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For å oppnå målet om et mer aktivt og attraktivt sentrum er det viktig at det satses på 
sentrum og at tiltak blir gjennomført. 

Påfølgende kapittel har en gjennomføringsliste for tiltak rettet mot 1000-års jubileet og 
en liste for overordnede tiltak. 

Bestemmelsene er juridisk bindende og er et viktig verktøy i byggesaksbehanlingen.
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gjennomføring av planen
Tiltak til oppfølging

Styrt og helhetlig byutvikling krever ikke bare 
gode overordnede planer og høye ambis-
joner. Det krever også “byutviklingsverktøy” 
av ulik type.

•	 Kommunen må jobbe med strategisk 
byutvikling ved oppkjøp gjennom sin 
eiendomsavdeling. Dette er spesielt viktig 
i transformasjonsområder. 

•	 Etablering av samarbeidsformer som 
bidar til gjennomføring og oppfølging 
av sentrumsplanens intensjoner om en 
styrking, tydeliggjøring og forskjønnelse 
av offentlige byrom. Et eksempel er en 
aktiv byforskjønnelsesgruppe. En slik 
gruppe må blant annet følge opp este-
tikk i byrom, f eks at skilt, reklame og 
belysning utføres i henhold til estetiske 
retningslinjer.   

Arealplanen er et verktøy for private aktører 
og for kommunen selv. For å sørge for at 
viktige elementer i planens intensjoner gjen-
nomføres, følger her en handlingsdel som 
prioriterer framtidige tiltak. Handlingsplan 
for tusenårsjubileet 2012-2016 

Det	jobbes	av	tusenårsjubileet	med	fire	
hovedprosjekter: 

1. Kreativ byutvikling
2. Historie
3. Arrangementer og festligheter
4. Stimuleringspott

For oppdatert informasjon omkring byjubi-
leets prosjekter: 

http://www.sarpsborg2016.no/

Tusenårsprosjekter i kommunal regi er føl-
gende tiltak: 

- Opprustning av Kulåsparken
- Oppgradering av gågate

- Oppgradering av park/gangsti i områ-
det rund fossen og byvollen
- Oppgradering av innfartsårene og skilt-
ing til og i byen
- Belysning av i byen fram mot/i 2016

Øvrige tiltak skal sees i sammenheng med 
byjubileets satsningsområder. 

Utover nevnte tusenårsprosjekter må 
følgende prosjekter prioriteres gjennom-
ført, slik at mål og intensjoner i planen 
oppnås: 

1.1 Sentrum øst. Legge strategi for fram-
tidig utvikling av sentrum øst. Stratgien må 
få fram visjon, overordnede- og konkrete 
mål og prioritert tiltaksliste. 

1.2 Lekeplasser i by. Opgradering av 
eksisterende lekeplasser, universelt ut-
formet. 
Prioritet: 1.Grendelekeplasser
Prioritet 2. Nærlekeplasser. Etablering av 
nye nærlekeplasser i Sandesund og Frit-
znerbakken.

1.3 Manual for møblering av byrom.  
Estetiske retningslinjer vidreutvikles og 
rettes mot ulike brukergrupper. Overordnet 
mål er å synliggjøre helhet.

1.4 Etablering turløype sentrum. Etabler-
ing av allè i svekkede strekninger beskre-
vet under planforslagets s.26, skilting og 
tilrettelegging for ferdsel i nye stikobligner 
utføres .

1.5 Grønne koblinger. Jernbanegata op-
parbeides som allègate ned til jernbanen. 
Tydeliggjøre kobling mellom stasjon og by. 
Glengsgata opparbeides som miljøgate.

1.6 Ensretting. Glengsgata enrettes mot 
nord, Rozenkrantzgate mot sør,mellom Pel-
lygata og Kirkegata.

1.7 Pellygata. Forprosjekt for utvikling av 
Pellygata igangsettes og gjennomføres.

1.8 Glengshølen. Utvikle Glengshølen 
i henhold til beskrivelse under søkelys 
8, “ideskisse for framtidig utvikling av      

Glengshølen.”

1.9 Kulåsparken. Skjøtselsplan utarbeides. 
Restaurere dammen, videreføre forbed-
ringstiltak og tilrettelegging for rekreasjon, 
aktivitet og lek.

1.10 Sykkelveinett. Fullføres, i henhold til 
hovedvegnett for sykkel vedtatt 2008. Pel-
lygata prioriteres, og sees i sammenheng 
med pkt. 2.04 sentrum øst .

1.11 Sykkelparkering. Oppføring av syk-
kelparkering i bykjernen, samt ved skoler.

1.12 Sentrum øst: Etablering av park og 
utvidelse av lekeplass i kvartal 88, etabler-
ing av allè i Pellygata, økt vedlikehold, 
belysning i henhold til belysningsplan prior-
iteres.

1.13 Torsbekkdalen. Oppgraderes i hen-
hold til landskapsplan.



KOMMUNEDELPLAN FOR SARPSBORG SENTRUM

overskrift

35

planbestemmelser

GJELDENDE VEILEDNINGER

De estetiske retningslinjene og verneverdivur-
deringen utdyper og supplerer sentrumspla-
nens bestemmelser, plankart og temakart. 

Estetiske retningslinjer for byens sentrums-
områder, vedtatt av bystyret 22.mai 2003, 
gir rammebetingelser for utforming av tiltak 
innenfor sentrum. 

Verneverdivurdering, kulturhistorisk hjem-
mevern, vedtatt av bystyret 19.juni 2003, gir 
kunnskap og føringer knyttet til bygninger 
som er vurdert til å ha vernegrad i forhold til 
definerte	kriterier.	Noen	justeringer	er	tatt	inn	
i dette dokumentet side 50 og 51 .

gjeldende veiledninger bestemmelser

BESTEMMELSER

§ 1 GENERELLE BESTEMMELSER 
UAVHENGIG AV AREALFORMÅL

§ 1.1   Rettsvirkning 
(jfr. Lov om planlegging og byggesaksbe-
handling (pbl) § 1-5)

Bestemmelser og retningslinjer i kommune-
planens arealdel gjelder hele kommunen, 
også sentrum.

Kommunedelplan for sentrum gjelder foran 
kommuneplanens arealdel og eldre regule-
ringsplaner.

