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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE REGULERINGSENDRING:  
 
Griniskogen nordvest – Spydeberg sentrum nord 
Del av Gnr. 11 Bnr 93. 
 
DETALJREGULERING jfr. pbl §12-3  
Planid 2012011 
 
Oppstart av planarbeidet fremlagt for kommunen 03.06.2010 
Kunngjøring av igangsetting av reguleringsarbeidet Ikke påkrevd 
Reguleringsplankart datert  26.08.2019 
1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan og utvikling  
Offentlig ettersyn  
2. gangs behandling i Hovedutvalg for plan og utvikling  
Plangodkjenning i kommunestyre   
 
 
§1    AVGRENSING 

 Det regulerte området er vist på plankart datert 26.08.2019, ID nr……………….. 
 
§2      FORMÅL (PBL § 12-5) 

  Området reguleres til følgende formål:  

  Bebyggelse og anlegg, (pbl. §12-5, nr 1)       1110 - Boligbebyggelse, (B1)      
  
 Samferdselsanlegg (pbl. §12-5, nr. 2) 2010 - Veg, (A1)   
     
 Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) 3020 - Naturområde - grønnstruktur, (N1) 
  3060 - Vegetasjonsskjerm, (V1 og V2) 
     
  
 

§ 3 GENERELLE BESTEMMELSER   

§3.1  Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider 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,(kulturminneloven) §8. 
 

§3.2 Tilgjengelighet 
Prinsipper om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse, 
oppholdsareal, mv. Krav til universell utforming gjelder for 50 % av leilighetene 
Gangforbindelser skal søkes innpasset slik at stigningsforhold ikke overstiger 1:15. Der 
dette ikke er gjennomførbart kan mindre partier tillates med stigning på inntil 1:10. 
 

§3.3 Undersøkelsesplikt 
Før det gis tillatelse til tiltak innenfor området skal det fremlegges målinger/ 
dokumentasjon i forhold til radon.  
 

§3.4 Støyforurensning 
Før det gis tillatelse til tiltak innenfor området, skal det dokumenteres gjennom 
støyfaglig utredning at støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy 
T-1442/2012 og NS 8175 er tilfredsstilt hva gjelder utvendige og innvendige 
oppholdsareal. Støynivå for bane og vei skal legges til grunn.  
 
Området skal disponeres og tiltak gjennomføres slik at alle boenheter har tilgang til 
utomhusarealer som tilfredsstiller støynivå Lden=58 dB (bane) eller lavere, samt at 
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innendørs forhold tilfredsstiller krav i teknisk forskrift / NS 8175 klasse C.  
 
Rom med støyfølsom bruk skal minst ha ett vindu/glassdør i fasade med 
støybelastning Lden=58 dB (bane) eller lavere.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy (T-1442/2012).  
 

§3.5 Rekkefølgekrav 
a) Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for etablering av avkjørsel, vann-, avløps- og 
overvannsanlegg, skal tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart 
anleggsarbeidet er avsluttet, skal berørte areal istandsettes og tilsås/tilplantes. 

b) Krav før brukstillatelse for tiltak  
Før det gis brukstillatelse for boligene skal lek og uteoppholdsareal skal være 
ferdigstilt med utstyr og terrengopparbeidelse ihht. godkjent utomhusplan. Dersom 
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart 
som mulig påfølgende vår. 

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG, (PBL § 12-5, nr.1) 
 
§ 4 Boligbebyggelse, B1 
 
§4.1  Plassering og arealbruk 

Utenfor regulerte byggegrenser tillates det oppført  konsentrert småhusbebyggelse og 
evt. leilighetsbebyggelse/terrassehus med tilhørende garasjeanlegg og boder under 
bebyggelse/terreng. Ytre byggegrense mot øst gjelder for underjordisk p-anlegg. 
Mindre frittstående installasjoner/ anlegg, overbygd sykkelparkering, avfallsanlegg og 
biloppstillingsplasser på terreng kan plasseres innenfor byggegrensene.  

