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1 FORMÅLSPARAGRAF 
Formålet med planarbeidet er å fortette eiendommene med variert bebyggelse 
innenfor kategori blokkbebyggelse. Prosjektet skal ivareta et grønt hagepreg 
som er typisk for området. 
 

2 REGULERINGSFORMÅL 
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl).  

2.1 Bebyggelse og anlegg. Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr. 1: 
- Blokkbebyggelse (BBB1 og 2) 
- Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
- Uteoppholdsareal (f_BUT) 

 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr. 2: 
- Kjøreveg (o_SKV) 
- Fortau (o_SF) 

 

3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 10 
Tabellen under gir oversikt over hvilke fellesområder som må ferdigstilles før det gis 
brukstillatelse for nye bygninger i boligområdene: 
 
Boligområde Lek Uteopphold Vei Fortau/GS-vei Renovasjon 

BBB2 * f_BUT o_S
KV 

o_SF f_BRE 

BBB1 * f_BUT o_S
KV 

o_SF f_BRE 

      
*innenfor f_BUT skal det opparbeides minst 100 kvm lekeareal som skal være 
ferdigstilt før brukstillatelse kan gis for BBB1 / BBB2. 
 

a) Uteoppholdsarealene f_BUT skal være ferdigstilt før brukstillatelse for nye 
bygninger gis eller innenfor første vekstsesong. f_BUT skal inneholde minimum 
100 kvm lekeareal. Lekearealet skal være ferdigstilt før brukstillatelse for nye 
bygninger kan gis eller innenfor første vekstsesong. 

b) Renovasjon (f_BRE) skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis.    
c) Grensene av gnr 1 bnr 969 mot fortau skal være klarlagt før rammetillatelse 

gis. 
d) Riving av eksisterende bebyggelse tillates ikke før igangsettingstillatelse for 

ny bebyggelse foreligger, med mindre det dokumenteres fare for helse og 
sikkerhet. 
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4 FELLESBESTEMMELSER  

4.1 Kulturminner Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 6 

Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis 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, § 
8. 

4.2 Universell utforming Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 4 

Tiltaket skal utformes i tråd med PBL §12-7.  

Det skal etableres en trinnfri gangsone gjennom hele planområdet mellom 
Dronningensgate og Skolegata. 

 

4.3 Stedstilpassing av tiltak Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1 

Ved oppføring av nybygg, tilbygg, påbygg, terrasser, verandaer, balkonger o.l. 
skal det legges spesiell vekt på god og stedstilpasset arkitektur. Ved 
rammesøknad skal det vedlegges tegninger med fargesatte fasader, sett i 
sammenheng med tilgrensende bebyggelse. Fargevalg som etter kommunens 
skjønn ikke passer inn i området og ikke er i tråd med bestemmelsene, kan 
avslås. 

 

4.4 Geotekniske forhold Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 4 

Geoteknisk rapport av 18.2.2020 skal legges til grunn ved prosjektering. 
 

4.5 Overvann Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 4 

Overvann og vann fra tak og tette flater skal ivaretas på egen eiendom. Flomvann 
skal ikke tilføres kommunens rør, men ledes til fordrøynings- og 
infiltrasjonsbasseng under bakken, i tråd med rapport for overvannshåndtering 
(Lars Myhre østfold AS 18.3.20). Håndtering av overvann skal framgå av 
utomhusplanen.  

 

4.6 Forurensing i grunnen Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 3 

Før det kan gis rammetillatelse for tiltak som omfatter terrenginngrep skal 
grunnen undersøkes med tanke på forurensing. Jf. forurensningsforskriften kap. 2 
§ 2.4. Undersøkelsene skal utføres av foretak med særlig faglig kompetanse, og 
gjøres i henhold til TA-2553/2009 og NS-ISO 10381-5:2005. 

