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1. Planens hensikt  
Hovedhensikten med reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er å legge til rette for 
nytt boligfelt, basert på plan- og bygningsloven (PBL), med tilhørende infrastruktur. 

Planområdets utstrekning er plassert på vestside i Meieribyen, kommunesenter i Skiptvet 
kommune, knyttet til eksisterende boligfelt med atkomstveier Brekkeveien og Brekkestubben. 

Planområdet er vist med stiplet strek på plankartet, og omfatter hel / delvis kommunale 
eiendommer GBnr. 56/3 og 463, og private eiendommer 56/2.  
Planomriss har størrelse 26,8 dekar. 

Planområdet er delt i to deler: 

Brekke Sør: 17,4 dekar, aktuelt planforslag  
Brekke Nord:  9,4 dekar, som planlegges senere som utvidelse av sør. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet  
2.1 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr 1, 4,7)  
2.1.1 Universell utforming 

1. Del av felles område for friluft og lekeplass skal tilrettelegges til funksjonshemmede. 
 

2. Utforming og materialbruk i løsninger laget etter prinsippene om universell utforming 
skal være en del av det integrerte designet og ikke spesialpassede egne løsninger. 

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

naturkvaliteter skal grad av universell utforming vurderes. 
 

4. Det skal etableres ledelinjer i vei- /gatenett mellom viktige samfunnsfunksjoner i 
planområdet. Internt i bygg og uteoppholdsområder skal det utformes trygge og logiske 
forbindelseslinjer. 

 
2.1.2 Estetikk  

1. Bygg, anlegg og uteområde skal tilfredsstille rimelige hensyn til estetisk godt uttrykk 
både i seg selv og i forhold til omgivelse. Skjemmende farger skal ikke tillates. Byggverk 
og uterom skal ha arkitektonisk kvalitet. I dette ligger det at det skal være kvalitet både 
teknisk, funksjonelt og visuelt. Med byggverk blir det i tillegg til bygg og ment teknisk 
anlegg som t.d. parkeringsplasser og inngangsparti. 

 
2. Bygningene skal oppføres med maks. takvinkel på 45 grader. 

Møneretning skal følgje huset sin lengderetning og gå i vist retning. Møneretning er 
dersom aktuelt vist på plankart.Bebyggelses lengderetning skal følge terrenget der dette 
er vist med pil i plankartet. 

 

3. Uthus / bod og garasje skal ha samme bruk av materialer og farger som hovedhus. Uthus 
/ bod og garasje kan ha avvikende takvinkel fra hovedhus, men være tilpasset dette. 
Bygningene skal fortrinnsvis ha trepanel eller kombinasjon av mur og trepanel. Farger i 
naturlig avdempede toner som hvit, rød, oker, grå, svart eller bruntoner. Tak skal være i 
tradisjonelle farger (rød, grå eller svart takstein/plater/skifer). 

 



20160004 bestemmelser for brekke sør - revidert (62991).docx Side 5 av 10  

4. Det skal velges hustype som er tilpasset terrenget på tomta, slik at en unngår store 
skjæringer og fyllinger. Snitt som viser terrengtilpassing av hus skal legges ved 
byggesøknad. Avhengig av plassering og utstrekning, kan anleggelse av støttemur med 
høyde inntil 2 meter tillates. 

 
5. Manøvrerings- og snuarealer skal opparbeides på egen eiendom. 

 
6. Maksimalt 40 % av tomtas areal kan bebygges eller opparbeides med harde flater som 

vann ikke kan trenge igjennom. 
 

7. Hvis parkeringsarealet som biloppstillingsplass er oppfylt ved innendørs parkering inngår 
arealet i beregningen av grad av utnytting. Nødvendig parkeringsareal skal ikke 
medregnes flere ganger i grad av utnytting og dermed forfaller kravet for 
biloppstillingsplass. 
 

8. Det skal plasseres en postkasse til hver enkelt adresse på fellesplass i samordning med 
postleverandører. 

 
9. Det skal avsette areal til søppeloppstillingsplasser i samsvar med veileder fra Indre 

Østfold Renovasjon (IØR) og etter godkjenning av kommunen og IØR. 
 
2.1.3 Terrengbehandling  

1. Terrenginngrep i sammenheng med anlegg for vei skal gjøres mest mulig tilpasset til 
lokale forhold. Skjæringer og fyllinger skal behandles på skikkelig måte med beplanting 
e.l.. 