Eldre reguleringsplaner gjelder der det ikke 
er motstrid. 

Reguleringsplaner som gjelder foran 
 kommunedelplan sentrum: 
11051 Kvartal 51
11060 Kvartal 519
11071 Kvartal 279
11073 Kvartal 69
11074 Kvartal 115 /510

§ 1.2  Tiltak som krever regulering
(jfr pbl § 11-9 nr. 1)

Pkt. 1: Dersom omsøkt byggetiltak ikke er i 
tråd med planen, vil krav om regulering kun-
ne utløses. I reguleringsarbeidet må det fra 
forslagstillers side foreligge begrunnet ana-
lyse for avviket, samt en vurdering av konse-
kvensene i forhold til sentrumsplanens hel-
het.

Pkt. 2: For store byggeprosjekter/ -tiltak som 
omfatter mer enn ett kvartal, eller som har 
arealbruksformål som innebærer større kon-
sekvenser for sentrumsområdet, stilles det 
krav om utarbeidelse av helhetlig regule-
ringsplan. 

Pkt.3: Byggeprosjekter som får vesentlig 
innvirkning på verneverdige bygninger eller 
kulturmiljøer.

Pkt.4:	Skoler,	barnehager	eller	andre	trafikk-
genererende tiltak skal reguleres.

§ 1.3  Støysone
(jfr. pbl § 11-8 a))
Innenfor støysonen skal det ved ny bebyg-
gelse eller vesentlig endring av eksisteren-
de bebyggelse gjøres nærmere vurdering 
av støy og dokumentasjon av tilstrekkelige 
tiltak. Miljøverndepartementets til enhver tid 
gjeldende støygrenser legges til grunn.
(jfr retningslinje, §1.3) 

§1.4 Luftforurensing
(jfr. pbl § 11-9 pkt.6)
Normer for luftkvalitet skal følge de til enhver 
tid gjeldende statlige regler og retningslinjer 
ved nybygg og vesentlig endring av eksiste-
rende bebyggelse.

§1.5 Faresone
(jfr. pbl § 11-8 a))
Innenfor faresoner tillates ikke ny bebyg-
gelse eller vesentlig endring av eksiste-
rende bebyggelse uten nærmere vurdering 
av faren og dokumentasjon av tilstrekkelige 
sikringstiltak slik at det oppyller kravene i 
TEK10 §7.3 eller til en hver tid gjeldende 
byggteknisk forskrift.
(jfr. retningslinjer, §1.5)

§1.6 Flomfare
(jfr.pbl §11-8 a))
I	hensynssone	flomfare	 tillates	 ikke	etable-
ring av ny bebyggelse lavere enn nivå for 
en	200-års	flom,	satt	 til	kotehøyde	3	meter		
nedstrøms Sarpsfossen og 31 meter opp-
strøms Sarpsfossen, med mindre det ut-
føres	 nærmere	 vurdering	 av	 flomfaren	 og	
dokumenteres tiltak som sikrer ny bebyg-
gelse	mot	flom	slik	at	det	oppfyller	kravene	
i TEK10 §7.2 eller til enhver tid gjeldende 

byggteknisk forskrift.

§1.7 Sikringssone transport
(jfr. pbl § 11-8 b))
Etter jernbanelovens §10 er det forbudt uten 
avtale med kjøreveiens eier å oppføre byg-
ning eller annen installasjon, foreta utgra-
ving eller oppfylling innen 30 meter regnet 
fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke 
annet følger av reguleringsplan. Dette gjel-
der ikke når sporanlegget er en del av of-
fentlig eller privat vei.

§ 1.8 Kulturminner
(jfr. pbl § 11-8 c))
For alle tiltak som kan komme til å virke inn 
på automatisk fredede kulturminner, må det 
søkes kulturmyndigheten om tillatelse etter 
lov om kulturminner. 
Dersom det under anleggsarbeider treffes 
på automatisk fredete kulturminner, eksem-
pelvis i form av helleristninger, brent leire, 
keramikk,	 flint,	 groper	 med	 trekull	 og/eller	
brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. 
Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(Kulturminneloven) § 8.

§1.9 Sjøareal
(jfr. pbl §11-9 pkt 8)
Ved tiltak som omfatter sjøareal skal Norsk 
Maritimt museum varsles for vurdering av 
behov for arkeologisk registrering

§ 1.10 Universell utforming
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Krav om universell utforming jfr. gjeldende 
plan- og bygningslov og byggteknisk for-
skrift skal ivaretas.
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§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Fellesbestemmelser

§ 2.1 Akser og fondmotiv
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Hovedaksene, St.Marie gate og Sandesund-
veien, skal ikke brytes eller overbygges. Ga-
ter i kvartalsstrukturen skal ikke brytes eller 
overbygges. Der gater og siktlinjer ender opp 
i viktige fondmotiv skal disse gis en utforming 
som ivaretar og understreker fondmotivet 
som sådant. 

§ 2.2 Områdekarakter
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Ved utforming av nybygg eller av tiltak som 
endrer utseendet på bygninger i planområdet, 
gjelder generelt at det skal tas hensyn til om-
rådekarakter, og spesielt til vernede bygnin-
ger i samme strøk, slik at en oppnår et godt 
samspill med de bygde omgivelser. Et godt 
samspill kan bygge på både kontrast og stil-
kopiering, se § 2.4.

§ 2.3 Kvartalsstruktur
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Kvartalsstrukturen skal ivaretas. All bebyg-
gelse skal plasseres i byggelinje mot fortau 
der dette er praksis. Der byggelinjer for hele 
kvartal ligger tilbake fra fortau skal denne føl-
ges. Der det likevel er ubebygd areal mellom 
bygninger skal det utfylles med gjerder, por-
ter eller beplantning tilpasset bebyggelsens 
karakter. Porter og høye gjerder skal være 
transparente. 

§ 2.4 Bebyggelsens formspråk
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)

Pkt. 1: Formspråket i bebyggelsen skal ba-
seres på tydelig slektskap eller nyskapende 
kontrast. Løsninger må begrunnes med for-
ståelse for stedet. Bygninger som danner 
fondmotiv i gater, hjørner eller annen fokus, 
skal vies spesiell oppmerksomhet. 

