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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

PLANID: 0123-2012-0009 

 

DETALJREGULERING ETTER PBL. § 12-3 FOR STASJONSGATA 26, 
GNR./BNR. 26/31 M. FL. 

 

Planens dato: 20.01.2016 

Kommunestyrets vedtak: 21.09.2017  

 

 

§ 1 PLANENS BEGRENSNING 

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0123-2012-0009 

og datert 10.01.2016. 

 

§ 2 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

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

Bolig/Forretning/Tjenesteyting, felt B/F/T   Sosi 1800 

Bolig/forretning/kontor, felt BFK    Sosi 1802 

 

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

Kjøreveg felles, felt f_KV      Sosi 2011 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, felt AVT   Sosi 2018 

Parkering – under grunnen, felt f_P    Sosi 2080 

 

§ 3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE HENSYNSSONER: 

a) Sikringssoner (Pbl. § 12-6) 

Frisiktsoner, felt H140_1-H140_2    Sosi 140 

 

 

 

 



Side 2 av 5 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

4.1 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.  

 

4.2 Støy  

Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene som fremgår 

av “Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012”, eller de til enhver tid 

gjeldende grenseverdier.  

 

4.3 Estetikk og arkitektonisk utforming 

Ny bebyggelse skal gis et moderne arkitektonisk utrykk, og skal utformes med flatt tak. 

Uttrykket langs Stasjonsgata skal ivareta Stasjonsgatas karakteristiske miljø og de arkitektoniske 

og bygningsmessige kvaliteter som underbygger dette. Sentrale element er bygningers 

orientering og plassering mot gateløp samt bygningsvolum og –proporsjoner.  

Bygninger skal plasseres slik at overkant gulv i første etasje ligger maksimum 40 cm over 

eksisterende terreng. Bebyggelsen med underetasje skal dokumenteres med terrengsnitt.    

Bebyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og 

søke å få en god overgang mellom bebyggelsen ved Spydeberg Torg og Stasjonsgata 24, og som 

også ivaretar det særegne trehusmiljøet i Stasjonsgata.  

 

Eksisterende vegetasjon skal måles inn og i størst mulig grad bevares. Felling av trær skal ikke 

skje før igangsettingstillatelse er gitt.  

 

4.4 Funksjons- og kvalitetskrav for arealer til uteopphold og lek 

Arealer for uteopphold og lek skal ha en solrik beliggenhet og ha sol på minst 50 % av arealet 

ved jevndøgn (21. mars og 23. sept.) kl. 15.00.  Det skal minimum innpasses lekeareal på 50 m2 

som er tilpasset de minste barna opp til 3 år. Areal brattere enn 1:5 eller smalere enn 5 meter 

skal ikke regnes inn som en del av arealet.   

 

4.5 Grunnforhold 

Det skal før søknad om tillatelse til tiltak sendes kommunen gjennomføres en geoteknisk 

utredning av grunnen. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten for 

kvikkleireskred/setningsrisiko dokumenteres. Vurderingen må også inkludere eventuelle deler 

av kvikkleiresonen som ligger utenfor reguleringsplanområdet. Dokumentasjon fra geotekniker 

må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må 

fremkomme hva den beregnede områdestabiliteten er i dag og hvor mye områdestabiliteten vil 
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endres. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av dem må 

dokumenteres.  

 

Sammen med søknaden skal det leveres dokumentasjon som beskriver og viser: 

- stabilitets- og setningsmessige konsekvenser av terrengendringer. 

- oppbygging av fyllinger og snitt som viser eksisterende og nytt terreng. 

 

4.6 Overvannshåndtering 

Det skal prosjekteres for overvann. Prosjekteringen skal redegjøre for behandling av overvannet 

og godkjennes av Spydeberg kommune ved søknad om tillatelse. 

Det tillates å føre 5 l/sek pr. daa. inn på kommunens overvannsledning. 

 

4.7 Renovasjon 

Det bør tilrettelegges for nedgravde løsninger for avfallshåndtering. Renovasjonsløsningen skal 

være godkjent av renovasjonsselskapet som henter avfall.  

 

4.8 Søknad om tillatelse til tiltak 

Ved søknad om rammetillatelse eller søknad i ett trinn skal det fremlegges en samlet 

utomhusplan og nødvendig snitt for planområdet. Disse skal vise: 

- Bebyggelsens plassering og byggehøyder med påførte piler for inngang. 

- Avkjørsel til området med frisiktlinjer. 

- Terrengopparbeidelse, ev. fyllinger og skjæringer med eksisterende koter, prosjekterte 

koter og nødvendige støttemurer med byggehøyder. 

- Utvendige ramper. 

- Belysning, skilt og materialbruk. 

- Beplantning og bevaring av eksisterende vegetasjon. 

- Opparbeidelse av uteoppholdsarealer med lekearealer. 