 
2. Terrengbehandling skal skje ihht. vedtatt veinorm  av kommunen for utbygging av veier, 

gangveier, tilgjengelighet til tomter e.l.. 
 

3. Atkomstveien kan ikke endres og er utgangspunkt for videre tomtedelingsplan. 
 
2.1.4 Overvannshåndtering  

1. I tillegg skal det jf. overflatevannhåndteringsplan utføres stikkerenne under hver enkelt 
avkjørsel til tomt fra kommunalvei. 

 
2.2 Verneverdier kulturmiljø/naturmangfold (§12-7 nr 6)  

1. Ved nye tiltak innenfor planområdet skal det tas hensyn til kultur- og landskapsverdier i 
området, slik at all utvikling skjer i tråd med overordnede verneinteresser. 
Kostnader knyttet til nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravinger 
belastes tiltakshaver. 

 
2. Dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredete kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 
varsles, jr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

 
2.3 Byggegrenser (§ 12-7 nr 2)  

1. Nye bygg skal plasseres innenfor byggegrense vist på plankart og minst 4 meter fra 
nabogrense. 



20160004 bestemmelser for brekke sør - revidert (62991).docx Side 6 av 10  

Garasje, carport og frittliggende boder kan plasseres inntil 1,5 meter fra eiendomsgrense 
mot vei når denne ligger parallelt med veien og inntil 5 meter fra eiendomsgrense mot 
vei når garasjen e.l. er plassert vertikalt (tvers) på vei ihht. vedtatt veinorm av 
kommunen. 

 
2.4 Miljøkvalitet (§ 12-7 nr 3)  

1. Hver enkel husstand, eneboliger (eventuelt med utleie-enhet) og tomannsboliger, skal 
legge til rette avfallsplass til dunker på egen tomt. En skal legge til rette for felles 
avfallsplasser leilighetsbygg. (jf. regler og veileder fra IØR) 

 
2. Avfallsplassene skal ikke settes opp i nærheten til lekeplasser. 

 
2.5 Samfunnssikkerhet (§12-7 nr 1, 2, 4)  

1. Det skal installeres radonsperre i boligbygg. 
 

2. Det skal redegjøres for avbøtende tiltak grunnet geotekniske forhold ved søknad om 
byggetillatelse for bebyggelse innenfor planområdet. 

 
3. Sikring av stup: Der fjellskjæringene mot veien er høyrere enn 0,5 meter mot 

lekeområde, friområde og rekkehus / leilighetsbygg, skal det settes opp gjerde på 1,2 
meter. 

 
2.6 Eierform (§ 12-7 nr 14) 

1. Feltnavn merket med «o_» er offentlig. 
 
2.7 Krav om undersøkelser ved gjennomføring av planen (§ 12-7 nr 12)  

1. Grunnlagsrapport om forurensende masser skal utarbeides i forbindelse med søknad om 
tillatelse til tiltak. 

 

2.8 Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandlingen (herunder 
utomhusplan) (§ 12-7 nr.12)  

1. Ved innsending av byggesøknad skal det legges tegninger jf. kravet med hensyn til alle 
aktuelle tiltak, eksempel vern av vegetasjon, sikring mot skrenter, avstander, murer, 
trapper, gjerder, uteoppholdsareal, m.m. og illustrasjonsplan / utomhusplan med 
tomtedeling for omsøkt delarealet / byggetrinn. 

2. Det faste utvalg for plansaker kan tillate mindre vesentlige unntak fra planen dersom det 
ligger føre særlige grunner. 

3. Bestemmelser til arealformål  
Gi nødvendige bestemmelser for de enkelte arealformålene i planen  

3.1 Bebyggelse og anlegg (PBL. § 12-5 nr. 1)  
3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (Feltnavn BFS01, 02, 03)  

1. Universell utforming: 
Boliger skal utføres ihht prinnsippene om universell utforming. 
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2. Parkering: 
Minst 2 biloppstillingsplasser per boenhet. 
Biloppstillingsplass skal ha et areal på minimum 18 m². 

 
3. Boligbygninger: 

Maksimum mønehøyden er 8,00 meter over gjennomsnitt planert terreng til bebyggelse. 
Maksimum gesimshøyden er 6,00 meter over gjennomsnitt planert terreng til 
bebyggelse. 
Formål til boligbebyggelse er jf. PBL ikke godkjent til fritidsbruk. 

