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Kap. I Generelle bestemmelser  

§ 1-1. Gjeldende planer  
For de områder det i disse bestemmelsene ikke er sagt noe annet, gjelder gjeldende 
reguleringsplaner fortsatt jf. PBL § 11-8 bokstav f): 
 

- 19980001 Vollgård Boligområde 
- 20130001 Europris – Kiwi 

1-1.1. Reguleringsplaner som oppheves  

Følgende reguleringsplaner oppheves i sin helhet som følge av kommunedelplanen jf. PBL § 12-14: 
 

- 19970002 Regulerings- og bebyggelsesplan del av Brekke (1995) 
- 20060001 Finlandsskogen (2005) 
- 20050001 Reguleringsplan for Skiptvet sentrum (2005)  

1-1.2. Reguleringsplaner som oppheves delvis  

Følgende reguleringsplaner oppheves delvis som følge av kommuneplanen jf. PBL § 12-14:  
 

- 20030002 Reguleringsplan for Idrettsåsen (2005) – tilhørende bestemmelser oppheves 
- 20030001 Reguleringsplan for Brekkeåsen (2003) – tilhørende bestemmelser oppheves 

§ 1-2. Plankrav til områder for bebyggelse og anlegg  
Det stilles krav om områderegulering for følgende områder i prioritert rekkefølge før det kan vedtas 
detaljregulering jf. PBL § 11-9 punkt 1.:  
 

- Felt B1 Larsåsen/Åmot Ringstad 

 § 1-3. Utbyggingsavtaler  
For å sikre at utbyggingen skjer i samsvar med intensjoner nedfelt i kommunens planer er det 
forventet at det inngås utbyggingsavtaler for utbygging/fortetting/fornyelse i Meieribyen jf. PBL § 
11-9 punkt 2. og innholdet jf. § 17-2.  
 

§ 1-4. Krav til teknisk infrastruktur i fremtidige områder for bebyggelse og 

anlegg  
I alle områder for fremtidig bebyggelse og anlegg skal det etableres følgende teknisk infrastruktur jf. 
PBL § 11-9 punkt 3. og 4.:  

 

1-4.1. Vann og avløp  

For å sikre hygienisk forhold og tilstrekkelig mengde til brannvann, skal overordnet VA-plan inngå i 
alle reguleringsplaner (område- og detaljreguleringsplaner). Planen skal angi prinsippløsninger for 
området, sammenheng med overordnet hovedsystem, samt dimensjonere og vise 
overvannshåndtering og flomveier.  
Ledningsanleggene for vannforsyning og avløp skal ha en kapasitet innrettet for utvidelse utover det 
enkelte planområde, og det må påses at kapasitet og tilstand i bestående VA-nett er god nok dersom 
ny utbygging gir en økt belastning på dette. Ved dimensjonering av avløpsanlegg skal det benyttes en 
klimafaktor på 1,5 for forventet økning i nedbørsintensitet.  
Nedbør skal fortrinnsvis gis avløp gjennom åpne vannveier. Bekkelukkinger skal om mulig åpnes. 
Taknedløp tillates ikke ført til offentlig avløpsnett, herunder overvannsledninger.  



Planbestemmelser for Kommunedelplan for sentrum - Sentrumsplanen Side 5 
 

 
Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, herunder fordrøynings- 
og renseløsninger, og beskrive hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til 
det offentlige rom.  
Følgende dokumenter skal legges til grunn for arealplanlegging og søknad om tiltak:  
 

 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 

 VA-normen av Skiptvet kommune  
 

1-4.2. Energiforsyning  

Nye nærings- og boligbygg skal som hovedregel bygges som passivhus og nasjonale standarder for 
slike bygg legges til grunn.  
Tilknytningsplikt til fjernvarme fastsettes i reguleringsplan.  

- Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med strøm stedbunden næring i LNF-område, 
samt i areal regulert til utbyggingsformål 

- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 
tillatt utnyttelsesgrad 

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense 
- Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner 
- Det er generelt 6  14,25 meter byggegrense fra kraftledninger 

§ 1-5 Avkjørsler 
Avkjørsler skal forvaltes etter «Rammeplan en for avkjørselsspørsmål langs riks- og 

fylkesveger»(2009) og Vei-normen 10.2016 av kommunen. Ved nybygg i byggeområder skal disse 

lokaliseres disse lokaliseres slik at avkjørsel fra offentlig vei kan skje i samsvar med rammeplanen og 

vei-normen jf. PBL § 11-9 punkt 3. og 4..  