Pkt. 2: Tiltak som berører bygninger og 
bygningsmiljøer som inngår i verneverdi-
vurderingen må forholde seg til den verne-
verdige bebyggelsen på en måte som iva-
retar hensynet til byggehøyder, målestokk, 
uttrykk og møtet mellom gammelt og nytt. 
Søknaden skal dokumentere hvordan hen-
synene er ivaretatt. 

§ 2.5 Hjørnemotiv
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Bebyggelse plassert mot gatekryss skal 
ha brutt hjørne, avskåret i 3 m lengde. Det 
brutte hjørnet skal framheves sterkere enn 
bygningens øvrige fasader. Inngang plas-
seres fortrinnsvis på hjørnet. Alternative 
hjørneløsninger, som f. eks buet hjørne, 
aksepteres der det gis gode begrunnelser 
for det. 

§ 2.6 Vertikaloppdeling
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
All bebyggelse skal ha vertikaloppdelte fa-
sader for å betone rytmikk. Ensartede fa-
sader skal ikke ha lengde mer enn 15-20 
meter.

§ 2.7 Materialbruk
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Materialbruk bør baseres på tradisjonelle 
kvaliteter som tre, tegl og puss. Både for ny 
og gammel bebyggelse gjelder det at detal-
jer skal være ekte og solide. Materialbruk 
som bryter med gode tradisjoner i typisk 
bybebyggelse krever god estetisk begrun-
nelse.

§ 2.8 Sokler
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Høye, tette eller ensartede sokler bør unn-
gås. Sokler over 1 meter høyde skal utfor-
mes med brudd eller materialeskift.  

§ 2.12 Parkering 
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Parkering bør ved større byggeprosjekter 
etableres i parkeringskjeller. Ved påstand om 
dårlige grunnforhold, må søker legge fram ut-
talelse	fra	kvalifisert	foretak.
Midlertidig parkeringsplass på rivingstomter 
tillates ikke. 

I transformasjons- og fortettingsområder bør 
parkering legges under bakken eller samles i 
felles parkeringsanlegg. Ved påstand om dår-
lige grunnforhold, må søker legge fram utta-
lelse	fra	kvalifisert	foretak.

Kommunen kan samtykke i at det i stedet for 
oppstillingsplasser på egen grunn eller på fel-
lesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende 
plass til kommunen for bygging av parke-
ringsanlegg. 

§ 2.9 Belysning
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Pkt. 1: All belysning skal utføres i tråd med 
belysningsplan for Sarpsborg sentrum. 
Pkt.2: Kun offentlige bygninger med utad-
vendte funksjoner (for eksempel bibliotek, 
skole, hotell, kirke, kulturhus eller kino) skal 
gis fasadebelysning. 
Pkt.3: Diskret belysning av historiske trekk 
eller bygningsdetaljer kan tillates i særlige til-
feller på boligbebyggelse i bykjernen.
Pkt. 4: Ved byggesøknad skal fasadebelys-
ning framgå der dette ønskes. Visualisering 
av bygningen både med dag- og nattsitua-
sjon vedlegges i tilfelle søknaden.

§ 2.10 Avfallshåndtering
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Nødvendig areal for håndtering av avfall skal 
avsettes og dokumenteres i utomhusplan, 
eventuelt situasjonsplan i rammesøknad. 
Ved nybygg, hovedombygging og bruks-
endring skal det etableres avfallsrom eller 
nedgravde løsninger. Separat utendørs av-
fallsrom skal gis en diskret utforming og plas-
sering skal vises på situasjonsplan / utom-
husplan.
Unntatt fra bestemmelsen er frittliggende bo-
liger	med	mindre	enn	fire	boenheter	og	andre	
mindre tiltak.
 
§ 2.11 Sykkelparkering
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Nødvendig areal for oppstilling av sykkel skal 
avsettes og dokumenteres i utomhusplan, 
eventuelt situasjonsplan i rammesøknad. 
Minst 25% av sykkelplassene skal ha over-
bygg. Der sportsboder reelt sett dekker be-
hovet kan man vurdere å sløyfe dette kravet.
For ny, ombygget eller bruksendret bebyg-
gelses behov gjelder følgende regler:

FORMÅL
Leiligheter < 50 kvm
Leiligheter > 50 kvm
Småhus/rekkehus
Eneboliger
Omsorgsboliger

Forretning
Kjøpesenter
Restaurant
Forsamlingslokale

Kontor
Industri
Lager
Hotell

Barnehage
Grunnskole

VGS

Min. / boenhet
1
2
2
-

0,5
Min/100 kvm

-
4
-
2

Min. / ansatt
0,7
0,7
0,7
0,7
Min.

0,7/ansatt
0,7/ansatt
0,25/elev
0,7/ansatt
0,25/elev
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Kommunen bestemmer hvilke satser som til 
enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

For ny, ombygget eller bruksendret bebyg-
gelses behov gjelder følgende regler for 
maksimalt antall parkeringsplasser:

Beregnet antall bilplasser avrundes til nær-
meste hele antall (1,50 plasser = 2 plasser, 
1,49 plasser = 1 plass)

§ 2.13 Fjernvarme 
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Alle nybygg over 200 kvm samt alle bygnin-
ger  over 200 kvm som foretar hovedombyg-
ging, innenfor det til enhver tid gjeldende 
konsesjonsområde, må tilknyttes fjernvar-
meanlegget. Konsesjonsområdet omfatter 
Sarpsborg sentrum i henhold til konsesjon 
gitt av NVE, etter lov om bygging og drift av 
fjernvarmeanlegg,  i brev av 27.august 2004.

Tilknyttingsplikten gjelder ikke for nyoppfø-
ring av tilbygg eller vesentlig utvidelse av 
eksisterende bebyggelse som var oppført 
før området ble underlagt tilknyttingsplikt til 
fjernvarmeanlegget.

Kommunen kan i spesielle tilfeller, etter å 
ha innhentet uttalelse fra fjernvarmeanleg-
gets eier, gi unntak fra tilknyttingsplikten 
dersom:

a) Bygningens varmebehov er dekket av 
intern overskuddsvarme
b) Det foretas hovedombygging og en til-
knytting til fjernvarmeanlegget vil medføre 
uforholdsmessig store inngrep i bygningen
c) Det av andre grunner vil være urimelig 
og uhensiktsmessig å kreve tilknytting. 

