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3025 062720180002 
Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 8. mars 2022 i medhold av  
plan- og bygningslovens §§ 12-12.  
        Asker kommune,  
        for kommunedirektøren 
        Eli Aubert 
 
  
        
PLANBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGUM - JAKSLAND, 
felt B1-4, gbnr. 267 bnr. 16 mfl.  
 
Plankart datert 19.11.2021, sist revidert 08.03.2022. 
Reguleringsbestemmelser datert 21.11.2021, sist revidert 08.03.2022 
 
§ 1 Hensikt (pbl. § 12-7 nr. 1) 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligutbygging i form av 
konsentrert småhusbebyggelse (BKS) og frittliggende småhusbebyggelse (BFS), 
med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, veier, grønt- og friluftsområder. 
Grøntområdet med ravinelandskap og bekk vest i planområdet skal i størst mulig 
grad ivaretas og sikres mot inngrep.  
 
§ 2 Arealformål og hensynssoner (pbl. § 12-7 nr. 1) 
I planen er det regulert områder for følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 Veg (o_SV)  
 Kjøreveg (o_SKV) og (f_SKV) 
 Fortau (o_SF) 
 Annen veggrunn (o_SVG og f_SVG) 
 Torg (f_ST) 

 
Grønnstruktur 

 Naturområde (f_GN, o_GN) 
 Turdrag (f_GTD) 
 Grøntområde vegetasjonsskjerm (f_GV) 

 
Hensynssoner 

 Frisikt (H140) 
 Flomfare (H320) 
 Bevaring naturmiljø (H560) 
 Rekkefølgekrav infrastruktur (H430)  

 
Bestemmelsesområde 

  Midlertidig bygge- og anleggsområde #1 
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§ 3 Forholdet til andre planer mm. (pbl. §§ 12-7 jf. 1-5)  
Planbestemmelsene er utfyllende i forhold til kommuneplanens bestemmelser, plan- 
og bygningsloven og andre gjeldende lovverk, retningslinjer mv. som forvaltes av 
andre myndigheter. Godkjent reguleringsplan for E134 «Rv. 23 Bjørnstad-Dagslett – 
Midtdelerprosjekt» skal opprettholdes. Om ikke annet er spesifikt angitt, gjelder 
kommuneplanens og eventuelle andre overordnede planers bestemmelser for hele 
området.  
 
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK 
 
§ 4 Før rammetillatelse (pbl. § 12-7 nr. 10) 
Før det kan gis rammetillatelse for det omsøkte tiltaket skal: 

 det gjennomføres ytterligere detaljerte geotekniske 
prosjekteringsforutsetninger og gjennomføres detaljerte grunnundersøkelser 
etter føringer gitt i rapport 17.02.2021 

 tekniske planer for vei, renovasjon, vann og avløp, samt annen teknisk 
infrastruktur foreligge.  

 det foreligge en helhetlig VA-rammeplan som viser løsninger for vannforsyning 
(inkl. slokkevannsdekning), spillvannshåndtering, fordrøyning og 
overvannshåndtering, samt flomsikring av bebyggelsen (inkl. flomveier).  

 nødvendig VA infrastruktur med tilstrekkelig slokkevannskapasitet på 
vannledningsnettet innenfor planområdet være sikret. 

 nødvendig tiltak på vannforsyningsnettet utenfor planområdet være sikret, jf. 
VA rammeplan for Røyken sentrum, utarbeidet av Asplan Viak, kapittel. 3.3. 

 kapasitet for avløpsnettet nedstrøms planområdet være sikret, jf. VA 
rammeplan for Røyken sentrum, utarbeidet av Asplan Viak, kapittel. 4. 

 det foreligge en teknisk VA-plan med utgangspunkt i VA-rammeplan, jf. VA 
norm for Asker kommune kapittel 3.6.  

 støyutredning foreligge. 
 der hvor vann- og avløpsanlegg skal etableres i/ved veganlegg, skal 

opparbeidelsen skje samtidig med etablering av veganlegget. 
 det sikres at utbyggingen av Jakslandåsen ligger utenfor faresonen for flom 

ved full gjentetting av inntaket under E134. Jf. VA rammeplan for Røyken 
sentrum, utarbeidet av Asplan Viak, kapittel 5.6. 

 utomhusplan jfr. §16.  
 ved søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig innenfor felt BKS1-4 skal 

det leveres oversiktsplan som viser at den enkelte tomt oppnår krav til 
utearealer med tilfredsstillende stigningsforhold 1:3. Det skal også leveres 
terrengsnitt som viser overgangen til nabotomter. 

