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Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 5. september 2017 i medhold av Plan- og 
bygningslovens § 11-15. 

 
        Asker kommune, 11.09.2017 
         For rådmannen 

 
         Marte H. Lie 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  
REGULERINGSPLAN, PRIVAT DETALJREGULERING FOR GBNR 29/1 (TEIG 

2), DEL AV BRUSET GÅRD 
ASKER KOMMUNE 

 
Reguleringsbestemmelser datert 03.08.2017, sist revidert 05.09.2017 
Plankart datert 24.02.2017 

 
§ 1  Planens hensikt 

Hensikten med reguleringsplanen er: 
 Å tilrettelegge for tre boligtomter på den tidligere regulerte 

barnehagetomt. 
 Å tilrettelegge for tomteutnyttelse og bebyggelsesutforming som ivaretar 

eksisterende områdekarakter. 

 
§ 2  Reguleringsformål 

Bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på 
plankartet. 
 

Området reguleres til: 
 

Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, nr. 1) 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, FS1 – 3 
Renovasjonsanlegg, felles avfall 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12 - 5 nr. 2) 

Offentlig kjørevei, o_Kjørevei 
Felles adkomstvei, FA 1 
Felles adkomstvei, FA 2 

Annen veigrunn – grøntareal 
 

§ 3  Vilkår for gjennomføring 
 
§ 3.1 Rekkefølgekrav 

 
§ 3.1.1 Før rammetillatelse gis skal tekniske planer for vei, vann og avløp og 

felles løsning for renovasjon være godkjent i henhold til vei- og gatenormalen, 
retningslinjer for veibygging, veibelysningsnormalen og retningslinjer fra 
kommunalteknisk avdeling.  

 
§ 3.1.2 Før igangsettingstillatelse gis skal veianlegget, dvs. adkomstvei FA 1, og 

utvidelse av Brusethagen med møteplass være opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan. 



 
 

 

§ 3.1.3 Før igangsettingstillatelse gis skal vann og avløp være etablert. 
 

§ 3.1.4 Før bebyggelsen lovlig tas i bruk skal utomhusarealer være ferdig 
opparbeidet. 
 

§ 3.1.5 Før bebyggelsen lovlig tas i bruk skal felles løsning for renovasjon være 
opparbeidet. 

 
§ 3.1.6 Før bebyggelsen lovlig tas i bruk skal regulert gang- og sykkelvei med 
kjøreadkomst KL. G/a, gang- og sykkelvei KL. G/S og gangsti KL. G/s, mellom 

planområdet og Brusetfaret, være opparbeidet. 
 

§ 3.2 Dokumentasjonskrav 
 
§ 3.2.1 Før rammetillatelse gis skal det foreligge godkjent utomhusplan i egnet 

målestokk iht. kommunens retningslinjer. Planen skal minimum vise hus- og 
garasjeplassering, møneretning, bruk og overflate for alt ubebygd areal, 

eksisterende og fremtidig terreng, uteoppholdsarealer og grøntareal, tekniske 
forhold som veianlegg, biloppstillingsplasser og manøvreringsareal, avkjørsel og 

frisikt til tomt og bolig, overvannshåndtering og renovasjonsløsning. 
 
§ 3.2.2 Før rammetillatelse gis skal det foreligge plan for gjennomføring i 

anleggsperioden. I planen skal massehåndtering inngå, herunder håndtering av 
forurensede masser og svartlistede arter. 

 
§ 3.2.3 Før rammetillatelse gis skal det dokumenteres hvordan massebalansen 
skal ivaretas gjennom detaljprosjektering og byggeprosess.  

 
§ 3.2.4 Før rammetillatelse gis skal plan for overvannshåndtering være godkjent 

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

§ 4  Andre fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 

 
§ 4.1 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med 
trekull og/eller brent stein etc. skal arbeidet øyeblikkelig stanses og 

Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.6.1978 nr. 50, § 8. 
 
§ 4.2  Støy 

Støynivået må ikke overstige laveste verdier i Miljøverndepartementets 
støyretningslinje T - 1442 (2012) Tabell 3.  

Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplasser med 
støyfølsom bruk. 
Lekeplasser skal ha støynivå lavere enn Lden 55 dB. 

 
 

 
 



 
 

§ 5 Bebyggelse og anlegg - SF 1, 2 og 3 

Området kan bebygges med en enebolig med en sekundærleilighet på inntil 80 
m2 bruksareal BRA, pr. fradelt parsell. 

 
§ 5.1 Utnyttelse 
Grad av utnytting skal ikke overstige 20 % BYA. 

I beregningen av BYA skal krav til antall garasjeplasser medtas med 18 m2 pr 
plass. Krav til biloppstillingsplass utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt 

grad av utnytting forutsatt at parkeringsplassene ligger på terreng og ikke er 
overbygd. 
 

§ 5.2 Maksimal tillatt gesimshøyde 
Gesimshøyde skal ikke overstige 5,5 m beregnet iht. TEK. Gesimshøyden skal 

likevel ikke på noe punkt overstige 7,0 m fra laveste punkt på ferdig planert 
terreng. 
 

§ 5.3 Takform 
For bebyggelse med pulttak eller flattak tillates gesims inntil 7,0 meter beregnet 

iht. TEK. 
 

§ 5.4 Terrenginngrep 
Bebyggelsen skal tilpasses til eksisterende terreng slik at unødige terrenginngrep 
unngås. 

 
§ 5.5 Parkering 

Antall garasjeplasser og parkeringsplasser og dimensjoneringen av disse skal 
være iht. kommunens gjeldende vei - og gatenormal. 
 

§ 5.6 Estetikk 
Ved utformingen av ny bebyggelse skal det legges vekt på tilpasning til stedets 

karakter med hensyn til volum, materialvalg og farger. 
 
§ 5.7 Uteoppholdsarealer 

For hver boenhet skal det avsettes og opparbeides minimum 200 m2 
uteoppholdsareal. For sekundærleilighet i enebolig skal avsettes og opparbeides 

minimum 50 m2. 
Uteoppholdsarealet skal være egnet til lek, aktivitet, opphold og rekreasjon, skal 
ligge på terreng og skal ikke være brattere enn 1:3. 

 
§ 5.8 Avfallshåndtering 

Det skal innenfor planområdet avsettes felles areal for kildesortering av avfall. 
 
§ 6  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
§ 6.1 Sikringssoner, Frisikt 

I frisiktsonene skal det til en hver tid være fri sikt 0,5 m over tilstøtende veiers 
plan. 
 

§ 6.2 Privat kjørevei, FA 1 
Arealer vist med dette formålet skal benyttes som adkomstvei til boligene i 

planområdet samt tomtene nr. 50, 51, 52, 53, 54, og 21. 
 


