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Bestemmelser til reguleringsplan 219R 
Gamlegrendåsen sør 

 

Kongsberg 
kommune 

219R      Opprinnelig planvedtak 
 
. . .        Diverse endringer . . . 
 
219R-10 Endring felt E  
 
Denne utgaven av planbestemmelsene gjelder for hele 219R og erstatter 
tidligere bestemmelser.  

13.03.03 
 
 
 
21.11.11 
 

 
§ 1. Avgrensning av planområde 
Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.  
 
§ 2. Reguleringsformål 

Byggeområder:   Boligformål med tilhørende anlegg.  
Landbruksområder: Område for skogbruk 
Off. Trafikkområder:  Offentlig trafikkområde (støyvoll).   
   Kjøreveg veg 
   Fortau/Gangveg 
Friområder:  Friområder/Grendelekeplass 
Spesialområder:    Bevaring av anlegg, kulturminne  

   Friluftsområde.  

   Frisiktsone mot veg.  

Fellesområder: Felles lekeareal 
   Felles adkomstveg/parkering 
      
§ 3. Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 
 
3.1 Utbyggingsrekkefølge 
Utbygging av gangbru i Byplan 180 skal gjennomføres før det gis tillatelse til tiltak til feltinter-
ne byggearbeider eller på enkelttomter.   Gangbrua skal forbindes med sammenhengende 
gangvei fram til nye boligområder. 
 
Ny adkomstveg fra Gomsrudvegen skal ferdigstilles før det igangsettes tillatelse til tiltak på 
enkelttomter.  
Del av boligområdet beliggende nord for bekken ved Gomsrud skjerp kan ikke bygges ut før 
det er foretatt grunnundersøkelser og vurdering av tunneloverdekningen i forbindelse med ny 
E134. Del av boligområdet beliggende sør for samme bekk, kan ikke bygges ut før det er av-
klart at området ikke berøres av ny E134.   
 
Støyvoll langs jernbanen skal være utbygd før det kan gis tillatelser til tiltak på enkelttomter beliggen-
de 
på nedsiden (vestsiden) av avmerket støysone ferdigstilles/innflyttes. 
 
Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomt, skal opparbeidet veg, hovedavløpsledning og 
hovedvannledning være utført  og gitt brukstillatelse i hht Pbl §§ 67 og 99. 
Før det gis tillatelse til å ta i bruk boliger i reguleringsplanområdet ihht § pbl 99, skal friområ-
der som er avsatt til ball-løkke/ grendelekeplasser, opparbeides og ferdigstilles. Der det ikke 
er terrengmessig naturlig skille skal det etableres en vegetasjonsskjerm mellom ballplass og 
nærliggende bebyggelse/veg.  
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Lekearealer innenfor et delområde samt nærlekearealer som akebakke skal være ferdig 
opparbeidet før boligene innenfor delområdet kan tas i bruk. Dersom slik opparbeidelse er 
svært vanskelig pga av innflytting vinterstid, kan det vurderes konkret om det kan gis utset-
telse.  
 
Utbygging av delfelter, kan ikke starte før det er tilstrekkelig kapasitet på barneskolen. Kom-
munen skal godkjenne framdriftsplaner i forhold til skolekapasitet.  
 
Før det settes i gang tiltak som berører avmerkede kulturminner, skal det foretas en faglig 
tilfredsstillende dokumentasjon av disse.  
 
3.2 Krav om utomhusplan eller bebyggelsesplan 
Før byggesøknader for felt A  og E tas til behandling, skal det foreligge utomhusplan for det enkelte 
delområde som kommunen har godkjent. Utomhusplanen skal foruten de krav som fremgår av be-
stemmelsens pkt 3.4, dokumentere at det innenfor areal vist som byggeområde for boliger er avsatt 
og vil bli opparbeidet arealer for parkering, minste uteoppholdsareal og lekeplasser i samsvar med 
gjeldende planbestemmelser og kommunens vedtekt til pbl § 69 nr 3.  
 
Forøvrig kan det enkelte delområde endres etter godkjent bebyggelsesplan som omfatter et eller flere 
delområder. Ved endring av planløsningen for et delområde skal det avsettes areal til lekeplass etter 
gjeldende vedtektet med hjemmel i Pbl § 69 nr 3 i Kongsberg kommune. 
 
3.3 .  Tomte-inndeling 
Tomtegrenser som er vist på plankartet er veiledende. Endelige tomtegrenser fastsettes etter 
delingssøknad, jfr PBL § 93.  
 