- Nødvendig antall parkeringsplasser og sykkelparkeringer, samt ladepunkt for EL-bil. 

- Løsning for varelevering og renovasjon. 

- Tekniske installasjoner. 

- Overvannshåndtering. 

- Forhold under anleggsperioden med riggområde, parkering. I anleggsperioden skal 

tilstøtende fortau og kjøreveier være fremkommelige, trafikksikre og funksjonelle. 

 

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

5.1 Område for kombinerte formål - Bolig/Forretning/Tjenesteyting, felt B/F/T. 

a) Området B/F/T skal benyttes til bolig, forretning eller tjenesteyting. 

  

b) Grad av utnytting må ikke overstige % - BYA = 50 %. Utkragede balkonger tillates plassert 

utenfor byggegrensen. 
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c) Det tillates maksimum 10 leiligheter/boenheter på eiendommen. 

 

d) Maksimal tillatt gesims- og mønehøyde må ikke overstige kote høyde 121,5 m.o.h. Øverste 

etasje skal være inntrukket. Heishus eller andre tekniske installasjoner tillates ikke i tillegg til 

regulerte høyder. 

 

e) I første etasje skal det etableres næringslokaler/publikumsrettede virksomheter som 

hendvender seg mot Stasjonsgata. Boliger tillates ikke i 1. etg.  

 

f) Langs Stasjonsgata skal det legges til rette for styrking og supplering av bjørkealleen. 

 

5.2 Bolig/Forretning/Kontor 

a) Område B/F/K skal benyttes til bolig, forretning eller kontor. Området utgjør en del av 

arealformålet B/F/K1 innenfor «Regulerings- og bebyggelsesplan over Stasjonsgata 30/32», 

planid 123_200302.  

 

5.3 Uteoppholdsareal 

a) Område UO skal benyttes til et felles uteoppholdsareal for eiendom gnr. 26 bnr. 31. 

 

b) Felt f_OU skal opparbeides grønt. 

 

c) Det skal innpasses lekearealer for barn på minimum 50 m². 

  

§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

6.1 Kjørevei 

Område f_KV skal benyttes til felles adkomstvei for gnr./bnr. 26/31, 26/220, 26/198, 26/7, 

26/351, 26/341, 26/24, 26/40 og 26/5. eller senere fraskilte eiendommer fra disse. 

6.2 Annen veggrunn 

Areal avsatt til annen veggrunn-tekniske anlegg AVT1-AVT2 omfatter kantareal til den felles 

adkomstveien og fortauet langs Stasjonsgata. Disse arealene skal være pent opparbeidet med 

stein, grus eller gressarealer. 
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6.3 Parkeringsplasser 

Parkeringsplasser skal opparbeides i kjeller, og det skal innpasses p-plasser etter følgende krav: 

Formål Grunnlag pr. parkeringsplass Parkeringsdekning 

Bolig 60 m2 BRA eller boenhet Min 1,0 – Maks 2,0 

Forretning 100 m2 BRA Min 1,5 – Maks 5,0 

Kontor og offentlig og privat 

tjenesteyting 

100 m2 BRA Min 1,0 – Maks 2,0 

 

Minst 5 % av parkeringsplassene innenfor hvert felt skal lokaliseres og utformes slik at de er 

særlig egnet for forflytningshemmede. 

 

Minst 20 % av parkeringsplassene innenfor hvert felt bør etableres med lader for ladbar 

motorvogn.  

 

Innenfor planområdet skal det settes av 2 plasser for sykkelparkering pr. boenhet, halvparten av 

sykkel p-plassene skal være på bakkeplan ved inngang til boligene. 

 

Arealet som er avsatt til f_P er avsatt til parkeringsplasser under grunnen. Parkeringsplassene 

skal benyttes av boenheter ved gnr/bnr 26/31. Felt f_P kan også tilrettelegges for boder for 

leilighetene. 

 

§ 7 HENSYNSSONE SIKRINGSOMRÅDE (Pbl. § 12-6) 

7.1 Område for frisikt, felt H140_1-H140_3 

Innenfor områdene tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 m over tilstøtende 

veibaner. Enkelte oppstammede trær uten grener eller løvverk i høyde opp til 3 meter over 

tilstøtende veibaner kan tillates. 

 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

8.1 Ferdigstillelse før bruk 

Før bebyggelse tas i bruk, skal tilhørende utomhusanlegg i tråd med godkjent utomhusplan, 

tekniske anlegg, vann og avløp, elektrisitet og nødvendige sikringstiltak i planområdet være 

etablert. 

Felt f_KV skal være satt i stand før det kan gis brukstillatelse for ny bygning i Stasjonsgata 26. 

Felt AVT1- AVT2 skal være ferdig istandsatt og pent opparbeidet før brukstillatelse for ny 

bygning i Stasjonsgata 26. 

 

Dato: 30/5-2016, rev. 10/10-2017 


