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§ 1.  FORMÅLSPARAGRAF  

Formålet med planarbeidet er å lage trygge forbindelser for myke trafikanter og lage et 

entydig mønster for gående og biltrafikk. 

 

§ 2.  AREALFORMÅL (PBL 12-5, nr. 1-2 og 3) 

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. Lov om 

planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven (pbl) § 12-5:  
 

Bebyggelse og anlegg:  

• Boligbebyggelse (B1-18) 

• Barnehage (BBH1) 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur:  

• Kjørevei (SKV1-15) 

• Fortau (SF1-7) 

• Gang- og sykkelvei (SGS1-4) 

• Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-24) (ikke nummerert i plankartet) 

• Parkeringsanlegg - (SPA1) 

 

 

§ 3.  HENSYNSSONER (PBL § 12-6)  

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende hensynssoner i tråd med plan- og 

bygningsloven (pbl) §12-6:  

• Sikringssone – frisikt H140 (ikke nummerert i plankartet) 

 

§ 4.  BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7)  

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende hensynssoner i tråd med plan- og 

bygningsloven (pbl) §12-6:  

• Anlegg og riggområde #1 

 

§ 5.  FELLESBESTEMMELSER (PBL § 12-7, nr. 1-4, 6, 7, 11, 12) 

§5.1 Behandling av overvann skal fremgå av byggesøknaden i form av en egen 

overvannsplan som skal godkjennes av kommunen før det kan gis 

igangsettingstillatelse.  

 

§5.2  Planlagte tiltak må forholde seg til miljøverndepartementets Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) og Retningslinje for 
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behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) eller senere vedtatte 

retningslinjer. 

 

§5.3  Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utbygging av området 

(jfr. Miljøverndepartementets temaveileder ”Universell utforming og planlegging etter 

plan og bygningsloven (plandelen)” eller senere vedtatte retningslinjer.  

 

§5.4 Dersom det under anleggsarbeider 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, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.  

 

§5.5  Rigg- og anleggsområder skal plasseres slik at de ikke havner i konflikt med allerede 

etablerte traséer for gående og syklende. 

 

§ 6.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12.7, nr. 10) 

§ 6.1  Frisikt skal opparbeides i veikryss og i avkjørsler mot vei ihht. regulerte frisiktssoner 

på plankart. Frisikt til fortau skal opparbeides med til 4m x 20m. Frisikt skal være 

opparbeidet før SF1-7 tas i bruk.  

 

§6.2  Opparbeidelse av trafikkområdene (kjøreveg, fortau og annen veggrunn) skal skje etter 

detaljerte byggeplaner som skal godkjennes av Spydeberg kommune. 

 

§6.3 Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det fremlegges geoteknisk vurdering. 

Vurderingen skal redegjøre for de geotekniske forholdene og løsninger for tiltak som 

berører disse. Eventuelle avbøtende tiltak skal fremgå av vurderingen.  

 

§6.4 Før igangsettingstillatelse gis skal det utarbeides en plan for rigg og marksikring som 

skal godkjennes av kommunen. I tillegg til å beskrive rigg- og anleggsområder skal det 

også utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for å sikre at nødvendige avbøtende 

tiltak iverksettes. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, 

driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og 

støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og 

anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 

anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser følge Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-

1442. 

 

§ 7. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 7.1 Boligbebyggelse B (pbl § 12-7, nr. 2) 

a) Det tillates ikke tiltak som kommer i konflikt med frisikt, jfr. § 8.1.  

b)  
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§ 8.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 
§ 8.1 Kjørevei SKV1-15 (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 

a) SKV1 regulerer eksisterende kjøreveier som er opparbeidet. 

b) SKV2 skal opparbeides som vist i plankartet. 

c) Adkomst til boligeiendommer er vist med avkjørselspil. Her gjelder frisiktskrav på 

4x20 mot fortau jf. §5.1. 

d) Adkomst til eiendommene 25/424 og 25/229 tillates enten via eksisterende etablert 

avkjørsel eller eventuell ny felles avkjørsel via 25/345. Hvis det etableres avkjørsel via 

24/345 for en eller begge eiendommene, skal respektive eksisterende avkjørsler 

stenges. 

 

§ 8.2 Fortau SF1-2 (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 

a) SF1-7 tillates opparbeidet som vist i plankartet.  

 

§ 8.3 Gang-/sykkelvei SGS1-2 (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 

b) SGS1-2 tillates opparbeidet/opprettholdt som vist i plankartet.  

 

§ 8.4 Annen veggrunn grøntareal SVG1-24 (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 

a) SVG1-24 skal fungere som grøft og sideareal for SKV1-15, SF1-7 og SGS1-4. 

b) SVG1-24 tillates tilsådd/beplantet for å gi et naturlig preg ved trafikkarealene, så fremt 

det ikke kommer i konflikt med behovet for frisikt eller snøopplag/grøftefunksjon.  

 

§ 9. HENSYNSSONER  (PBL § 12.6) 

§ 9.1 Hensynssone –  frisikt H140  

a) I områder mellom frisiktlinjer og kjøreveger/gangveier (frisiktsonene) skal det være fri 

sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. 

b) Det tillates enkeltstolper (skilt, lyktestolper o.l.) eller enkelttrær med høy 

oppstamming innenfor hensynssonen.  

c) Frisiktsoner kan ikke benyttes til parkering.  

d) I avkjørsler vist med adkomstpil skal frisikt opparbeides med 4x30meter. 

  

§ 10. HENSYNSSONER  (PBL § 12.6) 

§10.1 Bestemmelsesområde (Anlegg- og riggområde) 

a) Bestemmelsesområde #1 anleggs- og riggområde tillates stengt av og benyttet til rigg- 

og marksikringsområde i hele byggeperioden.  

 

§ 10. EIERFORM  (PBL § 12-7 nr. 14) 

a) Alle arealer innenfor planområdet unntatt område B1-18 og SPA1 skal være offentlig.  


