
REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

Detaljregulering for Elgtråkket i Blystadlia, gnr.103 bnr.415, m.fl. 

 
Planens dato: 18.04.2018 

Kommunestyrets vedtak: 

 

§ 1  Det regulerte området er vist på kartet med reguleringsgrense.  

 

§ 2  Området reguleres til følgende formål: 

 

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

- Boligbebyggelse- blokkbebyggelse (f_BBB)    Sosi 1113 
- Lekeplass (f_BLK)       Sosi 1610 
- Renovasjonsanlegg (f_BRE)      Sosi 1550 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr 2) 

- Kjøreveg (SKV)        Sosi 2011 
- Fortau (o_SF)        Sosi 2012 
- Gang- og sykkelvei (o_SGS)      Sosi 2015 
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)     Sosi 2019 
- Parkeringsplasser (f_SPP)      Sosi 2082 

 

§ 3  FELLES BESTEMMELSER SOM GJELDER HELE PLANOMRÅDET 

 

§ 3.1 Generelle krav  

a) Bebyggelsen skal gis et moderne arkitektonisk utrykk, og skal utformes slik at 
bygningsmassen fremstår som helhetlig med felles trekk i volum og eksteriør. 
Bebyggelsen skal utformes variert gjennom brudd i materiale og fasadelinjer. 

b) Bygninger skal tilpasses terrenget. Bebyggelse med underetasje skal 
dokumenteres med terrengsnitt.   

c) De anførte bygningshøyder er maksimale høyder (mønehøyde=gesimshøyde) 
angitt som kotehøyde.  Bebyggelsen skal ha flate tak eller pulttak.  

d) Bebyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses omkringliggende 
bebyggelse og miljø. Det skal brukes tremateriale i min. 50% av byggets fasader. 
På deler av tak, som ikke benyttes til terrasse, skal det benyttes sedumdekke. 

e) Det skal brukes fasadematerialer med langt vedlikeholdsintervall. 

 
f) Ved flytting av løsmasser eller andre masser hvor fremmede arter er registrert, 

skal det ved masseforflytning treffes egnede tiltak for å unngå spredning. 
 



g) Det stilles krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak, 
eventuelle avvik fra dette må være avklart med brannvesenet. 
 

 
 

§ 3.2 Krav til dokumentasjon av tiltak  
a) Sammen med rammesøknad skal det leveres en situasjonsplan som viser: 

1. Bebyggelsens plassering. 
2. Adkomst til tomt og bolig, plasser for biloppstilling med manøvreringsareal, 

sykkelparkering og plass for avfallshåndtering  
3. høyde angitt som kotehøyde for overkant gulv i inngangsetasje 
4. uteoppholdsareal og lekeareal for småbarn 
5. terrengforhold som viser bebyggelsens plassering i forhold til eksisterende og 

planert terreng, forstøtningsmurer, støyskjermer, voller el. 
6. plan for overvannsløsning 

 

b) Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det leveres en utomhusplan 
som viser: 
1. reguleringsgrenser, byggegrenser og eiendomsgrenser. 
2. terrengforhold, herunder eksisterende og fremtidig terreng vist med koter, 

skråningsutslag, murer og nødvendige punkthøyder ved steder som inngang, 
sluk, trapper, topp/bunn mur. 

3. Bygningers plassering, kotehøyde for overkant gulv i inngangsetasje, samt 
utgangsdører og kjøreporter. 

4. trafikkforhold, herunder arealer for gående og kjørende, framkommelighet  
for kjøretøy ved renovasjon, utrykning, brøyting med mer, biloppstillings- og 

garasjeplasser, sykkelparkering 

5. Utforming og plassering av opplegg for renovasjon, postkasser, utvendig bod 
og eventuell innbygging/ skjerming av disse. 

6. vegetasjon og materialbruk i markdekker, stigningsforhold og tilgjengelighet 
på uteoppholdsareal. Eksisterende og fremtidig vegetasjon vises. 

7. Utforming og møblering av felles arealer for lek og uteopphold. 
8. tekniske forhold (avrenning av overflatevann, plassering av sluk, 

brannhydranter, belysning, gjerder og plassering av eventuelle murer, trapper, 
ramper, støyskjermer/-voller og rekkverk) 

9. Det skal foreligge en plan for ivaretakelse av tilstrekkelig tilgang på 
slokkevannsmengde og slokkevannsuttak og en utomhusplan som viser 
tilfredsstillende ivaretakelse av tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet i 
henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.  

 
 

§ 3.3  Funksjons- og kvalitetskrav for arealer til uteopphold og lek 

Arealer for uteopphold og lek skal ha en solrik beliggenhet og ha sol på minst 
50% av arealet ved jevndøgn (21.mars og 23. sept.) kl. 15.00.  Areal brattere enn 
1:5 eller smalere enn 5 meter skal ikke regnes inn som en del av arealet.  
Områdene skal ikke være utsatt for støy over Lden 55 dB. 

 

 
§ 3.4  Grenseverdier for støy 

a) Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2012, tabell 3, gjelder for planen.  



 
§ 3.5  Grunnforhold 

a) Ved sprengning skal grunnforholdene vurderes. Sammen med IG-søknad skal det 
foreligge en geoteknisk vurdering av grunnforholdene. Nødvendige 
rystelsesmålere må settes opp og nødvendig bergsikring foretas før sprengning. 

 
 

§ 3.6  Automatisk fredete kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper av trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses i den utstrekning det 
berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Fylkeskonservatoren skal 
varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, §8.  

 

  

§ 4  BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (PBL §12-6) 

§ 4.1  Sikringssone – frisikt 

 Innenfor områdene tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 meter over 
tilstøtende veibaner. Enkelte oppstammede trær uten grener eller løvverk i høyde opp 
til 3 meter over tilstøtende veibaner kan tillates.  

