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Revidert 28.06.2021 

Innledning 

Planbeskrivelsen forklarer plankart, planbestemmelser, retningslinjer og definisjoner. Planbeskrivelsen, plankart, 
planbestemmelser, retningslinjer og definisjoner må leses og forstås i sammenheng. Planbestemmelsene er delt mellom 
generelle bestemmelser og bestemmelser til arealformål. Bakgrunn og hensikt for utforming av plankart og planbestemmelser 
fremgår av planbeskrivelsen. 

Digital versjon av kommuneplanens arealplankart med kommunens DOK-data (Det offentlige kartgrunnlaget, fra GeoNorge, med 
aktsomhetskart) fremgår av kommunens kartløsning. 

 GENERELLE BESTEMMELSER (pbl. § 11-9, nr. 5) 

1. FORHOLDET TIL VEDTATTE AREALPLANER

1.1 Forholdet til vedtatte kommunedelplaner (pbl. § 1-5) 
Følgende kommunedelplaner gjelder i Asker: 

• Kommunedelplan for Båtstø, vedtatt 14.09.2017
• Kommunedelplan for E18, vedtatt 08.11.2016
• Kommunedelplan for Holmen-Slependen, vedtatt 29.01.2013
• Kommunedelplan for ny Røykenvei, vedtatt 03.01.1998

Bestemmelser til kommunedelplan skal ved motstrid gjelde foran kommuneplan. 
Arealformål i kommuneplan skal ved motstrid gjelde foran kommunedelplan. 

1.2 Forholdet til vedtatte reguleringsplaner (pbl. § 1-5) 
Reguleringsplaner (områdeplaner/detaljplaner/flatereguleringsplaner/reguleringsplaner/bebyggelsesplaner) 
vedtatt før kommuneplanens arealdel, gjelder så langt det ikke er i strid med følgende forhold i kommuneplanens 
arealdel: 

1.2.1 Arealformål 
Arealformål grønnstruktur og Landbruks-, natur og friluftsområder (LNF) i kommuneplanens arealplankart 
overstyrer annet arealformål i reguleringsplaners arealplankart. 

1.2.2 Generelle bestemmelser 
Kommuneplanens bestemmelser 6.1 Sikring mot naturskade, 6.2 Flomveier, 6.3 Krav til overvannshåndtering, 9.2 
Støy og luftforurensning, 9.9 Naturmangfold, 9.12 Forbudsgrense mot sjø, 9.13 Brygger og sandstrender, 9.16 
Landskapstilpasning og 10.1 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø, overstyrer reguleringsplaner 
der disse bestemmelser er i motstrid med reguleringsplanens bestemmelser. 

1.2.3 Bestemmelser til arealformål boligbebyggelse 
Kommuneplanen overstyrer reguleringsplaner innenfor arealformålet boligbebyggelse der det er motstrid i 
forhold til bestemmelsene 12.5 og 12.6 om plassering av mindre støttemurer og mindre terrenginngrep utenfor 
byggegrense, samt plassering av frittliggende garasje og avfallshus utenfor byggegrense mot vei i områder med 
frittliggende småhusbebyggelse. 
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Forholdet mellom kommuneplan og reguleringsplaner i spesielle boligområder, generelle boligområder samt 
generelle boligområder innenfor 100-metersbeltet langs sjø følger av bestemmelsene 12.7 – 12.10. 
Bestemmelsene åpner ikke for opprettelse av ny grunneiendom ut over gjeldende reguleringsplan.  
 
1.2.4 Hensynsoner 
Kommuneplanen overstyrer reguleringsplaner innenfor definerte hensynsoner for naturmiljø og kulturmiljø, jf. 
kommuneplanens arealplankart og bestemmelser 16.1 – 16.3. 
Kommuneplanen overstyrer reguleringsplaner innenfor definerte hensynsoner for fare og sikring, jf. 
kommuneplanens arealplankart og bestemmelser 17.1 – 17.7. 
Kommuneplanen overstyrer reguleringsplaner innenfor definerte hensynsoner for infrastruktur jf. 
kommuneplanens arealplankart og bestemmelse 18.1. 
Kommuneplanen overstyrer reguleringsplaner innenfor definerte båndleggingssoner, jf. kommuneplanens 
arealplankart og bestemmelser 19.1 – 19.3  
 
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende reguleringsplaner der disse ikke 
selv angir noe annet. 
 
Følgende planer gjelder likevel i sin helhet: 
• Reguleringsplan for Vardåsen alpinanlegg, plan 23C, vedtatt 22.6.1989 
• Reguleringsplaner for Hogstad golfbane, plan 38F, vedtatt 9.9.1992, og 38G, vedtatt 29.4.1993, med 

bestemmelser 
 

 

2. PLANKRAV   
 

2.1 Krav om reguleringsplan (pbl. § 11-9, nr. 1)   
I områder avsatt til byggeformål, arealformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt arealformål 
småbåthavn med tilhørende strandsone, kan det ikke utføres arbeid eller tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, herunder 
opprettelse av ny grunneiendom, før området inngår i reguleringsplan.1   
 
Med byggeformål menes arealformål etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-7 nr.1.  

Opplysning: 
1. Se bestemmelse 2.6 Unntak fra plankrav. 
 

2.2 Krav om ny reguleringsplan ved utbygging i regulerte boligområder (pbl. § 11-9, nr. 1)   
Ved samlet utbygging med 4 eller flere hovedbrukseneheter i strid med gjeldene regulering skal det utarbeides ny 
reguleringsplan.  

 

2.3 Krav om ny reguleringsplan for virksomhet som medfører økt trafikk og/eller støy (pbl. § 11-9, nr. 1 
og nr. 6) 

Ny reguleringsplan kreves utarbeidet ved endring av virksomhet som medfører: 
 

a. Økt trafikk som utløser krav til utbedring av teknisk infrastruktur i tråd med kommunens til enhver tid 
gjeldende vei- og gatenorm.   

b. Støy over anbefalte støygrenser i tabell 3 i den til enhver tid gjeldende retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging T-1442. 

Opplysning: 
1. Vei- og gatenorm for tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner gjelder for sine respektive arealområder inntil 

ny vei- og gatenorm for Asker kommune er vedtatt. 
 

2.4 Krav om ny reguleringsplan ved riving av regulert kulturminne (pbl. § 11-9, nr. 1) 
Riving av kulturminne som er regulert til bevaring, krever ny reguleringsplan som tillater riving. 
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2.5 Krav om samlet plan (pbl. § 11-9, nr. 1) 
2.5.1 Generelt  
Kommunen kan kreve en samlet plan for flere eiendommer. 
 
2.5.2 Krav om samlet plan for Øvre Hallenskog  
For området på Øvre Hallenskog vist med bestemmelsesområde #3 på kommuneplanens arealplankart, tillates 
ikke opprettelse av ny grunneiendom eller ny hovedbruksenhet før det foreligger en samlet plan som ivaretar 
rekkefølgebestemmelser knyttet til etablering av ny hovedatkomstvei, jf. reguleringsplan for Øvre Hallenskog – 
atkomstvei, vedtatt 06.05.2020, samt en helhetlig løsning for grønnstruktur og infrastruktur. 
 
2.5.3 Krav om samlet plan for Dikemarkområdet 
For Dikemark sentrumsområde, vist med sentrumsformål på kommuneplanens arealplankart, kan tiltak som nevnt 
i pbl. § 20-1, herunder opprettelse av ny grunneiendom, ikke finne sted før det er utarbeidet en samlet 
områdeplan eller detaljreguleringsplan. 
 
For det øvrige sykehusområdet på Dikemark, vist med bestemmelsesområde #2 på kommuneplanens 
arealplankart, kan tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, herunder opprettelse av ny grunneiendom, ikke finne sted før det 
er utarbeidet ny plan, enten som kommunedelplan eller områderegulering. 
 
2.5.4 Krav om samlet plan for Brønnøya  
For Brønnøya vist med bestemmelsesområde #5 på kommuneplanens arealplankart kan bruksendring av 
fritidsboliger til bolig ikke finne sted før det er utarbeidet ny detaljreguleringsplan for hele Brønnøya.  

 

2.6 Unntak fra plankrav (pbl. §11-10, nr. 1) 
2.6.1 Områder avsatt til byggeformål1  
I områder avsatt til byggeformål1 er følgende tiltak unntatt fra krav om reguleringsplan, forutsatt at tiltaket er i 
tråd med kommuneplanens bestemmelser: 
a. Tiltak som kan søkes uten krav til ansvarlig søker, med unntak av pbl. § 20-1, bokstav m. 
b. Tiltak unntatt søknadsplikt 
c. Private / offentlig godkjente renseløsninger 
d. Riving av bygninger og anlegg, med unntak av der slike er regulert til bevaring.3, 4 
 
I uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse utenfor 100-metersbeltet langs sjø vist2, skal tiltak unntatt krav om 
reguleringsplan være i tråd med bestemmelse 12.9 Generelle boligområder. 
 
I uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse innenfor 100-metersbeltet langs sjø2, skal tiltak unntatt krav om 
reguleringsplan være i tråd med bestemmelse 12.10 Generelle boligområder innenfor 100-metersbeltet lang sjø. 
 
2.6.2 Områder avsatt til fritidsbebyggelse og kombinert bolig og fritidsbebyggelse 
Innenfor områder avsatt til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse felt KBF eller fritidsbebyggelse er tiltak som 
fremgår av bestemmelse 12.11 Fritidsbebyggelse, unntatt fra krav om reguleringsplan, forutsatt at tiltaket er i tråd 
med kommuneplanens bestemmelser. 

Opplysning: 
1. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
2. 100-metersbeltet langs sjø er vist med bestemmelsesområder #6 på kommuneplanens arealplankart. 
3. Se bestemmelse 2.4 Krav om ny reguleringsplan ved riving av regulert kulturminne 
4. Se bestemmelse 10.1 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturminne.  
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3. REKKEFØLGEKRAV  
 

3.1 Rekkefølgekrav (pbl. § 11-9, nr. 4)   
For kommuneplanperioden gjelder følgende rekkefølgebestemmelser: 
 
3.1.1 Dokumentasjonskrav til sosial og teknisk infrastruktur:  
Ved regulering skal det dokumenteres at det er tilfredsstillende: 

a. Skolekapasitet 
b. Vann- og avløpskapasitet 
c. Transportkapasitet 

 
3.1.2 Sosial infrastruktur: 

a. Utbygging av nye boligfelt, og nye boligprosjekter med mer enn 10 hovedbruksenheter, kan ikke finne 
sted i barneskolekretsene Billingstad, Mellom Nes, Hofstad, Hvalstad, Drengsrud, Rønningen, Blakstad, 
Arnestad, Heggedal, Slemmestad, Frydenlund og Sætre, før nødvendig barneskolekapasitet er etablert, 
eller sikret etablert. 

b. Utbygging av nye boligfelt, og nye boligprosjekter med mer enn 10 hovedbruksenheter, kan ikke finne 
sted i ungdomsskolekretsene Solvang og Røyken, før nødvendig ungdomsskolekapasitet er etablert, eller 
sikret etablert. 

c. Utbygging av nye boligfelt, og nye boligprosjekter med mer enn 10 hovedbruksenheter, kan ikke finne 
sted innen planområdet for kommunedelplan Holmen – Slependen, før nødvendig skolekapasitet er 
etablert, eller sikret etablert.  

d. Innenfor felt BJ1, Elnes, skal det avsettes areal til offentlig formål, barnehage og omsorgsboliger. 
 

3.1.3 Vann- og avløpskapasitet: 
a. Utbygging av ny bolig- og næringsbebyggelse i plansone2 Storsand kan ikke finne sted før tilfredsstillende 

vanntilførsel er etablert, eller sikret etablert. 
b. Utbygging av ny bolig- og næringsbebyggelse i lokalområde Spikkestad kan ikke finne sted før 

tilfredsstillende spillvannsløsning er etablert. 
c. Utbygging av ny bolig- og næringsbebyggelse i lokalområde Sætre kan ikke finne sted før tilfredsstillende 

spillvannsløsning er dokumentert, og ev. sikret etablert.  
 
3.1.4 Transportkapasitet: 

a. Nord for nullvekstlinjen1 kan utbygging med: 
1. Ny næringsbebyggelse over 1000 m² BRA,  
2. Nye boligfelt med mer enn 10 hovedbruksenheter  

ikke finne sted før det er dokumentert og sikret god bussframkommelighet på fylkesveiene fv. 203 
(Drammensveien), fv. 167 (Røykenveien) fv. 165 (Slemmestadveien) mellom utbyggingsområdet og 
E18/Bærums kommunegrense. Aktuelle tiltak for å sikre god bussframkommelighet følger av retningslinje 
til bestemmelsen. 

b. Nesbru senterområde (felt HM1) kan ikke utbygges før ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei for 
strekningen Slependen – Drengsrud er ferdigstilt i henhold til kommunedelplan for E18 -korridor i Asker, 
Slependen – Drengsrud, vedtatt 08.11.2016. 

c. Innenfor planområdet for kommunedelplan Holmen-Slependen gjelder rekkefølgebestemmelser for 
transportkapasitet, slik de er gitt i planbestemmelsene for kommunedelplan Holmen Slependen § 4 
Rekkefølgekrav. 

d. På Dikemark kan det etableres ny virksomhet, næring og/eller inntil 250 boliger, i eksisterende tidligere 
sykehusbebyggelse på felt D1 og D2, uten at det stilles rekkefølgekrav knyttet til transportkapasitet.   
 

3.1.5 Trafikksikkerhet 
a. Før utbygging av boligfelt med 4 eller flere hovedbrukseneheter skal det være etablert trygg skolevei.3  
b. Før utbygging av boligfelt med 10 eller flere hovedbruksenheter skal det sikres gang- og sykkelforbindelse 

til nærmeste senter (nærsenter, lokalsenter eller Asker sentrum).  
c. Før utbygging av området SL10 finner sted skal: 

1. Nødvendig bussframkommelighet langs Rustadveien mellom Slemmestad og Heggedal være etablert. 
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2. Gang- og sykkelvei langs hele Rustadveien være opparbeidet. 
 
3.1.6 Utbyggingsrekkefølge Slemmestad 
Innenfor Slemmestad, vist med bestemmelsesområde #4 på kommuneplanens arealplankart, gjelder følgende 
utbyggingsrekkefølge av feltene: 

a. Utbyggingsfase 1 er felt SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 og SL8 
b. Utbyggingsfase 2 er felt SL11, SL12 og SL13 
c. Utbyggingsfase 3 er felt SL9 

Opplysning: 
1. Nord for nullvekstlinjen er vist med bestemmelsesområde #8 og sør for nullvekstlinjen er vist med #9 på 

kommuneplanens arealplankart. 
2. Se vedlegg 1, retningslinje om plansoner 
3. Se vedlegg 2, definisjon av trygg skolevei. 
 

4. UTBYGGINGSAVTALER 
 

4.1 Utbyggingsavtaler (pbl. § 11-9, nr. 2) 
Det kan inngås utbyggingsavtale i tråd med forutsigbarhetsvedtak.  

Opplysning: 
1. Forutsigbarhetsvedtak følger av vedlegg 3. 
 

