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Spydeberg kommune        Vedtatt dato: XXXXXX 

          

Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan for 

GRINIVEIEN 29 M.FL GBNR. 25/237 M.FL 
PlanID 0123-2012-0003 

Dato: 2019-05-13, rev. 2019-06-05 

1. Planens hensikt 
 

1.1 Formål med planen  

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for bofellesskap for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og tjenesteyting i forbindelse med beboeres behov på eiendom GBNR. 25/237.  Planen skal 

sikre at eksisterende bruk for omkringliggende boliger og grøntarealer ivaretas. Innenfor planområdet 

gjelder disse bestemmelsene i tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter.  

 

1.2 Planformål 

Området reguleres til følgende formål iht. plan- og bygningsloven § 12-5: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5 nr. 1) 

- Bolig - Frittliggende småhusbebyggelse BFS     sosi (1111) 

- Bolig - Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-2     sosi (1112) 

- Lekeplass     BLK     sosi (1610) 

- Kombinert formål Bolig/Tjenesteyting BKB     sosi (1803) 

 

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

- Kjøreveg     SKV 1-3     sosi (2011) 

- Annen veggrunn- tekniske anlegg  SVT     sosi (2018) 

- Parkeringsplass    SPP     sosi (2082) 

 

GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12-5 nr. 3) 

- Turdrag     GTD     sosi (3030) 

- Vegetasjonsskjerm   GV     sosi (3060) 

 

1.3 Hensynssoner 

Området reguleres til følgende hensynssoner iht. plan- og bygningsloven § 12-6 

SIKRINGSSONE           

- Frisikt      H140     sosi (140) 

- Andre sikringssoner     H190     sosi (190) 



Side 2 av 7 Reguleringsplan for Griniveien 29  PlanID 0123-2012-0003 
 Spydeberg kommune  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 

2.1 Universell utforming og tilgjengelighet 

Bebyggelse og anlegg skal utformes etter prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming. 

Gjeldende byggeteknisk forskrift legges til grunn.  Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres 

hvordan dette er ivaretatt. 

 

2.2 Utforming og estetiske krav 

Planområdet skal fremstå som helhetlig, med høy kvalitet i estetisk og arkitektonisk utforming, 

detaljering, farge- og materialbruk. Bebyggelsen skal ha god struktur og volumoppbygning som tilpasses 

spesielt til omkringliggende bebyggelse. Det skal legges vekt på god terrengtilpasning og eksisterende 

vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Estetisk redegjørelse skal vedlegges søknad om tillatelse til 

tiltak, og det skal gjøres en estetisk vurdering av bygget i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

 

2.3 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 

helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull, brent stein mv. skal arbeidet øyeblikkelig 

stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) 

§ 8. 

 

2.4 Byggegrenser 

Bygninger skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet. Langs Solveien skal bygninger følge 

byggelinjen i plankartet. 

 

2.5 Massehåndtering 

Det skal i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak redegjøres for hvordan overskuddsmasser skal 

håndteres. Svartelistede arter skal ikke spres som følge av nye byggetiltak innenfor planområdet.  

 

2.6 Luftkvalitet og støy 

Fremtidig arealbruk og bebyggelse må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene som 

fremgår av retningslinjene T 1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen og T-

1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging eller de til enhver tid gjeldende 

vedtekter, forskrifter og retningslinjer. Anbefalte støygrenser som fremgår av T-1442/2016 tabell 3 skal 

legges til grunn for nye tiltak i planområdet. Under anleggsarbeidene i planområdet skal tabell 4, 5 og 6 i 

T-1442/2016 legges til grunn. 

 

2.7 Energi 

Det skal tilrettelegges for bebyggelse med lavt energiforbruk og med energiforsyning fra miljøvennlig 

energikilde.  Det kan tilrettelegges for felles nærvarmeanlegg for energi.  

Det skal redegjøres for valg av energiløsning ved søknad om tillatelse til tiltak.  
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2.8 Renovasjon 

Det skal avsettes felles avfallshåndtering for boligene på GBNR. 25/237. Avfallsløsningen skal skjermes og 

være lett tilgjengelig for renovatør og beboere. Det skal også være universelt utformet. 

 

2.9 Overvannshåndtering 

Prinsippene om lokal overvannshåndtering gjelder for planområdet og skal følge gjeldende 

overvannsveileder og VA-norm for kommunen. Ved søknad om tillatelse for etablering av nye boliger skal 

det foreligge en overvannsplan som redegjør for behandling av takvann, overflatevann, drensvann mv. 

 

2.10 Tekniske installasjoner 

Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan etableres innenfor 

planområdet, også i områder avsatt til grønnstruktur. Plasseringen skal godkjennes av kommunen.  

3. Krav til dokumentasjon 
 

3.1 Krav til dokumentasjon ved søknad om tillatelse til tiltak 

Sammen med søknad om rammetillatelse eller ett-trinns-tillatelse skal følgende dokumentasjon leveres: 

3.1.1 Målsatt situasjonsplan som viser: 

- bebyggelsens plassering, herunder garasjer, frittstående uteboder og carport. 