 
4. Andre bygninger på tomt: 

Mønehøyd for uthus / bod og garasje kan være maks 5 meter over gjennomsnitt planert 
terreng til bebyggelse. 

 
3.1.2 Frittliggende småhusbebyggelse (Feltnavn BFS01, 02, 03)  

1. Utforming (§12-7 nr 1) 
Områder med kode BFS01 – BFS03 er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse, 
eneboliger med tomtestørrelse cirka snitt 800 m² per boenhet. 
Prosent bebygd areal er %-BYA: 30 % 
Lengderetning av bebyggelse / møneretning er vist på plankart for BFS01 og 02. BFS03 
kan velges møneretning fritt, vinkelrett eller parallelt med veien. 
Det kan bygges (dobbelt) garasje / carport, og bod. 

 
2. Eventuelt sekundærleilighet til enebolig: 

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. 

 
3. Eventuelt utforming boenhet som tomannsbolig: 

Det er mulig å søke tomannsbolig med 2 boenheter på tomt for enebolig. 
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. 
Det kan bygges 1 garasje eller 1 carport per boenhet på tomannsboligtomt, 1 bod per 
boenhet kan være i tillegg. Prosent bebygd areal for tomannsbolig er %-BYA: 40 %. 

 
3.1.3 Lekeplass (Feltnavn BLK01)  

1. Lekeplassen er felles for boliger innenfor planområdet. Arealet skal ha maks helning 1:3 
og god tilkomst fra boliger. Avsatte områder blir universell utformet slik at flere brukere 
kan bruke områder. 

 
3.1.4 Funksjons- og kvalitetskrav (særskilt for dette/disse bygeområdene) (§ 12-7 nr 1, 4, 5 og 7): 

1. Tilgjengelighet til tomt og boenhet fra atkomstvei må utformes ihht. vedtatt veinorm av 
kommunen. 
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. § 12-5 nr. 2)  
3.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Feltnavn SV01)  
Utforming (§ 12-7 nr 1) 

1. Samferdselsanlegg skal utformes ihht. vedtatt veinorm av kommunen. 
Samferdselsanlegg i boligfeltet er bindende og gi ikke mulighet til å endre vesentlig. 
SV01 er del av eksisterende vei for Fjellveien nord i planområdet.  

 
2. Atkomstvei (Feltnavn SV01) 

Veien får 4 meter asfaltert veibane med skulder og grøft på begge sider for 
overflatevannbehandling og snøsamlingsplass om vinteren. Hver avkjørsel til tomt skal ha 
stikkerenne. Atkomstvei skal brukes også til gang- /sykkelvei som skal knyttes til 
eksisterende nett. Vendeplassen skal utformes ihht. vedtatt veinorm av kommunen. 

 
3. Infrastruktur 

Nettstasjon og trafo skal plasseres i boligfeltet i første byggetrinn innenfor avsatt område 
til GF01 og ikke i nærheten av lekeplassene. 

 
4. Trafikkregulerende tiltak (§ 12-7 nr 7) 

Atkomstvei i boligfelt skal ha fartsgrense 30 km/t. Det skal anlegges møteplasser og 
fartshumper. 

 
5. Eierform (§ 12-7 nr 14) 

Atkomstvei, gang-/sykkelvei er offentlig, feltnavn er merket med «o_». 

3.3 Grønnstruktur (PBL. § 12-5 nr. 3)  
3.3.1 Fellesbestemmelser for grønnstruktur (Feltnavn GF01, 2, 3, 4, 5)  
Utforming (§12-7 nr 1) 

1. Avsatt grønnstruktur i boligfelt skal ikke omdisponeres i senere tid. 
 

2. Friområde (Feltnavn GF01, 2, 3) 
Friområde er til fri lek og opphold og skal mest mulig beholdes uberørt. 
Det kan etableres stier og eventuelt sikringsgjerder mot EL-mast m.fl.. 

 
3. Grøntstruktur generell (Feltnavn GAA01, 02,03)  

GAA01 i feltet skal være regulert til samlingsplass for overvannshåndtering videre til bekk 
vestover utenfor planområdet. 
GAA02 og 03 skal være regulert til både turdrag (stikkvei) og åpen grøft for 
overvannshåndtering fra Brekkeåsen gjennom planen til GAA01 og videre til bekk. 
Turdrag skal plasseres innen avsatt område slik at helningsgraden mest mulig tilpasset 
ulike brukere. 
GAA03 skal fungere som åpen grøft, skille mellom jordbruk og planområdet. 
 