5. DEFINISJONER 
 

5.1 Definisjoner (pbl. § 11- 9, nr. 5) 
Følgende begreper er en presisering av kommunens praksis:  
 

- Opparbeidet og sikret opparbeidet 
- Plasskrevende varehandel 
- Kollektivnære områder  
- Bildeling 
- Trygg skolevei 
- Bebyggelse med støyfølsom bruksformål 
- Rom med støyfølsom bruk 
- Stille områder 
- Verdifulle trær 
- Vassdrag 
- Fortetting i boligområder 
- Feltutbygging  
- Småhus 
- Boenhet 
- Hovedbruksenhet 

 

 
- Sekundær boenhet 
- Frittliggende småhusbebyggelse 
- Frittliggende bebyggelse 
- Åpen bebyggelse 
- Enebolig 
- Enebolig med integrert sekundær boenhet 
- Enebolig med frittliggende sekundærboenhet 
- Våningshus  
- Tomannsbolig 
- Konsentrert småhusbebyggelse 
- Rekkehus 
- Kjedehus 
- Terrassert bebyggelse 
- Tre-/firemannsbolig 
- Lavblokk 

 
Begrepene er definert i vedlegg 2 - Utdypende forklaringer og definisjoner. 
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6. SAMFUNNSSIKKERHET 
 

6.1 Sikring mot naturskader (pbl. § 11-9 nr. 6 og  8)  
6.1.1 Flom, snø-, stein-, jord- og flomskred 
Bebyggelse skal sikres mot naturskade.  
 
I forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak som ligger innenfor eller berører aktsomhetssoner, jf. 
aktsomhetskart i kommunens kartløsning, skal det redegjøres for nødvendige sikringstiltak. 
 
Sikkerhet mot naturfare skal dokumenteres av fagkyndig ved utarbeidelse av reguleringsplan. Der det ikke er gjort 
i forbindelse med reguleringsplan, skal det gjøres ved byggesøknad.  
 
Ved regulering og søknad om tiltak etter pbl. § 20-1 hvor det er vurdert å være fare for områdeskred skal 
avbøtende tiltak innarbeides i reguleringsplanen og/eller byggesaken. 
 
For områder uten flomsoneberegninger eller annen flomsonekartlegging, skal det i forbindelse med 
arealplanlegging og søknad om tiltak nær vassdrag redegjøres for nødvendige sikringstiltak etter fagkyndig 
vurdering (flomkartlegging). 
 
Tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 nær vassdrag skal ha en sikkerhetssone mot en flom med 200 års gjentaksintervall 
med klimapåslag tillagt en sikkerhetsmargin på 0,5 meter. 
 
Nær vassdrag defineres som: 
• 20 meter fra bekker (nedbørsfelt mindre enn 20 km²) 
• 100 meter fra elver 
 
Avstander måles på begge sider av vassdrag, horisontalt inn på land fra elve- eller bekkekant ved normal 
vannføring. 
 
6.1.2 Områdeskred 
For alle reguleringsplaner og tiltak i områder under marin grense2 skal fare for områdeskred vurderes jf. pbl. § 28-
1. 
 
Ved regulering og søknad om tiltak etter pbl. § 20 -1 hvor det er vurdert å være fare for områdeskred skal 
sikkerhet mot områdeskred dokumenteres ivaretatt av fagkyndig, og avbøtende tiltak innarbeides i 
reguleringsplanen og/eller byggesaken. 

Opplysning: 
1. Se Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner og veileder for 

sikkerhet mot kvikkleireskred.  
2. Under marin grense inngår marin strandavsetning, hav- og fjordavsetninger, og kan inneholde kvikkleire soner jf. 

aktsomhetskart i kommunens kartløsning.  
3. Se byggteknisk forskrift (TEK 17, kapittel 7). 
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6.2 Flomveier (pbl. § 11-9, nr. 6 og 8) 
Naturlige flomveier skal ivaretas. 
 
Tørrbekker skal holdes åpne og fungere som flomveier. 
Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas. 
 
Det skal avsette areal for nye flomveier ved planlegging og søknad om tiltak som berører eksisterende flomveier. 
Ved etablering av flomveier skal omkringliggende arealer, som bygninger og annen infrastruktur sikres mot 
flomskader. 
Flomveier skal utformes slik at vannet transporteres bort uten å gjøre skade nedstrøms.   

Opplysning: 
1. Flomveier, drenslinjer, flomsoner, erosjon og stormflo fremgår av aktsomhetskart i kommunes kartløsning og skal 

legges til grunn i plan- og byggesaker. 
 

6.3 Krav til overvannshåndtering (pbl. § 11-9 nr. 3 og nr. 6) 
Overvann skal håndteres lokalt. 
 
Ved søknad om tiltak skal det redegjøre for overvannshåndtering, og løsninger skal fremgå av utomhusplaner eller 
situasjonskart. Kommunen kan stille krav om utredning av blågrønn faktor eller tilsvarende ordning. 
 
Asker kommunes til enhver tid gjeldende veileder for lokal overvannshåndtering skal legges til grunn for plan- og 
byggesaker. 

 

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

7.1 Vann og avløp (VA)-rammeplan og tekniske løsninger (pbl. § 11-9, nr. 3) 
VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner. Der VA-rammeplan ikke inngår i reguleringsplan, skal det legges 
ved byggesøknad. 
 
Der to eller flere utbyggingsområder ligger i nærheten av hverandre skal disse vurderes i sammenheng, for å sikre 
en god og felles infrastrukturløsning. 
 
Infrastruktur for vann og avløp skal prosjekteres og etableres i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende VA-
norm. 

 

7.2 Tilknytning til vann- og avløpsanlegg for fritidsbebyggelse (pbl. § 11-9, nr. 3 jf. § 30-6) 
Plan- og bygningslovens bestemmelser i § 27-1 andre til fjerde ledd, og § 27-2 andre til fjerde ledd om 
vannforsyning og avløp gjelder også for fritidsbebyggelse jf. pbl. § 30-6. 

 

7.3 Renovasjonsløsning (pbl. § 11-9, nr. 3 jf. § 30-4) 
Infrastruktur for renovasjon skal planlegges og etableres i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende 
Renovasjonstekniske norm. 

 

7.4 Kabler og ledningsanlegg (jf. pbl. § 11-9, nr.3) 
Ved etablering av nye og utskifting av eksisterende lednings- og fiberanlegg skal disse ligge i bakken, med unntak 
av områder avsatt til LNF. Ved slike tiltak skal allé beplantning og verdifulle trær1 bevares.  

Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av verdifulle trær. 
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7.5 Energibrønn (jf. pbl. § 11-9, nr. 3) 
Ved etablering av energibrønn må hensyn til tuneller og annen infrastruktur under bakken avklares og ivaretas.  

  

8. VEI, TRANSPORT OG PARKERING 
 

8.1 Krav til tekniske løsninger for vei, adkomst og veibelysning (pbl. § 11-9, nr. 3) 
Vei, adkomst og veibelysning skal bygges i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende vei- og gatenorm.   

Opplysning: 
1. Bestemmelsen gjelder for både offentlig (kommunal) og privat vei. 
2. Vei- og gatenorm for tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner gjelder for sine respektive arealområder inntil 

ny vei- og gatenorm for Asker kommune er vedtatt. 
3. Kommunens til enhver tid gjeldende retningslinje for veibygging beskriver hvilke tekniske krav som gjelder for 

veioppbygging, grøfter, asfaltering, veiutstyr m.m. 
 

8.2 Kollektivtraséer (pbl. § 11-9, nr. 3) 
Nye byggetiltak og etablering av nye grunneiendom skal ikke være til hinder for opparbeidelse av fremtidige 
bussfremkommelighetstiltak.  

 

8.3 Transportutredning og mobilitetsplan (pbl. § 11-9, nr. 8)   
Transportutredning og mobilitetsplan skal inngå i alle reguleringsplaner nord for nullvekstlinjen2 for å sikre 
nullvekst i personbiltrafikken ved regulering av: 

a. Ny næringsbebyggelse over 1000 m² BRA,  
b. Nye boligfelt med mer enn 10 hovedbruksenheter 
c. Annen virksomhet som generer trafikk på fylkesveiene.  

 
Mobilitetsplan skal utarbeides ved søknad om: 

a. Etablering av, eller bruksendring til, boligformål med mer enn 10 hovedbruksenheter 
b. Etableringer av og bruksendringer til næringsformål over 1000 m² BRA. 

Opplysning:  
1. Se retningslinjen om krav til mobilitetsplan 
2. Nord for nullvekstlinjen er vist med bestemmelsesområde #8 og sør for nullvekstlinjen er vist med #9 på 

kommuneplanens arealplankart. 
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8.4 Parkeringsnorm (pbl. § 11-9, nr. 5) 
Enhet: per 100 m2 BRA. 
Unntak er markert (U) Jf. kommuneplanens arealplankart og definisjoner i vedlegg 2 

Biloppstillingsplass skal 
være minimum 18 m2. 

 

Arealformål Sentrumsformål Prioritert 
vekstområde 

 Kollektivnære 
områder Kommunen for øvrig 

Nord for nullvekstlinjen2 

Frittliggende 
småhusbebyggelse         
    Pr. boenhet (U) 

Avsatt areal til minimum 2 garasjeplasser for bil pr. hovedbruksenhet  
og 1 biloppstillingsplass for sekundær boenhet 

Konsentrert 
småhusbebyggelse         
     Pr. boenhet (U) 

1,2 - 2,2 biloppstillingsplass og min. 3 sykkeloppstillingsplass 
10 % av p-plassene til bil skal være gjesteparkering og min. 1 p-plass skal være HC –

parkering.  Gjeste- og HC-parkering skal være fellesareal. 

Blokker 
Bestemmelser i punkt 4 
gjelder. 

Maks 1,0 
biloppstillingsplass 

1 - 1,2 
biloppstillingsplass 

1 - 1,5 
biloppstillingsplass 1 - 2 biloppstillingsplass 

Min. 3 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 3 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 3 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 3 
sykkeloppstillingsplass 

Kontor 
Bestemmelser i punkt 2 
gjelder. 

maks 0,5 
biloppstillingsplass 

maks 1 
biloppstillingsplass 

maks 1 
biloppstillingsplass 

maks 1 
biloppstillingsplass 

Min. 2 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 1 
sykkeloppstillingsplass 

Min.1 
sykkeloppstillingsplass 

Min.1 
sykkeloppstillingsplass 

Forretning           
Bestemmelser i punkt 1 
gjelder. 

Maks 3 
biloppstillingsplass 

Maks 2 
biloppstillingsplass 

Maks 1,5 
biloppstillingsplass 

Maks 1,5 
biloppstillingsplass 

Min. 1,2 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 2 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 2 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 2 
sykkeloppstillingsplass 

Fritidsbebyggelse 
Pr. boenhet (U) Min. 1 biloppstillingsplass 

Sør for nullvekstlinjen2 

Frittliggende 
småhusbebyggelse         
   Pr. boenhet (U) 

Avsatt areal til minimum 2 garasjeplasser for bil pr. hovedbruksenhet og 1 biloppstillingsplass for 
sekundær boenhet 

Konsentrert 
småhusbebyggelse         
    Pr. boenhet (U) 

1,2 - 2,2 biloppstillingsplass og min. 2 sykkeloppstillingsplass 
10 % av p-plassene til bil skal være gjesteparkering og min. 1 p-plass skal være HC –

parkering.  Gjeste- og HC-parkering skal være fellesareal. 

Blokker             
Bestemmelser i punkt 4 
gjelder. 

Maks 1,5 
biloppstillingsplass 2 biloppstillingsplass 2 biloppstillingsplass 1 - 2,2 

biloppstillingsplass 
Min. 3 

sykkeloppstillingsplass 
Min. 3 

sykkeloppstillingsplass 
Min. 2 

sykkeloppstillingsplass 
Min. 2 

sykkeloppstillingsplass 

Kontor                
Bestemmelser i punkt 2 
gjelder. 

Maks 2 
biloppstillingsplass 

Maks 2 
biloppstillingsplass 

Maks 2 
biloppstillingsplass 

Maks 2 
biloppstillingsplass 

Min. 1 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 1 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 1 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 1 
sykkeloppstillingsplass 

Forretning           
Bestemmelser i punkt 1 
gjelder. 

Maks 3 
biloppstillingsplass 

Maks 3 
biloppstillingsplass 

Maks 3 
biloppstillingsplass 

Maks 2 
biloppstillingsplass 

Min. 1 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 1 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 1 
sykkeloppstillingsplass 

Min. 0,5 
sykkeloppstillingsplass 

Fritidsbebyggelse 
Pr. boenhet (U) Min. 1 biloppstillingsplass 

Anbefalte parkeringsnormer for andre virksomheter 
  Biloppstillingsplasser Sykkel-/mopedoppstillingsplasser 
Plasskrevende 
varehandel          
Bestemmelser i punkt 1 
gjelder. 

0,5 - 1,5 Min. 1 

Industri og lager           
Bestemmelser i punkt 2 
gjelder. 

0,3 - 1 Min. 0,5 
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Opplysning:  
1. Henvisning til de enkelte bestemmelsespunktene fremgår av parkeringsnorm-tabellen ovenfor. 
2. Nord for nullvekstlinjen er vist med bestemmelsesområde #8 og sør for nullvekstlinjen er vist med #9 på 

kommuneplanens arealplankart. 
3. Se vedlegg 2, definisjon av plasskrevende varehandel.  

Institusjoner, kirker 
etc.           
Bestemmelser i punkt 3 
gjelder. 

0,2 - 1 vurderes særskilt 

Skole                      
Bestemmelser i punkt 3 
gjelder. 

0,2 - 1 vurderes særskilt 

Barnehage          
Bestemmelser i punkt 3 
gjelder. 

0,5 - 2 vurderes særskilt 

Idrett og kultur          
Bestemmelser i punkt 3 
gjelder. 

vurderes særskilt vurderes særskilt 

Parkeringskravet bestemmes vanligvis gjennom reguleringsplan og skal i de fleste tilfeller ligge innenfor gitte intervaller.  
God kollektivtilgjengelighet og tettere bebyggelse tilsier en lav norm for bil. Dårlig kollektivtilbud tilsier en høyere norm for bil.  
BRA – beregnes etter teknisk forskrift, men eksklusiv parkeringsareal. 
1. Generelt 
Kommuneplanens parkeringsnorm gjelder der vedtatte arealplaner henviser til parkeringsnorm, samt der ikke annet er 
bestemt i den enkelte plan 
2.  Forretning og service, sentrumsformål og plasskrevende varehandel3 

a. Det skal tilrettelegges for sambruk av bilparkeringsplasser, basert på mobilitetsplan for aktuelt område.  
b. Nye parkeringsplasser skal fortrinnsvis etableres under bakken.  
c. Minst 5 %, og minimum 1 plass, av parkeringsplassene skal etableres som HC- plasser, og kommer i tillegg til normkravet. 
d. Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være under tak. Sykkelparkering skal ha god arkitektonisk- og bruksmessig 

kvalitet og 5 % skal være tilpasset lastesykkel, sykkelvogner etc.  
e. Ved alle utbyggingsprosjekter med felles parkeringsanlegg, skal det være sikret tilstrekkelig strømtilførsel til at det kan 

etableres opplegg for el-billading på alle p-plassene. 
3. Kontor og næringsformål 
a. Nye parkeringsplasser skal fortrinnsvis etableres under bakken.  
b. Minst 5 %, og minimum 1 plass, av parkeringsplassene skal etableres som HC- plasser, og kommer i tillegg til normkravet. 
c. Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være under tak. Sykkelparkering skal ha god arkitektonisk- og bruksmessig 

kvalitet og 5 % skal være tilpasset lastesykkel, sykkelvogner etc. 
d. Alle utbyggingsprosjekter med felles parkeringsanlegg, skal sikre tilstrekkelig strømtilførsel for etablering av el-billading på 

alle parkeringsplassene. 
4. Skole/ undervisning, barnehage, idrett, kultur og kombinerte formål 
a. Det skal tilrettelegges for sambruk av bilparkeringsplasser basert på mobilitetsplan for aktuelt område.  
b. Minst 5 %, og minimum 1 plass, av parkeringsplassene skal etableres som HC- plasser, og kommer i tillegg til normkravet.  
c. Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være under tak. Sykkelparkering skal ha god arkitektonisk- og bruksmessig 

kvalitet og 5 % skal være tilpasset lastesykkel, sykkelvogner etc. 
d. Ved alle utbyggingsprosjekter med felles parkeringsanlegg, skal det være sikret tilstrekkelig strømtilførsel til at det kan 

etableres opplegg for el-billading på alle p-plassene for ansatte. 
5. Blokker 
a. Innenfor prioritert vekstområde (jf. Temakart areal og transport) skal bildeling vurderes, basert på mobilitetsplan for 

området. I prosjekter større enn 50 enheter skal bildeling etableres.  
b. Minst 20 % av boenhetene skal frikobles fra parkeringsplass, for å sikre at leilighet og parkeringsplass kan selges separat 

(jf. Boligsosial strategi). Alle P-plasser skal disponeres av beboere i sameiet.  
c. Nye parkeringsplasser skal fortrinnsvis etableres under bakken. Ved alle utbyggingsprosjekter med felles parkeringsanlegg, 

skal det være sikret tilstrekkelig strømtilførsel til at det kan etableres opplegg for el-billading på alle p-plassene. 
d. Gjesteparkering er inkludert i normtallene. Gjesteparkering skal etableres som fellesareal.  
e. Minst 5 %, og minimum 1 plass, av parkeringsplassene skal etableres som HC- plasser, og kommer i tillegg til normkravet. 

