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I 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 
som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 
  
 
 

II 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål: 
 
 
 
1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
1.1 Boligbebyggelse 

- Kjedehus (BKS1-6) 
- Blokkbebyggelse (BBB1-BBB3) 
- Garasjeanlegg (BG1) 

1.2 Barnehage (BBH1) 
1.3 Undervisning (BU1) 
1.4 Industri (BI1) 
1.5 Vann- og avløpsanlegg (BVA1-BVA2) 
1.6 Renovasjonsanlegg (BRE 1-4) 
1.7 Nær- og kvartalslekeplass (BLK1-3) 
1.8 Strøkslekeplass (BLK 4-5) 
 
 
2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
2.1 Veg (SV1) 
2.2 Kjørevei (SKV1-SKV5) 
2.3 Fortau (SF1-SF4)  
2.4 Gatetun (SGT1-3) 
2.5 Gang- og sykkelvei (SGS1-SGS10) 



 

Reguleringsbestemmelser for plan nr 186, Storelva 
Side 2 av 7

 

2.6  Annen veggrunn, teknisk anlegg  
2.7 Annen veigrunn -grøntareal  
2.8 Kollektivholdeplass/ fortau (SKH1) 
2.9  Vann og avløpsnett (SVA) 
  
 
3 GRØNNSTRUKTUR 
 
3.1 Friområde (GF1) 
 
 
 

III 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-7 gis det følgende bestemmelser om bestemmelsesområde 

innenfor planområdet: 
 
 
 

1 BESTEMMELSESOMRÅDER 
 

1.1 Snødeponi: BO- SD # 1-7 
a) Det tillates deponert snø på plasser som er angitt i plankartet. 

 
 
 
 

IV 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet: 
 
 
 
1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
1.1 Boligbebyggelse  
 

a) Boligtyper: i områdene BKS1-6 tillates etablert kjedehus, BBB1-BBB3 blokkbebyggelse 
og BG1 garasje under bakken.  

b) Maksimalt antall boliger: Det tillates maksimalt 170 boenheter innen planområdet.  
c) Byggetrinn: Området deles i 3 byggetrinn, inndelt i forhold til de tre tunene: 

- Trinn 1: BBB1, BKS1 og BLK1 
- Trinn 2: BBB2, BKS2-3, BLK2 
- Trinn 3: BBB3, BKS4-6, BLK3 

d) Parkering: Det skal etableres minimum 1,0 p-plass for beboere samt minimum 0,1 
gjesteparkering pr. boenhet. 

- For kjedehusene inngår beboerparkering i angitt BRA for boligformål, mens 
gjesteparkering forutsettes løst som del av gatetun.    
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- Beboerparkering og gjesteparkering for BBB1 – BBB3 skal løses i p-kjeller BG1. 
For BBB1-3 skal elektrisk forsyning tilrettelegges for el biler. 

e) Uterom:  
- Uterom skal opparbeides i tråd med prinsipper i retningsgivende landskapsplan. 
- Eksisterende vegetasjon på strøkslekeplass skal, så langt dette er mulig, bevares.  
- Flomveier skal etableres i tråd med VAO plan. 
- Følgende uterom skal være offentlige: BLK4-5 (strøkslek), GF1 (friområde), SKV1-5 

(kjørevei), SF1-4 (fortau), SGT1-3 (gatetun), SGT1-10 (gang- og sykkelvei), SKH1 
(kollektivholdeplass), BRE 1-4 (renovasjonsanlegg), BVA1-2 (vann- og 
avløpsanlegg), BBH1 (barnehage), BU1 (skole) samt annen veggrunn teknisk anlegg 
og annen veggrunn grøntareal. 

- Det skal etableres fysisk skille mellom privat og felles privat uterom, i form av 
vegetasjon, platting eller andre installasjoner. 