 
§4.2  Grad av utnytting og høyder 

Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 40%.  
Parkeringsplasser på terreng skal medregnes i bebygd areal med 18m2 pr. plass. 
Verken garasjeanlegg under terreng eller   overliggende uteoppholdsareal skal 
medregnes i prosent bebygd areal.  
 
Gesimshøyde for boligbebyggelsen skal ikke overstige kote + 128,0. Maksimal 
byggehøyde over garasjeanlegg/terreng mot syd og øst er 10,5 m i forhold til planert 
opparbeidet terreng. 
Takoppbygg for tekniske installasjoner og trapp/heis tillates oppført over regulert 
gesimshøyde med maksimal høyde på 3,0 meter. Takoppbygg skal ikke overstige 10% 
av bygningens brutto grunnflate.  

 
§4.3  Utforming av bebyggelse 

Boligbebyggelsen tillates oppført somkonsentrert småhusbebyggelse i 2 + underetasje 
samt terrassert leilighetsbygg med inntil fem etasjeplan, og underjordisk p-anlegg 
under deler av bebyggelsen og uteoppholdsareal.  
Over garasjeplan tillates inntil tre boligetasjer. 
 
Det tillates oppført inntil fire leilighetsbygg, hvor avstand mellom tilliggende 
bebyggelse/fasader minimum skal være 10,0 meter. Maksimal fasadebredde mot øst 
for den enkelte bygning skal ikke overstige 15,0 meter. 
Bebyggelsen tillates sammenkoblet med underjordisk garasjeanlegg/gangforbindelser. 
   
Takflater skal utformes som flatt tak eller svakt skrånende pulttak, hvor terrassert/ 
inntrukket takplan tillates utformet som takterrasse.  
Takterrasser og installasjoner over tak skal behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk.  
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Bygninger og anlegg i området skal gis en estetisk utforming av høy kvalitet, hvor 
plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger harmonere, samt sikrer at 
bebyggelsen samlet fremstår med et helhetlig preg.  
Fasader skal gis en oppbrutt utforming både vertikalt og horisontalt ved bruk av sprang 
eller materialer. Det skal benyttes sammenfallende fargeskala på fasadene, hvor 
fargebruk skal tilpasses omgivelsen. Med unntak av vinduer og dører tillates det ikke 
benyttet sterke kontrastfarger eller metalliske farger på fasadene.  
 
Alle boligene skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal, herunder takterrasse, 
balkong/terrasse eller på terreng. 
 
Mindre frittstående installasjoner, overdekket sykkelparkering, gjerder/avskjerming, 
mv. skal gis en estetisk utforming, som harmonerer med den arkitektoniske 
utformingen til boligbebyggelsen. 
 
Anlegg for avfallshåndtering skal plasseres slik at de blir til minst mulig sjenanse, og 
avskjermes med beplantning.  Avfallsanlegg skal vurderes lukket anlegg. 

 
§4.4 Utforming av ubebygde arealer 

Minste uteoppholdsareal pr boenhet (MUA) er 50 m2, hvorav minst 25 m2 pr boenhet 
skal etableres som felles lek og oppholdsareal på terreng. Uteareal over garasje/ 
carport medtas ved beregning av MUA. Overbygd del av terrasser og takterrasser 
medregnes ikke ved beregning av MUA.  
Som del av felles lek og uteoppholdsareal skal det etableres en nærlekeplass på 
minst 150 m2 med sentral beliggenhet.  
 
Lek og uteoppholdsarealet skal ha en skjermet plassering, ikke være nordvendt og ha 
sol på minst 50 % av arealet kl 15.00 ved jevndøgn. Areal brattere enn 1:3 skal ikke 
medregnes.  
 
Private og felles lek og uteoppholdsareal skal gis en parkmessig opparbeidelse og 
beplantning. Lekearealet skal opparbeides på en kvalitetsmessig god måte med egnet 
lekeutstyr samt sittemøbler for voksne. Brukbarhet for alle skal vektlegges ved 
utforming, opparbeidelse og valg av materialer og utstyr. 
 
