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Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28. januar 2020 i medhold av  
plan- og bygningslovens §§ 12-12.  
        Asker kommune,  
        For kommunedirektøren 
 
        Marte H. Lie 
 

 

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Kjonebråten, 

 

Plankart datert 25.11.2019 

Reguleringsbestemmelser datert 25.11.2019 

 
Tillegg vedtatt i kommunestyret 28.01.2020: pkt. 3.7 og siste kulepunkt under pkt. 4.4 

1 Planens hensikt 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av sentrumsnære 
boliger på Kjonebråten i Asker kommune. Oppgradert gang- og sykkelveg i forlengelsen 
av Huldreveien mot Asker sentrum og nytt fortau langs Huldreveien sikres i planen. 
Gangvei mellom Kjonebråten og Søndre Borgen reguleres med ny trasé for bedre 
stigningsforhold.   

 

2 Vilkår for gjennomføring 

2.1 Rekkefølgekrav 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 11) 

 Felles leke- og uteoppholdsområde skal være ferdig opparbeidet før ny bebyggelse 
lovlig tas i bruk. 

 Det tillates ikke inngrep i terreng eller fjerning av trær eller annen vegetasjon før 
tillatelse til tiltak er gitt.  

 Jordloven skal gjelde til tiltak igangsettes. 

 Før igangsettelsestillatelse gis for boliger skal fortau o_SF1 og o_SF2 være ferdig 
opparbeidet. Før brukstillatelse gis på boliger skal sykkelvei o_SS1 og ny gangvei 
o_SGG-1 og o_SGG-2 være ferdig opparbeidet. 

2.2 Dokumentasjonskrav 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 12) 

 Før rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan for felt BKS, godkjent av 
kommunen.  

Planen skal vise eksisterende og framtidig terreng og vegetasjon, støttemurer og 
trapper, felles uteoppholdsareal, manøvreringsareal, avkjørsel og frisikt, 
overvannshåndtering og renovasjonsløsning. Minst én lekeplass skal utformes slik 
at den kan benyttes av barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal legges vekt på å 
bruke materialer og beplantning som ikke er allergifremkallende.   

 Før rammetillatelse for hvert av anleggene skal det foreligge utomhusplan for 
henholdsvis gangvei o_SGG1, sykkelvei o_SS1, fortau o_SF2 og o_SF1 som 



ligger langs område regulert til boligbebyggelse, godkjent av kommunen. 

Plassering av hvilebenker og belysning langs o_SF2 skal fremkomme. 

 Før rammetillatelse gis, skal detaljert plan for vann, avløp og overvann være 
godkjent av kommunen. Disse skal være i samsvar med plan for overvann datert 
07.05.2019.  Overvann skal håndteres på egen grunn. 

 Før igangsettelsestillatelse for boligene skal det foreligge plan for sikker ferdsel 
langs SKV1 i anleggsperioden, godkjent av kommunen. 

 Før rammetillatelse for tiltak som krever søknad og tillatelse i henhold til pbl § 20-1 
og 20-2 kan gis, skal det dokumenteres i en miljøoppfølgingsplan hvordan aktuelle 
miljømål skal ivaretas gjennom detaljprosjektering og byggeprosess. 
Miljøoppfølgingsplanen skal inneholde en redegjørelse for tiltak for fossilfri 
byggeplass, bekjempelse av fremmede arter, radon, massebalanse og 
massetransport. 

 

3 Andre fellesbestemmelser 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1) 

3.1 Estetiske krav 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 2) 

 Trafo/ nettstasjon og avfallsanlegg skal tilpasses nabobebyggelse i materialbruk og 
farge.  

 Hele anlegget skal utføres med et helhetlig arkitektonisk uttrykk. 

 

3.2 Støygrenser 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 4)  

 Alle fasader som vender mot støykilden skal ha støynivå lavere enn Lden 65 dB.  

 Minimum 50% av rom med støyfølsomt formål i hver boenhet skal ha vindu mot 
stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 

 Anbefalte grenseverdier for uteoppholdsarealer i støyretningslinje T-1441 skal 
tilfredsstilles.  

3.3 Særlige hensyn til friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 
naturmiljø eller kulturmiljø/ Hensynssone 

(plan- og bygningsloven §§ 12-7 punkt 6 og 11-8 punkt c) 

 Ikke fredede kulturminner i hensynssone H_570_1 skal bevares. Dette er 
steinbrudd og steingjerde som har lokalhistorisk verdi. 

 Ikke fredet kulturminne i hensynssone H_570_2 skal bevares. Dette er kalkovn. 

 H_730 er en gravrøys fra jernalderen og automatisk fredet i henhold til lov om 
kulturminner, 1978, §4. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn 
på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt med mindre det foreligger 
dispensasjon fra kulturminneloven. Tiltak som kan virke direkte eller indirekte på 
kulturminnet skal oversendes regional kulturminnemyndighet for vurdering. 