HC-plasser skal etableres som fellesareal.  
f. Parkeringsplass for kommunale hjemmetjenester etc. skal sikres som del av gjesteparkeringen. 
g. Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være under tak. Sykkelparkering skal ha god arkitektonisk- og bruksmessig 

kvalitet og 5 % skal være tilpasset ulike typer som lastesykkel og sykkelvogner etc.  
h. Det skal utarbeides mobilitetsplan for etablering eller bruksendring av boligformål på mer enn 1000 m2 BRA. 
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9. MILJØKVALITET, ESTETIKK, NATUR, LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR 
 

9.1 Miljøoppfølging (pbl § 11-9 nr. 6 og 8)  
9.1.1 Miljøprogram 
Ved regulering skal det utarbeides et retningsgivende miljøprogram etter prinsippene i NS 3466 Miljøprogram og 
miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-  og anleggs-  og eiendomsnæring. Nødvendige hensyn og ambisjoner 
fra miljøprogrammet skal innarbeides i reguleringsplan. 
 
9.1.2 Miljøoppfølgingsplan 
Til detaljreguleringsforslag for byggeformål1 skal det utarbeides en innledende miljøoppfølgingsplan (MOP) for 
planleggings- og anleggsperioden med utgangspunkt i plansakens miljøprogram og etter prinsippene i NS 3466. 
 
Ved byggesøknad skal det leveres en oppdatert miljøoppfølgingsplan (MOP) som viser hvordan miljøhensyn vil bli 
ivaretatt og dokumentert i hele bygge- og anleggsperioden.  

Opplysning: 
Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
 

9.2 Energi og klima (pbl § 11-9 nr. 3, 6 og 8) 
9.2.1 Klimagassberegning 
Klimagassberegninger skal utarbeides ved: 

a. Nybygg større enn samlet 1000 m2 BRA 
b. Riving av eksisterende bygg større enn samlet 200m2 BRA 
c. Større anleggsprosjekter for bygging av vei, bruer, gang- og sykkelsti, og etablering av ledningsnett for 

vann- og avløp som innebærer inngrep i terreng.  
 
9.2.2 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 
Maskinene og kjøretøyene på bygge- og anleggsplassen bør være elektriske eller bruke hydrogen eller biogass 
der slike løsninger er kommersielt tilgjengelig.  
 
Som maskiner på bygge- og anleggsplassen regnes også aggregater og kompressorer. 

 

9.3 Lysforurensning (pbl. § 11-9, nr. 6) 
Ved lyssetting skal mengde lysforurensning begrenses. Belysning skal være funksjonell og begrenses med hensyn 

til antall lyskilder, lysstyrke og utforming.  

Det skal utarbeides belysningsplan ved: 
a. Oppføring av bygg/anlegg eller bruksendring av hele bygg/anlegg til næring, industri, skole, barnehage, 

idrett, kultur, helseinstitusjoner  
b. Oppføring av nye boligprosjekter med mer enn 10 hovedbruksenheter. 

 
Belysningsplan skal redegjøre for tiltak som begrenser lysforurensning. 
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9.4 Støy og luftforurensning (pbl. § 11-9, nr. 6)  
9.4.1 Grunnlag for regulering og søknad om tiltak 
Ved regulering og søknad om tiltak skal til enhver tid gjeldende: 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T1520 legges til grunn. 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442 legges til grunn. 
• Grenseverdier i T1442, tabell 3 tilfredsstilles 

 
9.4.2 Støysonekart  
Kommunens støysonekart for vei og jernbane er grunnlag for vurdering av ny bebyggelse og behov for støyfaglig 
utredning. Se kommunens kartløsning. 
 
9.4.3 Krav til støyfaglig utredning  
Der forhold til støy ikke er vurdert i reguleringsplan, eller støyvurderingen er eldre enn 10 år skal det ved 
oppføring av ny bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål1 eller 
opprettelse av ny grunneiendom, utarbeides en støyfaglig utredning, jf. krav beskrevet i punkt 9.4.6 Støyfaglig 
utredning.  
 
9.4.4 Gul støysone – vurderingssone  

 
9.4.4.1 Ny bebyggelse 
Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål1 kan oppføres i områder med samlet støynivå utenfor vindu opp til 
Lden 65 dB fra vei og Lden 68 dB fra jernbane, jf. T-1442 under følgende vilkår: 

a. Minste uteoppholdsareal (MUA) for skoler, barnehager og boliger skal ikke ha støynivå over 
grenseverdier i T-1442, tabell 3.2 

b. Alle boenheter (primære og sekundære) har en stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor fasade) 
c. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side (støynivå opp til Lden 55 dB 

utenfor vindu)  
d. Minimum 3 soverom (i hver boenhet) skal ha vindu mot stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor 

vindu) 
e. Vinduer i soverom mot støy- og soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming og behovet for 

kjøling må vurderes 
f. Grenseverdiene for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder er ivaretatt iht. lydklasser definert i 

byggteknisk forskrift 
 
Nødvendige utredninger, avveiinger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom støyfaglig utredning. 
 
9.4.4.2 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål1 innenfor gul støysone kan utvides, påbygges og 
bruksendres under følgende vilkår: 

a. Tiltaket ikke fører til flere boenheter 
b. Nye soverom skal ha vindu mot stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor vindu) 
c. Grenseverdiene for innendørs lydnivå fra utvendige støykilder er ivaretatt iht. lydklasser definert i 

byggteknisk forskrift.  
 
Nødvendige utredninger, avveiinger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom støyfaglig utredning. 

 
9.4.5 Rød støysone – forbudssone  

 
9.4.5.1 Ny bebyggelse  
Oppføring av nye bygninger til støyfølsomt bruksformål1 eller opprettelse av ny grunneiendom til slikt formål, 
kan ikke finne sted i områder som faller inn under rød støysone i henhold til T-1442, tabell 1.  
 
9.4.5.2 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bygninger til støyfølsomt bruksformål1 innenfor rød støysonen kan ikke gjenoppbygges, utvides, 
bruksendres eller påbygges. Etablering av nye boenheter er ikke tillatt. 



18 
 
 

Dersom støynivået ved skjerming reduseres til et nivå under grenseverdiene for rød støysone gjelder 
bestemmelser for gul støysone med vilkår som angitt punkt 9.4.4.  
 
9.4.5.3 Avviksområder for støy  
Innenfor sentrumsformål og avvikssone for støy, vist med bestemmelsesområde #1 på kommuneplanens 
arealplankart, kan ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål1 (med unntak av nye skoler og barnehager) 
oppføres og eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål1 utvides og påbygges i områder med 
støynivå utenfor vindu opp til Lden 70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane, jf. T-1442 på følgende vilkår:  

a. Minste uteoppholdsareal (MUA) for skoler, barnehager og boliger skal ikke ha støynivå over 
grenseverdier i T-1442, tabell 3.2 

b. Alle boenheter (primære og sekundære) har en stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor fasade) 
c. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side (støynivå opp til Lden 55 dB 

utenfor vindu) 
d. Minimum 1 soverom (i hver boenhet) skal ha vindu mot stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor 

vindu) 
e. Vinduer i soverom mot støy- og soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming og behovet for 

kjøling må vurderes 
f. Grenseverdiene for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder er ivaretatt iht. lydklasser definert i 

byggteknisk forskrift 
 
Nødvendige utredninger, avveiinger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom støyfaglig utredning. 
 

9.4.6 Støyfaglig utredning 
Støyfaglig utredning skal dokumentere at støymessige forhold er ivaretatt i henhold til en hvert tid gjeldende 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442, og at grenseverdier i T1442, tabell 3 tilfredsstilles. 
 
Utredningen skal omfatte: 

a. Innendørs og utendørs støynivåer (inkl. refleksjonsstøy og støy fra utendørs kilder) ved alternative 
løsninger for plassering av bebyggelse 

b. Beregning og kartfesting av støysoner med og uten avbøtende tiltak 
c. Dokumentasjon på refleksjonsstøy som følge av nye tiltak og avbøtende tiltak 
d. Effekt av avbøtende tiltak 
e. Dokumentasjon på at byggteknisk forskrift overholdes 

 
Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i reguleringssaker eller ved søknad om rammetillatelse eller 
søknad om tillatelse i ett trinn i byggesaker.  
 
Nødvendige avbøtende tiltak skal innlemmes i reguleringsplanen og byggetillatelsen, og sikres gjennomført før 
brukstillatelse. 

Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av bebyggelse med støyfølsomt bruksformål (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, skoler, barnehager, kontor og overnattingssted). 
2. Se bestemmelse 11.4 om krav til støynivå på uteoppholdsareal. 
 

9.5 Masseforvaltning (pbl. § 11-9, nr. 1, 3 og 8)   
Uttak og mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser tillates kun i område 
ATA1 og ATA2 og området skal inngå i godkjent reguleringsplan. 
 
Områder som er avsatt til råstoffutvinning tillates ikke bebygget eller benyttet på en måte som vanskeliggjør 
framtidig råstoffutvinning. 
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9.6 Terrenginngrep (pbl. § 11-9, nr. 5) 
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og 
vegetasjon. For å unngå større fyllinger og skjæringer ved plassering i terreng, skal høydeforskjellen på tomten tas 
opp i bebyggelsen. 
 
Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn 
tomtens naturlige topografi legger til rette for, tillates ikke uten at dette følger av reguleringsplan. Ferdig planert 
terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.  
 
Følgende unntak tillates utenfor byggverkets fotavtrykk i områder avsatt til byggeformål1, samt spredt LNF 
boligbebyggelse og næringsbebyggelse: 

a. På flate og svakt skrånende tomter skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer maksimalt 
være 0,5 meter, og total høyden på terrengendringer på tomten skal ikke overskride 1 meter.  

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ikke 
overskride 1 meter, og total høyde på terrengendringer på tomten skal ikke overskride 2 meter. Minste 
avstand mellom støttemurer skal være 1,5 meter i terrengets fallretning. 

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer 
ikke overskride 1,5 meter, og summen av høyden på terrengendringer skal ikke overskride 3 meter. 
Minste avstand mellom støttemurer skal være 2 meter i terrengets fallretning. 

d. Høyder måles fra eksisterende terreng, og avstand mellom støttemurer måles fra bunn av øverste 
støttemur til ytterkant topp av nederste støttemur. 

 
Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Det skal ikke etableres støttemurer, 
fyllinger, og/eller skjæringer med total høyde på mer enn: 

a. 0,5 meter nærmere enn 2 meter fra nabogrense. 
b. 1,5 meter nærmere enn 4 meter fra nabogrense. 

 
Utfylling/igjenfylling skal kun skje med rene masser.  

Opplysning: 
1. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
 

9.7 Opparbeidelse av turveier og skiløyper (pbl. § 11-9 nr. 3 og nr. 6) 
Opparbeidelse av turveier og skiløyper som medfører terrengbearbeiding eller fjerning av vegetasjon ut over 
normal skjøtsel tillates kun i henhold til reguleringsplan.  

 

9.8 Omdisponering av dyrket mark (pbl. § 11-9, nr. 6 og 8) 
I alle typer plan- og byggesaker som innebærer formålsendring eller omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark, 
skal det kreves matjordplan. 
 
Matjordplan skal dokumentere at: 

a. Matjord sikres og forflyttes til andre dyrkbare og dyrkede arealer slik at den fortsatt kan utnyttes til 
matproduksjon. 

b. Matjord som forflyttes ikke inneholder uønskede fremmede arter eller planteskadegjørere. 
 
Matjordplan skal forelegges kommunens landbruksmyndighet for uttalelse.  
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9.9 Naturmangfold (pbl. §11-9, nr. 6) 
Ved regulering og ved søknad om tiltak, skal det redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8–12 i 
naturmangfoldloven vedrørende naturmiljø, viktige naturtyper og biologisk mangfold er ivaretatt. 
 
Ved regulering skal det foretas kartlegging av naturmangfold inkl. naturtypekartlegging. Ved søknad om tiltak i 
uregulerte områder eller i områder med reguleringsplan vedtatt før 01.01.2010, skal behov for kartlegging av 
naturmangfold inkl. naturtypekartlegging vurderes.  
 
Naturtypekartlegging skal utføres av fagkyndig.  

 

9.10 Vassdrag1 (bekk, elv, dam og liknende) (pbl. §§ 11-9, nr. 5 og 11-11, nr. 5) 
Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes, og miljøstandarden for vannforekomsten 
skal ikke påvirkes negativt.  
 
Der det langs vassdrag1 ikke er definert hensynssone gjelder bestemmelse 16.2, punkt 16.2.1 Bevaring naturmiljø - 
Vassdrag H560_1 med følgende byggegrense mot vassdrag: 

a. Minste avstand 30 meter i områder avsatt til LNF 
b. Minste avstand 20 meter i områder avsatt til byggeformål3 og blågrønnstruktur. 

Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av vassdrag. 
2. Se vannressursloven § 11 (kantvegetasjon) 
3. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
 

9.11 Lukkede bekker (pbl. § 11-9, nr. 6) 
Det tillates ikke å lukke bekker. 
 
Lukkede bekker kan kreves gjenåpnet ved planlegging og utbygging. 
 
Ved gjenåpning av lukkede bekker forutsettes det at skal det foreligge nødvendig dokumentasjon av eventuelle 
konsekvenser ved gjenåpning. Dokumentasjonen skal også inneholde en plan for gjennomføring av eventuelle 
avbøtende sikringstiltak for omkringliggende arealer, bygninger og annen infrastruktur. Nødvendig 
dokumentasjonen skal utarbeides av fagkyndig. 
 
Bekkeløpet og det omliggende arealet tilknyttet bekken skal avpasses en klimatilpasset flomvannføring i henhold 
til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner (siste revisjon). 

 

9.12 Forbudsgrense mot sjø (§ 11-9, nr. 5 og 6) 
Forbudsgrense mot sjø er vist på kommuneplanens arealplankart. 
 
Nærmere sjø enn angitt forbudsgrense tillates ikke bebyggelse og tiltak etter pbl. § 1-6, eller fjerning av trær eller 
annen verdifull vegetasjon utover normal skjøtsel. 
 
