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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

PLANID: 0123-2016-0001 

 

DETALJREGULERING ETTER PBL. § 12-3 FOR DEL AV GNR. 8 
BNR. 1 m. fl. MYRER SKOG SYD – SPYDEBERG KOMMUNE  

Planens dato: 18.05.2016 

Kommunestyrets vedtak: xx.xx.xxxxx (fylles ut av kommunen) 

 

§ 1 PLANENS BEGRENSNING 

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0123-2016-

0001 og datert 18.05.2016. 

 

§ 2 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

a) Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr. 1)      

Kontor/industri , felt BKB     Sosi - 1830 

 

b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg, felt o_SKV      Sosi - 2011 

Gang-/sykkelveg, felt o_SGS     Sosi - 2015 

Annen veggrunn – tekniske anlegg    Sosi - 2018 

Annen veggrunn – grøntareal     Sosi - 2019 

 

c) Grøntstruktur (Pbl. § 12-5 nr. 3) 

Grønnstruktur, felt G      Sosi - 3001 

 

d) Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (Pbl. § 12-5 nr. 5) 

Landbruk, felt L       Sosi -  5100 

 

§ 3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE HENSYNSSONER: 

a) Hensynssoner (Pbl. § 12-6) 

Hensyn landskap, felt H550     Sosi 550 

Hensyn naturmiljø, felt H560     Sosi 560 
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§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

a) Kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredede kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller 

brent stein eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 

nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.  

 

b) Støy: Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning for omgivelsene som overstiger 

grenseverdiene som fremgår av retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442 (2012), 

eller de til enhver tid gjeldende grenseverdier.  

 

c) Estetikk: Det skal tilstrebes at alle tiltak utformes med hensyn på estetikk, arkitektur og 

byggeskikk. Bygningsuttrykk må tilpasses og harmonere med eksisterende bebyggelse og det 

skal spesielt legges vekt på visuelle uttrykk mot omkringliggende boligbebyggelse og 

hovedveier. 

 

Bygningsvolumene skal utformes slik at bygningen virker oppbrutt i fasade og gesims.  

 

Farge- og materialvalg på fasade skal forelegges og godkjennes av kommunen. 

 

De ubebygde områdene skal gis en tiltalende form og behandling. Stedegen vegetasjon skal 

benyttes. 

 

d) Overvann: Overvann skal håndteres lokalt ved f. eks fordrøyning og infiltrasjon. Påslipp på 

overvannsledningene av overflatevann tillates ikke. Dette kravet gjelder også i 

anleggsperioden. 

 

e) I prosjektering av bygninger og anlegg skal prinsipper for universiell utforming legges til 

grunn. 

 

§ 5  OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. § 12-5 nr. 1)  

1. Område for kontor/industri, felt BKB. 

a) Felt BKB reguleres til område for kontor/industri. Med kontor og industribebyggelse menes 

bebyggelse tilpasset virksomhetene som skal etablere seg i området.  Industribedrifter som 

næringsmiddelindustri eller annen form for industri som har stort behov for vann tillates 

ikke. Etablering av næringsvirksomhet som vil medføre sjenerende lukt, støy eller farlige 

gasser tillates ikke. Etablering av virksomheter som forutsetter eller medfører 

biloppsamling/huggeri tillates ikke. 

b) Grad av utnytting: % - BYA = 35 %. Parkering inngår ikke i beregningsgrunnlaget. 

c) Gesimshøyde/mønehøyde skal måles fra opprinnelig terreng. For bygninger med flate tak 

skal gesimshøyden være  maksimum 10 m og  for bygninger med saltak er maksimum 

gesimshøyde 8 meter og maksimum mønehøyde 12 meter, alt målt fra opprinnelig terreng.  
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d) Byggegrense fra senter fylkesveg er 30 m. Det tillates ikke parkeringsarealer eller arealer 

avsatt til vareleveranser over byggegrensen.  

e) Det skal anlegges minimum 1 biloppstillingsplass per 30 m² gulvflate for kontor m.v. For 

industribebyggelse skal parkeringsdekningen fastsettes i forbindelse med arbeidet med 

utomhusplanen.  Det skal etableres to ladestasjoner for el-bil pr. tomt. 

f) Ved søknad om tillatelse til oppføring av bygning, skal det leveres en samlet utomhusplan 

som viser bebyggelse, fellesarealer, vegetasjon, snuplasser, parkering, sykkelparkering, 

tilkomstveier og plass for avfallshåndtering for eiendommen. 

g) Lagring utendørs skal skje på eget skjermet eller innebygget areal. Kommunen kan forby 

lagring som etter kommunens skjønn vil virke sjenerende eller redusere trafikksikkerheten i 

området. Kommunen vil ikke godkjenne telt eller plasthaller til lagring innenfor området. 

h) Det skal etableres sykkelparkering, som er tilgjengelig og trafikksikker. Sykkelparkeringen skal 

være under tak og utformes på en slik måte at sykkelen kan låses fast. 

