
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

PLANID: 0123-2014-0004 

 

DETALJREGULERING ETTER PBL. § 12-3 FOR GRÅÅSEN ØST 

GNR./BNR. 29/3 M. FL. 

 

Planens dato: 30.10.2017 

Kommunestyrets vedtak: xx.xx.xxxxx  

 

§ 1 PLANENS BEGRENSNING 

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0123-2014-

0004 og datert 30.10.2017. 

§ 2 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

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

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse 

(Felt BFS1 – BFS10)      Sosi-kode 1111  

Renovasjonsanlegg 

(Felt f_BRE)       Sosi-kode 1550 

 

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

Kjøreveg  

(Felt SKV1, f_SKV1-f_SKV2, o_SKV1- o_SKV5)   Sosi-kode 2011 

Annen veggrunn – grøntareal 

(Felt SVG1 – SVG2, f_SVG1 – f_SVG4,  

o_SVG1 – o_SVG9)      Sosi-kode 2019 

 

c) Grønnstruktur (Pbl. § 12-5 nr. 3) 

Turdrag        Sosi-kode 3030 

(Felt f_GTD1 – f_GTD3) 

 

§ 3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE HENSYNSSONER: 

a) Sikringssoner (Pbl. § 12-6)      

Frisiktssone        Sosi-kode H140  

 



§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

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

eksempelvis i form av helleristninger, brent leier, 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 som overstiger grenseverdiene som 

fremgår av retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442 (2016), eller de til enhver tid 

gjeldende grenseverdier.  

 

c) Universell utforming: Utbygger skal ved rammesøknad redegjøre for hvordan universell 

utforming er ivaretatt i planen/ tiltaket. Opparbeidede uteoppholdsarealer skal så langt som 

mulig utformes iht. prinsippene om universell utforming.  

 

d) Estetikk: Ved alle tiltak, herunder terrengbehandling og uteareal, skal estetikk og visuelle 

kvaliteter vektlegges og ivaretas.  

 

e) Tekniske anlegg: Tekniske anlegg, herunder vann- og avløpsledninger, kabler for strøm, 

internett/tv/tlf og lignende, skal legges i bakken. Vann- og avløpsinstallasjonene skal innfri 

kommunens VA- norm samt til enhver tid gjeldende forskrifter.  

 

f) Overvann: Overvann skal håndteres lokalt ved fordrøyning og infiltrasjon, fortrinnsvis 

gjennom åpne systemer. Påslipp på overvannsledningene fra overflatevann tillates ikke. 

Dette kravet gjelder også i anleggsperioden. 

 

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

1. Område for boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (Felt BFS1 – BFS10)  

Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan- og bygningslovens 

§ 20-1, skal det sendes inn situasjonsplan i målestokk 1:500 samt snitt som viser: 

- Tomtegrenser og byggegrenser 

- Bebyggelsens plassering, høyde og møneretning.  

- Terrengprofiler som viser bygninger og utomhusanlegg samt eksisterende og nytt 

terreng. Veiadkomster og biloppstillingsplasser skal vises.  

- Overvannshåndtering, flomveier. 

- Plassering av evt. støttemurer, terrengmurer mm. 

- Løsninger for renovasjon. 

 

a) For felt BFS7 – BFS8 gjelder til enhver tid reguleringsplan for Graasen del 2, planID 199702, 

vedtatt 02.12.1999. 

b) Utnyttelse 

- Grad av utnytting for felt BFS1 – BFS6, BFS9 – BFS10 er %-BYA = 25%. 

- Garasje; Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 50m². 



c) Høyder, terreng 

BFS1 – BFS4; Bebyggelsen tillates oppført med gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 8 meter 

målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyde for 

pulttak/ flatt tak: 7 meter.  Maks kotehøyde er avsatt innenfor hvert felt på 

reguleringsplankartet. Terrengnivået kan ikke endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig 

terrengnivå. Der terrengnivået må endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig 

terrengnivå, skal bygget ha underetasje.  