- Følgende uterom er felles private for tilhørende byggeområder: 
o BLK1 er felles for BBB1 og BKS1 
o BLK2 er felles for BBB2, BKS 2 og BKS3 
o BLK3 er felles for BBB3, BKS4-6 
o SV1 (vei) er felles for eiendommene 71/ 669, 71/ 1 og 71/ 172 

f) Tilgjengelighet 
Lekeplasser skal være universelt tilgjengelige.  

g) Avfallshåndtering: Det skal etableres renovasjonstorg med nedgravd avfallsløsning for 
alle boligene, jfr. punkt 1.6.  

h) Kvalitetskrav: Boligbebyggelsen skal ha gjennomgående leiligheter. Unntak er underetasje 
i småhusbebyggelsen og leiligheter i forkant av felles trapperom.  
Det skal være samordnet materialbruk, fasadefarge og arkitektonisk uttrykk rundt hvert tun/ 
kvartalslek. 

i) Takterrasser i blokkbebyggelse: Takterrasser skal trekkes tilbake min 1,5 m fra fasaden. 
j) Elektrisk anlegg: Det tillates etablert nettstasjon innenfor strøkslek og kvartalslek. Trafo 

skal være minst 5 m fra boligbygg, og skal inngå som en naturlig del av utearealet.  
Nettstasjon tillates alternativt etablert i parkeringskjeller. Nettstasjonen skal da ikke ligge 
direkte under boligareal, og kjøreadkomst må dimensjoneres for 3 000 kg last. 

k) Høyde: Maksimal tillatt mønehøyde innen hvert byggeområde er angitt på plankartet. 
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Følgende maksimal tillatt avstand fra gjennomsnittlig 
planert terreng til møne/ gesims gjelder: 
- 11,5 m for kjedehusene 
-   16 m blokkbebyggelsen, bortsett fra hjørnet innenfor BB1 hvor det tillates høyde inntil 

19,5 m 
 
l) Utnyttelse: maksimalt tillatt BRA er angitt på plankartet. Viser til punkt 1.1d) angående 
parkering.  
m) Fundamentering: Lavblokker BBB1, BBB2 og BBB3 samt det sørligste kjedehuset innen 
BKS 3 og BKS6 skal fundamenteres på fjell, eller minimum 0,5 m lavere enn laveste VA 
ledning.  
n) Plassering: der det er angitt byggelinje mot veg skal bebyggelsen plasseres i denne. For 
BBB1-3 tillates p-kjeller utenfor byggelinje. For øvrig gjelder formålsgrense som 
byggegrense. Balkonger tillates utenfor byggelinje, innenfor boligformål.  
o) Radon: Det skal etableres radonsperre under all boligbebyggelse.  
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1.2 Barnehage  

a) Område BBH1 er avsatt til offentlig barnehage. 
b) Maksimalt tillatt BRA og mønehøyde er angitt på plankartet. 

 
1.3 Undervisning Område BU1 er avsatt til offentlig uteanlegg i tilknytning til skolen. 

 
1.4 Industri  

a) Området kan utnyttes i tråd med bestemmelser i plan 0532. 
 

1.5 Vann og avløpsanlegg 
a) Områdene BVA1-2 er avsatt til offentlige vann- og avløpsanlegg. 
b) Samleledninger for stikkledninger skal etableres slik at de enkelt kan vedlikeholdes uten 

konflikt med bebyggelsen. 
c) Ansvar for drift og vedlikehold av private samleledninger for stikkledninger fram til offentlig 

ledningsnett påhviler de tilknyttede boligene.  
d) Hovedtraséer for vann og avløp skal legges i offentlig veiareal.  

 
1.6   Renovasjonsanlegg  

a) Områdene BRE1-4 er avsatt til offentlig renovasjonsanlegg. 
b) Det skal etableres nedgravde containere til alle boliger i området. 
c) Renovasjonsbil kan stå i offentlig kjøreveg ved henting av søppel. 
d) Innen BRE1 skal det tilrettelegges for glass- og metallinnsamling.  