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2)  

1. Område for kjøreveg, felt o_SKV. 

a) Felt o_SKV reguleres til kjøreveg.  

b) Kjørevegen er offentlig. 

c) Felt o_SKV skal prosjekteres i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 som en atkomstvei 

A2. Dimensjonerende kjøretøy skal være vogntog. 

d) Fra rundkjøring kan det etableres to avkjøringer, for avkjøringene og internt på felt BKB skal 

frisikt sikres i tråd med Veglova §§ 29 og 31. 

 

2. Område for gang-/sykkelveg, felt o_SGS. 

a) Felt o_SGS reguleres til gang- og sykkelveg. 

b) Gang-/sykkelvegen er offentlig. 

c) Gang-/sykkelvegen skal asfalteres. 

 

3. Område for annen veggrunn – grøntareal 

a) Annen veggrunn skal benyttes til grøfteareal og til snøopplag. 

b) Annen veggrunn skal fremstå som et grønt areal og skal inneholde en treallé og gatelys.  

 

§ 7  OMRÅDE FOR GRØNNSTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 3) 

Felt G reguleres til grønnstruktur. Det tillates ikke å anlegge park på arealer regulert til grønnstruktur. 

Eksisterende vegetasjon skal bevares og ev. hugst i området må godkjennes av kommunen. Feltet 

tillates ikke benyttet til lager eller annen form for bruk som tilsidesetter mulighetene for at feltet skal 

fungere som en grønn buffersone mellom bebyggelsen og tunet og jordet på gnr. 8 bnr. 3.  

Feltets funksjon som grønn buffersonen skal styrkes ved å bevare eksisterende vegetasjon, det 

tillates å tilføre ytterligere stedegen vegetasjon. 
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§ 8 OMRÅDE FOR LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (Pbl. § 12-5 nr. 5) 

1. Område for landbruk, felt L. 

a) Felt L reguleres til landbruk/skogbruk. 

b) Feltet inngår i en sammenhengende grønnstruktur og  er en del av et viktig vilttrekk.  

c) Feltet skal ikke benyttes til utendørs lagring og det tillates ingen tiltak som vil redusere 

verdien av vilttrekket. 

 

§ 9 HENSYNSSONER (Pbl. § 12-6) 

1. Hensyn landskap, sone H550. 

Innenfor området tillates ikke store terrengendringer. Hensynssonen skal fungere som en 

buffersone mellom bebyggelsen og fv. 128 Osloveien. Eksisterende vegetasjon skal bevares 

og ny stedegen vegetasjon skal etableres. Det skal sikres mulighet for dyr og mennesker å 

bevege seg gjennom hensynssonen fra felt L til felt G.  Arealet innenfor hensynssone H550 

tillates ikke asfaltert eller benyttet til biloppstilling eller lager. 

2. Hensyn bevaring naturmiljø, sone H560. 

Innenfor området skravert for hensyn bevaring naturmiljø tillates ingen inngrep. 

Hensynssonen er et viktig vilttrekk for hjortedyr i nord/syd aksen. Trær og buskvegetasjon 

skal bevares. Kun enkelttrær som står i fare for å utgjøre en helserisiko for ansatte og 

besøkende til næringseiendommene tillates fjernet. Det tillates å styrke hensynet til 

naturmiljøet ved planting av stedegen vegetasjon i grensen mellom industri og hensynssone 

H560. 

 

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSE 

a) Før det sendes inn søknad om tillatelse skal det foreligge godkjenning fra Spydeberg 

kommune ved teknisk drift for vann- og avløpsløsninger samt for overvannsløsning. Det skal 

også vises hvor brannhydranter plasseres. 

b) Før det kan gis tillatelse til IG for bygging på felt BKB skal felt SKV, SGS, SVT og SVG være 

etablert. Spydeberg kommune skal godkjenne de tekniske løsningene. Det skal også være 

gjennomført nødvendig eiendomsdelinger og sammenføyninger slik at Spydeberg kommune 

står som eier av alle de offentlige vegarealene. Vegarealer som skal overføres Spydeberg 

kommune skal sammenføyes med gnr. 8 bnr. 9.  

c) Før det kan gis IG for bygging på felt BKB skal det være etablert gatelys og treallé på felt SVG.  

d) Før det kan gis rammetillatelse eller tillatelse i ett-trinn skal det utarbeides utomhusplan for 

de arealene som skal bygges ut. Utomhusplanen skal vise, tomtegrenser, bygningers 

plassering, høyder og takform, eksisterende og nytt terreng med kotehøyder, eksisterende 

og ny vegetasjon (grøntanlegg med artsangivelse skal foreligge), gang- og kjørearealer, 

parkeringsarealer, manøvreringsarealer, fremkommelighet for uttrykningskjøretøy, 

tilgjengelighet for funksjonshemmede, ev. støyskjermer, ev. gjerder, ev. lagringsplasser og 

plassering av søppelcontainere.  



Side 5 av 5 

 

e) Før bebyggelse og anlegg tas i bruk, skal tilhørende utomhusanlegg, tekniske anlegg, vann og 

avløp, elektrisitet, nødvendige sikringstiltak og interne veianlegg og parkering på 

planområdet være etablert. 

 

Dato: 18.05.2016 

Rev. 15.02.2017 