- adkomst til tomt og bolig, parkeringsareal, samt manøvreringsareal for biloppstilling. 

- avstander til tilliggende bebyggelse, senterlinje veg og eiendomsgrenser 

- grøntarealer, lekearealer, uteoppholdsarealer og fellesarealer 

- høydesatte koter for eksisterende og nytt terreng og forstøtningsmurer 

- renovasjonsløsninger 

 

3.1.2 Målsatt fasadetegninger med oppriss og materialbruk. 

 

3.1.3 Estetisk redegjørelse iht. pkt. 2.2 i reguleringsbestemmelsene. 

 

3.1.4 Redegjørelse for håndtering av overvann iht. pkt. 2.9 

 

3.1.5 Redegjørelse for behandling av masser iht. pkt. 2.5 
 

3.2 Krav til dokumentasjon ved søknad om igangsettingstillatelse eller ett-trinns-tillatelse  

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse eller ett-trinns-tillatelse skal følgende dokumentasjon 
leveres: 
 
3.2.1 Utomhusplan som viser: 

- Bebyggelsens plassering, herunder utforming og plassering av anlegg for avfallshåndtering 

- Høyder på nytt terreng, murer og nødvendige punkthøyder ved steder som inngang, sluk, 

trapper 

- Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé og avrenning, gjerder/rekkverk, trapper, 

ramper, voller og avkjørsel 

- Markdekke/belegg og overflater 
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- Eksisterende vegetasjon som skal bevares og ny vegetasjon angis med type 

- Utforming og møblering av felles arealer for lek og uteopphold.  

- Vinterbruk, herunder snølagring og belysning 

- Trafikkforhold, framkommelighet for kjøretøy ved renovasjon, uttrykning, brøyting m.m, 

biloppstilling- og garasjeplasser og sykkelparkering. 

 

4. Bestemmelser til arealformål 
 

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

4.1.1 Uteoppholdsareal 

a) Areal for uteopphold og lek skal ha en solrik beliggenhet og ha sol på minst 50 % av arealet ved 

vårjevndøgn (20. mars) kl. 15.00.  Parkeringsareal skal ikke medregnes inn som del av arealet. Minst 50 % 

av arealet skal ikke være brattere enn 1:3. 

b) Uteoppholdsarealene tillates ikke benyttet til parkering, lagring eller lignende. 

c) Uteoppholdsareal for boenhetene innenfor BKB kan møbleres og tilpasses beboernes behov for 

uteaktivitet.   

 

4.1.2 Boliger – Frittliggende småhusbebyggelse 

a) Innenfor felt BFS tillates oppført eneboliger. 

b) Maksimal tillatt grad av utnytting er % BYA = 35 % og fremgår av plankartet. 

c) Byggegrenser fremgår av plankartet og gjelder for ny bebyggelse.  

d) I BFS er tillatt maksimal gesimshøyde 6 m og mønehøyde 8 m i BFS. For pulttak/flatt tak er maksimal 

gesimshøyde 7 m. Høydene beregnes fra planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt bygningen. 

e) Det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr. boenhet. 

f) For garasjer og uthus er maksimal tillatt gesimshøyde 3 m og mønehøyde 5 m. For pulttak/flatt tak er 

maksimal gesimshøyde 4 m. Høydene beregnes fra planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt 

bygningen. 

g) Minste uteoppholdsareal er minimum 150 m2 pr. boenhet.  

 

4.1.3 Boliger – Konsentrert småhusbebyggelse 

a) Innenfor felt BKS1 og BKS2 tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse i form av kjedet 

enebolig/rekkehus. 

b) Maksimal tillatt grad av utnytting per eiendom er BRA = 150 m2. 

c) Boliger skal bygges med flatt tak/pulttak og maksimal tillatt gesimshøyde er 7 m.  

d) Det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Parkering skal ikke medregnes i grad av utnytting 

e) Maksimal gesimshøyde for garasje er 4 m med pulttak/flatt tak. Høydene beregnes fra planert terrengs 

gjennomsnittlige nivå rundt bygningen. 

f) Minste uteoppholdsareal er minimum 50 m2 pr boenhet.  
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4.1.4 Kombinert formål – Bolig/Tjenesteyting 

a) Innenfor felt BKB tillates oppført boliger i form av bofellesskap. Boligene kan omfatte arealer til 

tjenesteyting for beboernes behov. 

b) Bebyggelsen kan bygges med maksimalt 10 leiligheter. Boenhetene skal henvende seg mot 

grønnstruktur og uteoppholdsarealene. Massivtre skal vurderes som materialvalg på bygninger. 

c) Det tillates overbyggede gangforbindelser mellom boligene og frem til parkeringsplassen innenfor felt 

BKB. 

d) Maksimal tillatt grad av utnytting fremgår av plankartet og er %-BYA = 65%. Dominerende volum skal 

unngås. 

e) I BKB er tillatt maksimal gesimshøyde 7,5 m og mønehøyde 9,5 m. For pulttak/flatt tak er maksimal 

gesimshøyde 8 m.  Høydene måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

f) For garasjer og uthus er maksimal tillatt gesimshøyde 3 m og mønehøyde 5 m. Høydene beregnes fra 

planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt bygningen.  