Vedlikehold og nyetablering av offentlige anlegg til navigasjonsmessig bruk er unntatt byggeforbudet. 
 
Det kan gis unntak fra byggeforbudet for følgende: 

a. Tilrettelegging av allmenne friområder/parker eller andre områder herunder kyststi, turstier, 
sanitæranlegg og parkering til allmenn ferdsel og bruk.  

b. Offentlige veier, kommunaltekniske anlegg og offentlig godkjente avkloakkeringsanlegg, forutsatt at disse 
ikke medfører søknadspliktige terrengendringer. 

c. Riving av bygninger og anlegg som ikke har verneverdi.  
d. Tilbygg på inntil 8 m² der dette er nødvendig for å sikre avkloakkering av eiendommen ved tilkobling til 

godkjent vann- og avløpsanlegg, og det kan dokumenters at sanitæranlegg ikke kan integreres i 
eksisterende bebyggelse. Tilbygg skal plasseres i tilknytning til hovedbruksenhet, og i retning bort fra sjø. 
Tilbygg skal ha materialbruk og fargevalg som ikke medfører økt fjernvirkning mot sjø. 
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9.13 Brygger og sandstrender (pbl. §§ 1-5, 11-9, nr. 5 og 11-10 nr. 5) 
9.13.1 Regulerte brygger 
Oppføring av nye brygger tillates kun der dette følger av reguleringsplan vedtatt etter 11.09.1993.  
 
I områder som omfattes av reguleringsplaner som åpner for oppføring av brygger, gjelder følgende: 

a. Det tillates én fastbrygge på maks 10 m² per eiendom med strandlinje. Fastbrygger skal bygges som 
pelebrygge eller utkraget brygge. 

b. Sprengningsarbeider tillates ikke 
c. Støping i sjøbunn i form av tett konstruksjon/bølgebryter tillates ikke. 
d. Molo, steinfyllinger og andre bunnmurte brygger er ikke tillatt. 
e. Fastbrygger som oppføres langsetter sjøkanten skal ikke ta opp mer enn 6 meter av strandlinjen.  
f. Der hvor det er langgrunt tillates i tillegg flytebrygge ut til sjødybde på 1,5 meter middelvannstand. 

Lengden på flytebryggen må ikke overstige 10 meter inkludert landgang, og bredden skal være maksimalt 
2,4 meter.  

g. Utriggere tillates ikke. 
h. Det er ikke tillatt å etablere rekkverk/levegger, lyssetting, flaggstenger eller andre privatiserende 

elementer på eller ved bryggen. 
 
9.13.2 Etablerte brygger 
Endring, riving og gjenoppføring av lovlig etablert brygge er tillatt på følgende vilkår: 

a. Det kan dokumenteres at det er mindre enn 2 år siden bryggen ble skadet/ødelagt og fungerte etter sin 
hensikt. 

b. Tiltak ikke medfører utvidelse av opprinnelig godkjent brygge. Fastbrygge skal likevel ikke overskride 10 
m2, og lengden på flytebrygge må ikke overstige 10 meter inkludert landgang, og bredden skal være 
maksimalt 2,4 meter. Fastbrygger skal bygges som pelebrygge eller utkraget brygge. 

c. Tiltaket for øvrig er i tråd med punkt 9.13.1 Regulerte brygger, bokstav b, c, d, g og h. 
 
9.13.3 Sandstrender 
Det tillates ikke etablering av kunstige sandstrender eller påfylling av ikke-stedegen sandtype, hverken på land 
eller i sjø. 

Opplysning:  
1. Etablering av bøyer er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven. 
 

9.14  Kyststi (pbl. §§ 11-9, nr. 5 og 11-11, nr. 5)   
Kyststi er vist med linje på kommuneplanens arealplankart. Tiltak skal ikke komme i konflikt med kyststien. Langs 
kyststien tillates ikke tiltak eller innretninger som kan ha begrensende virkning eller på annen måte hindre 
allmenn ferdsel. 

 

9.15  Sikring av gangadkomster til grøntområder (pbl. §11-9, nr. 6) 
I regulerings-, dele- og byggesaker skal aktuelle gangadkomster, stier og smett til grønnstruktur og friluftsområder 
sikres/gjennomføres. 
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9.16 Landskapstilpasning (pbl. § 11-9, nr. 7) 
Ny bebyggelse skal ikke bryte åsprofiler, høydedrag eller gi utilsiktede brudd i naturlige landskapssilhuetter. 
Stedegen vegetasjon skal ivaretas.  
 
Viktige siktlinjer til og fra signalbygg/ landemerker og spesielle landskapsformasjoner skal ivaretas.  
 
Nye tiltak skal underordnes viktige landskapstrekk og tilpasses eksisterende terreng.  
 
Ved tiltak på tomter på høydedrag/koller med gjenværende vegetasjon og rester av kollelandskap skal tiltak 
plasseres minst mulig eksponert.  
 
Allé beplantning og verdifulle trær1 skal søkes bevart.  
 
Før tiltak tillates skal det dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas.  
 
Landskapstilpasning kan dokumenters med følgende:  

a. Reelle fotomontasjer med øyehøyde i 1,70 meter. 
b. Illustrasjonstegninger som viser fjernvirkningene og byggets plassering i forhold til landskapet i et større 

perspektiv. 
c. Profiltegninger som viser terrengtilpasninger ut over egne tomtegrenser. 
d. Inntegning av stedegen vegetasjon på utomhusplan. 
e. Verdifulle trær1 skal måles inn.  

Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av verdifulle trær. 
 

9.17 Estetiske krav til bebyggelse og anlegg (pbl. § 11-9, nr. 6) 
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av nye tiltak, samt endringer av eksisterende tiltak, stilles det krav 
til god estetisk utforming. 
 
Bebyggelse og anlegg skal: 

a. Utformes i samspill med tilliggende bebyggelsesstruktur, landskap, terreng, vegetasjon, kultur- og 
naturmiljø, biologisk mangfold og blågrønnstruktur. 

b. Ha plassering, form, skala og material- og fargevalg tilpasset omgivelsene, nabobebyggelse og 
kulturminner. 

c. Fremme gode gate og uterom, samt ta vare på og utvikle eksisterende bebyggelsesstruktur og 
landskapsbilde. 

 
Alle plan- og byggesaker skal inneholde en redegjørelse og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til 
seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. 
 
Ved søknad om oppføring av nybygg og tilbygg/påbygg, skal det utarbeides terrengsnitt som viser eksisterende 
og ferdigplanert terreng med oppriss av tiltaket og bebyggelse på naboeiendommer. Eiendomsgrenser og 
byggegrenser skal fremgå av illustrasjonen.  

 

9.18 Skilt- og reklameinnretninger (pbl. § 11-9, nr. 5) 
Skilt og reklameinnretninger skal være i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for skilt og 
reklameinnretninger i Asker kommune.  
 
Skilt til offentlige og samfunnsnyttige institusjoner i henhold til bestemmelser for skilt og reklameinnretninger 
skal forelegges kommunen for vurdering av unntak fra søknadsplikt. 
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10.  BEVARING AV EKSISTERENDE BYGNINGER OG ANNET KULTURMILJØ 
 

10.1 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (pbl. § 11-9, nr. 7) 
10.1.1 Ved regulering og nye tiltak 
Ved regulering og nye tiltak skal det tas særlig hensyn til kulturminner og kulturmiljøer, herunder historiske 
hageanlegg. Nye bygninger skal være tilpasset områdets bebyggelsesstruktur, karakter og identitetsverdi og nye 
tiltak skal ikke redusere områdets miljø- og verneverdi.1  
 
10.1.2 Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi  
Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi skal bevares. Dette omfatter bl.a. bebyggelse og anlegg oppført på A-
liste fra tidligere Hurum kommune og i kulturminneplan fra tidligere Røyken kommune. 
 
For bebyggelse med høy verneverdi gjelder følgende:  

a. Riving av bebyggelse, herunder konstruksjoner og anlegg, er ikke tillatt. 
b. Bygningene kan settes i stand under forutsetning av at takform, fasadeutforming, materialbruk og 

detaljering er lik eksisterende, eller tilbakeføres til tidligere utseende. 
c. Mindre tilbygg og påbygg kan tillates, dersom endringene underordnes bygningens hovedform og -

volum, material- og fargebruk og utformes på en slik måte at bygningen beholder sin verneverdi.  
 
10.1.3 Bygninger og anlegg fra før 1950 eller SEFRAK-registrert, med ikke avklart verneverdi 
Ved søknad om riving eller ombygging av bygninger og anlegg som er fra før 1950 eller SEFRAK-registrert, med 
ikke avklart verneverdi, kan kommunen stille krav om kulturminnefaglig vurdering av bygningen/anleggets 
verneverdi.  
 
10.1.4 Kulturminne som sekundær boenhet 
På eksisterende tomter avsatt til boligbebyggelse utenfor 100 meters beltet langs sjøen hvor det er tillatt med 
sekundær boenheten, kan den sekundære boenheten etableres i eksisterende frittliggende bygning som er 
registrert som kulturminne, under følgende forutsetninger: 

a. Tiltaket medfører ikke økt bygningsvolum. Hele bygningen kan tas i bruk som sekundær boenhet. 
b. Bygningen beholder sin verneverdi. 
c. Boenheten er tilknyttet godkjent vann- og avløpsanlegg. 

 
10.1.5 Ved søknad om riving av kulturminne3 
Ved søknad om riving av et kulturminne eller ved søknad om tiltak som vil kunne påvirke et kulturmiljø skal det 
foreligge en kulturminnefaglig vurdering av verneverdien av kulturminnet i seg selv, av kulturminnets rolle i det 
fysiske miljø det befinner seg i, og av konsekvenser for kulturmiljøet.  
 
Søknad om riving av kulturminner med høy verneverdi, eller tiltak som vil kunne påvirke et kulturmiljø med høy 
verneverdi, skal forelegges fylkeskommunens kulturminnemyndighet før eventuell tillatelse.  

Opplysning 
1. Se kommunens kartløsning 
2. Se vedlegg 5, A-liste fra Hurum kommune 
3. Se bestemmelse 2.4 Krav om ny reguleringsplan ved riving av regulert kulturminne. 

 
  



24 
 
 

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
 

11.  FELLESBESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
 

11.1 Stedsanalyse (pbl. § 11-9, nr. 7)  
Ved regulering av områder avsatt til byggeformål1 skal det utarbeides en stedsanalyse som skal være førende for 
reguleringsplanen. 

Opplysning: 
1. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
 

11.2 Bevaring av vegetasjon og terreng før regulering (pbl. § 11-9 nr. 1, 4 og 6)  
For områder avsatt til byggeformål1, arealformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt småbåthavn 
med krav om reguleringsplan tillates ikke inngrep i terreng eller fjerning av trær eller annen verdifull vegetasjon, 
utover normal skjøtsel, før området inngår i en reguleringsplan og status til terreng og vegetasjon er fastsatt. 

Opplysning: 
1. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
 

11.3 Andel grøntareal (pbl. § 11-9, nr. 5) 
Der ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal områder avsatt til byggeformål1, utenom sentrumsformål, ha en 
andel grøntareal på bakkenivå som er minimum 30 % av netto tomteareal. 

Opplysning: 
1. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
 

11.4 Uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal (pbl. § 11-9, nr. 5)  
Minste uteoppholdsarealet (MUA) inndeles i tre kategorier: MUA privat, MUA felles og MUA lekeareal.   
 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan, gjelder følgende for uteoppholdsareal: 
 
11.4.1 Fellesbestemmelser for minste uteoppholdsareal (MUA) 

a. Uteoppholdsarealet skal være egnet til lek, aktivitet, opphold og rekreasjon. Areal avsatt til ferdsel 
(sykling, kjøring, parkering, renovasjon og lignende) skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet (MUA). 

b. Uteoppholdsarealet skal ligge på terreng og skal ikke være brattere enn 1:3. Ved planlegging av nye 
boligområder og opprettelse av ny grunneiendom skal 25 % av uteoppholdsarealet ikke være brattere enn 
1:16.  

c. Utforming av gode uteoppholdsarealer skal ikke medføre uheldig planering/oppfylling av terreng, jf. punkt 
16. 

d. Alle uteoppholdsareal som inngår i MUA, skal ha støynivå under Lden 55dB, og tilfredsstille nasjonale 
normer og anbefalinger knyttet annen forurensning, herunder også aktsomhet for magnetfelt og 
strålefare. 

e. Minst 50 % av alle uteoppholdsareal som inngår i MUA skal være solbelagt kl. 15 ved vår- og 
høstjevndøgn. Alle private uteoppholdsarealer (MUA privat) skal ha min. 3 timer sammenhengende 
dokumentert soltilgang ved vår- og høstjevndøgn. 

f. For øvrig gjelder særskilte krav til minste uteoppholdsareal i henhold til tabellen under. 
 
11.4.2 Fellesbestemmelser for minste uteoppholdsareal lekeareal (MUA) 

a. Lekearealer skal gi muligheter for ulike typer lek til alle årstider. De skal kunne brukes av ulike 
aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne.  

b. Lekeareal for barn i ulike aktivitetsgrupper skal framgå av illustrasjonsplan og utomhusplanen.  
c. Utomhusplan med beskrivelse skal redegjøre for lokalisering av ulike funksjoner i forhold til hverandre, 

sol, støy, forurensning og vind. Eventuelle fysiske skiller mellom ulike bruksformål må framgå. 
d. Innenfor lekearealer skal det redegjøres for bevaring og integrering av eksisterende terreng og vegetasjon. 
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11.4.2.1 Nærlekeplass 
Nærlekeplasser bør være synlig fra den enkelte leilighet og bør ha lekeapparater som huske, klatrestativ, sklie, 
sandlekeplass og sitteplass med bord og benker. Aktiviteter og utforming av lekeplassen tilrettelegges for de 
minste barna.  
 
11.4.2.2 Strøkslekeplass 
Strøkslekeplasser bør inneholde en mindre ballbane, en ballvegg, harde flater for sykling, kul/kant, en liten 
akebakke og sitteplass med bord og benker. 

Aktiviteter og utforming av lekeplassen tilrettelegges for større barn i skolealder.  
 
11.4.2.3 Aktivitetsareal 
Aktivitetsarealer: bør ha fotballbane, sykkelløype, areal for skilek, akebakke, klatrevegg/apparat, sitteplasser 
med bord og benker, skatelandskap. Den bør inngå som en del av grønnstrukturen. Aktivitetsarealer kan 
samlokaliseres med skoler, idrettsanlegg, friområder eller lignende. Aktiviteter og utforming av aktivitetsareal 
skal tilrettelegges for barn i alle aldre. 
 

11.4.3 Særskilte krav til minste uteoppholdsareal 
 MUA privat, 

kvm per boenhet 
MUA fellesareal, 
kvm per boenhet 

MUA lekeareal, 
*kvm per boenhet   

   Nærlekeplass Strøkslekeplass Aktivitetsareal 
Generelt Privat 

uteoppholdsareal i 
direkte tilknytning til 
boligen. 

Felles 
uteoppholdsareal skal 
være egnet til 
opphold og aktivitet 
for beboere. 

Nærlekeplass 
skal ha sentral 
beliggenhet 
og maksimal 
gangavstand 
på 50 meter 
fra hver 
boenhet i 
boliggate/-
gruppe 
lekeplassen 
skal betjene. 

Strøkslekeplass 
skal ha sentral 
beliggenhet og 
maksimal 
gangavstand på 
200 meter fra 
hver boenhet i 
boliggate/-
gruppe 
lekeplassen 
skal betjene. 
 