§ 2.14 Overvann
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 3)
I bebygde områder skal overvann i størst 
mulig grad tas hånd om ved kilden. Ande-
len	av	 tette	flater	søkes	minimalisert.	Ved	
all nybygging skal åpne løsninger så vidt 
mulig benyttes. 
Kommunens gjeldende ”Standard abon-
nementsvilkår for vann og avløp” legges til 
grunn.

§  2.15 Riving
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Riving av eksisterende bebyggelse tilla-
tes ikke før igangsettingstillatelse for ny 
bebyggelse foreligger, med mindre det 
dokumenteres fare for helse og sikkerhet. 
Midlertidige parkeringsplasser tillates ikke 
på rivingstomter. Må bebyggelsen rives på 
grunn av fare for helse og sikkerhet skal det 
uten ubegrunnet opphold etableres midler-
tidig allment tilgjengelig lekeplass eller park 
inntil igangsetting av ny bebyggelse. Plan 
for drift og vedlikehold skal vedlegges søk-
naden om anlegg av lekeplass eller park. 

§  2.16 Byggehøyder
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Pkt. 1) Gesims-/ mønehøyder fastsettes for 
hver vertikaloppdelte fasade jfr §2.6 innen-
for hvert angitte kvartal.

Pkt. 2) Gesimshøyder mot gateløp skal ta 
hensyn til eksisterende nabobebyggelse.  
Ved fallende terreng langs gate skal bebyg-
gelsen avtrappes etter terrengfallet.

Pkt.3) Mønehøyder og takvinkel skal tilpas-
ses områdekarakter og omkringliggende 
bebyggelse og skal ikke overstige maks 
angitte mønehøyde

Pkt. 4) Ved inntrukket øvre etasje skal etaj-
sen inntrekkes min. 2,5 m. 

Pkt. 5) Maks høyde på takoppbygg til f.eks. 
tekniske intallasjoner skal ikke overstige 
3,5	meter	over	 takflate	og	skal	være	truk-
ket minst 3 meter inn fra alle fasader. 

Pkt. 6) Ved takterrasse skal trapperom ikke 
overstige 3 meter høyde. Rekkverk skal 
være minimum 1 meter høyt og trekkes inn 
minimum 1 meter fra alle fasader.

Områder med gesimshøyde 28,5 meter
Indre deler av kvartal 69,70 og 257

Områder med gesimshøyde 18 meter og 
mønehøyde 20,5 meter
Kvartal 43 mot torget, Kvartal 509  fra Dron-
ningensgate 53 til Baldersgate og kvartal 
507 og 313 med formål tjenesteyting.

Områder med gesimshøyde 15 og 18meter 
(inntrukket øvre etasje)
Kvartal 278. Kvartal 510,115 og 121 mot 
Roald Amundsensgate, nordre del av kvar-
tal 43, kvartal 70 mot Glengsgata. Kvartal 
258 mot torget og St. Mariegt.96-98.
Områder med gesimshøyde 15 meter og 
mønehøyde 18 meter

Kvartal 109 mot Roald Amundsensgate, 
kvartal 47 mot Olav Haraldssonsgate,kvartal 
54 mot St.Nikolasgate. Kvartal 55 a/b/c, 
58,59, 60, 62 a/b, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 
72, 73, 74, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 101, 415, 424a, 361 og 400.  
Kvartal 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 98, 99, 
100 mot Pellygata og Torggata. Kvartal 262 
mot Glengsgata. Del av kvartal 506 (fylkes-
huset).

Områder med gesimshøyde 11,5 og 15me-
ter (inntrukket øvre etasje)
Kvartal 256. Kvartal 258, 259, 260, 263, 
266, 269, 272, 281 mot Kirkegata. Kvartal 
261, 264, 267, 273, 279, 282, 286.

Områder med gesimshøyde 11,5 meter  og 
mønehøyde 15 meter 
Kvartal 47 mot Færdersgate, kvartal 54 mot 
Glengsgata, kvartal 520, kvartal 109, 115, 
121 mot Jonas Liesgate, Kvartal 37, kvartal 
41 og 510 mot torget, kvartal 80, 81, 98, 99, 
100, 269, 272 og 281 mot St. Mariegate, 51, 
52, 53, 69, 75 til St.Mariegate 115 og 514 
a og b. Kvartal 509 mot Jakob Hilditchgate 
og Storgata mellom Jacob Hilditchgate og  
Jørgen Bjelkesvei.

Områder med gesimshøyde 7,5 meter og 
mønehøyde 11,5 meter
Alle øvrige kvartal.

§ 2.17 Bebygd areal BYA
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Utnyttelsesgraden skal tilpasses eksiste-
rende bygningsstrukturer og områdekarak-
ter. Rammer gis som retningslinjer, og er 
veiledende. 

Ved beregning av BYA er parkeringsareal 
på bakkeplan medregnet.

FORMÅL

Leiligheter
Småhus/rekkehus
Eneboliger
Omsorgsboliger
Hotell

Forretning
Kjøpesenter
Kontor
Industri
Lager
Restaurant
Forsamlingslokale

Barnehage

Grunnskole
VGS

Min. /
boenhet

-
0,5
1

0,2
0,1

Min/100 
kvm

-
-
-
-
-
-
-

Min.
-

0,1/barn
-
-
-

Maks /
boenhet

1
1
2

0,5
0,25

Maks/100 
kvm

1
2
1

0,5
0,1

0,25
0,25
Maks

0,2/ansatt
0,25/barn
0,2/ansatt
0,2/elev

0,2/ansatt
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§ 2.20 Markiser og baldakiner
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Markiser skal følge vindusrytmen og skal 
være av lerret. De skal ha lyse farger og 
kunne foldes sammen utenfor åpningstiden. 
Nye permanente baldakiner skal ikke byg-
ges. Eksisterende baldakiner bør fjernes og 
erstattes med markiser for hvert vindu.

§2.21 Bebyggelsesstruktur
(jfr.pbl § 29-4, andre og tredje ledd)
Bebyggelsen skal plasseres i eiendoms-
grense mot gate, eller følge fasaderekkes 
overordnede plassering. Bebyggelsen bør 
plasseres i nabogrenser (jfr. retningslinje 
§2.21 og 2.26 pkt.2).  