- Meget streng 

- Streng  

- Mindre streng  

- Lite streng 

§ 1-6 Rekkefølgekrav 
For områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommunedelplanen, kan ikke utbygging finne sted før 

bl. a samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som vei, herunder gang- og sykkelveinett og fortau, 

vann, avløp og energiforsyning (inkl. evt. fjernvarme) telekommunikasjon, turveier, grønnstruktur er 

etablert.  

For boligbebyggelse skal felles lekeareal og andre felles uteoppholdsareal (inkl. parkering) 

opparbeides i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser, og være ferdigstilt før brukstillatelse 

gis. Dette gjelder både felles lekearealer og offentlig tilgjengelige lekearealer. 

For områder avsatt til næringsbebyggelse, sentrumsformål, forretninger, bebyggelse for offentlig 

eller privat tjenesteyting skal uteområdene være ferdigstilt før brukstillatelsen gis.  

Rekkefølgekrav til felt og infrastruktur: 

- Før detaljregulering av felt B3 kan vedtas skal gang- /sykkelvei til eksisterende nett etableres. 

- Før reguleringsplan for felt B2 og B3 kan vedtas, skal det foreligge plan for avkjørsel til fv 115. 
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- Før reguleringsplan for felt B1 kan vedtas, skal det foreligge plan for avkjørsel til fv115, og 

gang- /sykkelveinett etableres. 

Rekkefølgekrav av utbygging framtidige boligområder: 

- Boligområdene Finlandsskogen og ca. 150 daa til boligbygging i sentrumsområdet skal 

utbygges før B1. 

- B1 omfatter området Ringstad/Åmot/Larsåsen, et areal på ca. 260 daa. Her vil utbyggingen 

kunne strekke seg framover i et 40-års perspektiv. Boligområdet B1 skal bygges ut nordfra og 

sørover. 

§ 1-7 Fysiske krav til tiltak 

1-7.1 Byggegrenser 

For bygging langs fv115 gjelder en generell byggegrense på 20 meter fra senter vei der det ikke er 

vedtatt annen grense i gjeldende reguleringsplan. Mot bekker med årssikker vannføring gjelder det 

byggegrense på minimum 20 meter fra midt bekk.  

1-7.2 Universell utforming 

Kommunen skal som hovedregel kreve at det i plan- og bygningssaker dokumenteres hvordan 

universell utforming er ivaretatt.   

Utforming og materialbruk i løsninger laget etter prinsippene om universell utforming skal være en 

del av det integrerte designet og ikke spesialtilpassede egne løsninger.  

For utendørsanlegg med spesielt vanskelig topografi og/eller i områder med spesielle naturkvaliteter 

skal grad av universell utforming vurderes.  

Det skal etableres ledelinjer i vei- /gatenett mellom viktige samfunnsfunksjoner i planområdet. 

Internt i bygg og uteoppholdsområder skal det utformes trygge og logiske forbindelseslinjer.  

1-7.3 Estetisk redegjørelse 

Reguleringsplanforslag 

 Landskap og omgivelser 

Viktige landskapskvaliteter som landbrukets kulturlandskap, åsprofiler og ravineområder i 

planområde skal bevares. Ved planlegging og utforming av inngrep i sårbare kulturlandskap og 

naturområder skal det tas spesielle hensyn.  

 Volum- og funksjonsanalyse 

I detaljreguleringer innenfor område sentrumsformål, og i felt for kombinert boligbebyggelse og 

næringsbebyggelse etter oppstartsmøte med kommunen utarbeides en volum- og funksjonsanalyse. 

Analysen skal fungere som diskusjonsgrunnlag, før det fastsettes endelige rammer for planforslaget. 