Aktivitetsareal 
skal ha sentral 
beliggenhet og 
maksimal 
gangavstand på 
400 meter fra 
hver bolig i en 
boliggate/-
gruppe 
lekeplassen skal 
betjene. 
 

Sentrumsformål 
Blokker 12 m2 

Kan være balkong, 
terrasse etc. 

15 m2 
MUA felles i 
sentrumsområder kan 
omfatte offentlig 
arealer, med unntak 
av ferdselsårer 
(fortau, 
gangsykkelveier og 
kjørearealer). 

15 m2 *  
 

 

Sosiale boformer  20 m2 
Arealet skal ha 
direkte adkomst fra 
innendørs fellesareal. 

15 m2* 
 

  

Konsentrert småhusbebyggelse og blokk 
Innenfor prioritert vekstområder, med unntak av sentrumsformål 

Blokker  12 m2 
Kan være balkong, 
terrasse etc. 

25 m2 25 m2 * 

min. 250 m2 Min. 1000 m2 
ved mer enn 50 
boenheter 

Min. 2000 m2 
ved mer enn 
150 boenheter 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 
 

125m2 
Minimum 65 m2 skal 
være 
sammenhengende 
areal 

25 m2 25 m2 * 

min. 250 m2 min. 250 m2 min. 250 m2 
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Sosiale boformer  25 m2 

Arealet skal ha 
direkte adkomst fra 
innendørs fellesareal. 

25 m2 * 

min. 250 m2 min. 250 m2 min. 250 m2 

Utenfor prioritert vekstområde 
Blokker 12 m2 

Kan være balkong, 
terrasse etc. 

55 m2 25 m2 * 

min. 250 m2 min. 250 m2 min. 250 m2 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 
 

150m2 

Minimum 75 m2 skal 
være 
sammenhengende 
areal 

55 m2 25 m2 * 

min. 250 m2 min. 250 m2 min. 250 m2 

Frittliggende småhusbebyggelse 
Der annet ikke er bestemt i gjeldende plan gjelder følgende: 
 Takterrasser kan 

medregnes i 
uteoppholdsareal 
dersom takterrassen 
grenser mot annet 
målbart 
uteoppholdsareal på 
terreng, og hvor det 
ikke er nivåforskjell 
mellom terrenget og 
terrassen. 

 Krav til 
nærlekeplass 
gjelder ved 
planlegging av 
4 eller flere 
boenheter. 

Krav til 
strøkslekeplass 
gjelder ved 
planlegging av 
20 eller flere 
boenheter. 

Krav til 
aktivitetsareal 
gjelder ved 
planlegging av 
50 eller flere 
boenheter. 

Enebolig 200 m2 
Minimum 75 m2 skal 
være 
sammenhengende 
areal og med minste 
bredde på 4 meter. 

 25 m2 * 
min. 250 m2 
ved færre enn 
10 boenheter 

Min. 1000 m2  Min. 2000 m2  

Tomannsbolig 150 m2  
per hovedbruksenhet 
Minimum 75 m2 skal 
være 
sammenhengende 
areal og med minste 
bredde på 3 meter. 

 25 m2 * 
min. 250 m2 
ved færre enn 
10 boenheter 

Min. 1000 m2  Min. 2000 m2  

Sekundær 
boenhet 

30 m2 

sammenhengende  
og i direkte 
tilknytning til 
boenheten. 
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11.5 Byggegrense mot vei (pbl. § 11-9, nr. 5)  
I områder avsatt til byggeformål1, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, der det ikke er definert 
byggegrense i gjeldende reguleringsplan/kommunedelplan, gjelder følgende:  

a. Mot fylkesveier i områder med sentrumsformål er byggegrense 15 meter. 
b. Mot Semsveien, Rustadveien, Vollenveien, Heggedalsveien, Kirkeveien, Gamle Drammensvei, 

Blakstadmarka, Langenga, Bleikerveien sør for kryss Røykenveien og mot Drammensveien vest for 
Slottsberget, Liahagen, Dikemarkveien, er byggegrense 20 meter. 

c. Mot fylkesveier for øvrig er byggegrense 30 meter. 
d. Mot kommunale og private veier følger byggegrense av kommunens til enhver tid gjeldende vei- og 

gatenorm.  
 
Avstanden skal måles fra midtlinje i nærmeste kjørebanen. 

Opplysning: 
1. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
2. Der det ikke er motstrid med kommuneplanen følger byggegrenser av veiloven og jernbaneloven. 
3. Der det er byggegrense mot både kjørevei og gang- og sykkelvei, skal lengste totale avstand til vei legges til 

grunn.  
4. Vei- og gatenorm for tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner gjelder for sine respektive arealområder inntil 

ny vei- og gatenorm for Asker kommune er vedtatt. 
 

11.6 Avkjørsel til eiendommer (pbl. § 11-10, nr. 4) 
Det tillates kun én avkjørsel per eiendom, med mindre gjeldende reguleringsplan/kommunedelplan angir annet.  
 
Ved regulering/etablering av ny boligtomt skal avkjørsel skje direkte fra offentlig vei eller fra felles boligvei.  
 
Der slik felles boligvei betjener flere eiendommer, skal arealet reguleres til felles boligvei og etableres som 
fellesareal (realsameie) for de eiendommene veiarealet skal betjene. 

 

11.7 Mobilitetspunkt (pbl. § 11-9, nr. 5)  
Der mobiltetspunkt ikke er angitt i plan, kan mobilitetspunkt etableres i områder avsatt til sentrumsformål, 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, så fremt:  

a. Tiltaket ikke hindrer for trafikkavvikling og fremkommelighet for gående og syklende.  
b. Tiltaket ikke kommer i konflikt med vann- og avløpsledninger, flomveier, frisikt, byggegrense mot kryss, 

areal til veivedlikehold, turstier og allmenn ferdsel 
c. Tiltaket ikke opptar areal for biloppstilling 
d. Det er tilgang til parkering for henting og levering 
e. Tiltaket har en god estetisk utforming og plassering 

 
  



28 
 
 

11.8 Returpunkt og strømboks (pbl. §§ 11-9, nr. 5 og 11-10 nr. 1)  
Der ikke annet følger av reguleringsplan, kan returpunkt og strømboks plasseres i områder avsatt til byggeformål1 
så fremt: 

a. Tiltaket ikke hindrer for trafikkavvikling og fremkommelighet for gående og syklende. 
b. Tiltaket ikke kommer i konflikt med vann- og avløpsledninger, flomveier, frisikt, byggegrense mot kryss, 

areal til veivedlikehold, turstier og allmenn ferdsel 
c. Tiltaket ikke opptar areal for biloppstilling 
d. Det er tilgang til parkering for avlevering 
e. Tiltaket ikke medfører sjenerende støy 
f. Tiltaket har en god estetisk utforming og plassering 

Opplysning: 
1. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
 

11.9 Nettstasjoner (pbl. § 11-9, nr. 5) 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende nettstasjoner, gjelder følgende:  

a. Nettstasjoner tillates oppført i områder avsatt til byggeformål1, samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur, samt i LNF-områder i forbindelse med fremføring av strøm til eksisterende og godkjent 
bebyggelse.  

b. Nettstasjoner tillates ikke oppført på områder avsatt til uteoppholdsareal (lekeplass) eller innenfor 
hensynsoner.  

c. Nettstasjon tillates i tillegg til fastsatt utnyttelse.  
d. Nettstasjonen skal i utforming og plassering tilpasses omgivelsene.  
e. Nettstasjoner tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser, og inntil 2 meter fra eiendomsgrense og 

regulert vei.  
f. Nettstasjoner skal ikke komme i konflikt med vann- og avløpsledninger, flomveier, frisikt, byggegrense 

mot kryss, areal til veivedlikehold, turstier og allmenn ferdsel. 
g. Nettstasjoner skal ha minimum 5 meter avstand fra annen bebyggelse. 

Opplysning: 
1. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan  
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Felles bestemmelser til boligbebyggelse  
 

12.1 Feltutbygging 
Utbygging av boligfelt med 4 eller flere hovedbruksenheter tillates utenfor prioriterte vektsområder1, kun på 
arealer avsatt til framtidig boligbebyggelse på kommuneplanens arealplankart. 

Opplysning: 
1. Prioriterte vekstområder er vist med bestemmelsesområde #7 på kommuneplanens arealplankart. 
 

12.2 Sosiale boformer (pbl. § 11- 9, nr. 5) 
Innenfor prioriterte vekstområder1 kan det etableres sosiale boformer2, hvor en gruppe boliger er knyttet til både 
innvendige og utvendige fellesarealer. 
 
Fellesarealet skal være samlet, og i direkte tilknytning til boenhetene. Det skal være varierte boligstørrelser 
tilrettelagt for en variert beboergruppe.  

Opplysning: 
1. Prioriterte vekstområder er vist med bestemmelsesområde #7 på kommuneplanens arealplankart. 
2. Se vedlegg 1, retningslinjer om sosiale boformer. 
 

12.3 Sekundær boenhet (pbl. § 11-9, nr. 5) 
Sekundær1 boenhet2 tillates kun i tilknytning til enebolig og skal være integrert i hovedbruksenheten, med mindre 
annet er bestemt i den enkelte reguleringsplan.  
 
Maksimal størrelse på sekundær boenhet er 50 m² BRA per fradelt tomt, med mindre annet er bestemt i den 
enkelte reguleringsplan. 
 
Areal til utvendige boder for sekundær boenhet medregnes i maksimal størrelse. 
Overbygget parkering for sekundær boenhet inngår ikke i maksimal størrelse. 

Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av sekundær boenhet. 
2. Se Vedlegg 2, definisjon av boenhet. 
3. Se bestemmelse 10.1.4 om Kulturminne som sekundær boenhet 
4. Se bestemmelse 8.4 og 11.4 med krav til parkering og uteoppholdsareal 
 

12.4 Plassering av mindre støttemurer og mindre terrenginngrep utenfor byggegrense i områder 
med frittliggende småhusbebyggelse (pbl. § 11-9, nr. 5) 

For regulert boligtomt med frittliggende småhusbebyggelse, tillates det mindre støttemurer og mindre 
terrenginngrep utenfor regulert byggegrense, forutsatt at: 

a. De mindre tiltakene ikke er i konflikt med verne- og hensynsoner, vann- og avløpsledninger, flomveier, 
frisikt eller byggegrense mot kryss.  

b. Høyde- og avstandskrav etter bestemmelse 9.6 Terrenginngrep skal ivaretas. 
c. Øvrige krav etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter ivaretas. 

Opplysning: 
1. Se bestemmelse 9.16 Landskapstilpasning 
 

12.5 Plassering av frittliggende garasje og avfallshus utenfor byggegrense mot vei i områder med 
frittliggende småhusbebyggelse (pbl. § 11-9, nr. 5) 

12.5.1 Frittliggende garasje  
For regulert boligtomt med frittliggende småhusbebyggelse, tillates det én frittliggende garasje plassert utenfor 
regulert byggegrense mot kommunal vei og fellesatkomst/fellesboligvei, forutsatt at følgende krav overholdes: 

a. Verken bebygd areal (BYA) eller samlet bruksareal (BRA) skal være over 50,0 m2. BYA og BRA beregnes 
etter NS 3940. 
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b. Der den enkelte plan ikke angir lavere høyde, tillates gesimshøyde inntil 3,0 m og mønehøyde tillates inntil 
4,0 m. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

c. Avstand mellom garasje og bolighus skal være minimum 1,0 m (målt i veggliv). 
d. For garasje med innkjøring parallelt med vei, skal avstand til veiformål være minimum 2,0 m. 
e. For garasje med innkjøring vinkelrett fra vei, skal avstand til veiformål være minimum 5,0 m. Det skal være 

plass til bil foran garasje på egen tomt (minimum 5 m). 
f. Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold. 
g. For riks- og fylkesveier tillates ikke parkering mellom byggegrense og vei. 
h. Plassering av garasje skal ikke komme i konflikt med verne- og hensynsoner, vann- og avløpsledninger, 

flomveier, frisikt eller byggegrense mot kryss. 
 
12.5.2 Avfallshus 
Én bygning/konstruksjon som benyttes til avfallshåndtering/innsamling tillates plassert utenfor byggegrense mot 
kommunal vei og fellesatkomst/fellesboligvei, forutsatt at følgende krav overholdes: 

a. Tiltak har maksimal størrelse på inntil 2,5 m² BYA per hovedbruksenhet,  
b. Tiltaket har maksimal gesimshøyde 2,0 meter målt til ferdig planert terreng og skal plasseres min. 1 meter 

fra regulert vei og annen bygning. 
c. Plassering av tiltaket ikke kommer i konflikt med verne- og hensynsoner, vann- og avløpsledninger, 

flomveier, frisikt eller byggegrense mot kryss. 
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12. BESTEMMELSER TIL BYGGEFORMÅL (PBL. § 11-7, nr.1) 
 

12.6 Bebyggelse og anlegg (felt BA) (pbl. § 11-9, nr. 5  
Områder for bebyggelse og anlegg åpner for kombinert nærings- og boligformål.  
 
12.6.1 Felt BA1 
I felt BA1 kan det etableres boligbebyggelse i kombinasjon med kontor, verksted og lager, bygg og 
anleggsvirksomhet. Eksisterende detaljhandelsvirksomhet kan opprettholdes.  
 
12.6.2 Felt BA2 
I felt BA2 kan det etableres boligbebyggelse i kombinasjon med kontor, verksted og lager, bygg og 
anleggsvirksomhet, samt arealer for plasskrevende varehandel.1 

 

12.6.3 Felt BA3 

I felt BA3 kan det etableres boligbebyggelse i kombinasjon med kontor, verksted og lager, bygg og 
anleggsvirksomhet.   
 
12.6.4 Felt BA3.1 
I felt BA3.1 kan det etableres boligbebyggelse i kombinasjon med kontor, verksted og lager, bygg og 
anleggsvirksomhet, samt idrett. 

Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av plasskrevende varehandel  
 

Bestemmelser til boligområder 
 

12.7 Boligområder (pbl. § 11- 9, nr. 5) 
Innenfor boligområder angitt som spesielle boligområder, generelle områder og boligområder innenfor 100 
metersbeltet langs sjø tillates kun småhusbebyggelse jf. definisjon i vedlegg 2. 

Opplysning: 
1. 100-metersbeltet langs sjø er vist med bestemmelsesområder #6 på kommuneplanens arealplankart. 
 

12.8 Boligområder med spesielle kvaliteter (felt SB) (pbl. § 11- 9, nr. 5, 6 og 7) 
Innenfor boligområder felt SB gjelder følgende: 
 
12.8.1 Tilpasning til eksisterende bebyggelse 
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området i byggestil, utforming, materialbruk, skala og form. 
  
12.8.2 Boenheter3 
I områder som er regulert til frittliggende boliger og der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende 
antall boenheter, tillates én frittliggende enebolig og én integrert sekundær boenhet.  
 
I områder med hensynsone villalandskap (H550_1) som er regulert til frittliggende boliger tillates kun frittliggende 
bolig med én hovedbruksenhet og ingen sekundær boenhet per fradelt tomt, med mindre annet er bestemt i den 
enkelte plan. 
 
12.8.3 Utnyttelse 
I boligområder nord for nullvekstlinjen der den enkelte plan ikke angir BYA (% eller m2), skal grad av utnyttelse 
ikke overstige %-BYA = 15 % av tomtens nettoareal. 
 
