsentrert småhusbebyggelse, felt BKS6 
 

a) Bebyggelsestype 
Innenfor feltene tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus).  

 
b) Utnyttelse 

Grad av utnytting for feltene skal ikke overstige %-BYA = 30 %, inkludert overflateparkering. 
 

c) Høyder 

Boligene på feltet tillates etablert med maks byggehøyder iht. høydekategori 3, jf. pkt. 2.8. For 
minimum 30% av boligene på feltet kan byggehøyder iht. høydekategori 3 maksimalt utgjøre 

70% av det enkelte bygg sitt fotavtrykk.  
 

d) Utforming 
Bebyggelsen skal utformes som kjedehus hvor to eller flere selvstendige boenheter er knyttet 
sammen med mellombygg. Bebyggelsen skal i utformes med saltak eller flate tak. Avstand mel-
lom rekkene (gavl) skal være minst 4 meter. Det tillates rekker på inntil 4 enheter. Rekker på 4 

enheter kan ikke utgjøre mer enn 50% av totalt antall rekker på feltet. 
 

e) Uteoppholdsareal 
Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er 100 m2 per boenhet.  
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3.1.4 Uteoppholdsareal (BUT) 
Uteoppholdsarealene skal tilrettelegges for opphold og lek. Eksisterende vegetasjon og fjell i da-
gen skal i størst mulig grad bevares og integreres som naturlige kvaliteter i utformingen av ute-
områdene. Det tillates ikke underlag av asfalt eller underlag som kan avgi mikroplast. 

 
Innenfor f_BUT1-16 skal det etableres nærlekeplasser. Nærlekeplassene skal være minimum 6 
m2 per boenhet på feltet. Minimumsstørrelse på nærlekeplassene skal være 100 m2. Lekeplas-
sene skal formgis ut fra stedlige kvaliteter, slik at eksisterende terreng og vegetasjon ivaretas 
best mulig. Skråninger skal ikke være over 1:3. Det skal være sittemuligheter. Adkomsten frem 
til minimum en av nærlekeplassene på hvert felt skal være tilgjengelig for rullestolbrukere. 
Lekeplassene skal opparbeides ferdig tilsådd og beplantet, med lekeapparater av god og varig 

kvalitet. Lekeplassene skal ha tydelig avgrensning mot privat uteoppholdsareal. Det skal være 
variasjon i utformingen av lekeplassene.  
 
Lekeplassene skal plasseres slik at det sikres at minst 50 % av arealet er solbelyst den 1. mai 
klokken 15:00. Lekeplassene skal være beskyttet mot trafikk, forurensning, renovasjon, parke-
ring og trafokiosker. 

 
F_BUT1-4 skal være felles for BKS1.  
F_BUT5 skal være felles for BKS2. 
F_BUT6 skal være felles for BFS1 
F_BUT7 skal være felles for BKS3  
F_BUT8 skal være felles for BKS4  
F_BUT9 skal være felles for BFS2  

F_BUT10 skal være felles for BKS5  
F_BUT11 skal være felles for BKS6  
F_BUT12-15 skal være felles for BKS7 
F_BUT16 skal være felles for BFS3 

 
 
3.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 2) 

 
3.2.1 Vei (SV) 

Arealet omfatter veiareal for blandet trafikk med kjøretøy og myke trafikanter.  
 
F_SV1 er felles for BKS1. 
F_SV2-3 er felles for BKS2. 

F_SV4 er felles for BFS1.  
F_SV5 er felles for BKS3. 
F_SV6 er felles for BKS4. 
F_SV7 er felles for BFS2. 
F_SV8 er felles for BKS5. 
F_SV9-10 er felles for BKS6. 
F_SV11 er felles for BKS7. 

F_SV12-13 er felles for BFS3. 
 
 

3.2.2 Kjørevei (SKV) 
O_SKV1-5 er offentlige. Nye veger skal opparbeides med bredde og kurvatur som vist på plan-

kart. Alle offentlige kjøreveier skal etableres med belysning. Ved gangfelt skal det etableres in-
tensivbelysning. Terrengbehandling skal ferdigstilles samtidig med resten av veganlegget.  

 
3.2.3 Fortau (SF) 

O_SF1-4 er skal være offentlige. Fortau skal opparbeides med bredde som vist på plankartet.  
 
Avkjørsler fra o_SKV1-3 skal være underordnet fortauet (o_SF1-4). 
 

3.2.4 Gang- og sykkelveg (SGS) 
O_SGS1-7 opparbeides med bredde som vist på plankartet. 
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O_SGS2 kan benyttes av utrykningskjøretøy, men skal stenges med bom mot Vollveien. Grus 

kan benyttes som dekke.  
 