Det skal legges vekt på estetiske kvaliteter og hvordan tiltaket påvirker omgivelser og nærliggende 

bebyggelse, herunder solforhold og åpne plasser. Der byggverk antas å få fjernvirkning, eller 

defineres som signalbygg, eller har viktig samfunnsfunksjoner og rolle, skal virkningen utredes som et 

eget tema i volum- og funksjonsanalysen.  
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 Dokumentasjon til planforslaget 

Sammen med planforslaget kan det til 1. gangs behandling kreves framlagt illustrasjonsmateriale som 

tegninger, fotomontasje, perspektivfoto.  

For store og komplekse tiltak kan kommunen kreve utarbeidet en egen formingsveileder som skal gi 

føringer for videre planlegging og prosjektering på detaljnivå. Denne skal beskrive områdets estetiske 

kvaliteter, materialvalg med mer.  

Byggesaker 

a) Kommunen kan kreve at det i byggesaker inngår en redegjørelse for og vurdering av tiltakets 

estetiske kvaliteter. Redegjørelsen skal følge opp plangrep som planbeskrivelsen til vedtatt 

reguleringsplan beskriver viktige arkitektoniske konsept, løsninger og form. I byggesaker 

innenfor sentrumsformål og kombinerte formål skal slik redegjørelse foreligge. Dersom 

kommunen finner vesentlige avvik mellom kvaliteter beskrevet i planbeskrivelsen og den 

estetiske redegjørelsen, kan kommunen kreve en ny detaljreguleringsplan.  

b) Nye bygge- og anleggstiltak skal prosjekteres og utføres slik at de etter kommunens skjønn 

har gode visuelle kvaliteter i seg selv i forhold til deres funksjon og sett i sammenheng med 

tiltakets omgivelser og plassering.  

c) For næringsbygg, offentlige bygg og andre større byggeprosjekter, kreves det utarbeidet plan 

for utomhus areal og utomhusanlegg, for å sikre en god estetisk utforming av disse.  

1-7.4 Grønnstruktur 

a) Dersom det godkjennes omdisponering av eksiterende grønnstrukturarealer til andre 

arealformål, skal arealet kompenseres med tilsvarende mengde erstatningsareal og kvalitet i 

nærområdet. I særskilte tilfeller kan kommunen tillate omdisponering av offentlig 

grønnstruktur. Forutsetningen er da at gjenværende areal opparbeides slik at 

grønnstrukturen i planområdet etter kommunens skjønn, framstår som klart mer attraktivt 

for et mangfold av brukere enn før omdisponeringen.  

b) I områderegulering og detaljregulering skal eksisterende turdrag, turstier og snarveier som 

kobler Meieribyens viktigste funksjoner og deler og tilstøtende LNF-områder og 

skogsområder, sikres med angivelse av egnet arealformål i plankartet.  

c) Ved regulering av framtidige områder for bebyggelse og anlegg skal viktige naturkvaliteter 

kartlegges og søkes sikret som arealformål grønnstruktur, og/eller angivelse av hensynssone. 

Viktige vegetasjonsområder skal beskyttes i bygge- og anleggsperioden.  

1-7.5 Områder for lek og rekreasjon 

Krav om erstatningsareal 

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde og som er i bruk 

eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging 

eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal.  

Funksjonskrav 

a) For tiltak mer enn 4 boenheter skal det etableres nærlekeplass for variert lek og opphold på 

minimum 150 m2 for yngre barn som trenger tilsyn innen 50 meter fra bolig. Der det er 
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hensiktsmessig kan to eller flere nærlekeplasser slås sammen så lenge det samlede 

arealkravet overholdes. Felles bord, benker, sitteareal bør etableres på eller i nærheten av 

nærlekeplassen.  Lekeplassen skal være etablert før det gis brukstillatelse. 

b) For områder avsatt til framtidig boligbebyggelsen skal det etableres offentlig tilgjengelig 

lekeplass for barn og unge, på tvers av aldersgruppene for variert lek, spill, aktivitet og 

opphold og rekreasjon innen 300 meter fra boliger. Lekeplassen skal være etablert før det gis 

brukstillatelse. 

c) Alle lekeplasser skal ha et kreativt innhold og en utforming som innbyr til allsidig aktiviteter, 

også vinterstid. Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 vårjevndøgn. 