 Tilfredsstillende skolekapasitet på ungdomsskoletrinnet i området 
dokumenteres. 

 
§ 5 Før igangsettingstillatelse (pbl. § 12-7 nr. 10) 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for det omsøkte tiltaket skal: 

 plan for bygge- og anleggsfasen foreligge, jfr. §19. 
 miljøoppfølgingsplan foreligge, jfr. §18. 
 skjøtselsplan for Sandvadbekken (med kantvegetasjon) foreligge. 
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 skal det foreligge vurdering av fossilfri eller utslippsfri anleggsplass. 
 skal tekniske planer for tiltak som berører bro over Rv23 (E134) være godkjent 

av Statens Vegvesen, og det skal være inngått gjennomføringsavtale. 
 ny bro over Rv23 (E134) med tilhørende fortau o_SF1, være ferdig 

opparbeidet, kravet gjelder til første bolig innenfor planen. Øvrig infrastruktur 
som etablering av vei, vann- og avløp, grovplanering av tomter med videre 
tillates uten at bro over Rv23 (E134) er ferdigstilt.  

 det foreligge en energiutredning som dokumenterer forbruk og forsyning av 
energi for tiltaket. Utredningen skal særlig fokusere på tilrettelegging av 
alternativ energi til oppvarming av boliger. 
 
 

 
§ 6 Før ferdigattest (pbl. § 12-7 nr. 10) 
Før det kan gis ferdigattest skal: 

 felles leke- og uteoppholdsarealer for gjeldende felt være ferdig opparbeidet i 
henhold til arealkrav og godkjent utomhusplan.  

 turdrag f_GTD 1-2, med tilhørende lekearealer være opparbeidet. 
 det anlegges fortau, o_SF2. Fortauet skal være ferdig opparbeidet før 

bebyggelsen tas i bruk. 
 det etableres interne stier/forbindelser innenfor omsøkte område i samsvar 

med utomhusplan. 
 

 
FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 7 Støy (pbl. § 12-7 nr. 3) 
Innenfor planområdet gjelder grenseverdiene i retningslinjen for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2021) eller senere retningslinje som erstatter denne. Ved 
etablering av nye støyfølsomme bruksformål og nye støykilder, skal grenseverdiene i 
tabell 3 i T-1442 ivaretas. 
 
Det tillates etablert støyskjerm innenfor felt BKS1-3 for å sikre uteoppholdsarealer 
med støynivå under grenseverdier i T-1442/2021. 
 
§ 8  Luftkvalitet (pbl. § 12-7 nr. 3) 
Innenfor planområdet gjelder grenseverdiene i retningslinjen for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) eller senere retningslinje som erstatter denne.  
 
§ 9 Geoteknikk (pbl. § 12-7 nr. 1 og 4) 
Utgravingsarbeider, masseuttak, sprengning og bergsikring skal utføres i tråd med 
geoteknisk utredning og prosjekteringsforutsetninger til byggesak.   

 
Ved prosjektering av sikring av bergskjæring skal det tas estetiske hensyn. 
Permanent sikring skal utformes slik at vegetasjon kan klatre i sikring og skråning, 
med mindre sikkerhetshensyn taler mot det.  
 
Sluttbefaring av stabilitet skal gjennomføres av geotekniker. 
 
§ 10 Terrengtilpassing (pbl. § 12-7 nr. 1 og 4) 
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§10.1 Bebyggelse og terrengtilpasning 
Det skal legges vekt på estetiske kvaliteter ved utforming av bygninger og 
utomhusarealer. Det skal i tillegg legges vekt på at bebyggelsen tilpasses 
terrengforholdene på både egen- og mot nabotomter. 
 
§10.2 Terrengbearbeiding 
Ved terrengbearbeiding for nybygg og uttak av masser, må det mot nabotomter 
etableres nødvendig sikring av eventuelle skjæringer i terrenget.  
 
 
§10.3 Grovplanering 
Det tillates grovplanering av tomter i forbindelse med opparbeidelse av veier og 
andre tekniske anlegg, for å oppnå en rasjonell utbygging og minst mulig transport av 
masser. Illustrasjonsplan datert 21.06.2021 skal være veiledende for 
terrengplanering. 
 