 

BFS5- BFS6, BFS9- BFS10; Bebyggelsen tillates oppført i to etasjer med flatt tak. Bygget skal 

ha underetasje og denne skal være trukket ut med maks 70% av toppetasjens overliggende 

areal. Maks kotehøyde er avsatt innenfor hvert felt på reguleringsplankartet. Terrengnivået 

kan ikke endres mer enn 2 meter målt fra opprinnelig terrengnivå. 

 

Frittstående garasje er tillatt oppført med gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 5 meter. 

Gesimshøyde for pulttak/ flatt tak: 4 meter.  For BFS9 – BFS10 skal garasjen ha flatt tak og 

inngå som en del av bygningskroppen til hovedbygningen/ eneboligen. Dette for å ta hensyn 

til bakenforliggende bebyggelse, terreng samt estetiske kvaliteter ved en ensidig utforming.  

 

d) Plassering av bygg 

Byggegrenser er avsatt på reguleringsplankartet. Det er tillatt å oppføre mindre bygning som 

garasje eller bod inntil 1 meter fra tomtegrense, med unntak av grense mot vei. Garasje med 

parallell avkjørsel kan kommunen tillate plassert inntil 2 meter fra eiendomsgrense mot vei. 

Ny bebyggelse skal plasseres på en slik måte at en tar hensyns til bakenforliggende 

bebyggelse mh.t sol og skygge.  

 

e) Utforming av bebyggelse og anlegg 

For felt BFS5 – BFS6, BFS9 – BF10 er det kun tillatt med takterrasse på nedre etasje. Takflater 

skal ikke ha en reflekterende farge og bygninger skal tilpasses landskap/ terreng. Farge og 

materialbruk skal være dempet. Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme 

materialer og med samme formspråk som hovedhuset. Estetikkveileder for Østfold 

utarbeidet av Østfold fylkeskommune skal benyttes. 

 

f) Krav til uteoppholdsareal 

Minimum uteoppholdsareal: MUA = 50m² pr eiendom. Ikke overbygd del av terrasser og 

takterrasser medregnes ikke.  

 

g) Parkering 

Det skal opparbeides plass i garasje og til gjesteparkering etter følgende:  

Minimum 2 plasser på egen eiendom. Det beregnes 18m² BYA per parkeringsplass ved 

overflateparkering. 

 

h) Avkjørsel 

Plassering av avkjørsler, som er vist med piler på plankartet, er retningsgivende. Ved en 

eventuell justering må det dokumenteres at adkomsten ikke kommer i konflikt med kryss, og 

at siktforhold blir ivaretatt.  



i) Renovasjon 

Det skal benyttes felles løsninger samt felles oppstillingsplasser for renovasjon. 

Renovasjonsløsning og plassering av disse skal godkjennes av Indre Østfold 

Renovasjonsselskap. Følgende tomter skal ha felles areal til renovasjon: 

- BFS1- BFS3  

- BFS4- BFS5 

- BFS6, BFS9 og BFS10. 

 

2. Renovasjonsanlegg (Felt f_BRE) 

a) Innenfor området skal det etableres felles renovasjonsløsning for felt BFS6, BFS9 og BFS10.  

 

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

1. Område for kjørevei (Felt SKV1, f_SKV1-f_SKV2, o_SKV1- o_SKV5) 

a) Veiene skal opparbeides med asfalterte flater og iht. utforming vist på reguleringsplankartet. 

b) Felt SKV1 reguleres til privat kjørevei for BFS5.  

c) Felt f_SKV1 reguleres til felles kjørevei for BFS2 og BFS3. Felt f_SKV2 reguleres til felles 

kjørevei for BFS9 og BFS10.  

d) Felt o_SKV1 – o_SKV5 skal reguleres til offentlig kjørevei og ha gatelys i henhold til 

kommunens retningslinjer. 