Trafokiosker og annen teknisk infrastruktur skal ikke plasseres på områder avsatt til 

lekeplass.  

d) Masser som skal brukes på utearealer planlagt brukt til lek og opphold skal tilfredsstille 

normverdier for mest følsom arealbruk i henhold til SFT-veileder 99:01A 

e) I områder med sentrumsformål og ved fortetting av eksisterende boligområder, skal det 

tilstrebes samme kvaliteter på lekeplasser som forutsatt for nye områder.  

1-7.6 Geotekniske undersøkelser 

I områder under marin grense der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner gjennomføres en geoteknisk utredning av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises 

kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten for faresonen dokumenteres i henhold til NVEs 

retningslinjer 2/2011. Vurderingen må også inkludere den delen av kvikkleiresonen som eventuelt 

ligger utenfor reguleringsplanområdet. Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være 

tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent.  Det må komme fram hva den 

beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye den vil endres.  Eventuelle 

risikoreduserende tiltak må beskrives, virkningen av dem dokumenteres og de må innarbeides i 

reguleringsplanen. Sikkerhetsnivået er gitt i byggeteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3.  

1-7.7 Parkeringskrav/oppstillingsplasser for bil og sykkel 

Generelle krav: 

a) For all åpen småhusbebyggelse (enebolig, tomannsbolig og enebolig med sekundær enhet) 

skal det etableres minimum 2 biloppstillingsplasser pr boenhet.  

b) For bygg med kombinert bruk beregnes samler krav for de enkelte funksjoner i bygget. Der 

det er krav til parkeringsplass kan det unntaksvis godkjennes at biloppstillingsplasser helt 

eller delvis blir etablert på annet sted i rimelig nærhet mot tinglyst erklæring. I slike tilfeller 

skal det dokumenteres at vedkommende eiendom har overkapasitet.  

c) Biloppstillingsplasser skal ha et areal på minimum 18 m². 

d) Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre.  

e) I alle nye næringsbygg skal minst 10 % av biloppstillingsplassene, minimum 2 plasser, ha 

ladepunkt for el-bil. I tilknytning til institusjoner som skoler, barnehager, sykehus og lignende 

skal  minst 10 % av biloppstillingsplassene, minimum 2 plasser, ha ladepunkt for el-bil. I alle 

bygg skal der være tilrettelagt med trekkerør på ytterligere 10 % av plassene. 

Tilfredsstillende ladepunkt er mode 3 type 2 kontakt på minst 3,6 kW tilgjengelig effekt.  

f) I nye boliger med mer enn 4 boenheter skal minimum 50 % av biloppstillingsplassene ha 

framlagt, dedikert 16A, 230 V kurs på hver plass. Parkeringsanlegg skal bygges slik at det 

senere er mulig å tilrettelegge samtlige p-plasser for el-biler.  
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g) Ved publikumsrettede virksomheter skal minst 5 % av kravet, minimum 2 plasser, 

tilrettelegges for funksjonshemmede. For virksomheter hvor det kan forventes hyppige 

besøk av funksjonshemmede, kan kommunen kreve tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Biloppstillingsplasser for funksjonshemmede plasseres så nær hovedinngang som mulig, 

maksimalt i en avstand på 20 meter. Plassene utformes i henhold til krav i Statens 

vegvesenets handbok V129 (tidligere 278), om universell utforming.  

h) Oppstillingsplasser for sykkel skal etableres med sykkelstativ. Minimum 50 % av plassene skal 

være under tak og plassert ved hovedinngang. Blokkbebyggelse/leilighetskompleks må det 

avsettes arealer innendørs til sykkelparkering.  

i) Manøvrerings- og snuarealer skal opparbeides på egen eiendom.  

Innenfor sentrumsavgrensing 

Arealformål  Antall plasser  per  

                                                               Bil sykkel   

Konsentrert 
småhusbebyggelse*  

2  2  boenhet  

Boligblokk og terrassehus  1,5  2  boenhet  

Forretning, detaljhandel  1  1  50 m2 BRA  

Forretning, senter  1  0,5  40 m2 BRA  

Kontor  1  1  70 m2 BRA  

Industri / lager  1  1  150 m2 BRA  

Restaurant / café  0  0,2  Sitteplass 

Institusjoner (sykehjem, 
pleiehjem og lignende)  

0,5  0,2  Senge-
/behandlingsplass  

Barne- og ungdomsskole  1,5  0,5  ansatt/ elev * 

Barnehager og barnepark  1,5  1,5  ansatt  

Forsamlingslokaler  0,2  0,2  publikumsplass  
 

 Oppstillingsplasser for bil beregnes etter antall ansatte, oppstillingsplasser for sykkel 

beregnes etter antall elever.  