§ 11 Overvannshåndtering (pbl. § 12-7 nr. 1 og 4) 
Håndtering av overvann skal følge treleddstrategien for lokal overvannshåndtering 
(fang og infiltrer, fordrøyning, sikker flomvei). Uteområdene i planområdet skal 
tilrettelegges slik at overvann ved store nedbørsmengder ledes i flomveger, bort fra 
bebyggelse. Overvann skal håndteres og fordrøyes på egen grunn. Vann fra 
taknedløp skal håndteres lokalt.  
Mot Sandvadbekken skal det avsettes tilstrekkelig bredde som gir plass til naturlig 
vegetasjon som dels hindrer og dels reduserer transport av partikkel- og 
næringsstoff, samt eventuelle forurensende stoffer ut i bekken. Overvann fra harde 
overflater mot bekken skal ledes til naturlig infiltrering på egen eiendom og ikke 
direkte ut i bekken. 
 
Det tillates ikke bekkelukking av Sandvadbekken. Lukkede vannveier skal åpnes og 
restaureres. 
Eksisterende dreneringslinjer skal ivaretas ved etablering av nye flomveier. 
Dreneringslinjer er ikke ansett som tørrbekker. 
 
§ 12 Energibruk (pbl. § 12-7 nr. 1 og 14) 
Bebyggelsen skal utredes for bruk av alternativ energi til oppvarming, eksempelvis 
ved bruk av bergvarmepumpe, varmepumpe eller solfanger og solceller. Jfr. 
Energiutredning datert 23.02.2021. 

 
§ 13 Renovasjon (pbl. § 12-7 nr. 1 og 14) 
Innenfor området med konsentrert småhusbebyggelse, felt BKS1-3, skal det 
etableres renovasjonspunkt med delvis nedgravde løsninger. Utforming av anlegget 
skal skje i tråd med renovasjonsselskapets retningslinjer.  
 
§ 14 Kulturminner (pbl. § 12-7 nr. 6) 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og regional minnemyndighet varsles, jf. kulturminneloven § 8 
andre ledd. 
 
§ 15  Utomhusplan (pbl. § 12-7 nr. 12) 
Det skal utarbeides en utomhusplan i målestokk 1:200. Utomhusplanen skal vise: 
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 bebyggelsens plassering i plan og høyde  
 adkomster og frisiktsoner 
 utforming, opparbeidelse og utrustning av lekearealer 
 interne kjøreveier og gangforbindelser med profiler og høydeangivelse 
 koter med eksisterende og prosjektert terreng 
 plassering av terrengforstøtning, trapper og ev. gjerder og avskjerming 
 stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde 
 planlagt avgrensning/skjerming av private hager 
 renovasjonsløsninger 
 plassering av ev. tekniske installasjoner og belysning 
 plassering av brannhydrant/brannkum 
 eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas 
 ny beplantning 
 overvannstiltak 
 snølagring 
 sykkelparkering  
 biloppstillingsplasser på terreng 

 
§ 16 Illustrasjonsplan (pbl. § 12-7 nr. 1) 
Illustrasjonsplan med høydeangivelse vist i koter, med eksisterende og nytt terreng 
datert 25.11.2021, skal være veiledende for utforming og plassering av bebyggelse, 
utearealer og terrengendringer for hele planområdet.  
Ved vesentlige avvik fra veiledende illustrasjonsplan skal endringen redegjøres for 
gjennom dokumentasjonskrav til rammetillatelse. Avvik skal beskrives og vises 
tydelig i plan og snitt, med høydeangivelse vist i koter. 
 
§ 17 Veitegninger (pbl. § 12-7 nr. 1) 
Veitegninger datert 10.06.2021, skal være veiledende for utforming og plassering av 
veier. 
 
§ 18 Miljøoppfølgingsplan (pbl. § 12-7 nr. 12) 
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan i tråd med NS 3466 som skal redegjøre 
for: 

 hvordan miljømålene i miljøprogrammet skal ivaretas gjennom 
detaljprosjektering og byggeprosess. 

 aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak. 

 hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden. 
 håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 

anleggsperioden. 
 massebalanse. 
 hvordan en forhindrer forurensning av bekken vest for planområdet. 
 avfallshåndtering. 
 tiltak for å unngå spredning av fremmede arter. 
 tiltak for å hindre forurensning i grunnen. 
 tiltak for å hindre skader på annen eiendom. 