I boligområder sør for nullvekstlinjen der den enkelte plan ikke angir BYA (% eller m2), skal grad av utnyttelse ikke 
overstige %-BYA = 20 % av tomtens nettoareal.  
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Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, forutsatt at parkeringsplassene 
ligger på terreng og ikke er overbygd. I beregningen av BYA/BRA skal krav til antall garasjeplasser medtas med 18 
m² pr. plass, jf. bestemmelse 8.4 Parkeringsnorm, uavhengig av om garasje bygges eller ikke. 
 
Avfallshus på inntil 3 m²-BYA per hovedbruksenhet tillates i tillegg til angitt %- BYA. 
 
12.8.4 Høyder 
Der høyde ikke er bestemt i den enkelte plan gjelder følgende: 

a. Høyden skal tilpasses eksisterende bebyggelse. 
b. Gesimshøyde tillates inntil 6,0 meter, og mønehøyde tillates inntil 8,0 meter. Målt fra ferdig planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 
Der reguleringsplan angir etasjebegrensing, med unntak av hensynsone bevaringsområder for kulturminne, 
gjelder følgende: 

a. Der reguleringsplanen tillater mindre enn 2 etasjer tillates gesimshøyde inntil 4,5 meter, og mønehøyde 
inntil 6,5 meter.  

b. Der reguleringsplanen tillater 2 etasjer eller mer, tillates gesimshøyde inntil 5,5 meter, og mønehøyde 
inntil 8,0 meter. 

c. På tomter der eksisterende terreng er flatt (maks. 0,5 meter høydeforskjell innenfor husets fotavtrykk) 
tillates både gesims- og mønehøyde inntil 0,5 meter høyere enn angitt i punktene c og d.   

d. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 
12.8.5 Garasje 
Der annet ikke er bestemt i den enkelte plan vedrørende garasje, gjelder følgende: 

a. Gesimshøyde tillates inntil 3,0 meter, og mønehøyde tillates inntil 4,5 meter.  
b. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
c. Garasje skal være visuelt tilpasset hovedhuset. 

 
Garasjer kan være frittliggende eller integrert i boligen, uavhengig av hva reguleringsplanen angir. 
 
Dersom det fremgår av reguleringsplan at det kan oppføres frittliggende garasje på inntil 36 m² BYA i tillegg til 
fastsatt utnyttelse, så gjelder dette tilsvarende også hvor garasjen integrert i boligen (én bygning). 
 
I det tilfellet garasjen er integrert i boligens hovedvolum (én bygning) vil de høydebestemmelser som gjelder for 
garasje gjelde for den del av bygget som utgjør garasje. 
 
12.8.6 Parkering 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende garasje og biloppstillingsplasser og dimensjonering av 
parkeringsareal, gjelder bestemmelse 8.4 Parkeringsnorm. 
Dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal være i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende vei- 
og gatenorm.5 
 
Innenfor planer som tillater garasje på 35 m2 BYA tillates denne oppført på 36 m2 BYA. 
 
Øvrige bestemmelser til den enkelte plan gjelder. 

Opplysning: 
1. Se bestemmelsen 1.1 Forholdet til vedtatte reguleringsplaner. 
2. Nord for nullvekstlinjen er vist med bestemmelsesområde #8 og sør for nullvekstlinjen er vist med #9 på 

kommuneplanens arealplankart. 
3. Se Vedlegg 2, definisjon av boenhet. 
4. Se bestemmelse 12.4 Sekundær boenhet. 
5. Vei- og gatenorm for tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner gjelder for sine respektive arealområder inntil 

ny vei- og gatenorm for Asker kommune er vedtatt. 
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12.9 Generelle boligområder (felt GB) (pbl. § 11- 9, nr. 5 og 6) 
Innenfor boligområder felt GB regulert til frittliggende bebyggelse vedtatt/stadfestet før 1.1.2005, unntatt arealer 
regulert til spesialområde bevaring, gjelder følgende: 
 
12.9.1 Boenheter3 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende antall boenheter, tillates disse områdene bebygget med 
to boenheter. Det tillates enten én frittliggende enebolig med tilhørende integrert sekundær boenhet eller én 
tomannsbolig.   
 
12.9.2 Utnyttelse 
I boligområder nord for nullvekstlinjen1, der den enkelte plan ikke angir BYA (% eller m2) og/eller ikke angir høyere 
utnyttelse, skal grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 20 % av tomtens nettoareal. For områder på Nesøya 
med hensynsone villalandskap (H550_2) skal grad av utnytting ikke overstige %-BYA = 15 %.  
 
I boligområder sør for nullvekstlinjen1, der den enkelte plan ikke angir BYA (% eller m2) og/eller ikke angir høyere 
utnyttelse, skal grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 23 % av tomtens nettoareal. 
 
Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, forutsatt at parkeringsplassene 
ligger på terreng og ikke er overbygd. I beregningen av BYA/BRA skal krav til antall garasjeplasser medtas med 18 
m² pr. plass, jf. bestemmelse 8.4 Parkeringsnormen, uavhengig av om garasje bygges eller ikke. 
 
Avfallshus på inntil 3 m²-BYA per hovedbruksenhet tillates i tillegg til angitt %- BYA. 
 
Følgende planer gjelder fortsatt mht. utnyttelse: 

a. 179H Del av Poverud Ulven Golfsenter – 1.6.2004 
b. 55i Skustadgata – 18.11.2003 

 
12.9.3 Høyder 
Regulert etasjebegrensing oppheves. 
 
Der gjeldende regulering ikke angir høyere høyde, gjelder følgende: 

a. Gesimshøyde tillates inntil 6,0 meter, og mønehøyde tillates inntil 8,5 meter.  
b. For bebyggelse med pulttak og/eller flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Ved kombinasjon med 

andre takformer tillates gesimshøyde inntil 6,0 meter.  
c. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 
Med flate tak menes tak med maksimalt 4 graders takvinkel 
 
Følgende planer gjelder fortsatt mht. høyde: 

a. 180F Del av Engelsrud v/Svinesjøen – 6.9.1995 
b. 18J Dæli nord – 6.9.2000 
c. 12F Askerbrubakken – 19.9.2001 
d. 165G Vollenveien 33-41 – 13.11.2002 
e. 160A Øvre Elnes vei – 23.9.2003 
f. 27J Kjonebråten – 23.9.2003 

 
12.9.4 Tak 
Regulert takform og takvinkel oppheves. 
 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende ark/opplett/innhugg/kobbhus i takflaten, tillates dette 
etablert over tillatt gesims på følgende vilkår: 

a. Innenfor 1/3 av fasadens lengde per takflate 
b. Gesimshøyde for ark/opplett/kobbhus tillates inntil 8,0 meter, og skal underordnes byggets mønehøyde.  
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Takterrasser5 tillates med inntil 6,5 meters høyde på overkant gulv, og tillates ikke plassert nærmere nabogrense 
enn 4,0 meter.  
 
For takterrasser høyere enn 4,5 meter på overkant gulv, gjelder følgende begrensninger: 

a. Takterrasser og rekkverk må være tilbaketrukket minimum 1,5 meter inn på takflaten fra gesims. 
b. Samlet areal for takterrasser kan maksimalt utgjøre 30 m2.  

 
Alle høyder måles fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 
12.9.5 Garasje 
Der gjeldende regulering ikke angir høyere høyde for garasje, gjelder følgende: 

c. Gesimshøyde tillates inntil 3,0 meter, og mønehøyde inntil 4,5 meter. 
d. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
e. Garasje skal være tilpasset hovedhuset. 

 
Garasjer kan være frittliggende eller integrert i boligen, uavhengig av hva reguleringsplanen angir. 
 
Dersom det fremgår av reguleringsplan at det kan oppføres frittliggende garasje på inntil 36 m² BYA i tillegg til 
fastsatt utnyttelse, så gjelder dette tilsvarende også hvor garasjen er integrert i boligen (én bygning). 
 
I det tilfellet garasjen er integrert i boligen (én bygning) vil de høydebestemmelser som gjelder for boligen også 
gjelde for den del av bygget som utgjør garasje.  
 
12.9.6 Parkering 
Antall garasjeplasser og biloppstillingsplasser skal være i henhold til parkeringsnormen, jf. bestemmelse 8.4 
Parkeringsnormen, uavhengig av om garasjen bygges eller ikke. Dimensjonering/utforming av parkeringsarealene 
skal være i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende vei- og gatenorm6. 
 
Øvrige bestemmelser til den enkelte plan gjelder slik de er vedtatt. 

Opplysning 
1. Se bestemmelsen 1.1 Forholdet til vedtatte reguleringsplaner 
2. Nord for nullvekstlinjen er vist med bestemmelsesområde #8 og sør for nullvekstlinjen er vist med #9 på 

kommuneplanens arealplankart. 
3. Se vedlegg 2, definisjon av boenhet. 
4. Se bestemmelse 12.4 Sekundær boenhet.  
5. Se bestemmelsen 11.4 som angir når takterrasse kan inngå i minste uteoppholdsareal. 
6. Vei- og gatenorm for tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner gjelder for sine respektive arealområder inntil 

ny vei- og gatenorm for Asker kommune er vedtatt. 
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12.10 Generelle boligområder innenfor 100-metersbeltet langs sjø7 (felt GBS) (pbl. § 11- 9, nr. 5 og 6)  
Innenfor boligområder felt GBS regulert til frittliggende bebyggelse, unntatt arealer regulert til spesialområde 
bevaring, gjelder følgende: 
 
12.10.1 Boenheter3  
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende antall boenheter2, tillates disse områdene bebygget med 
én frittliggende enebolig per fradelt tomt. Én integrert sekundær boenhet tillates på tomter over 1200m². 
 
12.10.2 Utnyttelse 
Der den enkelte plan ikke angir BYA (% eller m2), skal grad av utnyttelse ikke overstige %-BYA = 15 % av tomtens 
nettoareal, og samlet BYA skal ikke overstige 200 m². 
 
Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, forutsatt at parkeringsplassene 
ligger på terreng og ikke er overbygd. I beregningen av BYA/BRA skal krav til antall garasjeplasser medtas med 18 
m² pr. plass, jf. bestemmelse 8.4 Parkeringsnorm, uavhengig av om garasje bygges eller ikke. 
 
Avfallshus på inntil 2,5 m²-BYA per hovedbruksenhet tillates i tillegg til angitt %- BYA. 
 
12.10.3 Høyde  
Der høyde ikke er bestemt i den enkelte plan gjelder følgende: 

a. Høyden skal tilpasses eksisterende bebyggelse 
b. Gesimshøyde tillates inntil 6,0 meter, og mønehøyden tillates inntil 8,0 meter. 
c. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 
Der reguleringsplan angir etasjebegrensing, med unntak av hensynsone bevaringsområder for kulturminne, 
gjelder følgende: 

a. Der reguleringsplanen tillater mindre enn 2 etasjer tillates gesimshøyde inntil 4,5 meter, og mønehøyde 
inntil 6,5 meter.  

b. Der reguleringsplanen tillater 2 etasjer eller mer, tillates gesimshøyde inntil 5,5 meter, og mønehøyde 
inntil 8,0 meter. 

c. På tomter der eksisterende terreng er flatt (maks. 0,5 meter høydeforskjell innenfor husets fotavtrykk) 
tillates både gesims- og mønehøyde inntil 0,5 meter høyere enn angitt i punktene d og e.   

d. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 
12.10.4 Tak 
Regulert takform og takvinkel oppheves. 
 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende ark/opplett/innhugg/kobbhus i takflaten, tillates dette 
etablert over tillatt gesims på følgende vilkår: 

a. Innenfor 1/3 av fasadens lengde per takflate 
b. Gesimshøyde for ark/opplett/kobbhus skal underordnes byggets mønehøyde.  

 
Takterrasser5 tillates med inntil 6,5 meters høyde på overkant gulv, og tillates ikke plassert nærmere nabogrense 
enn 4,0 meter.  
 
For takterrasser høyere enn 4,5 meter på overkant gulv, gjelder følgende begrensninger: 

c. Takterrasser og rekkverk må være tilbaketrukket minimum 1,5 meter inn på takflaten fra gesims. 
d. Samlet areal for takterrasser kan maksimalt utgjøre 30 m2. 

 
Alle høyder måles fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 
12.10.5 Garasje  
Der gjeldende regulering ikke angir høyere høyde for garasje, gjelder følgende: 

a. Gesimshøyde tillates inntil 3,0 meter, og mønehøyde inntil 4,5 meter. 
b. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
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c. Garasje skal være visuelt tilpasset hovedhuset. 
 
Garasjer kan være frittliggende eller integrert i boligen, uavhengig av hva reguleringsplanen angir. 
 
Dersom det fremgår av reguleringsplan at det kan oppføres frittliggende garasje på inntil 36 m² BYA i tillegg til 
fastsatt utnyttelse, så gjelder dette tilsvarende også hvor garasjen integrert i boligen (én bygning). 
 
I det tilfellet garasjen er integrert i boligen (én bygning) vil de høydebestemmelser som gjelder for garasje gjelde 
for den del av bygget som utgjør garasje. 
 
12.10.6 Parkering 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende garasje- og biloppstillingsplasser og dimensjonering av 
parkeringsareal, skal antall garasjeplasser og antall biloppstillingsplasser være i henhold til parkeringsnormen, jf. 
bestemmelse 8.4 Parkeringsnorm. Dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal være i henhold til 
kommunens til enhver tid gjeldende vei- og gatenorm.6 

 
Øvrige bestemmelser i den enkelte plan gjelder slik de er vedtatt. 

Opplysning: 
1. Se bestemmelsen 1.1 Forholdet til vedtatte reguleringsplaner 
2. Se bestemmelse 9.12 Forbudsgrense mot sjø 
3. Se vedlegg 2, definisjon av boenhet. 
4. Se bestemmelse 12.4 Sekundær boenhet.  
5. Se bestemmelsen 11.4 som angir når takterrasse kan inngå i minste uteoppholdsareal. 
6. Vei- og gatenorm for tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner gjelder for sine respektive arealområder inntil 

ny vei- og gatenorm for Asker kommune er vedtatt. 
7. 100- metersbeltet langs sjø er vist med bestemmelsesområder #6 på kommuneplanens arealplankart 
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Bestemmelser til andre byggeområder 
 

12.11 Fritidsbebyggelse (pbl. § 11-9 nr. 3, 5 og 6) 
12.11.1 Grunneiendom 
I områder avsatt til kombinert bolig og fritidsbebyggelse felt KBF eller fritidsbebyggelse er oppdeling av 
eksisterende grunneiendom ikke tillatt. 
 
12.11.2 Fritidsbebyggelse utenfor 100 metersbeltet langs sjø1 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan, tillates oppføring av én fritidsbolig på eksisterende ubebygget tomt 
og utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i områder avsatt til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse felt KBF 
eller fritidsbebyggelse utenfor 100-meterbeltet langs sjøen, under følgende forutsetninger: 

 
12.11.2.1 Tilknytning til vann og avløp 

Fritidsboligen skal tilknyttes godkjent vann- og avløpsanlegg.  
 

12.11.2.2 Utnyttelse og parkering  
a. Utvidelse av eksisterende fritidsbolig kan ikke medføre opprettelse av ny boenhet på tomten.  
b. Grad av utnytting skal ikke overskride %-BYA = 15 % av tomtens nettoareal, og samlet BYA skal 

overskrider ikke 125 m². 
c. Det avsettes areal til minimum 1 biloppstillingsplass med 18 m2 pr. plass, eller dokumenters sikret rett 

til biloppstillingsplass i felles parkeringsanlegg. Krav til biloppstillingsplass tillates i tillegg til angitt %-
BYA, forutsatt at parkeringsplassene ligger på terreng og ikke er overbygd.  

