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Bestemmelser til reguleringsplan 470R 
Stiger Sannes vei boliger  
i Kongsberg kommune  

 

470R Bestemmelser er vedtatt  03.02.2016  

 

§ 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING  

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.  

Planforslaget er en endring og ajourføring av en mindre del av reguleringsplan 219R vedtatt 
13.03.2003 og skal legge til rette for etablering av boliger.  

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart, vedtatt 03.02.2016.  

§ 2 REGULERINGSFORMÅL  

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5:  

a) Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)  
- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse  
- Leikeplass   

b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)  
- Kjøreveg  
- Fortau  
- Annen veggrunn - teknisk anlegg   

c) Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3)  
- Friområde  

§ 3 HENSYNSSONER  

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 
§§ 12-6 og 11-8:  

Støysone  
- Gul sone  

Sikringssone  
- Frisikt  

§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

§ 4.1 Krav vedrørende vegetasjon  

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger rammetilla-
telse for tiltak, og kan bare iverksettes innenfor det området som tillatelsen omfatter.  

§ 4.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsled-
ninger, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen.  

§ 4.3 Krav vedrørende skolekapasitet 

Boligene kan ikke bygges uten at det er tilstrekkelig skolekapasitet på Gamlegrendåsen skole.  

§ 4.4 Krav før midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for tiltak  

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak på enkelttomter innenfor områ-
de BFS-1 og BFS-3, skal følgende tiltak være ferdig opparbeidet:  
- felles lekeareal BLK-2.  
- felles lekeareal BLK-1 skal oppgraderes i samsvar med gjeldende kommuneplan.  
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§ 5 FELLESBESTEMMELSER 

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

§ 5.1 Søknad om tillatelse til tiltak.  

Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i §6 i be-
stemmelsene til kommuneplanens arealdel.  

§ 5.2 Leikeplasser 

Boligene innenfor delområdene BFS-1, BFS-2 og BFS-3 skal få dekket sine behov for leike-
plasser på følgende måte:  
- Strøksleikeplass: Eksisterende regulert og opparbeidet plass ved Ove Gjeddes vei. (Avstand 
ca. 200m. I reguleringsplan 219R kalt «grendelekeplass».)  
- Nærleikeplass: Eksisterende regulerte og dels opparbeidet plass, BLK-1 i område mellom 
Stiger Sannes vei og Rosteds vei.  
- Småbarnsleikeplass BLK-2 innenfor området.  

§ 5.3 Byggehøyder.  

Bebyggelse i flatt terreng kan ha gesimshøyde på inntil 6,5 m og mønehøyde på inntil 9,0 m, 
begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I skrått terreng 
skal boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget faller minst 1,5 m i husets 
utstrekning. Med skrått terreng og underetasje kan boligene ha gesimshøyde på inntil 7,0 m 
og mønehøyde på inntil 9,5 m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen. Endringer av eksisterende terreng skal fremgå av tegningene i byggemel-
dingen.  

Arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av hver takflate, kan tillates i tillegg til den tillatte 
gesimshøyden. Ved bruk av to pulttak med høyeste gesimser mot hverandre, kan gesimshøy-
den for høyeste gesims tilsvare de tillatte mønehøydene.  

§ 5.4 Vegetasjon  

Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. Ny bebyg-
gelse og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. Eksisterende trær skal så 
langt som råd bevares, og skal beskyttes i anleggsperioden.  

§ 5.5 Utforming av bygninger og anlegg  

Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet til-
passet omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 

Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre. Det skal likevel være variasjon i uttrykket 
for å unngå arkitektonisk monotoni.  

§ 5.6 Gjerde og hekk  

Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene.  

Mot friluftsområde, friområde, gangveg, leikeareal o.l. skal eiendomsgrense markeres med 
gjerde, hekk e.l.  

§ 5.7 Kabler og ledninger  

Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planom-
rådet legges som jordkabler.  

§ 5.8 Universell utforming  

Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen.  

§ 5.9 Avkjørsler  

Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra hvil-
ken veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, skal det do-
kumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Avkjørslene skal 
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oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten med bl.a. krav til stigningsforhold og frisiktarealer. 
Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til boligtomt er 4,0 meter.  

§ 5.10 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automa-
tisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som 
omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.  

§ 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG.  

§ 6.1 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS-2.)  

a) Arealbruk  
Arealet, som i dag er bebygget med én enebolig, er regulert for frittliggende småhusbebyggel-
se (eneboliger) med tilhørende garasjer/uthus.  

b) Grad av utnytting  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige 35 % BYA inklusiv overflateparkering.  