 
§ 19 Plan for bygge- og anleggsfasen (pbl. § 12-7 nr. 12) 
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Det skal utarbeides en plan for bygge- og anleggsfasen. Planen skal: 
 redegjøre for rigg- og anleggsområder. 
 redegjøre for renhold og støvdemping på og i tilknytning til byggeområdet. 
 redegjøre for driftstider og tiltak for å sikre tilfredsstillende støyforhold i 

forbindelse med støyende aktivitet, i tråd med kapittel 4 i T-1442. 
 vise trafikkavvikling i anleggsfasen med alternative kjøreruter for både 

anleggstrafikk og annen trafikk. 
 redegjøre for trafikksikkerheten for gående og syklende, inklusive skoleveg, og 

beskrive eventuelle avbøtende tiltak. 
 redegjøre for massetransport og mellomlagring av masse.  
 vise utslippskrav (støy, avgasser) for maskiner, kjøretøy og utstyr. 
 vise parkering i tilknytning til byggeplassen.  
 redegjøre for innhold i sprengningsplan og program for rystelsesmålinger. 

 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 20 Byggegrenser (pbl. § 12-7 nr. 2)  
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene. Der hvor byggegrensene 
sammenfaller med formålsgrense, kan bebyggelsen plasseres innenfor 
formålsgrensen.  
Byggegrense fra planområdet til Rv23 (E134) skal være minimum 100 m fra 
senterlinje. 
Utenfor byggegrensen, men innenfor formålsgrensen, tillates etablering av: 

 eventuelle sikringstiltak som spunt og forstøtningsmurer 
 gjesteparkering 
 nettstasjoner 
 manøvreringsarealer renovasjon og renovasjonspunkter 
 konstruksjoner for terrengbearbeidelse, herunder støttemurer mv. 
 overdekket sykkelparkering 
 lekeplasser 
 uteoppholdsarealer for bolig, med tilhørende gjerde/skjerming av privat 

uteoppholdsareal 
 

§ 21 Uteoppholdsareal for bolig (pbl. § 12-7 nr. 4)  
Felles utearealer skal være en god møteplass for alle i lokalsamfunnet, slik at 
opplevelsen av fellesskap og tilhørighet i befolkningen og på tvers av 
befolkningsgrupper styrkes. De skal ha en utforming som gir mulighet for opphold, 
sosialt samvær, rekreasjon og lek på tvers av aldersgrupper. Utearealene skal ha 
gode solforhold, være skjermet mot vind og utformes slik at de kan brukes gjennom 
alle årstider. 
 
Arealer avsatt til aking og/eller skilek i utomhusplan skal ha tilstrekkelig areal for 
oppbremsing uten fare for konflikt med veganlegg.  
 
Hovedandelen av uteoppholdsarealene skal være sammenhengende og ha en 
hensiktsmessig form som er terrengtilpasset/irregulær. Minimum 50 % av 
uteoppholdsarealene på terreng skal ha direkte sollys minst fem timer ved jevndøgn.  
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Følgende arealer kan ikke medregnes som uteoppholdsarealer: 
- arealer brattere enn 1:3 
- arealer med støynivå som overskrider Lden 55dB 

Unntak:  
Arealer som i henhold til utomhusplan og sin funksjon bør ha en stigning brattere enn 
1:3, som terrengtrapper, utendørs amfi m.m., kan likevel medregnes som 
uteoppholdsarealer. Arealer med stigning brattere enn 1:3 kan medregnes i 
uteoppholdsareal begrenset oppad med 100 m2 pr felt. 
 
Det skal etableres et nettverk av gangforbindelser i planområdet, slik at det er enkelt 
og trygt å ferdes som fotgjenger gjennom planområdet. Dette skal fremgå av 
utomhusplanen. 
 
§ 22 Lekeplass (pbl. § 12-7 nr. 1, 4 og 14)  
Områdene skal være felles lekeareal for BKS1-3 og BFS1-4. 
Lekeplasser skal tilrettelegges for lek og opphold for alle aldersgrupper. Alle 
lekearealene skal ha gode solforhold, og være skjermet fra trafikk og støy. Alle 
lekearealer skal ha minimum 50 % direkte sollys i minst fem timer ved jevndøgn. 
Lekearealene skal grense til annet felles uteoppholdsareal, grøntareal eller 
forbindelser/stier innad i planområdet. 
 
De enkelte lekeplassene skal opparbeides med ulikt fokus, med elementer som 
utfordrer barn og voksne i ulike aldersgrupper. Lekeplassene skal til sammen dekke 
funksjoner som klatrelek, balanselek, sandlek, ball lek, huske og terrengformer. 
Innenfor hver av lekeplassene skal det også etableres sittemøbler som inviterer til 
opphold og rekreasjon for alle aldersgrupper.  
 