 Det er ikke stilt vilkår om arkeologisk undersøkelse forbundet med dispensasjon av 
den berørte delen av sikringssonen til den automatisk fredete gravrøysen, id 
79033, som er markert som Bestemmelsesområde #1 i plankartet. 

 Kulturminnene H_570_2 og H_730 skal sikres med gjerder i anleggsperioden. 
Dokumentasjon av ivaretatt sikring i anleggsfasen skal foreligge og godkjennes av 
kommunen før igangsettelsestillatelse.  



 

 

3.4 Parkeringsbestemmelser og trafikkregulerende tiltak 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 7) 
 

 Parkering skal etableres i henhold til følgende tabell: 
      (blokker, småhus, rekkehus o.l. i kollektivnære områder) 

 

Enhet 

 

Antall bilplasser Antall 
sykkelplasser Min Max 

3- roms leilighet og større 1,2 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

2,2 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

2 pr. leilighet 

Min. 1 plass pr. leilighet skal være garasjeplass som tinglyses på den enkelte leilighet (for 3-
roms og større). De øvrige parkeringsplassene, herunder gjesteparkering og plasser 
reservert for forflytningshemmede, skal etableres som fellesareal. Min. 5% av de øvrige 
parkeringsplassene skal reserveres for forflytningshemmede. 

 

 Sykkelparkering skal til enhver tid forholde seg til gjeldende norm. 

 Det skal sikres tilstrekkelig strømtilførsel for etablering av opplegg for ladning av el-
bil på alle parkeringsplassene. 

 Felles avkjørsel skal etableres som vist med piler på plankart. 

 Der Kjonebråten krysser fortauet mot Huldreveien og ved avkjørsel fra Huldreveien 
til BKS skal fortauet ikke senkes ned men utformes på en måte som synliggjør 
myke trafikanters forkjørsrett. Nedsenket kantstein bør vurderes. 

 Frisikt i krysset mellom Huldreveien og Kjonebråten skal ivaretas i henhold til Asker 
kommunes gjeldende Vei- og gatenormal.  

3.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veibelysning langs Huldreveien, gangvei og sykkelvei skal være ihht 
veibelysningsnormal for Asker kommune (2003) og skal være innarbeidet i 
utomhusplan for sykkelvei o_SS1, fortau o_SF2 og o_SF1. 

 

3.6 Sikrings-, støy- og faresoner 

(plan- og bygningsloven § 11-8 punkt a) 

 Det er byggeforbud i faresone H370, 10 meter til begge sider for høyspentledning. 

 
 
3.7      Ivaretagelse av landbruksjord 

 Dersom landbruksjord skal flyttes fra reguleringsområdet, etterstrebes det å flytte 
denne etter modell fra utbyggingen på Høn/Landås. 

 

4 Spesielle bestemmelser til det enkelte arealformål 

4.1 Boligbebyggelse 

4.1.1 Type boligbebyggelse 

 Område BKS i plankart kan benyttes til boligbebyggelse- rekkehus. 



4.1.2 Plassering 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 2) 

 Bebyggelsens plassering skal være innenfor byggegrenser som vist i plankart.  

 Balkonger og karnapper kan krage ut over byggegrense med opp til 2 meter. 

 Parkering skal etableres i garasjekjeller under bygninger/ etablert terreng. Det 
tillates 1 HC parkeringsplass sør for bebyggelse i felt A. 

 Innenfor område avsatt til boliger tillates oppført trappeadkomster ned til 
underjordisk garasjeanlegg utenfor byggegrensene. 

 Innenfor område avsatt til boliger tillates oppført trafo/ nettstasjon med 
hensiktsmessig plassering. Trafo/ nettstasjon kan oppføres utenfor 
byggegrensene. 

 Innenfor område avsatt til boliger tillates etablering av avfallshåndtering oppført 
utenfor byggegrensene. 

4.1.3 Utnyttelse 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1) 
 

 Grad av utnytting skal ikke overstige BRA=9.800 m2. I tillegg tillates inntil 
BRA=700 m2 åpent overbygget areal for balkonger, trapperom til garasjeanlegg fra 
terreng, avfallshåndtering under tak og lignende. 

 Antall boenheter skal ikke overstige 70 

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

4.1.4 Høyde 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1) 

 Gesimshøyde for hver enkelt bolig skal maksimalt være 10 meter over 
gjennomsnittlig terreng.  

 Bebyggelsen skal ha maks gesimshøyder som anvist på plankartet. 

 Gesimshøyde for hvert trapperom med adkomst til garasjeanlegg skal maksimalt 
være 3 meter over gjennomsnittlig terreng. 

4.1.5 Takform og estetiske krav 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1) 

 Bebyggelsen skal ha flate tak. Takene skal være grønne og beplantes med dertil 
egnede arter, f.eks. sedum. 

 Bebyggelsen skal utformes som en arkitektonisk helhet og tilpasses 
omkringliggende terreng. 

 I felt A, H og G kan bygningene tilpasses terrenget ved at nederste etasje utformes 
som underetasje. 