Øvrige områder (utenfor sentrumsavgrensingen) 

Utenfor sentrumsavgrensingen settes krav til minimum antall oppstillingsplasser for bil og sykkel til 

bebyggelsens formål i henhold til tabell. BRA beregnes etter Norsk standard 3940. 

Arealformål  Antall plasser  per  

                                                               Bil sykkel   

Konsentrert 
småhusbebyggelse*  

2  2  boenhet  

Boligblokk og terrassehus  1,5  2  boenhet  

Forretning, detaljhandel  1  1  50 m2 BRA  

Forretning, senter  1  0,5  40 m2 BRA  

Kontor  1  1  70 m2 BRA  

Industri / lager  1  1  150 m2 BRA  

Restaurant / café  0  0,2  Sitteplass 

Institusjoner (sykehjem, 0,5  0,2  Senge-
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Arealformål  Antall plasser  per  

                                                               Bil sykkel   

pleiehjem og lignende)  /behandlingsplass  

Barne- og ungdomsskole  1,5  0,5  ansatt/ elev * 

Barnehager og barnepark  1,5  1,5  ansatt  

Forsamlingslokaler  0,2  0,2  publikumsplass  
 

 Oppstillingsplasser for bil beregnes etter antall ansatte, oppstillingsplasser for sykkel 

beregnes etter antall elever.  

1-7.8 Område for bebyggelse og anlegg – sentrumsformål 

a) Innenfor felt til sentrumsformål kan det bygges inntil 4 etasjer + 1 etasje inntrukket, slike 

etasjer er definert i TEK10. Garasjeanlegg i kjeller er ikke tellende i henhold til TEK10. 

b) Ved vurdering av hvilke byggehøyder som skal tillates, og lokalisering av disse innenfor 

planområde, skal det legges vekt på estetiske kvaliteter og hvordan tiltak påvirker omgivelser 

og nærliggende bebyggelse, herunder sol- og lokalklimatiske forhold.  

c) Ved oppføring av ny sentrumsbebyggelse inntil eksisterende småhusbebyggelse skal det gis 

en god tilpasning til eksisterende bebyggelse md. tanke på form, funksjon, volum og høyder.  

d) Det kreves godkjent detaljreguleringsplan for utbygde områder innenfor sentrumsformål kan 

bebygges. Det kreves også detaljsreguleringsplan dersom eksisterende bebyggelse skal rives 

for å erstattes med nye bygg innenfor område avsatt til sentrumsformål. 

1-7.9 Område for bebyggelse og anlegg-boligbebyggelse 

I områder med åpen småhusbebyggelse hvor gjeldene reguleringsplan er helt eller delvis opphevet i 

§ 1-1.2 og 1-1.3, gjelder følgende bestemmelser ved søknad om tillatelse til tiltak etter PBL §§ 20-1, 

20-2 og 20-3: 

Bebyggelsen skal være åpen og med småhuskarakter. Ved behandling av søknader om deling og 

byggesøknader i områdene for åpen småhusbebyggelse skal det legges vekt på å bevare og forsterke 

de kvaliteter og den karakter områdene og enkelteiendommene har. Hensyn til grøntstruktur, 

klimatilpasning og størrelse og kvalitet på uteoppholdsareal står sentralt. Deling og etablering av nye 

boenheter tillates bare i den grad det ikke fører til at området eller enkelteiendommens kvaliteter 

eller karakter svekkes vesentlig. Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum og materialbruk, utformes 

på en slik måte at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, arkitektonisk tilfredsstillende 

og bra tilpasset eksisterende terreng.  