 
1.7 Nær-/ kvartalslekeplass  

a) Områdene BLK1-3 er avsatt til felles private kvartalslekeplasser med nærlek for tilhørende 
boliger, jfr punkt 1.1 e). 

b) Det skal opparbeides areal for nærlek på minimum 150 m2 innenfor området. Nærlek skal 
tilrettelegges for barn i alderen 2-6 år. 

c) Areal som ikke inngår i nærlek skal opparbeides som kvartalslekeplass, som skal tilrettelegges 
for barn fra 10 år og eldre, samt møteplass/ felles opphold for voksne. 

d) Uterommene skal beplantes slik at de får en grønn karakter. For mindre områder tilknyttet 
lekeanlegg tillates etablert harde flater.  

e) Viser til punkt 1.1 e) når det gjelder eierforhold. 
f) Det skal etableres regnbed med tilhørende beplantning. 

 
1.9 Strøkslekeplass  

a) Områdene BL4-5 er avsatt til offentlig strøkslekeplass. 
b) Strøkslek skal opparbeides for barn og ungdom i alderen 5 og oppover, og det skal i tillegg 

tilrettelegges for opphold for voksne. 
c) Området skal bevares som naturområde, og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad 

beholdes. Men det tillates tilrettelegging for naturlek i tråd med prinsipper i landskapsplanen. 
 
 
 
 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
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2.1 Vei 
a) Område SV1 er avsatt som felles privat veg for gnr/bnr 17/1, 71/172 og 71/669. 
b) Viser til punkt 1.1 e) når det gjelder eierforhold. 

 
2.2 Kjørevei  

a) Område SKV1–SKV5 er avsatt til offentlig kjørevei. 
b) Veiene skal opparbeides i tråd med kommunalteknisk norm.  

 
2.3 Fortau  

a) Område SF1-SF4 er avsatt til offentlig fortau. 
b) Fortau skal opparbeides i tråd med kommunalteknisk norm.  

 
2.4 Gang-/ og sykkelvei  

a) Område SGS1-10 er avsatt til offentlig gang- og sykkelvei. 
b) Gang- og sykkelvei skal opparbeides i tråd med kommunalteknisk norm.  
c) På SGS1, 2, 3, 5 og 6 tillates kjøring for nødetatene, brøytebil og renovasjonsbil. Vegene skal 

dimensjoneres for tunge kjøretøy.  
d) I områdene SGS 1-3 og SGS 5-6 skal overgang mot kjøreveg og gatetun markeres med minst 

1 løpemeter brostein, for å understreke at det ikke tillates gjennomkjøring.  
 
2.5 Gatetun  

a) Områdene SGT1-3 er avsatt til felles gatetun 
b) I gatetunene skal det tilrettelegges for gjesteparkering for boliger som har adkomst fra 

gatetunet innenfor område som er vist med parkeringslinje på plankartet, og i tråd med 
retningsgivende landskapsplan. Parkeringsplasser skal, ved bruk av annen belegning enn 
kjørebanen, opparbeides som tydelig avmerkete områder. 

c) Minst 4 løpemeter i nordre/ nordøstre del av gatetunene skal opparbeides med brostein for å 
etablere en tydelig overgang fra kjøreveg.  

 
2.6 Annen veggrunn, teknisk anlegg  

a) Områdene er avsatt til annen offentlig veggrunn, teknisk anlegg. 
b) Arealene kan benyttes til sideareal for veg inkl. snølagring.  

 
2.7  Annen veggrunn, grøntareal  

a) Områdene er avsatt til annen offentlig veggrunn, grøntareal. 
b) Områdene av avsatt til trafikkareal i forbindelse med grønn rabatt og sideareal for vei. 
 

a) Kollektivholdeplass Område SKH1er avsatt til offentlig kollektivholdeplass/ fortau.  
 

2.8 Vann- og avløpsnett  
a) Områdene SVA1-4 er avsatt til offentlig vann- og avløpstrasé for vann, spillvann, overvann 

inkludert fordrøyningsanlegg. 
b) I område SVA4, under bebyggelse BBB1, skal vann og overvannsledning legges i varerør.  
c) Viser til punkt 1.1. m) når det gjelder krav til fundamentering i tilknytning til vann- og 

avløpsnett.  
3. GRØNNSTRUKTUR 
 
 3.1 Friområde  
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a) Området GF1 er avsatt som offentlig friområde.  
 
 
 

V 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser:   
 