 
12.11.2.3 Høyder  

Gesimshøyde tillates inntil 4,0 meter og mønehøyde tillates inntil 6,0 meter, målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

12.11.2.4 Utebelysning 
Det tillates kun utebelysning i form av funksjonell inngangsbelysning. Lyskilden skal avblendes slik at den kun 
lyser nedover. 

 
12.11.3 Fritidsbebyggelse mellom 100-metersbeltet og forbudsgrensen mot sjø1  
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan tillates tilbygg på inntil 15 m2 på eksisterende fritidsbebyggelse i 
områder avsatt til kombinert bolig og fritidsbebyggelse felt KBF og fritidsbebyggelse mellom 100-metersbeltet og 
forbudsgrensen mot sjø, dersom følgende er oppfylt: 

a. Tilbygget er nødvendig for å sikre avkloakkering av eiendommen ved tilkobling til godkjent vann- og 
avløpsanlegg. 

b. Samlet BYA på tomten overskrider ikke 125 m2 inkludert tilbygget. 
c. Tilbygget plasseres i tilknytning til hovedbruksenhet, og i retning bort fra sjø.  
d. Eksisterende bebyggelse og tilbygg skal ha materialbruk og fargevalg som ikke medfører økt fjernvirkning 

mot sjø. 
e. Det tillates kun utebelysning i form av funksjonell inngangsbelysning. Lyskilden skal avblendes slik at den 

kun lyser nedover. 
Opplysning: 
1. 100- metersbeltet langs sjø er vist med bestemmelsesområder #6 på kommuneplanens arealplankart. 
2. Se bestemmelse 2.6 Unntak fra plankrav.  
3. Se bestemmelse 9.12 Forbudsgrense mot sjø 
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12.12 Sentrumsformål (pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9, nr. 5 og 8) 
I områder avsatt til sentrumsformål1 skal himlingshøyde i bebyggelsens første etasje langs strøksgater ha høyde 
minimum 4,5 meter, og arealbruken skal være utadvendt.  
 
Gater (kommunal vei og fylkesvei) gjennom sentrumsformål (jf. temakart areal og transport) skal primært 
utformes med gatepreg og inkludere gode løsninger for busstransport, samt separate anlegg for syklister og 
fotgjengere. Det skal legges særskilt vekt på trafikksikre løsninger for fotgjengere.  

Opplysning: 
1. Se bestemmelse 9.4 Støy og luftforurensning, punkt 9.4.5.3 Avviksområde for støy. 
 

12.13 Næringsbebyggelse (felt NA, NB, NC, ND) (pbl. §§ 11-7, nr. 1 og  11-9. nr. 5) 
12.13.1 Felt NA1 
Innenfor næringsbebyggelse felt NA1 kan det etableres arbeidsintensive virksomheter med mange ansatte og 
besøkende, blant annet detaljhandel og større kontorvirksomheter. 
 
12.13.2 Felt NA2 
Innenfor næringsbebyggelse felt NA2 kan det etableres arbeidsintensive virksomheter med mange ansatte og 
besøkende, blant annet større kontorvirksomheter. Det tillates ikke detaljhandel. 
 
12.13.3 Felt NB1 
Innenfor næringsbebyggelse felt NB1 kan det kun etableres transportbedrifter, verksteder, lagerhaller, bygg- og 
anleggsvirksomheter, ikke-støyende industrivirksomheter samt plasskrevende varehandel.1 

 

12.13.4 Felt NB2 
Innenfor næringsbebyggelse felt NB2 kan det kun etableres transportbedrifter, verksteder, lagerhaller, bygg- og 
anleggsvirksomheter, samt ikke-støyende industrivirksomheter.  
 
12.13.5 Felt NC 
Innenfor næringsbebyggelse felt NC kan det kun etableres industrivirksomheter. 
 
12.13.6 Felt ND 
Innenfor næringsbebyggelse felt ND kan det etableres virksomheter som legger til rette for reiseliv, som hotell og 
servering og annen næringsvirksomhet.  

Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av plasskrevende varehandel. 
 

12.14 Andre typer bebyggelse og anlegg (Felt ATA) (pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 5)  
12.14.1 Felt ATA1 
Innenfor felt ATA1 kan det tillates uttak og mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk 
av masser. 
 
12.14.2 Felt ATA1.1 
Innenfor felt ATA1.1 kan det tillates uttak og mottak av masser, deponi, arealer for mellomlagring og gjenbruk av 
masser, samt idrett. 
 
12.14.3 Felt ATA2 
Innenfor felt ATA2 kan det tillates mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk av 
masser. 
 
12.14.4 Felt ATA3 
Felt ATA3 er avsatt til areal for transformatorstasjoner. 
 
12.14.5 Felt ATA4 
Felt ATA4 er avsatt til areal for infrastrukturanlegg. 
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12.15 Kombinert bebyggelse og anlegg (felt KBF, KBT, KBN og KBFN) (pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 3 
og 5) 

12.15.1 Felt KBF 
Innenfor felt KBF tillates bolig- og fritidsbebyggelse.1 

 
12.15.2 Felt KBF2 
Innenfor felt KBF2 kan eksisterende fritidsbolig bruksendres til helårsbolig under følgende forutsetninger:  

a. Boligen er tilknyttet godkjent vann- og avløpsanlegg. 
b. Boligen har opparbeidet adkomst i tråd med den til enhver tid gjeldende vei- og gatenorm, eller i henhold 

til regulert standard. 
c. Det er opparbeidet trygg skolevei3 med maksimal gangavstand på 4 km til barneskole.  
d. Boligen har standplass for renovasjon i henhold til enhver tid gjeldene forskrift om renovasjon.2 

 
12.15.3 Felt KBT, KBN og KBFN 
Innenfor felt KBT tillates boligbebyggelse og museumsvirksomhet. 
Innenfor felt KBN tillates boligbebyggelse og næringsvirksomhet. 
Innenfor felt KBFN tillates bolig- og fritidsbebyggelse samt næringsvirksomhet. 

Opplysning: 
1. Se bestemmelse 2.5 Krav om samlet plan, punkt 2.5.4 Krav om samlet plan for Brønnøya. 
2. Se Forskrift om renovasjon, Asker kommune, Viken 
3. Se vedlegg 2, definisjon av trygg skole vei 
 

13.  GRØNNSTRUKTUR 
 

13.1 Blågrønnstruktur (pbl. §§ 11-7, nr. 3, 11-9 nr. 5 og 6  og 11-10) 
Innenfor område for blågrønnstruktur skal vegetasjon bevares på en måte som sikrer sammenhengende 
grønnstruktur og grønne lunger.  
 
Det tillates skånsom tilrettelegging for turstier (traseer for ferdsel til fots med bruksbredde på inntil 1,5 meter), 
naturlekeplasser og friluftsliv, samt lettere, nødvendig skjøtsel av vegetasjon. Terrengendringer er ikke tillatt. 

 

13.2 Friområder (pbl. §§ 11-7, nr. 3 og  11-9, nr. 6) 
Innenfor friområder tillates tiltak som styrker allmennhetens bruk av området for natur- og friluftsopplevelser.  

 
  



40 
 
 

14.  LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL 
 

14.1 Fellesbestemmelser LNF-A og LNF-B (pbl. §§  11-7, nr. 5, 11-9 nr. 5 og 6, og 11-11, nr. 1 og 2) 
I områder avsatt til LNF-A (areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag) og LNF-B (areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse) gjelder følgende:  
 
14.1.1 Oppføring av bygg  
I landbruks- natur- og friluftsområdene er oppføring nye bygninger eller andre konstruksjoner og anlegg som ikke 
er ledd i stedbunden næring (ref. H-2401"Gården som ressurs") ikke tillatt. Det samme gjelder oppdeling av 
eksisterende grunneiendom til formål som ikke er ledd i stedbunden næring. 
 
Oppføring av bygninger eller andre konstruksjoner og anlegg tillates ikke på dyrket eller dyrkbar mark, eller i 
områder med skog, med mindre annet følger av jordloven. 
 
14.1.2 Kulturlandskap 
Opparbeidelsestiltak og skjøtsel skal tilpasses kulturlandskapsverdier som allé beplantning, tuntrær og andre 
karakteristiske enkelt trær, åkrer, slåtteenger, beitemarker, steingarder, bakkemurer, veier, stier og andre fysiske 
spor etter tradisjonell landbruksdrift. 
 
I vurdering av søknad om nydyrking, massefylling og bakkeplanering skal det tas hensyn til om denne vil endre 
eller forringe landskapskvalitetene i området. 
 
14.1.3 Terrengendringer  
Terrengendringer som utfylling, oppbevaring eller uttak av masser må følge av reguleringsplan. 
 
Følgende terrengendringer ved bebyggelse tillates uten reguleringsplan såfremt det ikke berører dyrket mark:  

a. I områder med flatt og svakt skrånende terreng tillates støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer med 
maksimal høyde 0,5 meter.   

b. I områder med skrånende terreng med fall 1:6 – 1:3 tillates støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer med 
maksimal høyde 1 meter.   

c. I områder med bratt terreng med terrengfall mer enn 1:3 tillates støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer 
med maksimal høyde 1,5 meter.  

 

14.2 LNF-A (pbl. §§  11-7, nr. 5, 11-9 nr. 5 og 6, og 11-11, nr. 1 og 2) 
Eksisterende boligbebyggelse 
 
Det tillates utvidelse av eksisterende boligbebyggelse i områder avsatt til LNF-A, under følgende forutsetninger: 

a. Eiendommen er tilknyttet godkjent vann- og avløpsanlegg. 
b. Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 15 % av tomtens nettoareal, og samlet BYA skal ikke 

overstige 200 m². 
c. eksisterende uthus på under 50 m² (BRA / BYA) som tidligere var del av gårdsbebyggelse, tillates i tillegg til 

fastsatt utnyttelse under forutsetning av at uthus/uthusene ikke rives eller bruksendres til boligformål. 
d. Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, forutsatt at 

parkeringsplassene ligger på terreng og ikke er overbygd. 
e. I beregningen av BYA/BRA skal krav til antall garasjeplasser medtas med 18 m² pr. plass, jf. bestemmelse 

8.4 Parkeringsnorm, uavhengig av om garasje bygges eller ikke. 
f. Antall parkeringsplasser og biloppstillingsplasser skal være i henhold til parkeringsnormen, jf. 

bestemmelse 8.4 Parkeringsnorm. Dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal være i henhold 
til kommunens til enhver tid gjeldende vei- og gatenorm.3 

Opplysning: 
1. I LNF-områder er forbudsgrensen mot sjø og bestemmelsesområdet #6 100-metersbeltet langs sjø 

sammenfallende på kommuneplanens arealplankart. 
2. Se bestemmelse 9.12 Forbudsgrense mot sjø 
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3. Vei- og gatenorm for tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner gjelder for sine respektive arealområder inntil 
ny vei- og gatenorm for Asker kommune er vedtatt. 

 

14.3 LNF-B (pbl. §§  11-7, nr. 5, 11-9 nr. 3, 5 og 6, og 11-11, nr. 2) 
14.3.1 Eksisterende boligbebyggelse 
Det tillates utvidelse av eksisterende boligbebyggelse i områder avsatt til LNF-B, under følgende forutsetninger: 
 

14.3.1.1 Vann og avløp 
Eiendommen er tilknyttet godkjent vann- og avløpsanlegg.  
 

14.3.1.2 Utnyttelse 
a. Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 20 % av tomtens nettoareal, og samlet BYA skal ikke 

overstige 200 m². 
b. Eksisterende uthus på under 50 m² (BRA / BYA) som tidligere var del av gårdsbebyggelse, tillates i 

tillegg til fastsatt utnyttelse under forutsetning av at uthus/uthusene ikke rives eller bruksendres til 
boligformål. 

c. Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, forutsatt at 
parkeringsplassene ligger på terreng og ikke er overbygd. 

d. I beregningen av BYA/BRA skal krav til antall garasjeplasser medtas med 18 m² pr. plass, jf. jf. 
bestemmelse 8.4 Parkeringsnorm, uavhengig av om garasje bygges eller ikke. 

 
14.3.1.3 Boenheter 
Tomten kan inneholde inntil én hovedbruksenhet, samt én integrert sekundær boenhet på inntil 50 m² BRA, 
og garasje. Areal til utvendige boder og overbygget parkering medregnes i maksimal størrelse av sekundær 
boenhet. 
 

14.3.1.4 Uteoppholdsareal 
a. Uteoppholdsareal for hovedbruksenhet skal være minimum 200 m2, hvorav minimum 75 m2 skal være 

sammenhengende areal. 
b. Uteoppholdsareal for sekundær boenhet skal være minimum 30 m2 
c. Uteoppholdsareal skal ha støynivå under Lden 55dB, og tilfredsstille nasjonale normer og 

anbefalinger knyttet annen forurensning, herunder også aktsomhet for magnetfelt og strålefare. 
d. Uteoppholdsarealet skal ligge på terreng og skal ikke være brattere enn 1:3.  
e. Areal avsatt til kjøring, parkering, renovasjon og lignende skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet. 

 
14.3.1.5 Parkering 
Antall parkeringsplasser og biloppstillingsplasser skal være i henhold til parkeringsnormen, jf. bestemmelse 
8.4 Parkeringsnorm.. Dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal være i henhold til kommunens til 
enhver tid gjeldende vei- og gatenorm. 
 

14.3.1.6 Høyder 
a. Gesimshøyde tillates inntil 6,0 meter, og mønehøyde tillates inntil 8,0 meter. 
b. Garasjer tillates med gesimshøyde inntil 3,0 meter, og mønehøyde inntil 4,5 meter.  
c. Garasje/uthus skal være tilpasset hovedhuset. 
d. Høyder måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
e. Bebyggelse på gårdstun skal tilpasses tunstruktur og øvrig bebyggelse.  

 
14.3.2 Eksisterende fritidsbebyggelse 
Det tillates utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i områder avsatt til LNF-B, under følgende forutsetninger: 

 
14.3.2.1 Tilknytning til vann og avløp 
Fritidsboligen er tilknyttet godkjent vann- og avløpsanlegg.  

 
14.3.2.2 Utnyttelse og parkering 
a. Utvidelse av eksisterende fritidsbolig ikke medfører opprettelse av ny boenhet på tomten.  
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b. Grad av utnytting ikke overstige %-BYA = 15 % av tomtens nettoareal, og samlet BYA skal ikke overstige 
125 m². 

c. Det avsettes areal til minimum 1 biloppstillingsplass med 18 m2 pr. plass, eller dokumenters sikret rett til 
biloppstillingsplass i felles parkeringsanlegg. Krav til biloppstillingsplass tillates i tillegg til angitt %-BYA, 
forutsatt at parkeringsplassene ligger på terreng og ikke er overbygd.  

 
14.3.2.3 Høyder  
Gesimshøyde tillates inntil 4,0 meter og mønehøyde tillates inntil 6,0 meter, målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 
14.3.2.4 Utebelysning 
Det tillates kun utebelysning i form av funksjonell inngangsbelysning. Lyskilden skal avblendes slik at den kun 
lyser nedover. 

 
14.3.2.5 Bruksendring  
Eksisterende fritidsbolig kan bruksendres til helårsbolig under de forutsetninger som følger av bestemmelse 
12.15. Kombinert bebyggelse og anlegg, punkt 12.15.2 Felt KBF2. 