I delesaker hvor det er noen form for tvil om hvorvidt tomten kan bebygges med ønsket kvalitet etter 

gjeldende bestemmelser, kan kommunen kreve at byggesøknaden sendes inn sammen med 

delesøknaden for parallell behandling.  

a. Åpen småhusbebyggelse - -definisjoner  

Åpen småhusbebyggelse er eneboliger, eneboliger med en sekundærleilighet og tomannsboliger.  

Sekundærleilighet er en selvstendig boenhet med kjøkken, oppholds/soverom og sanitærrom. 

Sekundærleiligheten er klart mindre enn hovedleiligheten/boligen og et bruksareal på minimum 25 

m2 og maksimum 70m2.  
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Tomannsboliger er en bygning beregnet å bli bebodd av to familier eller husstander. Det kreves at de 

to leilighetene er like, speilvendt like, eller tilnærmet like og likeverdige i størrelse og utforming. 

Naboskillet mellom boenhetene kan være horisontalt eller vertikalt.  Betegnelsen tomannsbolig 

brukes bare om frittliggende bygning, ikke om sammenbygde eller sammenkjedede småhus. 

Boenhetene i en tomannsbolig kan ha separat eller felles inngang.  

b. Utnyttelse 

Tillatt prosent bebygd areal, %-BYA:  30 % 

Mønehøyde er maks 8 meter. Høyde måles i henhold til teknisk forskrift § 6-2 nr. 2: 

Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

c. Garasjer/uthus/carport 
Garasjer/ uthus/carport kan plasseres inntil 1 meter fra eiendomsgrense mot veg når denne 
ligger parallelt med vegen og inntil 5 meter fra eiendomsgrense mot veg når garasjen er 
plassert vertikalt på veg. Denne bestemmelsen gjelder ikke langs fylkesvei.  
 
Frittstående garasjer kan ikke ha mønehøyde på mer enn 4,5 meter over garasjegulv, og kan 
bare oppføres i en etasje.  
 

d. Minste uteoppholdareal (MUA) 
I nye reguleringsplaner skal det opparbeides uteoppholdareal for felles bruk i henhold til 
underliggende tabell. MUA skal fortrinnsvis opparbeides som grønnstruktur med plass til lek 
og opphold. MUA skal ikke kunne brukes til parkering. 

Bebyggelsestype MUA for felles opphold 

Enebolig  150 m² per boenhet 

Andre boligtyper  100 m² per boenhet 

Leilighet/sekundærbolig  50 m² per boenhet 

 
e. Overvann og klimatilpasning 

Maksimalt 40 % av tomtas areal kan bebygges eller opparbeides med harde flater som vann 
ikke kan trenge igjennom.  
 

f. Grøntstruktur 
I behandlingen av søknader om byggetiltak skal tiltakets virkning på sammenhengende 
grøntstruktur i nærområdet vurderes. Kommunen kan avslå tiltak som sperrer viktige 
forbindelseslinjer eller bidrar til en mer fragmentert grøntstruktur.  
 

g. Bygningsstruktur 
I nærområder hvor over ¾ av boligene har lik eller tilnærmet lik plassering i forhold til vei, 
kan kommunen kreve at nye tiltak skal bidra til å videreføre eksisterende 
bebyggelsesstruktur.  
Med bebyggelsesstruktur menes her hvordan bygninger er plassert på eiendommen i forhold 
til veien. Med nærområde menes tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere 
samt eiendommer langs begge sider av tilgrensende vei/veier.  



Planbestemmelser for Kommunedelplan for sentrum - Sentrumsplanen Side 12 
 

 
h. Arkitektur 

I nærområder hvor det er et dominerende arkitektonisk uttrykk, kan kommunen kreve at 
nye tiltak skal bidra til at dette videreføres. Med dominerende arkitektonisk uttrykk menes 
at minst tre av fire bolighus har samme eller tilnærmet samme uttrykk på en formingsfaktor. 
Formingsfaktorer som vurderes er takform, materialvalg, bygningens volum og forholdet 
mellom lengde og bredde.  

1-7.10 Bestemmelser til felt for framtidig bebyggelse og anlegg 

B1 Ringstad/Åmot/Larsåsen 

Krav om områdereguleringsplan før detaljreguleringsplan kan utarbeides. Krav om 

detaljreguleringsplan før utbygging. Småhusbebyggelse.  