O_SGS2 skal opparbeides med belysning. Der o_SGS2 passerer gjennom skog (LF1-2) skal 
veien etableres med belysning tilpasset for naturmangfold. Lyskildene skal være avskjermet, og 

kun rettet mot områder som trenger det. Det skal benyttes varme fargetemperaturer og så lave 
lysnivåer som mulig. Det skal benyttes lysstyringsutstyr som timere eller bevegelsesdetektorer 
for å minimere unødvendig lysforurensning.  
 
O_SGS3 skal opparbeides med asfalt. Det skal opparbeides belysning langs gang- og sykkel-
veien.  
 

Kjøring over o_SGS4 tillates til eiendommene langsmed veien som har adkomstpil i plankartet, 
for utrykningskjøretøy og for renovasjonsbil. O_SGS4 skal i forbindelse med opparbeidelse av 
o_SGS3 (se rekkefølgebestemmelse 6.2 d), breddeutvides, slik at veien får en bredde på mini-
mum 3,5 meter. 
 

3.2.5 Gangveg (SGG)  

Arealet er avsatt til gangvei. Kjøring tillates kun til tomter innenfor BFS1-2 med adkomstpil over 
SGG-formålet i plankartet, for utrykningskjøretøy og i nødvendig grad i forbindelse med nytte-
kjøring. 
 
F_SGG1-5 er felles for BFS1. 
F_SGG6 er felles for BKS3. 
F_SGG7 er felles for BKS4.  

F_SGG8-12 er felles for BFS2. 
F_SGG13 er felles for BKS5. 
F_SGG14 er felles for BFS3. 
 

3.2.6 Annen veggrunn - grøntareal (SVG) 
Arealet omfatter annet vegareal som skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, belysning og 
støttemurer. Skjæringer og fyllinger skal tilsås og beplantes med stedegen vegetasjon tilpasset 

omgivelsene og utføres samtidig med veganlegget. 
 

Innenfor avsatt formål SVG skal ingen jordkomprimering skje som vil forhindre fordrøyning av 
overvann. 
 
SVG-områdene som ligger langsmed offentlige samferdselsformål, er offentlige. 

 
SVG-områdene som ligger langsmed fellesveier (f_SV), er felles for de samme feltene som fel-
lesveien (jf. pkt. 3.2.1).   

 
3.2.7 Parkeringsplasser (SPP) 

F_SPP1-12 åpner for etablering av kantsteinsparkering langs hovedveisystemet (o_SKV2-3). 
Kantsteinsparkeringsplasser skal være på minst 10 m2. Innenfor f_SPP1-12 tillates anlagt inntil 

3 parkeringsplasser etter hverandre, før det skal være et opphold på minimum 2 meter. Opphol-
det mellom parkeringsplassene skal etableres med beplantning bestående av oppstammede ga-
tetrær og bunndekkende beplantning. Det tillates ikke anlagt parkeringsplasser som er til hinder 
for renovasjonsbils tilkomst til renovasjonspunkter (#3). Parkeringsplasser skal heller ikke være 
til hinder for direkte krysning mellom: f_GTD1 og f_GTD2, f_GTD3 og f_GTD4, samt f_GTD5 og 

f_GBG9. 
 

3.3 GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 NR. 3) 
 
3.3.1 Blå/grønnstruktur (GBG) 

Arealet skal anlegges som blå-grønne korridorer med naturlikt preg. Terreng og stedegen vege-
tasjon som skaper identitet og/eller tilfører kvaliteter, skal så langt som mulig bevares. Innenfor 
arealet tillates det etablert tiltak for fordrøyning og drenering av overvann. Det tillates etablert 

gangstier iht. 2.14.  
 
Det skal innenfor f_GBG1-10 settes av plass til parsellhager, minimum 5 m2 per bolig for 80 % 
av boligene. Arealet er felles for feltene BKS1-7 og BFS1-3.  
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Innenfor f_GBG1 og GBG11 skal det etableres en vegetasjonsbuffer.   
 

Arealene innenfor f_GBG2-8 kan midlertidig benyttes i anleggsgjennomføringen. F_GBG1 og 
f_GBG9-10 kan kun benyttes til midlertidig til anleggsgjennomføring der områdene er markert 

med #1 (midlertidig rigg- og anleggsbelte).  
 
F_GBG1-10 er felles for BKS1-7 og BFS1-3.  
 

3.3.2 Turdrag (GTD) 
F_GTD1-5 skal anlegges med et grønt preg. Det tillates etablering av gangstier iht. 2.14.  
 

F_GTD1-5 er felles for BKS1-7 og BFS1-3.  
 

