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ÅS KOMMUNE 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: 

 

Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 m.fl. 

 

 

 

Reguleringsbestemmelsene er datert 1.10.2018 

 

 

1. GENERELT 

 

1.1 Avgrensning av planområdet 

Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 

 

1.2 Arealformål 

Bebyggelse og anlegg PBL § 12-5 punkt 1 

- Næringsbebyggelse lager/logistikk og parkering (1300)  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur PBL § 12-5 punkt 2 

- Kjøreveg (2011) 

- Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

- Gang-/sykkelveg (2015) 

 

Grønnstruktur 

- Naturområde - grønnstruktur (3020) 

 

Hensynssone 

- Flomfare (H320) 

- Frisikt (H140) 

- Støysone – Rød sone (H210) 

- Støysone – Gul sone (H220) 

- Bevaring naturmiljø (H560) 
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1.3 Planens formål 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsareal for lager/logistikk og parkering 

innenfor planområdet.  

 

 

2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

2.1 Veg og trafikk anlegg 

Før utbygging av tekniske veganlegg kan iverksettes, skal byggeplaner for veg være godkjent 

av kommunen. Atkomstvei må opparbeides før arealet tas i bruk. 

 

2.2 Vann, avløp og renovasjon  

Før området bebygges skal det legges fram en plan for vannledninger, spillvannsledninger og 

overvannshåndtering for eiendommen, inklusive tilkoblingsledninger til det kommunale nettet. 

 

 

3. FELLESBESTEMMELSER 

 

3.1 Krav om dokumentasjon 

Før det gis rammetillatelse skal det fremlegges og godkjennes tilleggsdokumentasjon: 

 Situasjonsplan 

 Utomhusplan som viser høydesatte terrengkurver, detaljutforming og opparbeidelse av 

ubebygde arealer, parkering, beplanting, mm. i målestokk 1:100 eller 1:200.  

 Fasadeoppriss som viser tiltaket sett i sammenheng med nærliggende eksisterende og 

planlagt bebyggelse 

 Profiler/snitt med eksisterende og nytt terreng 

 Visualiseringer/fotomontasjer som viser tiltaket sett i sammenheng med nærliggende 

eksisterende og planlagt bebyggelse 

 Det skal gjennomføres beregning av BGF (Blågrønn faktor) eller tilsvarende beregning 

for å dokumentere tiltakets virkning på overvannet i området. 

 Det skal utarbeides en fagkyndig vurdering av geotekniske forhold og en redegjørelse 

for håndtering av områdestabilitet i området  
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3.2 Forurensing / støy  

Tilliggende støyømfintlig bebyggelse skal skjermes på en slik måte at vegtrafikkstøy som følge 

av tiltak i reguleringsplanen kan reduseres til et nivå som tilfredsstiller Miljøverndepartementets 

forskrifter i retningslinjer T-1521 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS8175. 

Nødvendig støyskjermingstiltak skal gjennomføres samtidig med utbyggingen av området. 

 

3.3 Estetikk, skilt og reklame 

Tiltaket skal utformes slik at området fremstår som et arkitektonisk helhetlig område. Tiltaket 

skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte 

og bygde omgivelser. Skilt og reklame skal underordnes fasadeuttrykket. 

Det tillates ikke åpen lagring innenfor planområdet. 

 

3.4 Universell utforming 

All bebyggelse og tilhørende utearealer innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene 

om universell utforming. 

 

3.5 Trafo/nettstasjon 

For å sikre strøm til ny bebyggelse, etableres trafo/nettstasjon i samarbeid med Hafslund Nett 

innenfor planområdet.  

 

3.6 Ladestasjon for elbil 

Dersom samlet bebygd areal overstiger 500 m2 BRA skal ladestasjon for elbil etableres. 

 

4. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

4.1 Grad av utnytting 

Prosent bebygd areal (%-BYA) iht. veileder for grad av utnytting T-1459, kan maksimalt være 

70 %. Parkeringsarealer medregnes i grad av utnytting. 

 

4.2 Gesims og mønehøyder 

Maksimal mønehøyde settes til kote 20. Eventuell teknisk installasjon på tak skal samles, 

underordne seg og være tilbaketrukket fra bygningens fasade. 

 

4.3 Utforming, estetiske krav  

Ny bebyggelse skal gis et variert formspråk og bebyggelsens dimensjoner skal søkes brutt opp 

ved hjelp av varierte form og fasadeuttrykk. 
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4.4 Funksjons og kvalitetskrav  

Det skal ikke plantes allergene planter i utearealene. Møblering skal fylle kriteriene for 

universell utforming og miljø. 

 

Alle publikumsbygg skal ha trinnfri atkomst til hovedinngang som skal markeres i underlaget i 

form av ledelinjer/kontrastmerking. 

 

5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

5.1 Parkering 

Parkeringsarealene skal ha god kvalitet og estetikk. Arealene skal brytes opp av vegetasjon 

eller andre positive elementer. 

 

5.2 Estetikk og tilgjengelighet 

Nye veganlegg og utvidelse av eksisterende veger skal gis en bytilpasset utforming der 

estetikk og tilgjengelighet skal vektlegges.  

 

5.3 Funksjons- og kvalitetskrav 

Gangveger skal opparbeides med et stigningsforhold maks 1:20, der dette er mulig.  

 

5.4 Beplanting 

Område avsatt til annen veggrunn/grøntareal, SVG 2 skal beplantes.  

 

5.5 Vann og avløp 

Bebyggelsen innenfor eiendommen kan betjenes av eksisterende hovedledninger for vann og 

spillvann i området. Overflatevann/takvann/drensvann skal behandles på egen eiendom i 

samsvar med prinsippet om lokal overvannsbehandling. Flomveger må sikres. 

 

Næring med olje og-/eller fettholdig avløpsvann, skal søke kommunen om nødvendig 

utslippstillatelse. 

 

 

 

6. GRØNNSTRUKTUR  
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6.1 Naturområde 

Område avsatt til naturområde inntil bekk. Eksisterende vegetasjon skal beholdes. 

 

7. HENSYNSSONER 

 

7.1 Hensynssone – Frisikt (H140) 

Innenfor område med frisikt tillates det ikke installasjoner eller vegetasjon høyere enn 50 cm 

over bakkenivå. 

 

7.2 Støysoner  

Gul støysone (H220) 

Rød støysone (H210) 

 

7.3 Flomsone (H320) 

Ny bebyggelse må ligge på minimum kote + 2,5 moh. 

 

7.4 Hensynssone (H560) 

Bevaring naturmiljø Fålebekken. Nyplanting skal ikke forekomme i bekkedraget.. 

 