 
Dersom undersøkelsene av forurenset grunn viser at grunnen er forurenset skal det 
utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn etter 
forurensingsforskriftens kapittel 2, eller senere forskrifter som erstatter denne. 
Tiltaksplanen må senest foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse. 
Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises 
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forurensningsmyndigheten i kommunen, før igangsettingstillatelse gis. Arbeidet 
skal utføres av foretak med særlig faglig kompetanse. 

 
 

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye anlegg skal det redegjøres for 
behandling av masser.  Fare for forurensning skal vurderes, og nødvendige 
avbøtende tiltak skal dokumenteres. 

 
Før lekeplassen opparbeides skal forurensning i grunnen undersøkes. Dersom 
noen av prøvene overskrider normalverdiene i forurensningsforskriften kap. 2, 
vedlegg 1, skal saken behandles etter forskriftens kap. 2. Vedrørende jorden som 
skal gjenbrukes på tomten, prøveuttak, analyser og tiltak, skal kvalitetskriteriene i 
Miljødirektoratets veileder TA-2261 og TA-2553 (eller til en hver tid gjeldende 
veiledere) og forurensningsforskriftens kap. 2 følges. 

  
For ny jord som tilføres lekeplasser skal det foreligge dokumentasjon som viser at 
jorden tilfredsstiller «Krav til kjemisk sammensetning av jord som leveres til 
barnehager og lekeplasser», tabell 3 i Miljødirektoratets veileder TA-2261. 

 

4.7  Beskyttelse av omgivelsene ved bygge- og anleggstiltak Jf. pbl §11-9, 1 pkt 6 
og 8 

a) Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2016 eller nyere versjoner) skal legges til grunn. Anbefalte støygrenser 
i tabell 4 og 5 i T-1442/2016 skal ikke overstiges. 

b) Luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520, skal tilfredsstilles gjennom hele anleggsfasen. Det kan 
kreves at effekten av støvdempende tiltak dokumenteres ved målinger bekostet 
av tiltakshaver 

c) Plan for beskyttelse av omgivelsene skal foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse. Planen skal redegjøre for trafikksikkerhet for gående og 
syklende, særlig sett hen til omkringliggende skoler og idrettsanlegg, og ellers 
relevante forhold om bl. a. trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
kriminalitetsforebyggende tiltak, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold 
og støvdemping, samt nabovarsling. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være 
etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 
 

 

4.8 Minste uteoppholdsareal Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1,2 4 og 14 

Det skal opparbeides minimum 50 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet.  
Ved mer enn 10 boenheter skal minimum 30 % av uteoppholdsarealet ligge på 
bakken og være sammenhengende i størst mulig grad.  

Uteoppholdsareal er de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er 

avsatt til kjøring og parkering. Følgende areal regnes som uteoppholdsareal: 
Gangveier/kjørbare gangveier, felles oppholdsplasser, private hager, ikke 
overdekte balkonger/terrasser, ikke overdekte takterrasser og lekearealer. Areal 
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som ikke regnes er: Atkomst- og samleveier med fortau, parkeringsplasser for bil 
og sykkel.  

4.9 Boligstørrelse  
Det skal legges vekt på variasjon i boligstørrelse, jf. pbl. § 12-7 1. ledd nr. 5. 

 

5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

5.1 Utomhusplan Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1 og 4 

a) Som en del av byggesøknadsbehandlingen skal det foreligge utomhusplan i 
hensiktsmessig målestokk. Denne bør blant annet vise:  

- Avgrensninger for planen med framtidige og omsøkte bygg/tiltak markert, påført 
piler for adkomst- og inngangsforhold. 

- Lekeplass med lekeapparater, beplantning og underlag. 

- Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige 
punkthøyder og snitt. 

- Hovedadkomst for gående og kjørende, vegbredder, nødvendig snuplass, 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy m.m. samt parkering for bil og sykkel.  

- Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, håndtering av 
overflatevann og arealenes materialbruk. 

- Plassering og markering av brannkummer. 

- Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i.h.t. renovasjonsforskriften. 

- Vegetasjon og grøntanlegg.  