§ 6.2 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS-1 og BFS-3)  

a) Arealbruk  
På arealene kan det plasseres vertikaldelte tomannsboliger med tilhørende garasjer/uthus, el-
ler eneboliger  

b) Grad av utnytting  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige 40 % BYA inklusiv overflateparkering.  

c) Plassering av bygg  
Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal avstanden fra garasjen til eiendoms-
grensa mot veiarealet være minst 5 m. 

d) Utforming av bebyggelse og anlegg   
Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme form-
språk som hovedhuset.  

e) Tilgjengelighet/universell utforming 
I byggeprosjekter som omfatter mer enn 3 boenheter, skal minst 30 % av boligene tilfredsstille 
krav i TEK 10 om tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. 
Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.  

f) Terrasser / balkonger  
Terrasser / balkonger skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser / balkonger som ligger 
mer enn 1,0 m over terreng skal maksimalt stikke 2,5 m ut fra vegglivet og være på maksimalt 
15 kvm per boenhet utenfor vegglivet. For gode estetiske løsninger kan kommunen tillate at 
arealet på terrasse økes med areal i innvendige hjørner, i inntrekk i fasaden og der terrasse er 
overbygd med tak, - og at avstanden fra vegglivet økes tilsvarende. 

g) Inndeling av tomter  
BFS-1 og BFS-3 kan deles opp i tomter i samsvar med godkjent utomhusplan. 

h) Parkering  
Det skal etableres minst 2 biloppstillingsplasser per boenhet.  

i) Oppfylling  
Terrengsøkket i del av område BFS-1 kan fylles opp. Maksimal fyllingshøyde er opp til kote 
195.  

§ 6.3 Leikeplass (BLK-1 og BLK-2)  

Områdene BLK-1 og BLK-2 skal benyttes til leikeplasser.  

Nærleikeplassen BLK-1 skal være privat og være felles for områdene C og E i reguleringsplan 
219R, samt for delområdene BFS-1, BFS-2 og BFS-3 i denne reguleringsplanen.  
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Småbarnsleikeplassen BLK-2 skal være privat og være felles for BFS-1, BFS-2 og BFS-3.  

§ 7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Dagens atkomstvei til Stiger Sannes vei 2 (8616/133) legges om og skal være atkomst også til 
tilgrensende tomter/ byggeareal. Den nordre delen av byggearealet kan ha atkomst direkte fra 
Stiger Sannes vei. 

§ 7.1 Kjøreveg  

Ny privat felles kjørevei skal opparbeides med de bredder som framgår av reguleringsplan-
kartet.  

§ 7.2 Annen veggrunn - teknisk anlegg  

Dette arealet skal tilsås med gras inntil skulderkant.  

§ 7.3 Kjørevei og annen veggrunn  

Kjørevei og annen veigrunn skal være felles for BFS-1, BFS-2 og BFS-3, med unntak av area-
let langs Stiger Sannes vei som skal være offentlig.   

§ 8 GRØNNSTRUKTUR 

§ 8.1 Friområde (GF)  

Friområdene i grensene inn mot naboområdene skal kunne brukes til lek og rekreasjon og 
være framkommelig for gående gjennom området. Allmennheten skal ha tilgjengelighet gjen-
nom friområdet.  

Det kan gjøres mindre tiltak for å forbedre eksisterende sti gjennom området, og for å øke til-
gjengeligheten til lekeplassen i området. Vegetasjonen i området skal bevares på en god må-
te, og legge til rette for rekreasjon.  

Område GF skal være privat og være felles for områdene C og E i reguleringsplan 219R, samt 
for delområdene BFS-1, BFS-2 og BFS-3 i denne reguleringsplanen. 

 

§ 9 HENSYNSSONER  

§ 9.1 Støysone - Gul sone H220  

Denne hensynssonen er vist med svart skravur på plankartet kombinert med et regulerings-
formål. Hensynssonen er basert på beregning av støy 1,5 m over terreng, og viser hvor det for 
denne høyden er behov for dokumentasjon / tiltak.  

For nye boenheter innenfor planområdet må kravet til støy etter retningslinjene i T-1442/2012 
være ivaretatt.  

§ 9.2 Sikringssone - Frisikt H140  

Denne hensynssonen er vist med svart skravur på plankartet kombinert med et regulerings-
formål. Hensynssonen skal ivareta behovet for frisikt i kryssområder. I frisiktsonen skal ter-
renget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder parke-
ring) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående opp-
stammede trær som ikke hindrer sikten kan tillates.  

§ 10 FORHOLD MELLOM REGULERINGSPLANEN OG KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal utfylle reguleringsplanens bestemmelser. 
Der det er motstrid mellom disse bestemmelsene, skal reguleringsplanens bestemmelser gjel-
de foran arealdelens bestemmelser inntil arealdel som blir vedtatt etter denne reguleringspla-
nen eventuelt fastsetter noe annet.  


