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§  1 REGULERINGSFORMÅL  
Området som er regulert er innenfor reguleringsgrensen. 

Området reguleres til følgende formål (PBL. § 12-5): 

Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (1113)   BBB1-4 

- Bolig/forretning/kontor (1610)     BKB1-2  

- Renovasjonsanlegg (1550)     BRE1  

- Energianlegg (1510)      BE1  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg (2011)      f_SKV2 

f_SKV14  

        f_SKV16-17 

o_SKV1 

- Fortau (2012)      f_SF1-3 

- Gatetun (2014)      f_SGT1  

- Gang-/ sykkelveg (2015)     o_SGS1-2 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)   o_SVT1-3  

- Annen veggrunn – grøntareal (2019)    f_SVG1 

- Parkering (2080)      f_SPA1-2  

- Parkeringshus/ -anlegg (2083)    f_SPH1  

PlanID: 
n___201605__
_
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Grønnstruktur 

- Grønnstruktur (3001)     f_G1 

- Turveg (3031)      f_GTD1 

 

Hensynssoner (PBL. § 12-6) 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.  

- Frisiktsone       H140_1- 

De ulike formålene og hensynssonene er vist på plankartet. 

 

§  2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 2.1.  Formål 

Områdene skal nyttes til bebyggelse og anlegg, med underformål som angitt på plankartet.  

§ 2.2  Eierform 
1. Henviser til bestemmelsen § 2.1.3 punkt 2  i områdeplanen for Ask sentrum, vedrørende 

gjennomføring av jordskifte innenfor planområde. 

§ 2.3  Utnyttingsgrad 
Tillatt utnyttelse for feltene BBBK1-4 er 60%-BYA. For BKB1-2 er utnyttelsen 80%-BYA. 
 

§ 2.4  Byggehøyder  
Maksimal byggehøyde er 17,0 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå.  
Bebyggelsen i 4.etasje og 5.etasje skal på fasader ut mot øst og vest, være inntrukket i forhold til 
yttervegglivet i 1.etasje for å gi en dempet høydevirkning av bebyggelsen.  
Maksimal gesimshøyde for heis-/trappehus er 19,0 meter. 

§ 2.5  Bygningsplassering 
Byggegrenser og byggelinjer er vist på plankartet.  
Alle bygninger og anlegg skal plasseres innenfor avsatt byggegrense i plankartet. 
Bygning i BKB1-2 plasseres i byggelinje. 
Dersom det bygges innenfor BBB3 eller BBB4 skal det bygges næring/kontor på inntilliggende BKB 
formål. 
Parkeringshus/-anlegg kan trekkes ut til formålsgrenser for  BBB1-BBB4, BKB1-2 og f_GTD1. 
 

§ 2.6  Leiligheter 
Følgende maksgrenser skal være veiledende for leilighetsfordelingen innenfor planområdet : 
2-roms maks 25% av planområdets leiligheter 
3-roms maks 70% av planområdets leiligheter 
4-roms maks 30 % av planområdets leiligheter 
 

§ 2.7   Krav til utforming av fasader rettet mot Fv120 
Forretnings- og næringsvirksomhet langs Fv120 skal være utadrettet mot Fv120 og ha 
hovedinngang mot denne veien. Tette fasader uten vinduer, eller tildekkede vinduer, i første etasje 
tillates ikke. 

§ 2.8  Estetiske krav 
Henviser til § 2.1.8 i områdeplanen for bestemmelsen angående estetiske krav 

§ 2.9  Materialbruk 
Henviser til § 2.1.9 i områdeplanen for bestemmelsen angående materialbruk 

§ 2.10  Utvendige farger  
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Henviser til § 2.1.10 i områdeplanen for bestemmelsen angående utvendige farger. 

§ 2.11  Skilt og reklame 
Henviser til § 2.1.11 i områdeplanen for bestemmelsen angående skilt og reklame. 

 

§ 2.12  Utomhusplan 
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved søknad om tillatelse til tiltak. 
Utomhusplanen skal vise bebyggelsens plassering, parkering, gang- og kjøremønster, forming av 
terrenget (høydeangivelser) og eventuelle forstøtningsmurer, innsådd/beplantet areal og areal med 
fast dekke/grus samt areal for uteopphold/lek. 
Det skal settes av anvendelige arealer til uteopphold for aktuelle brukergrupper etter gjeldende 
formål. 
Arealene skal ha god beliggenhet i forhold til solforhold, helling og støynivå, og de skal ikke bestå 
av smale striper. Utearealene skal ta hensyn til universell utforming ved ferdselsområder 
inngangspartier og hvor det kan forventes opphold og rekreasjon. Tiltaket skal konkretisere bruk av 
fysiske løsninger som taktile ledelinjer, materialbruk, fargevalg og lyssetting, møblering og 
beplantning. Svartelistede arter må ikke brukes og allergene planter tillates ikke ved 
inngangspartier og møtepunkter. For øvrig oppfordres det til bruk av humlevennlige planter 
utendørs. 