- Plassering av belysning. 

- Soldiagram som viser solforholdene innen byggeområdet samt tiltakets 
konsekvenser for omkringliggende bebyggelse. 

b) Utomhusplaner som ikke oppfyller intensjonene i reguleringsplanen på en 
tilfredsstillende måte, kan avslås av kommunen. Jf. Pkt. 1, Formålsparagrafen. 

c) Lekeplasser skal opparbeides i samsvar med forskrift om sikkerhet ved 
lekeplassutstyr.  

 

5.2 Blokkbebyggelse (BBB1) 
a) For BBB er maksimal BYA 75 % . Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1. 

b) Bebyggelsens hovedform skal ha saltak men deler av taket kan åpnes for takterrasse 
så lenge takets form tydelig framstår som saltak. Mindre deler av bebyggelsen kan 
utformes med annen takform, f. eks pulttak eller flatt tak. Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1. 

c) Det skal etableres helhetlig løsning for bebyggelse innenfor formålsfeltet; samme 
takvinkel og også samme utførelse på takflater, kledning og detaljer. Det skal 
benyttes trekledning. Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1. 

d) Balkonger tillates kraget utover byggegrense mot Dronningensgate. Jf. pbl §12-7, 
1 ledd nr. 1. 

e) Mot Dronningensgate skal det etableres minst 3 oppstammede trær. Plasseringen  

skal vises på utomhusplanen. Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 4. 
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f) Bebyggelsens hovedform og møneretning skal legges parallelt med 
Dronningensgate. Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 4. 

g) Maksimal mønehøyde settes til kote 53,5 og gesimshøyde kote 50,5. Jf. pbl § 12-7, 
1 ledd nr. 1.  

 

5.3 Blokkbebyggelse (BBB2) 
a) For BBB2 er maksimal BYA 80 %. Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1. 

b) Bebyggelsens hovedform skal legges ut i tomtegrense men deler av 
bygningskroppen skal trekkes tilbake for å skape variasjon i fasaden, også på 
bakkeplan. Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1. 
Bebyggelsen skal deles opp ved hjelp av virkemidler som sprang, materialeskift 
og fargebruk for å vise en tydelig vertikalitet i bygningsmassen. Det tillates maks 
15 meter ensartede fasader. Det skal benyttes trekledning på deler av bebyggelsen, 
øvrig materialbruk skal fortrinnsvis baseres på tradisjonelle materialer som tegl, 
tre og puss og være utført med høy kvalitet. Både for ny og gammel bebyggelse 
gjelder det at detaljer skal være solide og av god håndverksmessig kvalitet. 
Materialbruk som bryter med gode tradisjoner i typisk bybebyggelse krever god 
estetisk begrunnelse.  Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1. 
Fargevalg bør ikke skape kontrast til omgivelsene. Fargetonene bør være dempet 
og nøytrale. Hvitfarge skal unngås.  

c) Det skal etableres minst en åpen gjennomgang i sørlig halvdel av bebyggelsen på 
bakkeplan, med minimum 5 meter lysåpning. Sjakt for vertikal kommunikasjon kan 
plasseres innenfor dette feltet med minimum 1,5 meter åpen passasje forbi denne. 
Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 4. 

d) Maksimal ytre gesims settes til kote 52,5. Det tillates etablert en fjerde etasje med 
gesimshøyde kote 56 på inntil 60 % av bebyggelsen. Denne skal trekkes tilbake 
minimum 2,5 meter fra ytre fasadeliv mot Skolegata og Valkyriegata samt mot 
nabogrense i syd mot 1/967. I tillegg til maksimal kotehøyde for gesims tillates 
heis/tekniske installasjoner inntil 1 meter over maksimal kotehøyde. Jf. pbl § 12-7, 
1 ledd nr. 1.  

e) Det tillates etablert nedkjøring til parkeringskjeller i eiendomsgrense mot syd, 
utenfor byggegrense. Krav til frisikt i kryss ihht N100 skal overholdes og regnes fra 
indre fortauskant for å ivareta kravet om plassering av bygningskropp i 
eiendomsgrense i sentrum. Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 2. 