 

2.  Område for annen veggrunn, grøntareal (Felt SVG1 – SVG2, f_SVG1 – f_SVG4,  

o_SVG1 – o_SVG9)  

a) Arealene kan benyttes til nødvendige sidearealer til tekniske anlegg langs veiareal. 

Annen veggrunn omfatter vegareal og tillates nyttet til frisikt, grøft, skjæring, fylling, 

snødeponi, rekkverksrom, beplantning mv. Eventuelle støttemurer, kummer og stikkrenner i 

sammenheng med vei skal også ligge innenfor dette arealformålet. Det er avsatt minimum 1 

meter med annen veggrunn - grøntareal på hver side av kjørevei.  

b) Felt SVG1 og SVG2 er privat annen veggrunn for SKV1 til tomt BFS5. Innenfor SVG2 er det 

tillatt å sette opp støttemur. 

c) Felt f_SKV1 og f_SKV2 er felles annen veggrunn for f_SKV1 til tomt BFS2 og BFS3. Felt f_SKV3 

og f_SKV4 er felles for f_SKV2 til tomt BFS9 og BFS10.  

d) Felt o_SVG1 – o_SVG8 er offentlig annen veggrunn for o_SKV1 – o_SKV8. Det er tillatt 

oppført støttemur innenfor o_SVG9. Innenfor felt o_SVG8 skal terrenget utformes/ planeres 

ut slik at det gir mulighet for allmenn ferdsel videre ut i turdraget (o_GTD2).  

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

1. Område for turdrag (Felt f_GTD1 – f_GTD3) 

Arealene skal benyttes som turdrag med naturlig vegetasjon. Områdene skal ikke 

opparbeides med dekke, men gi mulighet for allmenn ferdsel gjennom boligområdet til 

friområdene. Arealene skal inngjerdes før og i byggeperioden for å bevare mest mulig av 

naturlig terreng og vegetasjon. Gangpassasjer gjennom områdene skal sikres for ferdsel 

under anleggsarbeidene. 

 

 



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

1. Område for frisikt (H140) 

Innenfor sonen avsatt til frisikt tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 m over 

tilstøtende veibaner. 

 

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSE 

a) Før anleggsstart skal felt f_GTD1 – f_GTD3 gjerdes inn med anleggsbelte.  

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

avløp, tilstrekkelig brannvann, elektrisitet og nødvendige sikringstiltak innenfor planområdet 

være etablert.  

c) Planområdet kan i sin helhet skilles ut som én egen eiendom før punkt 9d kommer til 

anvendelse. Ved ytterligere fradeling av eiendommer innenfor planområdet gjelder punkt 

9d. 

d) Følgende adkomstveier med tilhørende annen veggrunn skal være opparbeidet før 

delingstillatelse kan gis;   

- For tomt BFS1 skal o_SKV1 og o_SKV2 være opparbeidet. 

- For tomt BFS2 skal o_SKV1, o_SKV2 og f_SKV1 være opparbeidet. 

- For tomt BFS3 skal o_SKV1, o_SKV2 og f_SKV1 være opparbeidet. 

- For tomt BFS4 skal o_SKV3 og o_SKV4 være opparbeidet. 

- For tomt BFS5 skal o_SKV3, o_SKV4 og SKV1 være opparbeidet. 

- For tomt BFS6 skal o_SKV5 være opparbeidet. 

- For tomt BFS9 og BFS10 skal o_SKV5 og f_SKV2 være opparbeidet. 

e) Felles renovasjonsløsning skal være etablert før det gis brukstillatelse til bebyggelse og 

anlegg.  

f) Tursti fra o_SKV5 over o_SVG8 til f_GTD2 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til 

bygg og anlegg. 

g) Det skal inngås en avtale om teknisk infrastruktur som bl.a. skal styre standard på tekniske 

anlegg, veier med mer, før igangsettingstillatelse kan gis. 

 

 

Dato: 30.10.2017 