B2 Holstadåsen øst 

Krav om detaljreguleringsplan før utbygging.  Konsentrert småhusbebyggelse. 

B3 Holstadåsen sør 

Krav om detaljreguleringsplan før utbygging kan skje. Konsentrert småhusbebyggelse. 

B4 Idrettsåsen nord 

Krav om detaljreguleringsplan før utbygging kan skje. Småhusbebyggelse og flerhusboliger inntil 2 

etasjer.  

B5 Brekke 

Krav om detaljreguleringsplan før utbygging kan skje.  Terrassehus/småhusbebyggelse.  

B6 Koffeld 

Krav om detaljreguleringsplan før utbygging kan skje. Småhusbebyggelse. 

SF1 Meieribyen sør 

Forretning/kontor, bevertning, torg, bolig, bebyggelse for offentlig tjenesteyting. Bolig formål tillates 

kombinert med forretningsbygg, samt flerbolig med minimum 2 etasjer og 4 boenheter. Det kan ikke 

etableres kjøpesenter med bruksareal over 3000 m². Innenfor arealformål SF1 tillates en netto 

økning i bruksareal knyttet til varehandel på inntil 50 % i forhold til 2014-nivå. 

SF2 Meieribyen nord 

Krav om detaljreguleringsplan før utbygging an skje. Flerhusbolig inntil 4 etasjer. Nye eneboliger 

tillates ikke.  

N1 Meieribyen industrifelt 

Industri. Detaljhandel begrenset til den handel som er tilknyttet mølla i dag.  
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N2 Meieribyen industrifelt, framtidig 

Industri. Krav om detaljreguleringsplan før utbygging kan skje.  

§1-8 Miljøkvalitet og landskap 

1-8.1 Miljøkvalitet 

a) Støy 

Generelt for byggeområder 

Ved nybygging skal støyvernet tilfredsstille støyretningslinjen T-1442; retningslinje for behandling av 

støy i arealplanleggingen. Bebyggelse i eksisterende støysoner kan gjenoppbygges eller påbygges 

uten forsterket støyvern forutsatt at det ikke fører til flere boenheter.  

b) Stråling 

Ved tiltak som omfatter boliger, barnehager og skoler nærmere enn 100 meter fra høyspentanlegg 

skal magnetfelt utredes. Ved nybygg og nyanlegg hvor magnetfelt i oppholdssoner overskrider 0,4 µT 

(mikro-tesla) i årsmiddel, skal tiltak dokumenteres.  

Ved montering av mobilmaster, basestasjoner og trådløse nettverk i offentlig rom (utendørs og 

innendørs) skal strålevernsmyndighetenes anbefalinger følges. Alternative plasseringer/løsninger skal 

vurderes dersom dette kan redusere eksponeringen mot boliger, barnehager, skoler og offentlig rom 

i nærheten.  

c) Vurdering av konsekvenser av klimaendringer 

I reguleringsplaner skal det foretas en vurdering av konsekvenser klimaendringer på lang sikt og 

hvordan tilpasninger kan gjøres.  

d) Lokalklima og luftkvalitet 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for arealformål samferdsel og teknisk infrastruktur inntil 

områder for bebyggelse og anlegg, skal det før 1. gangs behandling utarbeides en analyse av 

lokalklima og lokal luftkvalitet.  

e) Forurensing 

Ved deponering av masser kreves dokumentasjon av innhold av forurensing og dokumentasjon på at 

massene ikke inneholder fremmede innvandrende arter.  

1-8.2 Landskap og natur 

Tiltak skal ikke føre til skade for viktige kvaliteter ved karakteristiske landskapselementer.  Det skal 

legges avgjørende vekt på å bevare landskapskvalitetene i og rundt Meieribyen; åsprofiler, 

bekkedrag. 

Ved reguleringer og ved gjennomføring av tiltak skal mulig påvirkning på biologisk mangfold vurderes 

(jf. Naturmangfoldsloven kap. II) I naturområder som er registrert som svært viktig, viktig og lokalt 

viktig, tillates ikke som kan forringe naturverdiene.  Naturlig kantvegetasjon mot bekker skal 
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beholdes. Det skal legges avgjørende vekt på å bevare landskapselementer i Meieribyen; åsprofiler, 

viktige ravineområder og landbrukets kulturlandskap.  