g) Det skal avsettes uteoppholdsareal på minimum 50 m2 pr boenhet, og det skal tilrettelegges for både 

felles og private uteoppholdsarealer. Arealer avsatt til uteoppholdsareal i plankartet kan benyttes i 

beregningen. 

h) Det skal avsettes sammenhengende uteoppholdsareal (BUT på minimum 0,3 daa innenfor BKB. 

i) Bebyggelsen skal tilpasses landskapet på en god måte. Terrengendringer bør utformes med avtrapping 

og det tillates ikke støttemurer høyere enn 0.5 m. 

j) Eksisterende vegetasjon bør bevares i størst mulig grad og bør suppleres mot tilstøtende 

boligeiendommer. Omkransende beplantning av med hekk etableres. 

k) Tekniske installasjoner som evt. heishus, trappehus, ventilasjon med mer skal integreres i 

bygningsvolumet på en arkitektonisk god måte, og kan tillates høyere enn maksimal tillatt byggehøyde. 

l) Det skal avsettes min 1 sykkelparkering pr. boenhet. Sykkelparkering bør være overdekket og med 

mulighet for å låse sykkel. Minimum 20 % av plassene skal ha tilgang på ladepunkt for el-sykkel og annet 

elektrisk utstyr. Sykkelparkering kan plasseres innenfor formål avsatt til bebyggelse. 

m) Det kan oppføres parkering og carport innenfor BKB. 

 

4.1.5 Lekeplass 

a) Felt BLK reguleres til offentlig lekeplass for boligene i nærområdet og skal fungere som en nærlekeplass 

for både sommer- og vinteraktiviteter.  

b) Det kan oppføres mindre bygg og anlegg som fremmer områdets bruk som lekeareal. Lekeplassen skal 

ha et grønt preg, og eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 
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4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr.2)  

4.2.1 Kjøreveg 

a) Felt o_SKV1 og o_SKV3 er regulert til offentlig kjøreveg. 

b) Felt SKV2 er regulert til avkjørsel for boligene innenfor felt BKB. Avkjørselen skal utformes iht. Statens 

vegvesens veinormaler og må utformes med fremkommelighet for brannbil. Plassering av avkjørsel kan 

justeres/endres som følge av terrengtilpasning og detaljprosjektering.  

c) Offentlig veganlegg tillates benyttet til anleggsvirksomhet ved utbygging av området. 

 

4.2.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg 

a) Felt o_SVT reguleres til offentlig annen veggrunn – tekniske anlegg. 

b) Feltene som er avsatt til annen veggrunn omfatter nødvendig trafikkareal utenom kjørearealer som kan 

benyttes til tekniske installasjoner, grøfter, vegfyllinger og vegskråninger, forstøtningsmurer, rekkverk mv. 

c) Arealene som omfattes av annen veggrunn skal fremstå som grønne og kan beplantes eller tilsås. 

 

4.2.3 Parkeringsplass. 

a) Felt SPP er regulert til parkeringsplass for felt BKB.  

b) Det skal etableres minimum 1 biloppstillingsplass pr. boenhet for eiendom GBNR. 25/237 og minimum 

20 % av plassene skal ha tilgang på ladepunkt for ladbar motorvogn. Det tillates oppført carporter, 

garasjer og sykkelparkering. 

c) Minimum 20 % av parkeringsplassene og ikke mindre enn 2 plasser skal være utformet for 

forflytningshemmede. 

 

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr.3)  

4.3.1 Turdrag 

a) Reguleringsformål o_GTD er offentlig turdrag til allmenn bruk og skal sikre tilgjengelighet til 

lekeplassen. Området skal fremstå med grønt preg. 

 

4.3.2 Vegetasjonsskjerm 

a) Område GV reguleres til vegetasjonsskjerm for felt BKB. 

b) Feltet skal beplantes med vegetasjon for å skape en avgrensning mellom parkeringsplass og offentlig 

vei. Beplanting må hensynta frisiktsonene H140. 
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5. Bestemmelser til hensynssoner (§ 12-6) 
 

5.1 Sikringssone 

5.1.1 Frisikt  

Innenfor felt H140 tillates ikke sikthindrede gjenstander høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegbaner. 

Enkeltstående lysmaster, skiltstolper eller liknende anses ikke som sikthindrende. 

 

5.1.2 Andre sikringssoner 

Det skal sikres plass til brannoppstillingsplass på parkeringsplass i felt H190. 

6. Rekkefølgebestemmelser  
 

6.1 Teknisk infrastruktur 

a) Før bebyggelse og anlegg tas i bruk skal tekniske anlegg som avkjørsel, bil- og sykkelparkering, vann- og 

avløp (herunder overvann), elektrisitetsforsyning og uteoppholdsarealer for barn og unge være etablert 

i tråd med reguleringsplanen. Ved søknad om brukstillatelse i vinterhalvåret kan kommunen gi utsatt 

frist for grønne områder til senest påfølgende vår. 