  

 

5.4 Uteoppholdsareal (f_BUT)  
a) Innenfor f_BUT skal det opparbeides minimum 100 kvm lekeareal felles for 

BBB1 og BBB2 Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr 4.  
b) Lekeplassen skal inneholde flatt dekke stort nok til å manøvrere 

sykkel/rullestol/barnevogn, aktivitetsskapende elementer og møblering for 
opphold. Arealer skal være skjermet mot trafikkfare, støy og forurensning, 
vegetasjon skal benyttes aktivt mtp. solskjerming, luftforurensning og 
støyskjerming. Området skal gi mulighet for opphold, rekreasjon og lek på tvers 
av aldersgrupper.  
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Noe areal til lek og opphold for de minste aldersgrupper kan etableres på 
takterrasse.  Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 4.  

c) f_BUT skal opparbeides med variert beplantning og tydelig framstå som et grønt        
hageområde. Det skal være variasjon av oppstammede løvtrær og vintergrønn 
vegetasjon. Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 4. 

d) Innenfor f_BUT tillates det etablert en overdekket trapp fra parkeringskjeller. Jf. 
pbl § 12-7, 1 ledd nr. 4. 

 

 

5.5 Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
Innenfor arealet (f_BRE) skal det opparbeides felles renovasjonsløsning med 
nedgravde containere ihht. vedlagt renovasjonsteknisk plan. Jf. pbl § 12-7, 1 ledd 
nr. 1.  

 

6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

6.1 Kjørevei (0_SKV) 
a) Kjørevei o_SKV er offentlig. Jf. § 12-7, 1 ledd nr 14. 

 

6.2 Fortau (0_SF) 
a) o_SF er offentlig. Jf. § 12-7, 1 ledd nr 14. 

 

6.3 Frisikt og adkomst 
a) Ved avkjørsler skal det sikres fri sikt i en høyde av 0,5 m. over tilstøtende vegers 

planum ihht N100. Jf. § 12-7, 1 ledd nr. 4. 

b) Adkomstpil kan sideforskyves inntil to meter. 

6.4 Parkering 
a) Bilparkering kan kun etableres i parkeringskjeller og dimensjoneres etter 

normkrav: maks 1 bil pr. boenhet. Minst 50% av parkeringsplassene skal ha 
fremlagt strøm for lading av elbil. Minimum 10% av parkeringsplassene skal være 
tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

b) Om det bygges parkeringskjeller og krav til boder, avfallsløsning, 
sykkelparkering, lek og MUA er ivaretatt, kan ekstra gjesteparkering tillates 
utover maksimalt antall parkeringsplasser pr. boenhet, dersom det er plass til dette 
i kjeller. Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr 7. 

c) Parkeringsareal for sykkel kan plasseres i parkeringskjeller og dimensjoneres etter 
normkrav: minimum 1 sykkel for boenheter under 50 kvadratmeter og minimum 2 
sykler pr boenhet over 50 kvadratmeter. Det skal være tilrettelagt for lading av EL-

sykkel og for parkering av lastesykkel/sykkelvogn. Sykkelparkeringsplassene skal 

være låsbare, opplyste og lett tilgjengelige. Minst 25 % av sykkelparkeringen skal 
ha overbygd tak. Jf. § 12-7, 1 ledd nr 7. 
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7 BESTEMMELSESOMRÅDE 

7.1 # Bestemmelsesområde parkeringsanlegg under terreng Jf. pbl § 12-7, 1 ledd 
nr. 1 og 14. 

d) Innenfor bestemmelsesområde #1 i plankartet tillates det etablert tilhørende anlegg 
til BBB1 og BBB2 slik som parkeringsanlegg, boder og sykkeloppstillingsplasser. 

e) Parkeringsanlegget kan ligge inntil 50 cm over terreng. 
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