§ 2.22 Bygningsdybder
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Gårdrommenes oppholdskvaliteter og sol-
forhold skal ivaretas gjennom et balansert 
forhold mellom bygningens dybde og høyde. 
Bygningens dybde skal ikke være mer enn 
12m. Trappetårn og frittstående balkonger 
kan tillates inntil 30% av fasadens lengde.

Garasjer skal ligge innenfor grensen på 12 
m og tilbaketrukket 5 meter fra eiendoms-
grense mot fortau. 

De indre deler av kvartalet skal være åpne 
og opparbeides til plass for lek og uteopp-
hold. Her tillates kun mindre bebyggelse, 
som boder etc. Det bør etableres felles in-
dre gårdsrom på tvers av eiendomsgrenser 
der dette er mulig.

§ 2.23  Minste uteoppholdsareal (MUA)
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
For ny bebyggelse med mer enn 3 boenhe-
ter gjelder følgende: 

For hver boenhet skal det settes av mini-
mum 15 kvadratmeter uteoppholdsareal. 
Uteoppholdsareal er de deler av tomten som 
er egnet til formålet og som ikke er bebygd 

eller avsatt til kjøring og parkering. Følgende 
areal regnes som uteoppholdsareal:

•Gangveier,	kjørbare	gangveier
•					Felles	oppholdsplasser
•					Private	hager
•	 Ikke overdekte balkonger/terrasser
•	 Ikke overdekte takterrasser

Areal som ikke regnes er:
•Overdekte/	innebygde	terrasser/	balkonger/	
svalganger
•Atkomst-	og	samleveier	med	fortau
•parkeringsplasser	for	bil	og	sykkel

Disponering av uteoppholdsarealene skal 
vises på utomhusplan som legges ved byg-
gesaken. 

§2.24 Arealer til lek og opphold

Pkt.1:

Pkt.2:Eiendommer direkte tilknyttet 
St.Mariegate mellom Torget og Sverresgate 
er unntatt fra bestemmelsen. Dette gjelder 
kvartal 75, 76, 77, 78, 79, 258, 259, 260, 263 

§ 2.18 Formål
(jfr. pbl § 11-7)
Sentrumsformål innebefatter forretninger, 
tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor 
hotell/overnatting og bevertning herunder 
nødvendige grøntareal til bebyggelse.

Særskilte bestemmelser for avgrensede 
områder: 

Bykjernen      

§ 2.19 Aktive fasader
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Pkt 1) I byens viktigste forretningsgater stil-
les det krav om at minimum 80 % av 1.eta-
sjes gatefasade skal være aktiv. Det vil si 
åpne og opplyste utstillingsarealer eller ser-
veringssteder med åpent innsyn. Gjelder 
ikke verneverdige bygg eller eldre bebyg-
gelse	med	en	 tydelig	definert	arkitekturhis-
torisk stil. 

Pkt 2) Butikkvinduer bør være opplyst også 
utenom forretningens åpningstid. 

Pkt 3) Farget eller speilende glass skal ikke 
benyttes. 

Pkt 4) Byens viktigste forretningsgater om-
fatter alle fasader mot torget, St. Marie gate 
fra torget til Borgarsyssel, Glengsgata fra 
Kirkegata til St. Olavs Plass, Pellygata fra 
Rosenkrantzgate til Torggata, Torggata, Karl 
Johans gate, Nils Hønsvalds gate, Rosen-
krantzgate og Jernbanegata fra Kirkegata til 
Pellygata. I de nevnte gatene skal det ikke 
etableres bolig i 1.etg. 

I øvrige områder hvor annet formål enn bo-
lig etableres i 1. etasje, stilles krav om at mi-
nimum 60 % av gatefasaden er aktiv. 

og 266.  

Pkt.3: Ved transformasjonsprosjekter kan 
areal til lek og opphold erstattes av offentlig 
tilgjengelig areal jfr §6.1

§ 2.25 Kjøpesenter
Kjøpesenter over 3000 kvadratmeter tillates   
etablert innenfor bykjernen. Tiltaket må regu-
leres. 

Fortettingsområder 

§ 2.26 Fortettingsområder 
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Pkt 1) Fritznerbakken, Enenda, Sandesund 
og Kulås øst er pekt på som framtidige fortet-
tingsområder for konsentrert småhusbebyg-
gelse. Intensjonene beskrevet for områdeka-
rakter og fortettingsstrategier skal ivaretas.

Pkt 2) Innenfor fortettingsområder skal be-
byggelsen plasseres i byggelinje mot fortau. 
Den bør plasseres i nabogrenser (jfr retnings-
linje §2.21 og 2.26 pkt2). Bygningskroppenes 
dybde skal ikke overstige12 meter. Garasjer 
skal plasseres 5 meter fra eiendomsgrense 
og innenfor 12 meters indre byggegrense. 

Pkt 3)De indre deler av kvartalet skal være 
åpne og opparbeides til plass for lek og ute-
opphold etter §2.28. Her tillates kun mindre 
bebyggelse som f.eks boder. Det bør etable-
res felles indre gårdsrom på tvers av eien-
domsgrenser der dette er mulig.

§2.27 Minste uteoppholdsareal (MUA)
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
For ny bebyggelse med mer enn 3 boenheter 
gjelder følgende: 

For hver boenhet skal det settes av minimum 
50 kvadratmeter uteoppholdsareal. Uteopp-
holdsareal er de deler av tomten som er eg-
net til formålet og som ikke er bebygd eller 

Ant.boenheter
4-50
Innhold

Takterrasse

Krav til dok.

Rekkefølge-
bestemmelse

Sandkasse og benk
Flatt dekke stort nok til å 
manøvrere sykkel/rullestol/
barnevogn
Minimum 2 lekeapparater 
tilpasset aldersgruppen
Noe areal til lek og opphold 
for de minste aldersgrup-
pene kan etableres på 
takterrasse.
Det skal i byggesaken 
leveres utomhusplan i 
målestokk 1:200
Arealet for lek og opphold 
skal være opparbeidet før 
det gis ferdigattest.

Målgruppe
0-12 år

Min.størrelse
100 kvm
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Ant.boenheter
4-15
Innhold

Takterrasse

Krav til dok.