§ 1-9 Bevaringshensyn 
Det skal legges vekt på at ny bebyggelse ikke skal forringe opplevelsen av automatiske fredede 

fornminner som gravfelt.  

Automatisk fredete kulturminner skal ivaretas med en buffersone som hindrer at kulturminner 

skjemmes. Det vises til Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden for oversikt. Konkrete saker 

som berøres eller kan skjemme automatisk fredete kulturminner, skal forelegges Fylkeskonservator. 

Kap II Bestemmelser til arealformål etter PBL § 11-7 nr. 5 

§ 2-1 Landbruks- natur og friluftsformål 
Ny bebyggelse tilknyttet drift av landbrukseiendommer skal plasseres i tilknytning til eksisterende 

gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk. I LNF-områder med kulturminneinteresser skal alle 

tiltak lokaliseres og utformes slik at gårdsbebyggelse og landskapets karakter opprettholdes. 

Karakteristiske trekk som topografi, veifar, landskapsrom, vegetasjon, spesielle elementer som 

steingjerder ol. skal ivaretas.  

Ny kårbolig kan bare etableres når det er driftsmessig begrunnet behov for det, og det på 

eiendommen ikke eksisterer mer enn ett boligbygg fra før, jf pbl § 11-11. Ny kårbolig kan bare 

plasseres på tunet.   

Jordlovens §§ 9 og 12 skal fortsatt gjelde i områder avsatt til utbygging inntil tiltak iht. vedtatt 

reguleringsplan kan igangsettes.  

Skogbrukslovens § 11 gjelder i planområdet (meldeplikt for hogst).  

§ 2-2 Fritidsbebyggelse 
Oppføring av ny eller utvidelse av bestående fritidsbebyggelse tillates ikke innenfor planområdet.  

§ 2-3 Bruk og vern av vassdrag/bekkeleier 
Det tillates enkle og naturvennlige tilretteleggingstiltak for allmenn friluftsliv og rekreasjon.  Inngrep 

som enkeltvis eller i sum reduserer Hoelsbekken, inkludert tiltak som forverrer eller vanskeliggjør 

bedring av den, inngrep i kantvegetasjon og andre områder som oppfattes som en del av 

vassdragsnaturen, skal søkes unngått. Området er en lokal viktig naturtype med ravine.  

Kap III Bestemmelser til hensynssoner 

§ 3-1 Faresoner (PBL § 11-8 a) 
 

a) Kvikkleire 

Innenfor område angitt hensynssone H310_1-3 med mulighet for kvikkleireras, skal det i 

forbindelse med område- eller detaljregulering gjennomføres kartlegging og vurdering av ras- og 
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skredfaren (løsmasseundersøkelse) i henhold til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare 

i arealplanar. Resultatet av slik kartlegging kan ha som konsekvens at hele eller deler av området 

ikke kan opprettholdes med kommunedelplanens arealbruk utbyggingsformål.  

§ 3-2 Kulturmiljø 
b) Gravfelt 

Kåfjell gravfelt (ID42120) ligger nord i Meieribyen og er et automatisk fredet kulturminne.  Feltet 

består av 5 rundhauger og 1 steinlegning som kan være noe usikker som fornminne. De ligger på 

rekke Ø-V. Alle haugene er klart markerte og tydelige i terrenget, bortsett fra den nordligste som 

er den minste og ligger noe lavere i terrenget enn de øvrige.  

Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredede kulturminnet, 

merket som H730_1 i plankartet, er ikke tillatt uten dispensasjon fra kulturminneloven.  Arealet 

inkluderer en sikringssone på 5 meter, jf. PBL § 11-8 d. 

c) Bygdemuseet 

Bygdemuseet ligger tilknyttet til kommunehuset, og består av en rekke bygninger som har stått 

på gårder i kretsene i Skiptvet kommune. 

Inngrep eller tiltak som forringer opplevelsen av bygdemuseet, merket som H730_2, tillates ikke. 

Aktiviteter som ulike arrangementer som ikke ødelegger eller forringer bygdemuseet er tillatt 

etter avtale med Skiptvet kommune. 

 