I tillegg skal det etableres felles drivhus eller dyrkingsplasser, ladepunkt for el- 
sparkesykler og el sykkel i tilknytning til minst én lekeplass innenfor felt BKS1-3, og 
minst én lekeplass innenfor f_GTD1-2. 
 
Det skal etableres småbarnslekeplass, disse skal ligge i nærhet til boligene og skal 
opparbeides med aktiviteter for de minste barna. Nærlekeplass skal opparbeides 
innenfor boligfeltet og skal opparbeides slik at de passer for litt større barn. Innenfor 
de mest sentrale lekeplassene skal deler av arealet opparbeides slik at det 
tilfredsstiller krav til universell utforming.  
 
§ 23 Konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-3 (pbl. § 12-7 nr. 1 og 4) 
§ 23.1 Formål 
Felt BKS1-3 skal benyttes til konsentrert småhusbebyggelse.  

Ved direkte avkjøring fra boenheter i BKS3 til o_SV2 skal det avsettes 
manøvreringsareal innenfor BKS3. 

§ 23.2 Utnyttelse  
Grad av utnytting skal ikke overstige 30% BYA.  
Parkeringsarealer på terreng medregnes i fastsatt % BYA angitt på plankartet.  
Det tillates ikke sekundærbolig. 
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§ 23.3  Høyder (pbl § 12-7 nr. 1) 
Det tillates bebyggelse med maksimal gesimshøyde 7,0 meter og mønehøyde 9 
meter målt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.  
Gesimshøyden må ikke på noe punkt langs fasaden overstige 10 meter regnet fra 
ferdig planert terreng.   
 
Rekkverk for takterrasse i åpent transparent materiale (spiler, glass e.l.) tillates 
etablert over maks regulert gesimshøyde, dersom rekkverket ikke monteres i flukt 
med eller ligger på utsiden av fasadelivet. Rekkverket skal være tilbaketrukket på 
gesimsens takside. 
 
§ 23.4  Terrengbearbeiding 
For felt BKS 1-3 skal omfang av terrengendring dokumenteres til rammetillatelsen.  
Maks terrengendringer (hevet/senket) er angitt under per felt, og beregnes vertikalt 
som punktmålinger. 
Innenfor BKS1a-b tillates terrenget endret maks 5,5 meter. 
Innenfor BKS2 tillates terrenget endret maks 10 meter. 
Innenfor BKS3 tillates terrenget endret maks 5 meter. 
 
§ 23.5 Minste uteoppholdsareal (MUA)  
Det skal avsettes totalt minimum 80 m2 MUA per boenhet, privat MUA skal plasseres 
på terreng. 
 
§ 23.6 Lek 
Det skal avsettes 35 m2 per boenhet til lek. 
Boenheter innenfor felt BKS1-3 skal ha maks 100 meters gangavstand til lekeplass. 
 
§ 23.7 Takterrasser 
Det tillates takterrasser, dersom disse etableres innenfor maksimalt tillatte høyder for 
bebyggelsen.  
 
§ 23.8  Estetisk utforming 
Kvalitet og krav til god arkitektur- og landskapsutforming skal prege utviklingen av 
området i form av; 

 Variasjon i farge og/eller materialitet på bebyggelsen. Valg av materialer skal 
sikre variasjon. Bebyggelsen skal ha utstrakt bruk av tre i materialitet. 

 I utformingen av utearealer skal det legges vekt på naturlig terrengpreg.  
 Det skal være et tydelig skille i struktur og utforming mellom privat, halvprivat 

og offentlig uteoppholdsareal. 
 Eventuelle sokler på bebyggelsen skal sikres en tiltalende arkitektonisk 

utforming, og skal etableres i materialer og farger som harmoniserer med 
bebyggelsen. 

 Bebyggelsen skal plasseres i terrenget slik at det skapes variasjon i høyder. 
 Rekkehus skal plasseres slik at det skapes variasjon i plasseringen av 

bebyggelse. Husene skal tilstrebes plassert forskjøvet overfor hverandre.  
 Konstruksjoner som ikke er boligbebyggelse, slik som terrengtrapper, 

støttemurer, utemøblering og lignende, skal etableres i materialer og farger 
som harmoniserer med boligbebyggelsen.  

 
§ 23.9 Parkering 
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Det skal avsettes og beregnes minimum 18 m2 per parkeringsplass. 
Det skal avsettes minimum 1 parkeringsplass per boenhet og 0,2 
gjesteparkeringsplasser per boenhet.  
Det skal tilrettelegges for etablering av ladestasjoner til el-biler ved hver boenhet. 
Minimum 25 % av p-plassene avsatt til gjesteparkering skal tilrettelegges for elbiler 
med ladepunkt.  
 