Rekkefølge-
bestemmelse

Sandkasse og benk
Flatt dekke stort nok til å 
manøvrere sykkel/rullestol/
barnevogn
Minimum 2 lekeapparater 
tilpasset aldersgruppen
Noe areal til lek og opphold 
for de minste aldersgrup-
pene kan etableres på 
takterrasse.
Det skal i byggesaken 
leveres utomhusplan i 
målestokk 1:200
Arealet for lek og opphold 
skal være opparbeidet før 
det gis ferdigattest.

Målgruppe
0-12 år

Min.størrelse
-

avsatt til kjøring og parkering. 

Følgende areal regnes som uteoppholdsa-
real:
•					Gangveier,	kjørbare	gangveier
•					Felles	oppholdsplasser
•					Private	hager
•	 Ikke overdekte balkonger/terrasser
•	 Ikke overdekte takterrasser

Areal som ikke regnes er:
•Overdekte/	 innebygde	 terrasser/	 balkon-
ger/ svalganger
•Atkomst-	og	samleveier	med	fortau
•parkeringsplasser	for	bil	og	sykkel

Disponering av uteoppholdsarealene skal 
vises på utomhusplan som legges ved byg-
gesaken. 

§ 2.28 Arealer til lek og opphold

Sarpsborg stadion 
(mellom St.Marie gate og Haftor Jonssons-
gate):

§ 2.29 Tiltak som krever regulering 
(jfr. pbl § 11-9 pkt 1)
Trafikkgenererende	 tiltak	 eller	 tiltak	 over	
3000 kvm innenfor område med kombinert 
formål  skal reguleres. 

Områder med kombinert bebyggelse og 
anleggsformål: 

§ 2.30 Kombinert formål
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
a)Kombinert formål ved Sarpsborg Stadion 
åpner for idrettsformål og sentrumsformål. 
Det skal fortrinnsvis etableres kontor og 
servicefunksjoner. Stor konsentrasjon av 
handel tillates ikke, men det kan åpnes for 
noe idrettsrelatert handel.
b) Område ved St.Mariegate / Vollgata / 
Kirkegata skal opparbeides som langtids-
parkering og grøntområde med parkmes-
sig opparbeidelse. 

Borregaardsjordet

§2.31Gjennomføringssone - krav om felles 
planlegging
a)Område N-1 må detaljreguleres før ut-
bygging kan starte. Bebyggelsen må for-
holde seg til industriarkitekturen på Borre-
gaards eksisterende industriområde på en 
måte som ivaretar hensynet til byggehøy-
der, målestokk, uttrykk og møtet mellom 
gammelt og nytt.
b) Bebyggelsen innenfor N-1 kan ha maks
gesimshøyde 17,5 meter
c) Det skal etableres en grønn, åpen buf-
fersone mellom Oscar Pedersensvei og 
byggegrense. Det skal også etableres buf-
fer mot eksisterende industriområde som 
kan benyttes til parkering. 

d) Innenfor formålet kan det etableres kon-
torbebyggelse, kompetansekrevende næring 
og forskningssenter. Formålet omfatter ikke 
industri, lager, avfallsanlegg, konferansesen-
ter, messehall, hotell/overnatting, bevertning 
og bensinstasjon/vegserviceanlegg. (jfr. ret-
ningslinje til §2.31 d)
e) Adkomst til området skal skje fra nord (Hjal-
mar Wesselsvei). Det skal ikke opparbeides 
fler	adkomstveier	fra	Oscar	Pedersensvei.

§2.32 Formål
Eiendom avsatt til tjenesteyting, vest for Os-
car Pedersensvei skal kun nyttes til utbygging 
av barnehage. Adkomst skal skje fra Hjalmar 
Wesselsvei.

Borregaard industriområde

§ 2.33 Byggehøyder
Bebyggelse med alminnelige funksjoner som 
ikke krever særskilt tilpassing, f.eks. kontor, 
skal ikke overstige 17,5 meter. Industribebyg-
gelse som krever særlig tilpassing til funksjon 
skal ikke være høyere enn det som er nød-
vendig for å romme og drifte dette. 

§2.34 Riving og ombygging av bebyggelse
Før eventuell ombygging og riving av særpre-
gete bygninger med kultur- eller arkitekturhis-
torisk verdi innenfor avsatte næringsområder, 
må Fylkeskonservatoren kontaktes.

§  3 OFFENTLIGE ROM

Fellesbestemmelser

§ 3.1 Offentlige fellesrom
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Kvaliteten i offentlige fellesrom skal utvikles 
og gi gode forutsetninger for å opprettholde 
og øke aktiviteten. Forbindelser mellom dis-
se skal prioriteres og videreutvikles med fo-
kus på gående og syklende.
Krav om universell utforming skal ivaretas 
og uteareal skal ha tilstrekkelig egnethet og 
utforming etter sin funksjon. 
 
§ 3.2 Møblering i offentlige rom
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Det gis anledning til å møblere i gågaten, 
på torget og på deler av fortau der det ikke 
hindrer fremkommelighet. Kommunens ret-
ningslinjer for ledelinjer skal imøtekommes. 
Møblering skal holde høy estetisk kvalitet. 
Permanente innhegninger tillates ikke (jfr. 
retningslinje til §3.2). Ved behov for overdek-
king skal det benyttes lyse, ensfargede pa-
rasoller. 

§ 3.3 Belegningsstein
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Hovedprinsippet for belegningsstein på 
fortau og gangsoner skal være betong- el-
ler naturheller med oppdelinger, utfyllinger 
og kantavslutninger av granitt (brostein). 
Hovedprinsippene for belegningsstein i by-
rommene skal være enhetlig, men kan gis 
forskjellig utstyrsklasse etter betydning i by-
bildet. 
 
§ 3.4 Ramper
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Ramper og anlegg som må etableres for å 
oppnå universell utforming skal fremstå som 
helhetlige løsninger og er søknadspliktig. 
Solide løsninger og materialer skal benyttes. 
Det skal etterstrebes løsninger langsetter fa-
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 § 3.5  Belysning
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Belysning skal følge retningslinjer og prin-
sipper nedfelt i delutredningen Belysnings-
plan for Sarpsborg sentrum.  