Opplysning: 
1. I LNF-områder er forbudsgrensen mot sjø og bestemmelsesområdet #6 100-metersbeltet langs sjø 

sammenfallende på kommuneplanens arealplankart. 
2. Se bestemmelse 9.12 Forbudsgrense mot sjø 
 

14.4 LNF spredt næringsbebyggelse – felt LNFN Rødbysætra (pbl. §§  11-7, nr. 5, 11-9 nr. 5 og 11-11, 
nr. 2) 

Innenfor området avsatt til LNF spredt næringsbebyggelse felt LNFN Rødbysætra tillates næringstiltak knyttet til 
naturopplevelser, undervisning og overnatting. 
 
Før området inngår i reguleringsplan kan samlet BYA på eiendommen ikke overstige 700 m², hvor av 200 m2 skal 
være biloppstillingsplass. 

 

15.  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 
 

15.1 Farled (hoved- og biled) (jf. pbl. § 11-7, nr. 6 jf. § 11-11, nr.3 og 5) 
I farled er det ikke tillatt med tiltak eller inngrep som vanskeliggjør for, eller kommer i konflikt med, bruken som 
farled. 

Opplysning: 
1. Forbudet gjelder bl.a. tiltak som bøyer og dumping av masse eller gjenstander. 
2. Søknad om tiltak skal behandles av Kystverket etter havne- og farvannsloven. 
 

15.2 Småbåthavn (jf. pbl. §§ 11-7, nr. 6, 11-9, nr. 5 og 11-11, nr. 5)  
Innenfor område avsatt til småbåthavn med tilhørende strandsone er det tillatt med reparasjon/vedlikehold på 
eksisterende godkjente bygninger og anlegg, forutsatt at dette ikke medfører utvidelse eller endring. Det tillates 
riving av bygninger og anlegg, med unntak av der slike er regulert til bevaring. 
 
Småbåthavners land- og bryggeanlegg skal være åpne for allmennhetens ferdsel til fots. 

 

15.3 Friluftsområde i sjø (pbl. §§ 11-7, nr. 6 og 11-11, nr. 3 og 5) 
Innenfor området avsatt til friluftsområde i sjø tillates tilrettelegging for allmenhetens bruk av området.  
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BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER 
 

16.  HENSYNSSONER LANDSKAP, NATURMILJØ OG KULTURMILJØ 
 

16.1 Hensynssone landskap (villalandskap), H550 (pbl. §§ 11-8, bokstav c og 11-9, nr. 5 og 6) 
I områder med hensynsone landskap (villalandskap) (H550_1) som er regulert til frittliggende boliger tillates kun 
frittliggende bolig med én hovedbruksenhet og ingen sekundær boenhet per fradelt tomt, med mindre annet er 
bestemt i den enkelte plan. 
 
For områder med hensynsone villalandskap (H550_2) skal grad av utnytting ikke overstige %-BYA = 15 %.  

 

16.2 Hensynssone bevaring naturmiljø, H560 (pbl. §§ 11-8, bokstav c og 11-9, nr. 5 og 6) 
16.2.1 Bevaring naturmiljø - Vassdrag H560_1  

 
16.2.1.1 Byggegrense 
Innenfor hensynssone H560_1 er tiltak etter pbl. § 20-1 ikke tillatt, med mindre annet følger av reguleringsplan 
vedtatt etter 01.01.2010.2 Unntak gjelder for tilrettelegging for naturopplevelse og friluftsliv og byggverk og 
tekniske installasjoner som har sammenheng med vassdraget1. Ved tiltak innenfor hensynssonen skal natur- og 
landskapsverdi i og langs elveløpet tas hensyn til.  
 

16.2.1.2 Vegetasjonsbelte 
Innenfor hensynssone H560_1 skal det langs vassdragene1 opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte hvor 
vegetasjon skal bevares på minst 20 meter i områder avsatt til LNF og 10 meter i områder avsatt til 
byggeformål3 og blågrønnstruktur, med mindre annet følger av reguleringsplan vedtatt etter 01.01.2010. 
Skånsom skjøtsel av kantvegetasjon er tillatt forutsatt at det ikke medfører forringelser av naturkvalitetene 
(biotopendring). Avstander måles på begge sider av vassdrag, horisontalt inn på land fra elve- eller bekkekant 
ved normal vannføring. 
 
Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes, og miljøstandarden for 
vannforekomsten skal ikke påvirkes negativt. 

 
16.2.2 Bevaring naturmiljø - Naturverdier H560_2  
Innenfor hensynssonen H560_2 skal naturområder og naturtyper av høy verdi ivaretas og sikres mot inngrep. 
Vegetasjon skal bevares. 
 
Før det gis tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven innenfor hensynssonen H560_2, skal en fagkyndig biolog 
kartlegge naturverdier og vurdere eventuelle avbøtende tiltak. Eventuelle avbøtende tiltak skal sikres 
gjennomført. Dette gjelder ikke for reguleringsplaner vedtatt etter 01.01.2010. 

Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av vassdrag. 
2. Se bestemmelse 9.9 Naturmangfold om krav til naturtypekartlegging 
3. Med byggeformål menes arealformål etter pbl. § 11-7 nr.1. jf. bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan.  
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16.3 Hensynssone bevaring kulturmiljø, H570 (§ 11-8, bokstav c) 
16.3.1 Bevaring kulturmiljø H570_1 
I bevaring kulturmiljø H570_1 skal nye tiltak begrenses og tilpasses eksisterende kulturmiljø og landskap.  
 
Verneverdig bebyggelse, spor etter tradisjonell landbruksdrift, og andre kulturminner som isdammer og 
(gårds)dammer, veifar, stier, bruer, steingjerder, bakkemurer, brygger og lignende skal søkes bevart.  
 
Trerekker og verdifulle trær1 skal bevares. 
 
I vurdering av søknad om nydyrking, massefylling og bakkeplanering skal det tas hensyn til om denne vil endre 
eller forringe landskapskvalitetene i området. 
 
Ferdsel som kan skade kulturmiljøet eller kulturminnene som inngår i landskapet er ikke tillatt. 
 
16.3.2 Bevaring kulturmiljø - Semsvannet (KULA (Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse)) H570_2 
Innenfor området Bevaring kulturmiljø - Semsvannet (KULA (Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse)) 
H570_2 gjelder følgende: 

a. For å ivareta landskapets karakter er det nødvendig med fortsatt jordbruksdrift og allsidig beiting for å 
begrense gjengroing. 

b. Elementer som underbygger det historiske landskapets karakter skal ivaretas. Herunder bl.a. automatisk 
fredete kulturminner fra flere tidsperioder, askekaller, styvingstrær, alleer, trerekker, åkerholmer, gamle 
veifar, rester etter kalkovner samt kulturminner i skog og vassdrag. 

c. Bebyggelsen og strukturen i gamle gårdstun og plasser skal bevares.  
d. Ny bebyggelse skal forholde seg til eksisterende skala og struktur.  

 
16.3.3 Bevaring kulturmiljø - Engene og Kongsdelene H570_3 
Innenfor området Bevaring kulturmiljø - Engene og Kongsdelene H570_3 gjelder følgende: 

a. Stedets egenart og særpregede kulturmiljø skal opprettholdes.  
b. Alle tiltak innenfor hensynssonen skal ta hensyn til kulturmiljøet, herunder dynamittfabrikken, de 

verneverdige bolighusene og Kongsdelene kirke.  
c. Alle bolighus med tilhørende uthus bør bevares.  
d. Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres at det er tatt et helhetlig hensyn til kulturmiljøet, og 

innhentes uttalelse fra Viken fylkeskommune. 
Opplysning: 
1. Se vedlegg 2, definisjon av verdifulle trær. 
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17.  HENSYNSSONER FARE OG SIKRING 
 

17.1 Sikringssone, nedslagsfelt drikkevann, H110 (pbl. § 11-8, bokstav a) 
Før det gis tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven innenfor hensynssone H110, skal Mattilsynet og 
vannverkseier godkjenne tiltaket. 
 
Tiltak som kan redusere kvaliteten på drikkevannskilden tillates ikke. 

 

17.2 Sikringssone tiltak under terrengnivå, H190 (pbl. § 11-8, bokstav a) 
Innenfor sikringssone for tiltak under terrengnivå, H190, gjelder bestemmelser i kommunedelplan for E18-
KORRIDOREN I ASKER, SLEPENDEN – DRENGSRUD, vedtatt 8.11.16  

 

17.3 Faresone flom, H320 (pbl. § 11-8, bokstav a) 
Ved arealplanlegging og søknad om tiltak innenfor området angitt som faresone flom (H320) skal det foretas 
redegjøres for nødvendige sikringstiltak. 

 

17.4 Faresone ras og skred (kvikkleire), H310 (pbl. § 11-8, bokstav a) 
Ved arealplanlegging og søknad om tiltak innenfor område angitt som faresone ras og skred (kvikkleire) (H310) 
skal det foretas og redegjøres for nødvendige sikringstiltak. 

Opplysning: 
1. Se byggteknisk forskrift (TEK 17 § 7-2, sikkerhet mot flom, med tilhørende veiledninger) 
 

17.5 Faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler), H370 (pbl. § 11-8, bokstav a) 
17.5.1 Faresone H370_1 
Innenfor områder angitt som faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler) H370_1 tillates ikke ny 
bebyggelse og anlegg.  
 
Anleggsarbeid og tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier. 
 
17.5.2 Faresone H370_2 
Ved arealplanlegging og søknad om tiltak innenfor område angitt som faresone høyspentanlegg (inkludert 
høyspentkabler) H370_1: 

a. Skal konsekvenser for ny bebyggelse og anlegg, beregnet for personopphold, dokumenteres. 
Dokumentasjonen skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets plassering, og eventuelle 
avbøtende tiltak. 

b. Skal bygninger plasseres med avstander til kraftledningen i samsvar med krav etter el-tilsynsloven og 
tilhørende forskrifter. 

c. Tillates ikke tiltak etter pbl. § 20-1 uten at dette er avklart med berørte parter/myndigheter gjennom 
tillatelse, samtykke eller uttalelse fra disse.  

Opplysning: 
1. Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen.  
2. Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og 

ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.  
3. Avstand måles til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant mm).  
4. Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensyntas ved tiltak. 
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17.6 Faresone brann- og eksplosjon, H350 (pbl. § 11-8, bokstav a) 
17.6.1 Bjønndalen, H350_1 – 3 

a. Innenfor faresone H350_1 tillates ikke nye boenheter, bruksendring til bolig, ny bebyggelse eller anlegg 
med unntak av tilbygg/påbygg, (pbl. § 11-7 nr. 1) eller offentlig samferdselsanlegg (pbl. § 11-7 nr. 2). 

b. Innenfor faresone H350_2 tillates ikke nye boenheter, bruksendring til bolig, ny bebyggelse eller anlegg 
med unntak av tilbygg/påbygg, (pbl. § 11-7 nr. 1). 

c. Innenfor faresone H350_3 tillates ikke ny blokkbebyggelse, ny bebyggelse for offentlig eller privat 
tjenesteyting, (pbl. § 11-7 nr. 1) eller annen bebyggelse der flere mennesker oppholder seg i større 
forsamlinger.   

d. Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl. § 1-6 innenfor hensynssonene, skal Orica Norway AS og Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gis anledning til å avgi uttalelse om tiltaket. 

 
17.6.2 Engene, H350_4 – 5 

a. Innenfor hensynsone H350_4 (5 kPa) tillates ikke nye tiltak før området inngår i reguleringsplan. 
b. Innenfor hensynssone H350_5 (2 kPa) tillates tiltak etter pbl. § 20-1 på tomter med eksisterende 

bebyggelse. Oppføring av ny bebyggelse i form av ene- og tomannsboliger tillates. Annen type bebyggelse 
kan ikke tillates før det er fremlagt dokumentasjon på at planlagt bebyggelse ikke utløser økt risiko. 

 

17.7 Faresone skytebane H360 (pbl. § 11-8, bokstav a) 
Ved bruk av skytebane er fareområdet ikke åpent for allmenn ferdsel. 

 

18.  HENSYNSONER INFRASTRUKTUR  
 

18.1 Infrastruktursone miljølokk, H430 (pbl. § 11-8, bokstav a) 
Innenfor infrastruktursone for miljølokk, H430, gjelder bestemmelser i kommunedelplan for E18-KORRIDOREN I 
ASKER, SLEPENDEN – DRENGSRUD, vedtatt 8.11.16. 

 

19.  BÅNDLEGGINGSSONER 
 

19.1 Båndlagt areal etter naturmangfoldloven, H720 (pbl. § 11-8, bokstav d) 
Før det gis tillatelse til eller forekommer noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak, herunder fradeling, 
innenfor hensynssone H720 skal det foreligge positiv uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 

19.2 Båndlagt areal etter lov om kulturminner, H730 (pbl. § 11-8, bokstav d)  
19.2.1 Generelt 
Området er båndlagt i påvente av en avklaring om fredning etter Lov om kulturminner. Området skal behandles 
som fredet inntil det foreligger endelig fredningsvedtak.  
Alle tiltak innenfor området skal godkjennes av Viken fylkeskommune. 
 
19.2.2 Automatisk fredet kirke og -gravplass 
Hurum og Røyken middelalderkirke og -gravplass, samt middelalderkirkegård ved Asker kirke er automatisk fredet. 
Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan virke inn på den automatisk fredete kirken og gravplassen med 
mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven.  
  
Innenfor middelaldergravplassen er gravlegging kun tillatt i graver som har vært i kontinuerlig bruk etter 1945. 
Graver som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes til gravlegging.  
  
Alle tiltak innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot bestemmelsene i 
kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det tas hensyn til kirkens plassering og 
virkning i landskapet. 



47 
 
 

 

19.3 Båndlagt areal etter markaloven, H735 (pbl. § 11-8, bokstav d) 
Innenfor markagrensen vist på kommuneplanens arealplankart gjelder «Lov om naturområder i Oslo og 
nærliggende kommuner» som ble vedtatt av kongen i statsråd og trådde i kraft 1.9.2009. 

 

20.  BESTEMMELSESOMRÅDER 
 

20.1 Bestemmelsesområder (pbl. § 11-9) 
Det er avsatt følgende bestemmelsesområder på kommuneplanens arealplankart med tilhørende bestemmelser: 
 
• Avvikssone støy - Avvikstoy #1  

jf. bestemmelse 9.4 Støy og luftforurensning, punkt 9.4.5.3 Avviksområder for støy. 
 

• Dikemark – Dikemark #2  
jf. bestemmelse 2.5 Krav til samlet plan. 
 

• Øvre Hallenskog – Ovre Halenskog #3  
jf. bestemmelse 2.5 Krav til samlet plan. 
 

• Slemmestad kommunedelplan – Slemmestad kdpl #4 
jf. bestemmelse 3.1 Rekkefølgekrav. 
 

• Brønnøya – Bronnoya #5 
jf. bestemmelse 2.5 Krav til samlet plan. 
 

• 100 m belte – 100m belte #6 
jf. bestemmelser 2.6 Unntak fra plankrav, 12.7 Boligområder, 12.11 Fritidsbebyggelse, 14.2 LNF-A, 14.3 LNF-B. 
 

• Prioriterte vekstområder – Pri vekstomr #7 
jf. bestemmelser 12.2 Feltutbygging og 12.3 Sosiale boformer. 
 

• Nullvekst nord – Nullvekst nord #8 
jf. bestemmelser 3.1 Rekkefølgekrav, 8.3 Transportutredning og mobilitetsplan, 8.4 Parkeringsnorm, 12.8 
Boligområder med spesielle kvaliteter, 12.9 Generelle boligområder. 
 

• Nullvekst syd – Nullvekst sor #9 
jf. bestemmelser 8.4 Parkeringsnorm, 12.8 Boligområder med spesielle kvaliteter, 12.9 Generelle 
boligområder. 
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