3.3.3 Friområde (GF) 
Innenfor f_GF1 skal eksisterende vegetasjon og terreng bevares i størst mulig grad. Det tillates 
nødvendig skjøtsel/plukkhogst, samt fremføring av gangstier. 
 

Innenfor f_GF2 skal det etableres en områdelekeplass. Områdelekeplassen skal være minimum 
6 m2 per boenhet. Deler av strøkslekeplassen skal utformes som en «naturlekeplass» der det 
tilrettelegges for variert lek. Der lekeplassen utformes som «naturlekeplass» skal den formgis ut 
fra stedlige kvaliteter, slik at eksisterende terreng og vegetasjon ivaretas best mulig. Strøks-
lekeplassen skal ha variert utforming og innhold tilpasset ulike aldersgrupper. Strøkslekeplassen 
skal ha benker og bord. Adkomsten frem til lekeplassen skal være tilgjengelig for rullestolbru-
kere.  

 
F_GF1-2 er felles for BKS1-7 og BFS1-3.  

 
3.4 LNFR, LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (PBL. § 12-5 

NR. 5) 
 

3.4.1 Friluftsformål (LF)  

Innenfor formålet skal eksisterende vegetasjon med stedstilhørighet og terreng bevares. Det 
tillates enkel tilrettelegging for friluft i form av gangstier iht. 2.14. Det tillates nødvendig skjøt-

sel/plukkhogst, for å sikre mot vindfall av trær, samt tilstrekkelig solinnfall til boliger. Tett plan-
tet granskog tillates omgjort til mer stedstypisk blandingsskog. Det tillates tiltak for tilbakefø-
ring av natur og tilrettelegging for naturmangfold.  
 
Innenfor LF1-2 skal det etableres minst en bålplass med sitteplasser, samt en gapahuk.  

 
 

4. HENSYNSSONER (§§12-6, 12-7 og 11-8) 
 

4.1 Frisikt – H140 
Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er 

høyere enn 0,5 m over vegdekket på tilstøtende veg. 
 

4.2 Høyspenningsanlegg – H370 
Innenfor hensynssonen går det en høyspenningsluftledning. Det skal ikke tilrettelegges for varig 
bruk eller opphold innenfor hensynssonen.  

 
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører 

redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  
 

4.3 Bevaring naturmiljø – H560 
Utvalgt naturtype (eik) innenfor hensynssone H560_1 skal bevares. Ved anleggelse av o_SGS2 
skal det utarbeides en marksikringsplan som sikrer eika i anleggsfasen og redegjør for sikrings-
tiltak. Det skal ikke tillates arbeider i grunnen eller lagring innenfor eikas dryppsone som et mi-
nimum. Ved graving i rotsonen skal arborist være til stede.  
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Utvalgt naturtype (rik gransumpskog) innenfor hensynssone H560_2 skal bevares. Innenfor om-

rådet tillates det ikke tiltak som kan forringe naturtypen. Ved etablering av vei- og overvannstil-
tak nord for hensynssonen skal det sikres tilstrekkelig tilsig av vann til naturtypen slik at vann-
standen opprettholdes.  
 

Innenfor området markert med hensynssone H560_3 skal en dam anlegges for å sikre biologisk 
mangfold. Det skal tilrettelegges for minst to overvintringsplasser for amfibier innenfor 50 me-
ter fra dammen. Dammen skal sikres forsvarlig, og den skal etableres i samråd med fagkyndige. 
 
Innenfor området markert med hensynssone H560_4 skal det anlegges miljøkulvert for amfibier 
under o_SGS3. Miljøkulvert skal etableres i samråd med fagkyndige.  

 

4.4 Bevaring kulturmiljø – H570 
Hensynssonene H570_1-2 markerer buffersoner rundt kulturminnene ID 274796 og ID 274806. 
Det er forbud mot ethvert inngrep innenfor dette arealet, med unntak av skånsom vegetasjons-
pleie og skjøtsel, skilting, fremføring av stier jf. 2.14 og enkel tilrettelegging for friluftsliv (f.eks. 
etablering av bålplass eller trehytte). 
 

I anleggsperioden skal kulturminnet med hensynssone H570_1 gjerdes inn mot tilstøtende felter 
det drives anleggsarbeid.  
 

4.5 Båndlegging etter lov om kulturminner – H730_1-2 
Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4, jf. §§ 3 og 6, og det er forbud 
mot ethvert inngrep innenfor dette arealet, med unntak av skånsom vegetasjonspleie og skjøt-
sel, skilting, fremføring av stier jf. 2.14 og enkel tilrettelegging for friluftsliv (f.eks. etablering av 

bålplass eller trehytte). 