§  3.6 Skilt og reklameinnretninger
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
3.6.1 Skilt- og reklameinnretninger skal ufø-
res slik at de tilfredsstiller rimelige skjønn-
hetshensyn både i forhold til seg selv og i 
forhold til bakgrunnen og omgivelsene. Det 
skal fortrinnsvis benyttes frittstående bok-
staver. Skjemmende farger og utførelse er 
ikke tillatt og kan kreves endret. Kommunen 
kan innenfor hele sentrumsområdet kreve 
utarbeidet skilt- og reklameplaner for en-
kelteiendommer.
 
3.6.2. Frittstående reklame tillates ikke der-
som denne ikke er utformet spesielt for å 
passe inn i bybildet eller er til hinder for all-
menn ferdsel.

3.6.3 Skilt og reklame i form av lyskasser, 
lysende bokstaver, blinkende eller bevege-
lige innretninger er ikke tillatt.
 
3.6.4 Uthengsskilt/ -reklame skal ikke ha 
større fremspring ut fra vegg enn 1 meter og 
skal ikke være større enn 0,6 kvm. Uthengs-
skilt / -reklame skal ha en fri høyde over for-
tau eller gate på minst 2,50 meter, og frem-
springet må aldri være lenger ut enn at det 
er minst 0,5 meter fri horisontal avstand til 
fortauskant. 

3.6.5 Skilt og reklame må ikke plasseres på 
møne,	takflate,	takutstikk	eller	gesims.	

3.6.7 Flagg og vimpler med reklameinnslag 
skal ikke dominere eller sjenere bebyggelse 
og miljø. Plasseringen skal ikke være til hin-
der for ferdselen. 

3.6.8 Reklame på markiser, med unntak av 
virksomhetens	firmanavn	/	logo,	er	ikke	
tillatt.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG 
TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1  parkering
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
4.1.1 Parkeringsanlegg skal gis et grønt preg 
med f.eks trær, lav beplantning eller armert 
gress. Tette, høye hekker skal unngås. Eta-
blering av midlertidige parkeringsplasser på 
rivingstomter eller andre ubenyttede byrom 
tillates ikke.

4.1.2 I Glengshølen gis det mulighet for å eta-
blere parkeringsplass med tilhørende anlegg 
for bobiler, mot Opsundveien, etter prinsipper 
fra idèskisse i vedlegget søkelys.  Tiltaket er 
søknadspliktig.

4.1.3 På kvartal 270 tillates etablert oppstil-
lingsplass for taxi med tilhørende varmestue. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

§ 5 HENSYNSSONER 
(jfr. pbl §11-8 pkt. c)

Hensynssoner – bevaring kulturmiljø
§5.1 Hensynssone bevaring kulturmiljø
(jfr. pbl § 11-8 c))
Eventuelle tiltak og endringer innenfor hen-
synssonen skal skje på en skånsom måte og 
i nært samarbeid med kommunens fagetater 
og fylkeskonservator. Områder som inngår 
i Riksantikvarens NB! Register ”Nasjonale 
kulturminner i by” skal vies spesiell oppmerk-
somhet.
(jfr. retningslinje til §5.1)

§ 5.2 Spesialområder
Spesialområder etter vedtatt reguleringsplan, 
hvor det er detaljerte bestemmelser knyttet 
til prosjektutforming og estetikk, skal fortsatt 
gjelde.

Bygninger med vernestatus 

§ 5.3 Innhenting av uttalelse
(jfr. pbl § 11-8 pkt. c))
For tiltak som berører bygninger eller områ-
der som i verneverdivurderingen er gitt ver-
negrad eller spesialområder etter vedtatte 
reguleringsplaner, skal tiltaket både før pro-
sjektets oppstart og gjennom byggesaksbe-
handlingen oversendes kulturminneforvalt-
ningen for uttalelse.

§ 5.4  Rammer for endringer
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Tilbygg, restaurering og oppussing skal gjø-
res med respekt for originale arkitektoniske 
kvaliteter. Tilbygg skal gis et formspråk som 
bryter ved å gis et moderne uttrykk eller byg-
ger opp under opprinnelig stil. 

§ 5.5 Restaurering
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 6)
Ved reparasjon og vedlikehold av bygninger 
som er gitt vernestatus skal de opprinnelige 
bygningsdeler fortrinnsvis repareres og ikke 
byttes.	Materialer,	 konstruksjoner,	 overflate-
behandling og farger skal i størst mulig grad 
beholdes. Reparasjon og vedlikehold av 
yngre	 bygningsdeler,	 farger	 og	 overflatebe-
handling skal tilbakeføres til det opprinnelige. 
Dersom det opprinnelige ikke kan dokumen-
teres skal det tilbakeføres til eldste doku-
menterte uttrykk, med korrekt detaljering. En-
dringstiltak som nevnt foran skal utformes på 
en slik måte at bygningen beholder eller øker 
sin verneverdi. 

§ 5.6 Riving
(jfr. pbl § 11-9 pkt. 5)
Ved søknad om riving av bebyggelse med 
vernegrad må søker, ved påstand om dårlig 
teknisk stand, legg fram fagmessig holdbar 
dokumentasjon.
Søknad om riving av bygninger med verne-
grad 1 eller 2 skal ikke godkjennes. Søknad 
om riving av bygninger med vernegrad 3 kan 
unntaksvis godkjennes etter politisk behand-
ling. Ved godkjenning skal § 2.15 følges. 

§6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 6.1  Areal til lek og opphold ved transforma-
sjonsprosjekter
Ved transformasjonsprosjekter  hvor leke- 
og oppholdsareal ikke kan tilfredsstilles etter 
§2.24 eller §2.28 på egen byggegrunn skal 
det gjøres en utredning av omkringliggende 
lekeplasser og avstand til disse samt vei som 
fører til leke- og oppholdsarealet. Disse area-
lene kan ved tilfredstillinde kvalitet eller utbe-
dring til tilfredstillende kvalitet erstatte eget 
areal til opphold- og lek. 



KOMMUNEDELPLAN FOR SARPSBORG SENTRUM

overskrift

41

Retningslinjer til § 2.17 BYA.
Et hvert tiltak skal primært vurderes ut fra 
tilpasning i henhold til § 3.5 områdekarak-
ter. Retningslinjene er veiledende innenfor 
vurderingen av hvert tiltak. Der hvor det 
foreligger reguleringplaner med utdypende 
bestemmelser om utnyttelsesgrad, gjelder 
reguleringsplanenes konkrete bestemmels-
er foran påfølgende retningslinjer.

