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Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30. januar 2018 i medhold av Plan- og 
bygningslovens §§ 12-12.  

 
       Asker kommune, 12.02.2018 
        For rådmannen   

 
        Marte H. Lie 

 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR   

NYE VAKÅSVEI  46 og 48, GBNR. 29/116 
ASKER KOMMUNE 

 
Reguleringsbestemmelser datert 16.11.2017 
Plankart datert 07.08.2017, 

Illustrasjonsplan datert 28.03.2017  
 

 

1 Planens hensikt 

 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge rammer for utbygging av 
leilighetsbygg med tilhørende parkering. 

 

2 Vilkår for gjennomføring 

2.1 Rekkefølgekrav 

 
2.1.1 Før rammetillatelse gis for nye boliger, skal det dokumenteres at 

skolekapasitet /barnehagekapasitet er tilfredsstillende. 
 

2.1.2 Før igangsettingstillatelse gis skal tekniske planer for vei, vann og avløp, 
renovasjon og annen teknisk infrastruktur være godkjent i henhold til vei- og 
gatenormalen, retningslinjer for veibygging og veibelysningsnormen. 

 
2.1.3 Før brukstillatelse gis skal kjøreveg og gangvei i området og felles løsning 

for renovasjon være opparbeidet. 
 
2.1.4 Før igangsettingstillatelse gis kreves det gjennomført grunnundersøkelse 

av byggegrunnen, med påfølgende anvisning av hvilke tiltak som er nødvendig 
for å ivareta sikkerhet i området både under anleggsperioden og etterpå samt 

anvisning av nødvendig tiltaksklasse for ansvarlig prosjekterende, utførende, 
kontrollerende. Grunnundersøkelsen skal foretas av foretak med geoteknisk 
kompetanse. 

 
2.1.5 Før ferdigattest gis skal utomhus arealer være opparbeidet i henhold til 

godkjent utomhusplan. 
 
 

 



2.2 Dokumentasjonskrav 

 
2.2.1 Før rammetillatelse for ny bebyggelse gis, skal det foreligge utomhusplan 

for lekeareal/ uteoppholdsareal, godkjent av kommunen. Planen skal vise 
eksisterende og framtidig terreng, stedstilpasset vegetasjon, eventuelle 
støttemurer og trapper, uteoppholdsareal og grøntareal, avkjørsel og frisikt, 

overvannshåndtering og løsning for renovasjon. Utomhusplanens utforming skal 
være ihht. prinsippene i illustrasjonsplan datert 28.03.2017. 

 
2.2.2 Ved søknad om rammetillatelse skal det følge en redegjørelse for 
oppbevaring av felte eiketrær i anleggsperioden. 

 
2.2.3 Før igangsettingstillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være 

godkjent av kommunen. Vannbalansen skal opprettholdes i utbyggingsområdet 
for å ivareta vannets kretsløp. 
 

2.2.4 Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge plan for gjennomføring av 
anleggsperioden, riggplan og sikring av myke trafikanter. 

 
2.2.5 Før igangsettingstillatelse for veianlegget gis, skal det foreligge felles 

plan/utomhusplan for trafikkskilt, belysning og beplantning. 
 
2.2.6 Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon på forutsatt 

massehåndtering, godkjent av kommunen. Dokumentasjonen skal redegjøre for 
planlagt uttak, mellomlagring og permanent deponering av masser i eller utenfor 

planområder. 
 
2.2.7 Før igangsettingstillatelse gis skal det dokumenteres at sikringssone rundt 

eiketre er oppført. 
 

2.2.8 Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at fasadeutforming 
og materialbruk i liten grad bidrar til støyrefleksjon for naboer. 
 

3 Fellesbestemmelser 

3.1 Estetiske krav 

 
3.1.1 Boligene skal bindes sammen med innebygget trappe/heis forbindelse. 
Tekniske anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg skal integreres i den 

arkitektoniske utformingen. Fasadene skal ha variert materialbruk. Det skal 
benyttes materialer i dempet fargebruk. 

 

3.2 Støygrenser 

 

3.2.1 Grenseverdiene gitt i tabell 3, i Klima- og miljødepartementets retningslinje 
T-1442/2016 gjøres gjeldende for planen. Alle boenheter skal ha tilgang til stille 

side, hvor utendørs lydnivå på fasade ikke overstiger Lden 55 for støyfølsomme 
rom. Alle boenheter skal, for rom med støyfølsomt bruksformål, ha minimum ett 
vindu eller én dør som kan åpnes mot boenhetens stille side (støynivå under 

Lden 55 dB utenfor fasade). Det skal tilbys bruksmessig egnede private eller 



felles private uteoppholdsareal med soner med støynivå under anbefalt grense 

iht. tabell 3 i T-1442/16. 
 