 

§ 4.2  Hensynssone – bevaring naturmiljø 

Innenfor hensynssonen skal vegetasjon og terreng bevares. 

 

§ 5  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL  (PBL §12-7) 

 

§ 5.1  Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (f_BBB) 

a) Innenfor felt f_BBB tillates oppført blokkbebyggelse. 

b) Bygg skal plasseres iht byggelinjer som vist på plankart. Det tillates at 
bebyggelsen kan avvike med inntil 1 meter +/- i forhold til angitte byggelinjer i den 
grad det ikke kommer i konflikt med regulerte byggegrenser eller annet lovverk. 
Parkeringskjeller under terreng, kan etableres inntil 5,5 meter utenfor byggelinjer 
og inntil 5 meter utenfor byggegrense mot nord. 

c) F_BBB: Prosent bebygd areal må ikke overstige % BYA= 28%. 

d) Minste tillatte leilighetsstørrelse er 45 m2.    

e) Parkeringskjeller under bakken skal ikke medregnes ved beregning av grad av 
utnytting. 

f) Bebyggelsens totale møne = gesimshøyde skal ikke overstige de kotehøydene 
som er vist på plankartet.  Bygningene skal ha flate tak/pulttak, og skal trappes 
ned mot eksisterende boligbebyggelse. 

g) Minste uteoppholdsareal på terreng inklusive lekeareal pr bolig MUA = 62 m².  
Både private og felles arealer på terreng, samt private arealer på 
takterrasse/balkong uten tak, inngår i MUA. 



h) Takterrasser i 5. etasje skal trekkes minimum 4 meter inn fra byggets østlige 
fasade og 2 meter inn fra byggets nordlige fasade. 

i) Krav til parkeringsdekning:  
1,2 plasser pr boenhet inkl. gjesteparkering. 
 

j) Parkering løses i parkeringskjeller og innenfor formålet f_SPP1 og f_SPP2. 
Minimum 10% av det totale antall parkeringsplasser skal utformes som HC-
parkeringsplasser. 50% av biloppstillingsplassene skal tilrettelegges for lading av 
el-bil med tilstrekkelig strømtilførsel og slokkevannskapasitet. 

k) Krav til sykkelparkering: 1,5 plasser pr leilighet. Sykkelparkeringsplassene skal 
plasseres under tak. 

l) Det skal etableres energiløsning med bruk av fornybare energikilder. 

m) Fasader som har under 8 meter avstand til nabobebyggelse, inkludert terrasser, 
skal brannsikres. 

 
 

 
§ 5.2   Felles lekeplass (f_BLK) og uteoppholdsarealer 

a) Felles lekeplass, f_BLK skal være felles for boliger innenfor f_BBB. 

b) Lekeplassen skal være opparbeidet med minimum 70m2 sikkerhetsunderlag med 
tilhørende lekeapparat. Lekeplassene skal inkludere et tilbud tilpasset småbarn. 
En del av lekeplassutstyret skal være universelt tilgjengelig. 

c) Lekeplassene og uteoppholdsarealene skal beplantes og opparbeides ihht 
utomhusplan. 

d) Overvann skal ikke tilføres terreng raskere enn før tiltak startes. Overvann fra tak 
og overflater skal infiltreres og fordrøyes lokalt innenfor planområdet. 
Eksisterende bekkesig og ny dam i anlegget benyttes til dette. Flomvei for vannet 
skjer via fordrøyningsmagasin under bakken. 

 

§ 5.3 Felles renovasjon 

a) Felles renovasjon f_BRE skal være felles for boligene i f_BBB. Det skal være 
nedgravd løsning for renovasjon.  

   
§ 5.4 Felles parkering 

a) Felles parkering f_SPP1, f_SPP2 skal være felles for boligene i f_BBB. F_SPP1 
er beboerparkering, f_SPP2 er gjesteparkering. 

 

§ 5.5 Felles kjørevei 

a) Kjørevei f_SKV5 skal være felles for Elgtråkket borettslag, gnr.103 bnr.303.  
 

§ 5.6 Felles gang-/sykkelvei 

a) Gang-/sykkelvei f_SGG skal være felles for 103/415 og Elgtråkket borettslag 
103/303. 

 
 
 



 

§ 6  KRAV OM REKKEFØLGE FOR GJENNOMFØRING (PBL §12-7 NR.10)  

a) Deling og/eller utbygging innenfor regulerte byggeområder tillates ikke før 
offentlig vei, vann- og avløpsanlegg er opparbeidet og godkjent fram til og langs 
den side av tomta hvor tomta har sin adkomst. Eksisterende offentlig VA-ledning 
gjennom området skal flyttes før utbygging. Ny ledningstrasè skal ligge minst 4 
meter fra bebyggelse. 
 

b) Før igangsettingstillatelse for bolig innenfor planområdet kan innvilges skal: 
-     Krysset mellom Elgtråkket (o_SKV2) og Blystadringen (o_SKV1), samt 

forlengelsen av Blystadringen (o_SKV1) være ferdig opparbeidet. 
 
c) Før ferdigattest eller brukstillatelse for bolig innenfor planområdet kan innvilges 

skal: 
 
-  Lekeplass (f_BLK), renovasjon (f_BRE), parkeringsplassene f_SPP1 og 

f_SPP2 og fortauene o_SF1, o_SF8, o_SF9 og deler av o_SF6 være ferdig 
opparbeidet. Dersom ferdigattest/brukstillatelse til første bolig gis i perioden 
november-april, kan grøntarealer og lekeplass ferdigstilles innen 6 mnd. 

 
- Utomhusarealene må være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplanen. 

- Tilrettelegging for brannvesen må være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til 

byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging 

for rednings- og slokkemannskaper. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


