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1 AREALFORMÅL 

 

2 PLANENS HENSIKT                                                                           

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av småhusbebyggelse (tomannsboliger) med 

tilhørende anlegg inkludert parkeringskjeller, felles renovasjonsanlegg og lekeplass.  Planen omfatter også 

eksisterende boligbebyggelse, grøntområde til rekreasjon og lek, nettstasjon og en ny gangforbindelse fram 

til fortauet langs Steinbergveien. 

 

 

 

 

AREALTABELL 

BETEGNELSE FORMÅL  SOSI AREAL M² 

Bebyggelse og anlegg 

(§12-5 nr. 1) BFS Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

frittliggende småhusbebyggelse  

1111 9 682 m2 

BE Energianlegg  1510 9 m2 

BRE Renovasjonsanlegg 1550 62 m2 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

SV Veg 

 

2010 734 m2 

SKV Kjøreveg 
 

2011 610 m2 

SF Fortau 
 

2012 287 m2 

SVG Annen veggrunn - grøntareal 2019 404 m2 

    

Grønnstruktur 

GN Naturområde  3020 747 m2 

GT Turveg 

 

3031 354 m2 

GNL Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte 
hovedformål, grønnstruktur-naturområde / lekeplass 

3900 636 m2 

    

Hensynssone 

H140 Frisikt 140 16 m2 

H370 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 370 169 m2 

     

Bestemmelsesområder 

#1 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 2 1248 m2 

#2 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 2 250 m2 
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3 REKKEFØLGEKRAV/VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 
 
3.1 Før igangsettingstillatelse  

3.1.1 Teknisk infrastruktur  

a. Før det kan gis igangsettingstillatelse for trafikkområder og VA-anlegg skal det foreligger 

godkjent utomhus- / teknisk plan for disse. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 

trafikkområdet istandsettes og terrenginngrep tilsås. 

 

3.2 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

3.2.1 Renovasjon 

a. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor den enkelte utbyggingsetappe, 

skal felles renovasjonsanlegg være klar til bruk. 

3.2.2 Grønnstruktur 

a. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor den enkelte utbyggingsetappe, 

skal felles grønnstruktur med snarvei (f_GT – Turveg) være ferdig opparbeidet i henhold til 

godkjent utomhusplan.   Vegetasjon og beplantning skal senest etableres påfølgende 

vekstsesong. 

3.2.3 Lek- og uteoppholdsareal 

a. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor den enkelte utbyggingsetappe, 

skal leke- og uteoppholdsarealer være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.  

Vegetasjon og beplantning skal senest etableres påfølgende vekstsesong. 

3.2.4 Infrastruktur  

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor den enkelte utbyggingsetappe skal 

følgende forhold være etablert i henhold til bestemmelsene og godkjent utomhusplan / teknisk 

plan:  

• Tilfredsstillende kommunaltekniske anlegg og energiforsyning 

• Trafikksikker adkomst for kjørende, syklister, bevegelseshemmede og fotgjengere 

• Tilfredsstillende skjerming mot støy  

• Tilfredsstillende løsninger for håndtering av overvann  
 

 

4 DOKUMENTASJONSKRAV/KRAV TIL UNDERSØKELSER 
 

4.1 Før tillatelse til tiltak 

4.1.1 Utomhusplan 

Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor den enkelte utbyggingsetappe skal det foreligge godkjent 
utomhusplan i målestokk 1:200 for utomhusarealer, samt vei- og gang-/sykkelanlegg som redegjør 

for: 
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• Arealer for varierte uteområder for opphold, lek og aktivitet, vegetasjon, og snøopplag 

• Adkomst for kjørende og myke trafikanter 

• Garasjer, garasjeinngang, nedkjøring til evt. parkeringskjeller, biloppstillingsplasser og 

sykkelparkering 

• Tilgjengelighet for funksjonshemmede/universell utforming 

• Håndtering av overvann  

• Beregning av grønn overflatefaktor (GOF), jf. kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker og 
Veileder om utregning av grønn overflatefaktor. 

• Overganger mot tilliggende fortaus- og gatearealer, samt tilliggende bebyggelse for å sikre 
helhetlig terrengtilpasning.  

• Høyder og dimensjoner 

• Eksisterende og fremtidig terreng med eventuelle murer og gjerder 

• Eksisterende vegetasjon i området som skal bevares 

• Tykkelse på vekstlag og betingelser for beplantning. 