 BYA mellom 60-80%
Kvartal 75, 76, 77, 78, 79, 257, 256, 258, 
259, 260, 263, 266, 278, 400, 415, 424, 
510, 520

BYA mellom 40-65%
Kvartal 261, 264, 267, 270, 273, 279, 279, 
282, 286, 265, 268 ,264 274, 280, 283, 287, 
288, 526, 269, 272, 281, 80, 81, 98, 99, 
100, 101, 41, 43, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 
92, 93, 94, 95, 62 a og b, 63, 64, 65, 84, 86,  
87, 66, 67, 68, 83, 89, 90, 91, 60, 85, 59, 
58, 55 a, b og c, 51, 52, 53, 54, 47, 46, 513, 
514 a og b, 121, 115, 109, 37, 262, 204 
,203, 207, 208, 210, 500, 501, 502, 503

Alle øvrige kvartaler BYA mellom 20-40 %

Retningslinje til § 1.3  Støysone
Innenfor rød og gul støysone  i temakart 
skal det gjøres målinger og nødvendige 
tiltak ved nybygg og vesentlig endring av 
eksisterende bebyggelse for å tilfredsstille 
til enhver tid gjeldende støygrenser. 
Støysoner i temakart er basert på T-1442.
 
Retningslinje til § 1.5 Faresone
a)Faresone skredfare 
I områder innenfor faresone kvikkleireskred  
og i byggeområder knyttet til ustabile mas-
ser markert i temakart faresone skredfare 
skal det gjennomføres nærmere geoteknisk 
utredning av faren inkludert en dokumen-
tasjon av områdestabiliteten for faresonen 
i	 hele	 influensområdet	 	 i	 henhold	 til	 sikker-
hetskravene i TEK 10 §7.3 i forbindelse med 

retningslinjer

utarbeidelse av reguleringsplan og ved søk-
nad om bygge- og anleggstiltak.

Faresone kvikkleireskred i temakart gjelder 
følgende områder:

b) Forurenset grunn /deponi
I forbindelse med søknad om tiltak innenfor 
faresone forurenset grunn/deponi i temakart  
forurenset grunn/deponi skal det gjennomfø-
res geotekniske undersøkelser og dokumen-
tasjon av grunnforhold. 

Retningslinje til §2.21 og 2.26 pkt.2
Bestemmelsene om bebyggelsens plas-
sering i bykjernen og fortettingsområdene 
tolkes slik at plassering i nabogrense er i 
samsvar med planen og ikke avhengig av 
særskilt nabosamtykke

Retningslinje til § 2.31 Borregaardsjordet
d)Område N-1 satt av til næring framtidig 
skal kun nyttes til arbeidsplassintensiv næ-
ring som gir en høy utnyttelse av området. 

Retningslinjer til § 3.2 Møblering i offent-
lig rom
Inngjerding av uteservering kan kun tilla-
tes ved mobile trossegjerder. Inngjerdingen 
skal tas bort utenom åpningstid. Gjerdet skal 
plasseres maks 3 meter ut i gate fra fasade.

Retningslinje til §5.1 Hensynssone beva-
ring kulturmiljø (jfr.temakart kulturminner)
Områder innenfor hensynssonen er registrert 
i riksantikvarens NB! register over kulturmin-
ner i by.

a) Aksene skal opprettholdes og skal ikke bry-
tes eller bygges over. Det skal vises særlig 
hensyn til fondmotiv. 

b) Kulåsområdet omfatter Kirkeparken, Kulå-
sparken  med boligbebyggelse, hovedgården 
med parkanlegg og jorde. Eiendommer skal 
ikke deles eller fortettes. Bebyggelsen skal 
opprettholde sin arkitekturhistoriske stil. Jor-
det skal ikke bebygges ytterligere. Parken 
skal bevares som naturpark

c) Middelalderbyen er båndlagt etter lov om 
kulturminner. 

Krav til søknad

For alle tiltak som omfattes av loven skal det 
ved søknad vedlegges følgende dokumenta-
sjon:

6.1.1 Arkitektfaglig kompetanse 
Det må dokumenteres nødvendig arkitekt-
faglig kompetanse ved planlegging og utfor-
ming av bygg i sentrumsplanområdet. 
6.1.2 Estetiske begrunnelser 
I tillegg til tegninger skal det medfølge en 
skriftlig begrunnelse for de valg som er gjort. 
Farger og materialbruk skal vises og forkla-
res i forhold til omgivelsene.
6.1.3 Stedstilpassing 
Stedstilpassing skal vises med tegninger, fo-
tomontasje eller 3D modell forhold til nabo-
bebyggelse, terreng, grønnstruktur m.v. 
6.1.4 Modell 
For større tiltak skal det leveres fysisk eller 
digital modell, eller perspektiv.
6.1.5 Soldiagram 
Ved	boligprosjekter	med	mer	enn	fire	enhe-
ter skal solforhold dokumenteres med soldia-
gram
6.1.7 Situasjonsplan / utomhusplan 
Situasjonsplan skal vise hele tiltaket nøyaktig 
inntegnet med utvendige mål og avstander. 
Den skal ha målestokk 1:500 eller 1:1000.
Kommunen kan kreve utomhusplan i for-
bindelse med søknad om byggetillatelse og 
bruksendring eller i regulerinsplan. Utom-
husplan kreves alltid når et halvt kvartal eller 
mer skal bebygges under ett. Utomhuspla-
nen skal vise samspill mellom bygninger og 
tilhørende uterom samt utforming og bruk av 
uterommet og skal ha målestokk 1:500 som 
minste detaljeringsgrad.
 6.1.8 Forhåndskonferanse (PBL § 21.1)
Det bør avholdes forhåndskonferanse for 
alle nybygg, samt for andre tiltak hvor kom-
munen eller tiltakshaver krever dette.

Område
Skredfaregrad
Konsekvensklasse
Konsekvens
Skredrisiko

Sandesund
middels
3
meget alvorlig
4

Område
Skredfaregrad
Konsekvensklasse
Konsekvens
Skredrisiko

Ruinparken
lav
3
meget alvorlig
4
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