4. Friområde midlertidig (Feltnavn GF04,05,06) 
Friområde er til fri lek og opphold og skal mest mulig beholdes uberørt. 
Det kan etableres stier. Disse arealer er midlertidig så langt andre byggetrinn «nord» ikke 
er utarbeidet og ferdigbehandlet som en utvidelse av trinn «sør». 
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4. Bestemmelser til hensynssoner  
Gi nødvendige bestemmelser til planens hensynssoner slik at hensynssonene får rettslig innhold  

Hensynssoner jf. § 12-6: 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (PBL. § 11-8 a)  
1. Frisiktsoner (Feltnavn H140_01, 02) 

Frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over planen til tilstøytende veier. 
Unntak er trafikkskilt og adresseskilt. 

 

2. Faresoner (Feltnavn H370_1) 
Faresoner er avsatt området innenfor planområdet med byggeforbud. fare for. Sone er 
14,25 meter bredde fra senterlinjen av høyspenningsanlegg. De to master til kraftlinje 
har en sikringssone av 5 meter rundt fundamentene. Det er ikke tillatt med gravearbeid 
e.l.. I tillegg er det avsatt byggegrense med en horisontal avstand på minimum 6,7 meter 
mellom nærmeste ledning og barns lekeplass.  

5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring  

5.1 Før opprettelse av eiendommer  
1. Regulerte arealer for samferdselsanlegg er utgangspunkt for tomtedelingsplan og for trinnvis 

utbygging. En kan bygge ut boligfelt ifølge boligfelt  
BFS01, 4 tomter langs Brekkestubben, 
BFS02, 6 tomter langs ny atkomstvei og 
BFS03, 3 tomter nord for lekeplassen BLK01. 

5.2 Før rammetillatelse  
1. Gjelder tilrettelegging av infrastruktur før en kan behandle byggesøknad for alle nye bygg og 

anlegg. Disse tiltak er en del av utomhusplanen. 
2. For hvert byggetrinn med del av hoved atkomstvei til boligfeltet skal det utarbeides 

illustrasjonsplan / utomhusplan som vedlegg til byggesøknaden. 
3. Det er krav til å utarbeide plan for utbygging med hensyn til anleggstrafikk gjennom 

eksisterende boligfelt langs veien Brekkeveien med fartsgrense 30 km/t og fartshumper. 

5.3 Før igangsettingstillatelse  
1. Før igangsettingstillatelse blir gitt for hvert byggetrinn, skal nødvendig løsning for vei (samt 

grøfter og stikkrenne), sikringstiltak, vann, avløp og overvannbehandling være etablert. 
Overvannbehandlingen skal utformes med nødvendige tiltak mot flom / ras helt ned mot 
bekken. 

2. Sikring av stup: Der fjellskjæringene mot veien er høyrere enn 0,5 meter mot lekeområde, 
friområde og rekkehus / leilighetsbygg, skal det settes opp gjerde på 1,2 meter før 
igangsettingstillatelse. 

3. Det skal etableres midlertidig vendhammer for renovasjonsbil, lastebil e.l. i enden av veien 
ved utbygging. 

4. Før igangsettingstillatelse blir gitt for terrengarbeidet skal det legges fram plan for 
overflatevannbehandling under bygg og anlegg med midlertidig samlingsplass for å unngå 
avrenning av urenset vann til vernet bekk / landbruk som ligger utenfor planområdet. 

5. Aktuelle andre tiltak som må være på plass før igangsettingstillatelse: 
energiforsyning (evt. fjernvarme), veilys, telekommunikasjon (fiber), brannhydranter, 
grønnstruktur, m.fl.. 



20160004 bestemmelser for brekke sør - revidert (62991).docx Side 10 av 10  

5.4 Før bebyggelse tas i bruk  
1. Lekeplassen BLK01 skal være etablert før bebyggelse tas i bruk. 

5.5 Tidsrekkefølge  
1. Planområdet kan utbygges trinnvis over lengre tid i sammenhengende deler fra sør til nord. 

Nettstasjon skal plasseres i første byggetrinn. 