3.4 Krav til søknad om tillatelse til tiltak på tomt:  
I søknad skal bygningenes beliggenhet i forhold til nabobebyggelsen, eksisterende terreng 
og adkomstveg framgå av  fasadetegninger, snitt og utomhusplan for hver tomt. Utomhus-
planen skal godkjennes av Kongsberg kommune før utbygging. Planen skal redegjøre for; 
  Bygningenes beliggenhet i forhold til eksisterende terreng, og hvordan terrenget på tom-

ta er tenkt arrondert med skjæringer/fyllinger.  
 Garasje skal inntegnes på utomhusplan selv om den ikke oppføres samtidig med boligen. 
 Eksisterende vegetasjon på tomta, og hvorvidt/hvordan denne skal bevares, samt ny-

plantinger. 
 Forholdet til nabobebyggelse.  
 Innhold og utforming av lekeplasser 
 Tekniske forhold som overflatevann/slukplassering, belegg, plassering av søppelstativer/ 

avfallssortering, postkasser, belysning, gjerder, samt høyder og plassering av eventuelle 
murer, trapper, ramper og rekkverk. 

 
3.5 Gesimshøyde  
Arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av takflaten, kan tillates i tillegg til den tillatte gesims-
høyden. 
 
3.6 Vegetasjon 
Friområder har en viktig landskapsmessig funksjon, og fungerer også som buffersone mel-
lom delområdene. Eksisterende vegetasjon i områdene skal så vidt mulig bevares.  
Gjennom felles lekearealer i rundkjøringer i delområde H og J skal det ikke føres lednings-
nett eller gjennomføres andre tekniske inngrep.  Innenfor tomtearealene skal det så langt 
som mulig tilstrebes å ivareta enkelte furutrær. 
Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til 
tiltak, og kan bare gjøres innenfor det tomteområdet som tillatelsen omfatter. 
I rabatter ved parkeringsplasser m.v. skal grunneieren sørge for planting av busker og trær. 
Rundt trafostasjoner skal grunneier sørge for planting av busker og trær, fortrinnsvis nåle-
trær. 
 

3.7 Frisiktsoner  
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Det skal ikke plasseres trær eller busker som kan bli sjenerende for den offentlige ferdsel.  
De regulerte frisiktsoner skal holdes fri for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 
0,5m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan tillates opp til 
0,8m høyde. 
 
3.8 Kabler og ledningsanlegg 
Alle kabler som føres inn i området skal legges som jordkabler. 
 
3.9. Trafikkstøy 
Ny boligbebyggelse skal oppfylle gjeldende støykrav. Opparbeide friområder skal ikke ha 
støy fra trafikk over 55 dBA.   
 
3.10. Sikkerhetsgjerde 
Mot jernbanesporområde skal det være tilfredsstillende sikkerhetsgjerde.  
 
3.11 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fre-
dede kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov 
om kulturminner § 8 2.ledd. 
 
§ 4.  Byggeområder 
 
4.1  Utnyttelse 
Innenfor delområde A, Ba, D og F kan det oppføres frittliggende eneboligbebyggelse med 
maks en utleieenhet eller vertikaltdelte og horisontaltdelte  tomannsboliger/rekkehus. I de-
lområde Bb, G, H, I , J og K kan det kun oppføres frittliggende eneboliger med maks en 
mindre utleieenhet. Tomter kan bebygges med BYA inntil 30%. Dersom det bygges to-
mannsboliger/rekkehusleiligheter er maks utnyttingsgrad innenfor det enkelte delområde til 
BYA 40%. 
 
Innenfor delområde A, E og L skal det avsettes areal til lekeplass ihht. gjeldende vedtekter 
§69.3 i Kongsberg kommune. 
 

4.2  Krav til minste uteoppholdsareal 
Minste uteoppholdsareal MUA = 250 m2 pr. frittliggende enebolig, 150 m2 per boenhet for 
tomannsboliger eller rekkehus og 80 m2 for lavblokker i felt E.  
 
4.3  Bebyggelsens plassering  
Bygninger skal plasseres slik at de virker visuelt tiltalende i terreng/landskap og i forhold til 
tilgrensende bebyggelse. De naturgitte omgivelser skal være førende ved valg av bygnings-
type og ved plassering av disse, slik at bruken av skjæringer, fyllinger og støttemurer be-
grenses i størst mulig grad. Veiledende etasjetall er vist på plankartet.  
 