Ubebygde arealer som ikke omfattes av privat eller felles lek og uteoppholdsareal skal 
i størst mulig grad søkes opprettholdt/tilbakeført som naturtomt med stedlig 
vegetasjon. Berørte del av naturtomt skal søkes tilbakeført slik at stedlig vegetasjon får 
tilfredsstillende vekstforhold. 

 
  Det skal etableres gate-/utebelysning i tilknytning til uteoppholdsareal og interne  
  gang-/veiforbindelser. 

 
§4.5   Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes en detaljert utomhusplan.  
Planen skal angi en samlet utbygging av området, og skal vise bebyggelsens 
plassering og utforming med høydeangivelse, avkjørsel, intern kjørevei og gang- 
forbindelser, biloppstillingsplasser på terreng, p-anlegg, eksisterende og fremtidig 
terrenghøyde, gjerder/forstøtningsmurer, utforming/opparbeidelse av lek og 
uteoppholdsareal, vegetasjonsområder/naturtomt, samt plassering av frittliggende 
anlegg for sykkelparkering, renovasjon og tekniske anlegg.  

 
Illustrasjonsplan datert 10.10.2019 skal være retningsgivende for plassering/  
orientering av bebyggelsen og uteoppholdsareal, og skal legges til grunn ved  
detaljprosjektering og utforming av utomhusplan ved innsendelse av søknad om  
rammetillatelse.   
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§4.6  Parkering 
 Parkering skal etableres på egen grunn, hvor minimum 1 p-plass pr boenhet skal være  
 i garasjeanlegg. Krav til parkeringsdekning er 1,5 p-plass pr boenhet inkl.  
          gjesteplasser. 
 10 % av parkeringsplassene skal utformes for bevegelseshemmede, og plasseres  
 lett tilgjengelig i forhold til hovedinngang/heis.  
  
 Felles parkeringsområder på terreng skal avskjermes med beplantning.  
 
 Det stilles krav til min. 2-4 stk sykkelplasser pr bolig avhengig av størrelse.  
 50% av plassene skal legges være overbygd eller legges til garasjekjeller. 
 Sykkelparkering skal også innpasses inn mot inngang. 

 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5, nr. 2) 
 

§ 5 Veg, A1 (privat) 

Avsatt areal skal benyttes til felles atkomstvei og opparbeides med asfaltert 
kjørebredde på 3,5 meter, hvor sideareal benyttes til skulder, grøft og snøopplagring. 
Interne kjørevei skal dimensjoneres for renovasjonsbiler og ha tilfredsstillende 
snumulighet. 
Avkjørsel skal utformes med bredde på 5,5 meter, og følge Håndbok 017 hva gjelder 
utforming, sikt- og stigningsforhold.  

 

GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5, nr. 3) 
 

§ 6 Naturområde - grønnstruktur, N1 

Innenfor området skal eksisterende terreng, vegetasjon og markdekke søkes bevart 
samtidig som det tillates skjøtsel/tynning av vegetasjonen.  
Ved skjøtsel skal det søkes utviklet en artsrik og fleraldret skogsbestand med 
undervegetasjons som samtidig er forenlig med naturområdets nærhet til boliger, 
ønske om dagslys/sol samt områdets funksjon som grønn buffersone/lekeområde. 

 
Verdifull vegetasjon skal sikres i anleggsperioden. Arealer som blir berørt skal ved 
ferdigstillelse tilbakeføres til naturtomt. Lagring, tilrigging og massedeponering innenfor 
området er ikke tillatt.  

 

§ 8 Vegetasjonsskjem, V1 og V2 

Innenfor områdene skal det tilrettelegges for etablering av en vegetasjonsskjem med 
stedegen vegetasjon, som buffersone mellom bebyggelse og jordbruksareal. 
Eksisterende vegetasjon innenfor området skal i størst mulig grad søkes bevart. 
Ved skjøtsel skal det søkes utviklet en fleraldret bestand med samtidig som en sikrer 
gode lys- og solforhold hva gjelder boligene og uteoppholdsareal. 

 Arealer inn mot boligbebyggelse og langs intern kjørevei kan gis en parkmessig  
 opparbeidelse.  
 