Før det gis igangsettingstillatelse for bygging av boliger skal det utarbeides detaljert landskapsplan i 
målestokk 1:200 for aktuelt byggetrinn, jfr. punkt VIII a), som skal være i tråd med retningsgivende 
landskapsplan. Landskapsplanen skal vise hvordan krav i reguleringsplanen er ivaretatt, og skal 
minimum vise: 
a) Samordnet utforming av bygg og landskap, hvor bebyggelsen er tilpasset terrenget. Nytt terreng 

skal vises med min 1m koter, og høyder på eventuelle støttemurer skal framgå.  
b) Beplantning av kvartalslek/ nærlek og strøkslek inkludert regnbed, jfr. retningsgivende 

landskapsplan. 
c) Fysisk avgrensing, i form av vegetasjon, nivåforskjell eller andre elementer, som tydeliggjør 

grensen mellom privat uterom og felles kvartalslek. 
d) Lekeplasser som ivaretar krav til solforhold og universell tilgjengelighet. 
e) Flomveier gjennom byggeområder og grøntdrag inkludert dreneringsgrøft innen kvartalslek. 
f) Rigg og marksikringsplan som viser soner for bevaring av vegetasjon, revegetering og kultivering 

for strøkslekeplass. 
g) Plassering av eventuell nettstasjon i uterom. Det skal framgå hvordan nettstasjonen skal inngå 

som en integrert del av uteanlegget med tanke på plassering og design. 
h) Plassering av elektriske kabeltraséer.  
 

 
 

 
 

VI 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge: 
 

a) Utbyggingsrekkefølge 
Området deles i 3 byggetrinn: 
 Trinn 1: BBB1, BKS1 og BLK1 

 Trinn 2: BBB2, BKS2-3, BLK2 

 Trinn 3: BBB3, BKS4-6, BLK3 
Hvert byggetrinn skal være ferdig utbygd med tilhørende infrastruktur og utearealer, inkludert 
gatetun, før det gis igangsettingstillatelse for første bygg i neste trinn. VAO-infrastruktur som 
skal inngå i det enkelte byggetrinn framgår av godkjent VAO-rammeplan datert 29.03.17.  
 

b) Infrastruktur og felles private arealer innenfor planområdet: 
Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse for bygg innenfor det enkelte byggetrinn før: 
 Nær-/ kvartalslek samt privat uteområde til det enkelte bygg er opparbeidet i tråd med 

uteromsplan datert 23.07.17.  



 

Reguleringsbestemmelser for plan nr 186, Storelva 
Side 7 av 7

 

 Det er dokumentert tilstrekkelig slokkevannskapasitet, og dette er løst i tråd med 
prinsippene for slokkkevannsforsyning slik det er redegjort for i godkjent VAO-
rammeplan datert 29.03.17.  

 Ny nettstasjon er etablert og barnehagens elforsyning er koblet til denne. 
 
 

c) Infrastruktur og offentlige arealer innenfor og utenfor planområdet: 
              Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til første bolig innen planområdet før:  

 Opparbeidelse av tilhørende veier er godkjent som tiltak etter § 20-1. Det skal ved søknad 
om tillatelse legges ved uteromsplan i målestokk 1: 200 som også viser detaljer for 
opparbeidelse av lekeplasser, jfr. punkt VII. Søknad skal forestås av foretak med 
kompetanse i utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

 Kollektivholdeplass er opparbeidet. 

 Fullkanalisert kryss på fv. 862, inkludert trafikksignalregulering, er etablert i samsvar med 
en signert gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. 

 Eksisterende overvannsgrøfter ovenfor planområdet er oppgradert i tråd med VAO-plan 
datert 29.03.17.  

 O_SKV1 er etablert i tråd med kommunalteknisk norm. 
 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til bolig nr.130 innen planområdet før strøkslekeplass 
BLK4-5 er opparbeidet i tråd med retningsgivende landskapsplan. 
 
Igangsettingstillatelser kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale eller på annen 
måte foreligger sikkerhet for at rekkefølgekravene vil bli oppfylt. 

 
 

 

 
 
 