3.3 Luftforurensning 

 
3.3.1 Luftforurensning må ikke overstige laveste verdi i gjeldende retningslinjer 

(T-1520). Tiltakshaver skal dokumentere at krav til luftkvalitet overholdes. 

3.4 Sikre verneverdier / Hensynssone 

 
3.4.1 Eksisterende eiketre vist på plankartet, skal bevares, inkl. treets rotsone. 
 

3.4.2 Det skal plantes et nytt eiketre med plassering som vist på plankartet. 
Eiketreet skal ha en stammeomkrets på minimum 40 cm, målt 1 m fra treets 

rothals. 
 
3.4.3 Det er ikke tillatt med tiltak innenfor hensynsonen som krever graving. 

 

3.5 Parkeringsbestemmelser og trafikkregulerende tiltak 

 
3.5.1 Antall garasjeplasser og antall parkeringsplasser for bil, sykkel og 

forflytningshemmede skal være i henhold til kommunens gjeldende vei- og 
gatenormal. Min. 1 plass pr. leilighet skal være garasjeplass som tinglyses på 
den enkelte leilighet. HC-plasser og gjesteparkering skal være fellesareal for 

boligene de skal betjene. 
 

3.5.2 Parkering skal skje i garasjekjeller slik det fremgår av illustrasjonsplanen.  
 

3.6 Sikrings-, støy- og faresoner 

 
3.6.1 Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri 

sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum. 
Frisiktsonene skal opparbeides samtidig med veianlegget. 
 

4 Bestemmelser for bebyggelse og anlegg 

 

4.1 Formål og plassering 

 
4.1.1 Området kan bebygges med boliger innenfor angitte byggegrenser. 

Bebyggelsens utforming skal være ihht. prinsippene i illustrasjonsplan datert 
28.03.2017. 

 
4.1.2 Garasjeanlegg skal ligge under terreng. Tak skal være dimensjonert for 
11,5 tonn akseltrykk. Området over garasjene skal opparbeides til grøntanlegg i 

henhold til illustrasjonsplan. 
 



4.1.3 Utenfor byggegrensen tillates oppført terrengmurer, benker, beplantning, 

lekeapparater, trapper, gangsti, renovasjon med mer i henhold til 
illustrasjonsplan. 

 

4.2 Utnyttelse 

 

4.2.1 Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 35%. 
 

4.2.2 Parkeringsareal under bygning/planert terreng, medregnes ikke i grad av 
utnytting. 
 

4.3 Høyde 

 

4.3.1 Området kan bebygges med leiligheter i lavblokk. Maksimal kotehøyde på 
gesims skal være i henhold til høyder angitt på reguleringskartet. 
 

4.3.2 Heissjakt og trappehus, kan tillates inntil 1m over angitt kotehøyde, så 
fremt slike elementer er utformet helhetlig med bebyggelsen for øvrig. 

 

4.4 Takform 

 
4.4.1 Bebyggelsen skal ha flate tak. 
 

4.4.2 Takutspring og renner tillates inntil 1 meter utenfor byggegrensen. 
 

4.5 Universell utforming 

 
4.5.1 Minst to tredeler av leilighetene skal utformes som tilgjengelig boenheter. 

Lekeplassen vist på illustrasjonsplan datert 28.03.2017 skal utformes som 
tilgjengelig lekeplass. 

 
4.5.2 Intern gangvei skal være med maks stigning 1:10. 
 

4.6 Funksjons- og kvalitetskrav 

 

4.6.1 I området skal det avsettes minimum 80 m2 egnet fellesareal per boenhet 
på bakkenivå for lek, aktivitet og uteopphold. Av dette skal minimum 25 m2 per 
boenhet opparbeides som nærmiljøanlegg/lekeplass. Arealet skal ikke være 

støyutsatt, ha en hensiktsmessig arrondering, ligge på terrengnivå og ikke være 
brattere enn 1:3, med unntak av akebakker og skjermbelter. Private terrasser og 

balkonger kan ikke medregnes.  
 
 

 



4.7 Renovasjonsanlegg 

 
4.7.1 Det skal etableres nedgravde avfall-stasjoner innenfor angitt byggegrense. 

 

4.8 Kjørevei og gangvei 

 

4.8.1 Boligvei skal opparbeides fra krysset i Nye Vakåsvei etter planer godkjent 
av kommunen. 

 
4.8.2 Berørte arealer utenfor selve veiarealet skal settes i stand ved tilsåing/ 
beplantning samtidig med opparbeidelse av veien. 

 
4.8.3 Veibelysning skal være i henhold til gjeldene veibelysningsnormal for Asker 

kommune. 
 
4.8.4 Nyttekjøring er tillatt på gangvei. 

 

5 Offentlig trafikkområde og teknisk anlegg 

 
5.1 Eksisterende kabler i luftstrekk skal omlegges til jordkabel innenfor 

planområdet. Jordkabler skal framføres samtidig som vei opparbeides. 
 
 

 