• Møblering, vegetasjon, belysning og materialbruk 

• Solforhold på uteoppholdsarealene 

• Støyskjermingstiltak 

• Plassering av renovasjonsbeholderer 

4.1.2 Tekniske planer 

a. Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent VA-plan som ivaretar vannforsynings-, 

slukkvanns-, spillvanns-, og overvannsløsninger.  Det må foretas en kapasitetsberegning i 

forbindelse med utarbeidelse av VA-planen. 

b. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent plan for renovasjon, og 

utrykningskjøretøy (nød og nytte). 

c. Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent parkeringsplan. 
 

4.1.3 Grunnundersøkelser 

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det gjennomføres grunnundersøkelser/prøvegravinger.  På 

bakgrunn av disse skal det av geotekniske fagkyndige redegjøres for detaljprosjektering av 

fundamenteringsløsning og sikringstiltak, som dokumenterer at byggegrunnen vil bli midlertidig 

og varig sikret mot ras/utglidning av planområdet. 

4.1.4 Støy 

Før det kan gis rammetillatelse / tillatelse til tiltak skal det utarbeides støyberegninger i henhold til T‐

1442/2016. Det skal dokumenteres at utomhusarealer tilfredsstiller kravene i departementets retningslinjer 

for støy T-1442 og innendørs forhold tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift/NS8175 klasse C.   

Om det er behov for tiltak for å tilfredsstille kravene skal det dokumenteres at tiltaket blir gjennomført i 

samsvar med departementets retningslinjene / kravene.  

Søknad om støyskjermingstiltak skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene 

vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg.  Beplantning kan inngå som skjerming av støydempende 

tiltak. 
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4.1.5 Anleggsperiode 

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent plan for hvordan anleggsperioden er planlagt 

gjennomført med tanke på støy og trafikksikring, og hvordan anleggsområdet skal begrenses for å unngå 

unødig komprimering av naturlig grunn innenfor formål f_GT, f_GN og f_GNL.  

 

 

 

5 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
 

5.1 Funksjons- og kvalitetskrav 

5.1.1 Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer.  

 

5.2 Parkering 
a. Krav til parkering for bil og sykkel skal minst være  2 biloppstillingsplasser (inkl. 

carport/garasje/parkeringskjeller), og 2 sykkelplasser per boenhet over 70 m2 BRA.  Disse krav 

omfatter gjesteparkering. 

b. Sykkelparkering skal opparbeides på egen tomt i tilknytning til innganger, parkeringskjeller 

og/eller utomhusarealer.  

 

5.3 Automatisk fredede kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks 

stanses og fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven §8.2.  
 

5.4 Miljøkvalitet og samfunnssikkerhet 

5.4.1 Forurensning i grunnen 

Dersom det under anleggsarbeidet blir avdekket forurenset grunn, skal ansvarlig myndighet varsles, 

jf. Forurensningsloven §7.  

 

5.4.2 Støy 

a. Anbefalte støygrenser i tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/12 for 

behandling av støy i arealplanlegging skal følges.  Det skal dokumenteres hvordan støykrav kan 

ivaretas. Ref. punkt 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.2 

b. Støyskjerming skal skje lokalt og/eller gjennom fasadetiltak for å tilfredsstille kravet i 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.  

c. Innglassede balkonger som eneste «stille» side skal unngås.  
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5.4.3 Overvannshåndtering 

a. Overvann skal håndteres på egen grunn  

b. Overvannshåndteringen skal primært baseres på overflatebaserte løsninger, med vekt på bruk 

av vegetasjon til fordrøyning, og bidra til opplevelseskvaliteter i området. 

c. Det kan innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og 

bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. 

d. Eventuelt påslipp på kommunalt nett må godkjennes av kommunen. 

5.4.4 Elektromagnetisk felt  

a. Areal for varig opphold skal utformes og plasseres slik at de ikke utsettes for stråling utover de til 

enhver tid gjeldende grenseverdier for elektromagnetisk stråling gitt av statens strålevern 

b. Alle trafoer, nettstasjoner og høgspente ledninger/kabler mv. skal på tilsvarende måte plasseres 

slik at areal for varig opphold ikke utsettes for elektromagnetiske felt over anbefalte 

grenseverdier. 

5.4.5 Flomsikring  

a. Tiltak innenfor planområdet skal sikres mot flom, og skal ikke påføre omkringliggende områder 

flomvann eller økt avrenning.  

b. Boliger skal sikres mot 200-års flom og garasjer o.l. skal sikres mot 20-års flom. 

c. Dersom det blir behov for vanntett kjeller med tett bunnplate, må dette vurderes nærmere av 

en geoteknikker i detaljprosjekteringsfase, og dokumenteres ved søknad om tilatlelse til tiltak. 