Minimum 10 % av p-plassene avsatt til gjesteparkering skal reserveres 
forflytningshemmede.  
Minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet for konsentrert småhusbebyggelse. 
 
§ 24 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-4 (pbl. § 12-7 nr. 1 og 4) 
§ 24.1 Formål 
Felt BFS1-4 skal benyttes til frittliggende småhusbebyggelse.  
 
§ 24.2 Tomtestørrelse 
Boligtomter skal være minimum 700 m2 for enebolig og 1 000 m2 for tomannsbolig. 
 
§ 24.3 Utnyttelse  
Grad av utnytting skal ikke overstige 25 % BYA.  
 
§ 24.4  Høyder  
Det tillates bebyggelse med maksimal gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter 
målt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.  Gesimshøyden må ikke på noe punkt 
langs fasaden overstige 9 meter regnet fra ferdig planert terreng.   
Inntil 1/3 av takflaten på boligen kan bebygges med takoppbygg (ark, kobbhus eller 
takopplett). Maksimal høyde på takoppbygg skal ikke på noe punkt overstige 8,5 
meter, regnet fra ferdig planert terreng. Takoppbygget skal underordne seg takets 
møne. 
 
Garasje skal ha maksimal gesimshøyde på 3 meter og mønehøyde på 5 meter målt i 
forhold til ferdig planert terreng.   
 
For eneboliger tillates maks 1 sekundærbolig på inntil 60 m² BRA per 
hovedbruksenhet.  
 
§ 24.5 Takterrasser 
Det tillates takterrasser, dersom disse etableres innenfor maksimalt tillatte høyder for 
bebyggelsen.  
 
§ 24.6  Garasje 
Avstand til andre bygninger og eiendomsgrenser skal være minimum 1 meter. 
Mot regulert veigrunn kan garasje plasseres med avstand inntil 2 meter, dersom 
garasjen har innkjørsel parallelt med veikant og har rygge- og snusone innenfor egen 
eiendom. Med innkjørsel vinkelrett mot veien skal avstanden være minst 5,5 meter.  
 
§ 24.7 Terrengbearbeiding 
For felt BFS 1-4 skal omfang av terrengendring dokumenteres til rammetillatelsen.  
Maks terrengendringer (hevet/senket) er angitt under per felt, og beregnes vertikalt 
som punktmålinger. 
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Innenfor BFS1 tillates terrenget endret maks 4,5 meter. 
Innenfor BFS2 tillates terrenget endret maks 6,5 meter. 
Innenfor BFS3 tillates terrenget endret maks 5,5 meter. 
Innenfor BFS4 tillates terrenget endret maks 6,5 meter. 

 
§ 24.8 Minste uteoppholdsareal (MUA)  
Det skal avsettes minimum 300 m2 MUA for hver enebolig og 400 m2 MUA for en 
tomannsbolig på egen boligtomt. For sekundærleiligheter skal det avsettes 50 m2 
MUA per boenhet. Takterrasser, balkonger og markterrasser kan medregnes i MUA.  
 
§ 24.9 Lek 
Boenhetene innenfor felt BFS1-4 skal ha maks 200 meters gange til lekeplass. 
 
§ 24.10 Parkering 
Det skal avsettes og beregnes minimum 18 m2 BRA per parkeringsplass. 
Det skal avsettes minimum 2 parkeringsplasser for hovedbruksenheten. Tomten skal 
planlegges slik at minimum 1 plass kan være i garasje. Det er krav til minimum 1 
parkeringsplass i tillegg for sekundærbolig. 
Minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet for frittliggende småhusbebyggelse. 
 
§ 25 Eksisterende frittliggende småhusbebyggelse, BFS5 (pbl. § 12-7 nr. 1 og 4) 
§ 25.1 Formål 
Felt BFS 5 skal benyttes til frittliggende småhusbebyggelse.  
 
§ 25.2 Tomtestørrelse 
Boligtomter skal være minimum 700 m2 for enebolig og 1 000 m2 for tomannsbolig. 
 
§ 25.3 Utnyttelse  
Grad av utnytting skal ikke overstige 25 % BYA.  
Grad av utnytting beregnes som prosent bebygd areal, BYA. Alle bygg på tomta 
inngår i beregningen av BYA.  
 