Frittstående bod og garasje med innkjøring parallelt med veg kan plasseres inntil 1m fra ei-
endomsgrense så sant det ikke er til hinder for frisikt i kryss. Garasje med innkjøring vinkel-
rett på offentlig veg må plasseres med avstand på 4m fra eiendomsgrense mot veg. Bygge-
grenser på plankartet regulerer boligbebyggelsen. 
 
4.4  Byggehøyder  
På flate tomter tillates gesimshøyde 5,0 m, og mønehøyde 8,0 m. (en og en halv etasje). Ved 
bygging av vertikalt- og horisontaltdelte tomannsboliger/rekkehus kan det tillates gesimshøy-
de 6,0 m og mønehøyde 9,5 m. 
 
På tomter i skrånende terreng skal det oppføres bygninger med underetasje. Her tillates ge-
simshøyde 5,5 m, og maks mønehøyde 9,5 m (det kan innredes underetasje). Endringer i 
forhold til eksisterende terreng skal fremgå av byggemeldingen.  
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4.5  Terreng og planering 
Ferdig planert terreng skal ikke ligge lavere enn 0,6 m under ferdig golv, og ikke høyere enn 
0,4 m over ferdig golvhøyde. 

 
4.6  Bebyggelsens utseende, materialbruk. 

Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, takvinkel mellom 25 og 40 grader. Bebyggelsen 
skal gis en god form og materialbehandling, og bygninger i samme gruppe skal ha innbyrdes 
harmonisk utførelse. Garasje og boder skal oppføres i samme materiale og med samme 
formspråk som hovedhuset. Der det er nødvendig for å sikre best mulig virkning mellom de 
enkelte bygg kan Kongsberg kommune bestemme møneretning og takvinkel på bebyggel-
sen. 
 
4.7  Særskilte bestemmelser for tomannsboliger og rekkehusområder 
Rekkehusbebyggelsen innenfor hvert enkelt delområde skal ha en enhetlig utforming, både 
med tanke på form, materialvalg og fargebruk. Forstøtningsmurer, skråninger eller andre an-
legg som skal være sammenhengende over flere tomter skal ha en ensartet utførelse. 

4.8  Gjerder 
Tette gjerder kan plasseres i eiendomsgrensene så sant ikke utforming eller høyde fører til 
vesentlig reduksjon av kvaliteten på nabotomtas uteareal. Materialvalg og fargebruk skal 
være i tråd med omgivelsene. Mot felles adkomststi skal eiendomsgrense markeres med 
gjerde, hekk, stein eller lignende.  
 
4.9 Trafo 
Det skal anlegges trafo i eller i tilknytning til byggeområdene. Plassering skal godkjennes av 
Kongsberg kommune. 
 
4.10 Særlige bestemmelser for felt E   
E1  
Bebyggelsen innenfor delområde E1 skal ha en enhetlig utforming både med tanke på form, 
takvinkel og materialvalg. Boliger kan ha lengderetning på tvers av høydekotene. Det tillates 
gesimshøyde på 6 m og mønehøyde på inntil 9,5 m. Møneretning skal følge husets lengde-
retning. Takvinkel skal være 10-25 grader. Boder og garasjer kan ha flate tak. Grupper av 
hus skal ha enhetlig fargebruk. Minste uteoppholdsareal MUA =150 m2. pr. boenhet. For-
støtningsmurer, skråninger eller andre utomhusanlegg som går over flere tomter skal ha 
ensartet utførelse. 
Parkeringsdekning skal være 2 plasser pr. bolig.   
 
E2  
Delområde E2 kan bebygges med lavblokk med utnyttelse BYA inntil 35 %. (endret 21.11.11) 

Det tillates bygninger i to etasjer og parkeringskjeller, med gesimshøyde på 6,5 m (endret 

21.11.11) og mønehøyde på inntil 9,5 m. Bebyggelsen kan ha en utforming som avviker fra 
småhusbebyggelsen i område E1, men skal ha materialmessig slektskap med denne. Det 
tillates ensidig takfall og takvinkel 0 -20 grader. Hver boenhet skal ha balkong eller terrasse 
på bakkeplan. Parkeringsdekning skal være 1,5 plass pr. boenhet i felles parkeringsanlegg.  
Utvendig parkering skal løses vest for planlagt bebyggelse. (ny setning 21.11.11)  
Minste uteoppholdsareal MUA = 80 m2 pr. boenhet 
 
4.11 Særlige bestemmelser for felt L 
Innenfor delområde L kan det oppføres sammenkjedet eneboligbebyggelse. Tomter kan be-
bygges med BYA inntil 40 %. Også på tomter i skrånende terreng kan det oppføres bygning-
er uten underetasje. 
 