Ref. punkt. 4.1.3. 

d. Ved tiltak/ bygging skal sikker flomavledning/ flomveier prosjekteres og dokumenteres etter 

anerkjente beregningsmetoder og tekniske løsninger. Beregninger skal legge relevante 

erfaringstall fra kommunen til grunn for dimensjonering.  

e. Bygninger og anlegg i områder som berører flomveier skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet 

oppnås. Det skal ikke legges tekniske installasjoner eller annen blokkering i flomveier.  

5.4.6 Terrengbehandling 

Hensyn til naturlig terreng skal ivaretas i størst mulig grad ved plassering av ny bebyggelse og 

opparbeidelse av utomhusarealer.  Ubebygde arealer skal i størst mulig grad være urørt, slik at 

naturlig terreng og vegetasjon i området kan opprettholdes.  Skråninger og restareal skal tilsås. 

 

5.4.7 Naturmiljø 

Det skal ikke plantes arter eller benyttes masser som inneholder frø eller planterester som er 

registrert i den til enhver tids gjeldende Fremmedartsliste. 

 

5.5 Eierform 
Framtidig eierform framkommer av plankartet. Det er angitt med liten bokstav: 

 o = offentlig formål 
 f = fellesareal 

 



BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR NORDMOSVINGEN 
Side 7 av 11 

 

6 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 nr. 1) 
 

6.1 Fellesbestemmelser bebyggelse og anlegg 

6.1.1 Utforming 

a. Det skal benyttes robuste og holdbare materialer som i løpet av hele bygningens livssyklus har liten 

påvirkning på miljøet.  

b. Takene skal vurderes og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. 

c. To- mannsboliger skal framstå som en samlet enhet når det gjelder utforming. 

d. Bebyggelsen skal respektere og tilpasse seg eksisterende gaterom med hensyn til plassering, 

volumoppbygging, rytme, skala, vinduer og fargesetting. Bygningsformer, volumer og materialvalg 

skal være tilpasset omgivelsene, og ta vare på og utvikle områdets struktur og særpreg.  

6.1.2 Boligkvalitet 

a. Alle leiligheter i 1.etg skal ha direkte adgang til privat uteoppholdsareal på terreng.  

b. Bebyggelsen skal primært ha gjennomgående leiligheter eller leiligheter med solinnfall mot to 

ulike himmelretninger.  

c. Alle boenheter skal ha stille side og tilgang til egnet uteoppholdsareal og lek med 

tilfredsstillende støyforhold. 

 

6.1.3 Byggegrenser 

Byggegrenser er angitt på plankart. Der hvor det ikke er angitt byggegrense er byggegrense lik 

formålsgrense. Støyskjerm med høyde inntil 1,5 meter kan oppføres utenfor byggegrense mot sør. 

 

6.1.4 Lek og uteoppholdsareal 

a. Uteoppholdsarealene skal tilrettlegges for variert lek og opphold og ha gode klima- og 

solforhold. 

b. Minimum uteoppholdsareal (MUA) er 50 m2 per boenhet. 

c. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes som uteoppholdsareal.  

d. Parkering, kjøreareal, snuplasser og renovasjonsareal inngår ikke i arealer til uteopphold eller 

lek.  

e. Det skal velges et helhetlig grep hva angår belegg, beplantning, møblering og andre 
formingsdetaljer.  

f. Vekstlag over p-kjeller og på tak skal ha minimum dybde 0,4 m for etablering av variert 

vegetasjon.  

g. Areal til lek plasseres innenfor område f_GNL, og kommer il tillegg til MUA.  Ref. punkt 8.4. 

 

6.1.5 Tekniske anlegg 

a. Tekniske anlegg som heis, trapp og tekniske installasjoner på tak skal være innebygget/integrert 

i den arkitektoniske utformingen og inngå i den samlede volumutformingen.  

b. Transformatorstasjoner skal gis en kvalitativ utforming og gjøres til en helhetlig del av 

bebyggelsen eller utomhusarealene. 
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c. Alle kabler skal føres frem som jordkabler. 

 

6.1.6 Grønn overflatefaktor 

Det skal være en grønn overflatefaktor på min. 0,5 innenfor regulert tomt etter krav i 

kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker kommune.  Ref. punkt 4.1.4. 

 

6.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS 1-3) 

6.2.1 Type bebyggelse, arealbruk (§12-7 nr. 1) 

Innenfor området er det tillatt å føre opp bygg for frittliggende småhusbebyggelse (f.eks. 

eneboliger) med tilhørende anlegg. 

6.2.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35% av regulert tomt. 

6.2.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1) 

Bebyggelsen tillates oppført i 2 etasjer med en maksimal gesimshøyde 8m og maksimal mønehøyde 

på 9m over gjennomsnittlig planert terreng. 