Ved beregning av BYA for eneboliger skal det alltid medregnes areal på 36 m2 til 
dobbel garasje, enten den bygges eller ikke. Unntak gjelder dersom garasjeanlegg er 
integrert i boligen. Den tredje parkeringsplassen som kreves kan være utomhus og 
skal da ikke inngå i beregningsgrunnlaget for BYA.   
 
§ 25.4  Høyder (pbl § 12-7 nr. 1) 
Det tillates bebyggelse med maksimal gesimshøyde 8 meter og mønehøyde 9 meter 
målt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.  Gesimshøyden må ikke på noe punkt 
langs fasaden overstige 9 meter regnet fra ferdig planert terreng.   
 
Inntil 1/3 av takflaten på boligen kan bebygges med takoppbygg (ark, kobbhus eller 
takopplett). Maksimal høyde på takoppbygg skal ikke på noe punkt overstige 8,5 
meter, regnet fra ferdig planert terreng. Takoppbygget skal underordne seg takets 
møne. 
 
Garasje skal ha maksimal gesimshøyde på 3 meter og mønehøyde på 5 meter målt i 
forhold til ferdig planert terreng.   
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For eneboliger og tomannsboliger tillates maks 1 sekundærleilighet på inntil 60 m² 
BRA per hovedbruksenhet. 
 
§ 25.5 Takterrasser 
Det tillates takterrasser, dersom disse etableres innenfor maksimalt tillatte høyder for 
bebyggelsen.  
 
§ 25.6  Minste uteoppholdsareal (MUA)  
Det skal avsettes minimum 300 m2 MUA for hver enebolig og 400 m2 MUA samlet 
for en tomannsbolig på egen boligtomt. For sekundærbolig skal det avsettes 50 m2 
MUA per boenhet. Takterrasser kan regnes med i MUA.  
 
§ 25.7 Parkering 
Det skal settes av tilstrekkelig med parkeringsplasser for boligenes behov på egen 
grunn. 
Som minimumsnorm gjelder: 
Enebolig Boenhet > 60 m2 - 3 parkeringsplasser/bolig 2 parkeringsplasser/leilighet. 
BRA, Boenhet < 60 m2 BRA - 1,5 parkeringsplass/leilighet. 
Hybel, 1 parkeringsplass/hybel.  
 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
§ 26  Veg- og gatenorm (pbl. § 12-7 nr. 1) 
§ 26.1     Kommunale og private veganlegg 
Alle kommunale og private veg- og parkeringsanlegg skal opparbeides i tråd med 
kommunens til enhver tid gjeldende veg- og gatenorm og/eller krav satt i 
detaljregulering/estetisk veileder.  
 
For felt BKS1a-b tillates avvik fra veinormen ved etablering av snumulighet med bom, 
og trafikken skal skilles i to veier ved innkjøringen til feltet. Hele veisløyfen tillates 
benyttet av renovasjon/redning. 

 
§ 27 Kjøreveg, o_SV1, o_SV2 og o_SV3 (pbl. § 12-7 nr. 14) 
Områdene skal være offentlige, kjøreveiene skal opparbeides i samsvar med 
plankart. Det tillates avvik fra gate- veinorm med direkte avkjørsel til boenheter fra 
kjørevei o_SV2, forutsatt at det avsettes manøvreringsareal innenfor formål BKS3. 

 
Skjæringer og fyllinger skal beplantes/tilsås og gis en tiltalende utforming.  

 
§ 28 Kjøreveg, o_SKV1, o_SKV2 og o_SKV3 (pbl. § 12-7 nr. 14) 
o_SKV2-3 skal være offentlige, kjøreveiene skal opparbeides i samsvar med 
plankart. o_SKV1 skal beholdes som i dag. 
 
§ 29 Kjøreveg, f_SKV_4 (pbl. § 12-7 nr. 14) 
Området skal være felles for felt BFS1-4, adkomstveien skal opparbeides i samsvar 
med plankart. 
 
§ 30  Fortau, o_SF1, o_SF2 og o_SF3 (pbl. § 12-7 nr. 14) 
Områdene skal være offentlige. 
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§ 31 Annen veggrunn grøntareal, o_SVG1-11 (pbl. § 12-7 nr. 1 og 14) 
Områdene skal være offentlige. 
Det tillates oppført tekniske installasjoner knyttet til drift av veganleggene i tråd med 
forskrift om ledninger i offentlig veg. Installasjoner skal ikke være i konflikt med 
nødvendige frisiktsoner. Alle områder skal være tilsådd, tilplantet eller tilrettelagt for 
revegetering innen nærmeste vekstsesong, eller senest innen ett år etter at 
tilhørende veganlegg er tatt i bruk. 