 

5. BESTEMMELSESOMRÅDER 
 
5.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde - #1 

Områdene #1 er markert i plankartet og kan benyttes som midlertidig rigg- og anleggsområde 
for gjennomføring av planen. De midlertidige anleggsområdene opphører når nødvendige tiltak 
er gjennomført.  

 
Etter avsluttet anleggsperiode skal alle midlertidige anlegg- og riggområder terrengtilpasses og 
tilbakeføres til opprinnelig arealformål. Toppjorda skal legges tilbake som toppdekke.   
 

5.2 Dispensasjon fra lov om kulturminner § 8 - #2  
I planområdet er det registrert automatisk fredete bosetningsspor – ID 274799, som er markert 
som bestemmelsesområde #2 i plankartet. Før igangsetting av tiltak innenfor bestemmelsesom-

rådet #2 skal Fylkeskommunen vurdere om det skal foretas arkeologisk utgravning. Dersom ar-
keologisk utgravning er aktuelt, skal det tas kontakt med Fylkeskommunen i god tid før tiltaket 
settes i gang slik at omfanget av granskningen kan fastsettes. Granskningen bekostes av til-
takshaver jfr. Kulturminneloven § 10. 
 

5.3 Renovasjon - #3 

Innenfor #3 skal det etableres felles avfallsløsninger for feltene. Avfallsløsningen skal være ned-
gravd. Det skal sikres trygg ferdsel for myke trafikanter forbi renovasjonspunktene ved henting 
av søppel. Avfallsløsningen tillates etablert utenfor regulerte byggegrenser. Før brukstillatelse 

gis skal renovasjonsløsning for det omsøkte tiltaket være ferdigstilt. 
 

5.4 Felles parkeringsanlegg - #4 
Innenfor bestemmelsesområdene markert med #4 skal det etableres felles parkeringsanlegg. 

De felles parkeringsanleggene kan etableres som overflateparkering, garasjeanlegg eller car-
port. Minst 5 % av biloppstillingsplassene innenfor hvert bestemmelsesområde skal være avsatt 
mennesker med nedsatte bevegelsesevner.  
 

5.5 Flomdempende tiltak- #5 
Innenfor #5 kan det etableres flomdempende tiltak rettet mot oppstuving av overvann og redu-
sert avrenning fra planområdet ved ekstreme nedbørshendelser. Det tillates etablering av ned-

senkninger i terrenget for oppstuving av overvann. Terrengjusteringene må utføres slik at de 
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ikke får negative virkninger for hydrologien i området. Dersom terrengjusteringen medfører at 

eksisterende vegetasjon fjernes, så skal området replantes med egnet stedegen vegetasjon.   
 

5.6 Gangforbindelser gjennom boligområder - #6-7 
Bestemmelsesområdene #6-7 markerer traseer hvor det skal etableres gangforbindelser gjen-

nom boligfeltene. Gjennom #6 skal det etableres en gangforbindelse mellom f_GF2 og f_GBG1. 
Gjennom #7 skal det etableres en gangforbindelse mellom f_GDT3 og LF1. Gangforbindelsene 
skal ha en bredde på minimum 1 meter og ha et permeabelt dekke.  

 

 

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK (PBL §12-7 NR. 10) 
 
 
6.1 Rekkefølge i tid: 

Det skal legges opp til en trinnvis utbygging av området. Følgende boligfelter inngår i de ulike 

utbyggingstrinnene: 
 

 Trinn 1: BKS1-2 og BFS1 
 Trinn 2: BKS3-7 og BFS2-3 

 

6.2 Før brukstillatelse 

 
a) Før det gis brukstillatelse for første boligfelt i byggetrinn 1 skal o_SGS1 og o_SGS2 være 

opparbeidet. 
b) Før det gis brukstillatelse for første boligfelt i byggetrinn 1, skal strøkslekeplass innenfor 

f_GF2 være opparbeidet. 

c) Før det gis brukstillatelse for første boligfelt i byggetrinn 1, skal gangstier innenfor f_GF1-2, 
f_GBG2-3, f_GBG5, f_GBG9-10 og f_GTD1 være opparbeidet.  

d) Før det gis brukstillatelse for siste boligfelt i byggetrinn 1, skal o_SGS3 være opparbeidet.  
e) Før det gis brukstillatelse for første boligfelt i byggetrinn 2, skal gangstier innenfor f_GF1, 

f_GBG5-8, og f_GTD2-5 være opparbeidet. 
f) Før det gis brukstillatelse til siste boligfelt i byggetrinn 2 skal dam for amfibier anlegges i 

H560_2.  

g) Før det gis brukstillatelse til siste boligfelt i byggetrinn 2 skal miljøkulvert innenfor hen-
synssone H560_4 være opparbeidet. 
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