6.2.4 Parkering / biloppstillingsplass / garasje (§12-7 nr. 7) 

a. Parkeringsplasser på terreng skal regnes med i BYA med 18 m2 per plass. 

b. Garasjer tillates oppført og kan plasseres med portvegg inntil 5 m fra veg / felles tomtegrense 

eller med øvrige vegger inntil 2 m fra felles tomtegrense. 

c. Formspråk på garasjer skal underordnes boligbygningens formspråk. 

d. Adkomst til eiendommer 230/197, 230/196, 230/195, 230/194, 230/193, 230/192, 230/191, 

230/190 skal skje fra Nordmosvingen (SV).  Adkomst til eiendom 230/62 skal skje fra 

Steinbergveien (o_SKV).  Adkomst til eiendommer 230/50 og 230/120 skal skje fra Nordmoveien.  

Kjøreadkomst skal plasseres og utformes slik at frisiktskravet ivaretas i henhold til «Veinorm for 

Nedre Eiker» (se 7.3). 

 

6.3 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS 4) 

6.3.1 Type bebyggelse, arealbruk (§12-7 nr. 1) 

Innenfor området er det tillatt å føre opp bygg for frittliggende småhusbebyggelse (f.eks. 

tomannsboliger) med tilhørende anlegg. 

6.3.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35% av regulert tomt. 

6.3.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1) 

Bebyggelsen tillates oppført i 2 etasjer med en maksimal byggehøyde 8m over gjennomsnittlig 

planert terreng. 

6.3.4 Antall boenheter (§12-7 nr. 5) 

Det tillates totalt 8 nye boenheter innenfor formålet BFS 4. 
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6.3.5 Parkering / biloppstillingsplass / garasje (§12-7 nr. 7) 

Parkering for bil tilhørende enheter innenfor område BFS4 skal skje i parkeringsanlegg under 

terreng. Adkomst til parkeringsanlegget skal skje fra Nordmosvingen (SV). Kjøreadkomst til 

parkeringsanlegg under terreng skal utformes slik at de tilgrensende utearealene ikke forringes. 

 

6.4 Renovasjonsanlegg (BRE) 
a. Området er felles for alle husholdninger med adresse Nordmosvingen 

b. Innenfor området f_BRE skal det avsettes tilstrekkelig plass til renovasjonsbeholderer for alle 

husholdninger i Nordmosvingen. Løsningen skal vises i utomhusplan (ref. 4.1.1), og plan for 

renovasjon (ref. 4.1.2). 

c. Renovasjonsbeholdere skal skjermes og plasseres på en slik måte at det ikke virker skjemmende 

for omgivelsene 

 

 

7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5. NR 2.) 
 

7.1 Veg (SV) 

7.1.1 Privat veg (§12-7 nr. 4, 7) 

Nordmosvingen (SV) reguleres med en totalbredde på 5 m.  Kjøredekke skal være min. 3,5m. Øvrig 

areal til vegskulder/snøopplagring. 

 

7.2 Kjøreveg (o_SKV) 

7.2.1 Offentlig veg (§12-7 nr. 4, 7) 

Steinbergveien (o_SKV) er offentlig kjøreveg.  Kjørebane opparbeides i en (asfaltert) bredde på 6,0 

m.  Øvrig areal til vegskulder / snøopplag. 

 

7.3 Avkjørsel 
a. Plassering av avkjørsel er markert med pil på plankartet.  

b. Dersom avkjørsel er markert med pil på plankartet, er plassering veiledende, men antallet og fra 

hvilken vei/gate en eiendom skal ha atkomst er bindende.  

c. Maksimal tillat bredde på avkjørsel til boligeiendom er 4 m. 

d.  Avkjørsel skal plasseres slik at frisiktkravet ivaretas i henhold til «Veinorm for Nedre Eiker», der 

sikttrekanten minimum skal være 4 x 20 m. 

7.4 Fortau (o_SF) 
a. Formålet o_SF brukes til offentlig fortau langs Steinbergveien. 

b. Fortauet skal opparbeides med bredde på minimum 2,5 m.  Felt skal fysisk avskilles fra 

kjøreareal. 
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7.5 Annen veggrunn 
a. Formålet «annen veggrunn» skal nyttes til frisikt, grøft og snøopplegg. 

b. Områdene skal revegeteres slik at det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktslinjer eller 

vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.  Det skal benyttes stedegne planter/vegetasjon. 