 
§ 32 Felles torg, f_ST 
Feltet skal opparbeides som et felles torg for beboere i området. Det skal etableres 
minst 2 sittegrupper og minimum 2 store trær. f_ST er felles for hele planområdet. 
 
Torget skal opparbeides med vedlikeholdsstasjon for sykkel med verktøy for 
sykkelvedlikehold.  
 
f_ST skal opparbeides med minimum 20 gjesteparkeringsplasser for sykkel derav 5 
plasser for lastesykler, 5 ladepunkter for elsykler/el-sparkesykler, og 8 
gjesteparkeringsplasser for bil tilrettelagt for elbil lading.   
 
 
GRØNNSTRUKTUR 
  
§ 33  Naturområde, f_GN2 (pbl. § 12-7 nr. 1, 4 og 14) 
Innenfor felt f_GN2 tillates oppføring av mindre elementer til rekreasjon, lek og 
samvær mellom ulike generasjoner. Elementene kan eksempelvis være hinderløype, 
felles dyrkning, sitteplasser ol. Felt f_GN2 er felles for felt BFS 1-4.  
 
§ 34 Turdrag, f_GTD1-2 (pbl. § 12-7 nr. 1, 4 og 14) 
Det skal etableres et turdrag, f_GTD som sikrer en forbindelse for myke trafikanter 
gjennom planområdet. Innenfor området skal det opparbeides en lekeplass på 
minimum 100 m2. Felt f_GTD1-2 er felles for felt BFS 1-4.  

 
§ 35 Grøntområde vegetasjonsskjerm (f_GV) (pbl. § 12-7 nr. 4) 
Innenfor felt f_GV skal det etableres en buffersone i form av trerekke. f_GV er felles 
for boenheter innenfor felt BKS3. 
 
Ved omdisponering av dyrket mark innenfor felt f_GV, skal matjord tas vare på og 
forflyttes.  
 
Del av stiforbindelse mellom Katrineåsen og Auvi skal reetableres vestover fra 
Jakslandåsen mot Hyggenveiene langs planavgrensningen syd i f_GV. Stien skal 
være åpen for allmenn ferdsel. Se historisk flyfoto av Røyken  1954. 
 
 
HENSYNSSONER 
 
§ 36  Frisikt, H140 (pbl. § 12-7 nr. 1 og 4) 
Frisiktsonene er vist i plankartet. Det skal ikke plasseres konstruksjoner eller 
beplantning som kan være til hinder for sikt. 
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§ 37  Flomfare, H320_1 og H320_2 (pbl. § 12-7 nr. 4) 
Innenfor sonen tillates ikke bebyggelse og anlegg, herunder også veiarealer, under 
kote 116 moh. i henhold til VA- rapport.  
I områder langs vassdrag skal bebyggelse og tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1,  
20-4 og 20-5 sikres mot 200-års flom. 
 
 
§ 38  Bevaring naturmiljø, H560 (pbl. § 12-7 nr. 4) 
Innenfor hensynssonen skal naturområder og naturtyper bevares.  
Området kan ikke brukes til lagring, rigg, massedeponering o.l. Langs 
Sandvadbekken skal kantvegetasjon bevares i tråd med reglene i vannressursloven 
§ 11. 
 
 
 
§ 39 Rekkefølgekrav infrastruktur H430 (pbl. § 12-7 nr. 4) 
Eksisterende bru erstattes med en ny kontinuerlig bru med to kjørebaner og fortau. 
Bruen sikres opparbeidet iht. intensjon i vedtak fra Formannskapet 09.10.2018.  
 
Jfr. § 5, skal det foreligge tekniske planer for tiltak som berører E134 og disse skal 
være godkjent av Statens vegvesen og det skal være inngått gjennomføringsavtale, 
før det kan gis igangsettingstillatelse for det omsøkte tiltaket. 
 
Godkjent reguleringsplan for E134 «Rv. 23 Bjørnstad-Dagslett – Midtdelerprosjekt» 
skal opprettholdes. Dette gjelder både nivået under og til sidene for ny Bråset bru. 
 
 
BESTEMMELSESOMRÅDE 
 
§ 40  Midlertidig bygge- og anleggsområde, #1 (pbl. § 12-7 nr. 4 og 11) 
Sonene er avsatt til skjæringer og fyllinger. Sonene opphører når nødvendige tiltak er 
gjennomført. 