4.12 Særlige bestemmelser for felt C 
Innenfor delområde C kan det oppføres 4 tomannsboliger.  
 
Bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 30 %.  



 

Bestemmelser til reguleringsplan 219R-10   Side 5 av 6 
Gamlegrendåsen sør   

 
§ 5.  Adkomst og parkering  
 
5,1 Adkomst 
Adkomst til tomtene skal skje fra adkomstveg, ikke fra samleveg. Veiledende adkomst fra 
adkomstveg er vist på plankartet. Innkjøring fra adkomstveg skal ikke være bredere enn 4m. 
Adkomst til tomtene utføres i hht veilovens bestemmelser og skal godkjennes av kommunen 
før det gis tillatelse til tiltak.  
 
5,2 Parkering 
Det skal avsettes plass til minimum en garasje og en biloppstillingsplass per boenhet. Ved 
oppføring av bolig med utleieenhet skal det også avsettes en biloppstillingsplass for hver av 
disse.   
 
I delområder der det anlegges tettere bebyggelse med felles garasjeanlegg skal det avsettes 
plass for en garasje per boenhet og en halv biloppstillingsplass per boenhet. I tillegg bør det 
avsettes arealer som kan benyttes til parkering for hele- eller flere delområder. Parkerings-
arealer og biloppstillingsplasser på tomtene skal være ferdig opparbeidet før boligene tas i 
bruk. 
 
§ 6. Offentlige trafikkområder 
 
6.1 Kjøreveg, fortau/gangveg 
Boliggatene skal ha minimum reguleringsbredde 9 m med veibredde 5 m. Minimum bredde 
på fortau er 2,5 m.  
 
Alle styrte kryssinger av samleveien for fotgjengere skal være opphøyde. Kryssingspunkter 
og bussholdeplasser skal ha gatebelysning. I området for busslomme sentralt i området skal 
det gjennomføres fysiske fartsdempende tiltak. Det skal gjennomføres fysiske fartsdempen-
de tiltak på hele samleveien for å sikre fartsgrense 30km/t. Utforming av tiltakene skal gå 
fram av søknad om tillatelse til tiltak for bygging av anleggene.  
 
Fyllinger skal ha maksimum helningsvinkel på 1:2 og jordkles. Der det er mer enn 3m høyde-
forskjell fra samleveg til terreng skal det sikres med rekkverk. 
 
§ 7. Spesialområder 
 
Kulturminner 
Innenfor område regulert til spesialområde for kulturminner skal det gjennomføres tiltak som 
oppfylling av gruvesjaktene inntil 1,5 m under bakkenivå av sikkerhetsmessige årsaken.  
 
Friluftsområde 
Grunneier kan drive skogsdrift som plukkhogst. Kjøring skal skje på frossen mark. All skogs-
drift skal skje på en skånsom måte for terrenget. 
 
§ 8. Adkomst til bakenforliggende skogsareal   
Traktorveg/sti i planens søndre område i friareal kan nyttes til framkjøring av tømmer. Kjøring 
av tømmer i friområdet skal  skje på frossen mark. 
__________________________________________________________________________ 
 
Vilkår for kommunestyrets egengodkjenning 13.03.03: 
1. Det etableres opphøyde gangfelt når gangtrafikk krysser bilveg, jf. forslag fra Gamlegrendåsen 

vel. 
 
2. Bredde og dosering i enden av Ove Gjeddesvei må utbedres for å hindre trafikkfarlige situasjo-

ner, jfr forslag fra Gamlegrendåsen vel. 
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3. Utbygger skal ha ansvar for å etablere en gjerdeløsning som hindrer at husdyr tar seg inn i bolig-
feltet som også tar hensyn til allmennhetens ferdsel. 

 
4. Planen revideres slik at Gomsrudskjerpene som ikke blir nedbygd, blir sikret som spor av kul-

turminner samtidig som det etableres en løsning uten risiko for ulykker med barn. Løsningen 
skal utarbeides i  samarbeid med Norsk Bergverksmuseum. Eventuelle grenser mellom bygge-
områder og friområder kan justeres. 