 Planforslagets designhåndbok, datert 25.11.2019, skal legges til grunn ved videre 
bearbeiding av prosjektet til byggesøknad. 

4.1.6 Uteområder 

 I område for boligbebyggelse skal det på bakkenivå avsettes minimum 80 m2 egnet 
uteareal per boenhet. Av dette skal minimum 25 m2 per boenhet opparbeides som 
felles nærmiljøanlegg/lekeplass. Minst én lekeplass skal utformes slik at den kan 
benyttes av barn med nedsatt funksjonsevne. Arealet skal ha en hensiktsmessig 
arrondering og skal ikke være brattere enn 1:3. 

 Hver bolig skal ha privat uteoppholdsareal på bakkeplan, balkong eller terrasse. 
Privat uteoppholdsareal skal ha totalt 3 timer soltilgang i døgnet ved vår- og 
høstjevndøgn. 

 Over parkeringskjelleren skal det være terrengoverdekning / markdekke med en 



min. jorddybde på 0,5 m. Området skal opparbeides som del av grøntanlegget og 
være del av lokal overvannshåndtering. 

 Planforslagets illustrasjonsplan, datert 25.11.2019, og designhåndbok, datert 
25.11.2019, skal legges til grunn for utarbeidelse av utomhusplan.   

4.2 Lekeplass 

 Lekeplasser f_BLK1, f_BLK2, f_BLK3 og f_BLK4 skal anlegges som vist på 
plankartet.  

 Planforslagets designhåndbok, datert 25.11.2019, skal legges til grunn for 
opparbeidelse av lekeplassene.   

 

4.3 Kjørevei og fortau 

 Kommunens til enhver tid gjeldende vei- og gatenormal skal legges til grunn for 
opparbeidelse av kjørevei.  

 Kjørevei SKV 1 Huldreveien skal opparbeides med en bredde på 5 meter. 

 Fortau SF1 langs Huldreveien skal opparbeides med en bredde på 2,5 meter.  

4.4 Fortau, sykkelvei og gang-/sykkelvei 

 Sykkelvei o_SS1 skal opparbeides med bredde på 2,5 meter. Detaljutforming langs 
boligbebyggelsen skal vises på utomhusplanen.  

 Fortau o_SF2 langs sykkelvei skal opparbeides med bredde på 2 meter. 
Detaljutforming langs boligbebyggelsen skal vises på utomhusplanen.  

 Gangvei o_SGG1 skal opparbeides i henhold til Asker kommunes veinormal.  
Det tillates bygget nødvendige støttemurer langs gang-/sykkelveien for å 
muliggjøre gode stigningsforhold. 
Det skal tas spesielt hensyn til kalkovnen innenfor hensynssone H570_3 ved 
planlegging og bygging av gang-/sykkelveien. 

 Det kan etableres hvilebenker langs fortau o_SF2 og sykkelveg o_SS1 der dette er 
hensiktsmessig. Hvilebenkene kan plasseres innenfor annen veggrunn o_SVG4 og 
naturområde GN1/ GN2.  

 I utbyggingsfasen av gang- og sykkelveien etterstrebes det å ivareta den 
registrerte eika. 

 
 

5 Overvann 

5.1 Overvannshåndtering 

 Overvann skal håndteres lokalt. Nedbør skal gis avløp gjennom infiltrasjon i 
grunnen og i åpne vannveier. Det skal etableres overvannsløsninger ihht. 
anbefalinger fra overvannskonsulent i rapport datert 07.05.2019. 

 

 

 
 

 

 



6 Grønnstruktur 

6.1 Naturområde  

 Det skal ikke gjennomføres tiltak som forringer naturverdiene i naturområdene felt 
GN1, GN2 og GN3. 

 Eksisterende sti gjennom naturområdet, er regulert til turveg GT1 og skal bevares 
og sikres god tilkomst fra Huldreveien. 

 Innenfor felt GN1 og GN2 tillates terrengarronderinger i forbindelse med 
opparbeidelse av fortau og sykkelvei og det tillates etablert hvilebenker. 

 Innenfor felt o_GN4 og o_GN5 tillates terrengarronderinger i forbindelse med 
fjerning av eksisterende gangveg og opparbeidelse av ny gang-/sykkelvei. 

 Eksisterende eik vist på plankart skal bevares og gis gode vekstforhold. Det skal 
avsettes tilstrekkelig plass til rotsystem og krone. Ved søknad om tillatelse til tiltak 
skal det dokumenteres at eika sikres i anleggsfasen. 

 Naturverdier som vist i plankart GN1, GN2 og GN3 skal inngjerdes mot 
anleggsområde i anleggsfasen. 

 Stedlig masse som graves ut ved anleggelse av ny gangvei mot Søndre Borgen, 
felt f_GN6, o_GN4 og o_GN5, skal tilbakeføres etter ferdig opparbeidelse. 
Eksisterende gangvei som fjernes skal dekkes til med stedegen masse. 

 

 
 
 
 