 

 

8 GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5. NR 3.) 
 

8.1 Fellesbestemmelser grønnstruktur 
a. Feltene skal være felles for hele planområdet.   

b. Innenfor feltene skal det oppretteholdes /opparbeides felles grøntareal, lekområder og 

møteplass.  

c. Eksisterende trær skal bevares der det er hensiktsmessig, slik at de danner rom, skygge og 

skjerming for lekeområde og møteplass.  Det skal bevares minimum 12 stk. trær fordelt i 

klynger, hvor trærne som bevares har stammeomfang større enn 35 cm. 

d. I grønnstrukturen kan det tilrettelegges for overflatebaserte løsninger for fordrøyning av 

overvann fra grønnstrukturen. Videre kan det plasseres nødvendige tekniske anlegg som for 

eksempel vann- og avløpsanlegg og kabelgrøfter innenfor grønnstrukturen.  

e. Tiltak i grønnstrukturen skal opparbeides etter utomhusplan, tekniske planer og anleggsplan 

godkjent av kommunen.  Området skal i størst mulig grad bevares som naturterreng, og 

terrengarbeid skal begrenses for å unngå unødig komprimering av naturlig grunn innenfor 

formål f_GT og f_GNL. 

 

8.2 Naturområde (f_GN) 
a. Formålet (GN) skal opprettholdes som naturområde med vekt på å opprettholde eksisterende 

vegetasjon hvor hensiktsmessig.   

b. Det tillates begrenset trimming for å åpne for siktlinjer eller av skjøtsesmessige grunner.   

c. Areal for grønnstruktur skal inngå i en samlet situasjons- / utomhusplan som viser opparbeidelse 

og bruk av området.  Det skal tilrettelegges for å skape et fint utemiljø, variert lek og gode 

møteplasser. 

d. Stier / gangveier tillates bygd i areal avsatt til naturområde. Disse skal ha maksimal stigningsgrad 

1:4. 

e. Ved fradeling av området skal det avtalefestes vedlikehold og forvaltning av området. 

8.3 Turveg (f_GT) 
a. Innenfor formålet (GT) skal det etableres gangforbindelse mellom SV og o_SF.   

b. Turvegen skal legges skånsomt i terrenget, og med maksimal stigningsgrad 1:20.  Bredde på 

opparbeidede turveg skal være minimum 2,0 meter. Turveg kan opparbeides med belysning. 

 

8.4 Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål, Naturområde / Lekeplass 
(f_GNL) 
a. Innenfor kombinert formål for naturområde / lekeplass (f_GNL) skal det opparbeides 

småbarnslekeplass (bestemmelsesområde #2) med totalt areal på minimum 150 m2 og iht. 
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kravene i kommuneplanens arealdel.  Lekeplassen skal ha trafikksikker tilkomst og god 

plassering i forhold til støy, sol og vind.  Den skal forsynes med lekeapparater tilpasset småbarn 

med minimum tre stk. lekeapparater. 

b. Lekeplassen skal opparbeides etter krav til universell utforming i gjeldende byggetekniske 

forskrifter. 

c. For at arealet skulle kunne fungere som sosial møteplass i nærområdet, skal det utstyres med 

sittemuligheter for voksne i nærheten av lekeplass.  Det skal også tilrettelegges for at barn av 

ulik alder kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø ved å opprettholde eksisterende terreng 

og vegetasjon hvor hensiktsmessig.   

d. Opparbeidelse av lekearealet skal fremgå i en samlet situasjons-/utomhusplan. 

 

 

 

9 HENSYNSSONER (PBL §12-6) 
 

9.1 Sikringssoner (§11-8 a. 1) 

9.1.1 Frisiktsone (H140) 

I frisiktsonen tillates ikke sikthindrende elementer som rager mer enn 50 cm over kjørebanen.  

Enkeltstående oppstammede trær, stolper el. l. som ikke er sikthindrende kan stå i sikttrekanten.  

 

9.2 Faresone (§11-8 a.3) 

9.2.1 Høyspenningsanlegg (H370) 

Området er regulert til faresone rundt høyspenningsanlegg.  I området tillates ikke oppført bygning 

for varig opphold.  Bygninger med sporadisk opphold kan plasseres nærmere, med gjeldende 

brannkrav for den oppførte bygningen. 

 

 

10 BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL §12-6) 
 

10.1 Bestemmelsesområde #1, parkeringskjeller 
Parkeringskjeller tillates etablert under terreng innenfor bestemmelsesgrense #1 slik vist på 

plankart.  

10.2 Bestemmelsesområde #2, småbarnslekeplass 
Småbarnslekeplass på minst 150m2 skal plasseres innenfor bestemmelsesområde #2, med 

universelt utformet adkomst. 

 

 