§ 2.13  Energikrav 
Boligene skal oppføres med byggetekniske energiløsninger i henhold til gjeldende forskriftskrav. 
 

§ 2.14  Avfallshåndtering 
Renovasjon anlegges innenfor formål for renovasjonsanlegg. Løsningsmåten skal tilrettelegges i 
samarbeid med aktuelt renovasjonsselskap.  BRE1 tilhører BBB1-4. 

 
§ 2.15  Støy 

Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2012. 
Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå ikke 
er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, stue), før 
kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone. 
 

§ 2.16  Grunnundersøkelser 
Geoteknisk rapport, 12.05.16  og Stabilitetsrapport, 02.06.16 fra 'Norges Geotekniske Institutt', skal 
legges til grunn for prosjektering i området. 
 

§ 2.17  Tilgjengelighet 
Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon som viser at tiltaket ivaretar hensyn i 
samsvar med gjeldende lov- og forskriftskrav vedrørende universell utforming. 65 % av leilighetene 
skal ha livsløpsstandard. 

§ 2.18  Parkering 
Parkering for bebyggelsen skal etableres i underjordisk garasjeanlegg og på terreng. 
Alle parkeringsplasser på bakkeplan skal etableres som gressarmert betong eller alternativ 
konstruksjon som sikrer god overvannshåndtering. 
Leiligheter mindre enn 100 m² skal ha 1p.plass/ leilighet. 
Leiligheter større enn 100m² skal ha 1- 2 p-plasser/ leilighet. 
Det skal etableres gjesteparkeringsplass, maksimum. 0,3 bilplass pr. bolig. 
For forretning/ kontor skal følgende veiledende norm legges til grunn pr 1000 m² :  
Maksimum 10 p-plasser minimum 5. 
 
Minimum 5 % av alle parkeringsplassene, skal være tilrettelagt for forflytningshemmede. 
Det skal tilrettelegges for el-bil for minimum 50 % av parkeringsplassene. 
Det skal minimum opprettes 1.2 sykkelparkeringer /leilighet. Minimum 10 av disse skal plasseres i 
nærhet til hovedinnganger for hver blokk. Resterende plasser kan plasseres i parkeringshus. 
 

§ 2.19  Nettstasjon 
Nettstasjon skal plasseres som vist i plankartet, og i h.h. til retningslinjer fra Hafslund Nett. 
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§ 2.20  Gatetun 
Innenfor f_SGT1 skal det opprettes lekeplasser og møteplasser. Dette skal dokumenteres i 
utomhusplanen. 

§ 2.21  Utomhusanlegg 
Det avsettes minimum 30 m² uteoppholdsareal pr. boenhet. Minimum 10 m² skal 
etableres som privat uteoppholdsareal for den enkelte boenhet, for eksempel som balkong 
eller terrasse. Resterende uteoppholdsareal skal etableres som felles uteareal på felles 
takterrasser eller på markplan. 
Ved utforming av utearealer skal kriminalitetsforebygging vektlegges. Det skal redegjøres for den 
landskapsmessige utformingen og materialbruk på utearealene og lekeplasser. 
Utearealene skal illustreres i en utomhusplan som sendes inn til kommunen ved søknad om tiltak. 

§ 2.22  Lekeplass 
Det skal etableres felles nærlekeplass som skal ha maksimum 50 m gangavstand fra 
hovedinngang. Lekeplassene skal illustreres i utomhusplan og skal sendes inn ved søknad om 
tiltak. Lekeplassene skal ha en hensiktsmessig form og beliggenhet, skal være skjermet mot 
biltrafikk, støy og forurensning.  
Det skal etableres en felles nærlekeplass for BBB1- 2 på minimum 100 m², og en felles 
nærlekeplass for BBB3- 4 på minimum 100 m².  
Lekeplassene skal til sammen minimum inneholde: sandlek, huske, vippe og en sklie. 
Deler av lekeapparatene skal kunne benyttes av barn med nedsatt funksjonsevne.  
Lekeplassene kan etableres i og i forbindelse med gatetunformålet. 
Det tillates etablert midlertidig lekeplass i påvente av ferdigstillelse av byggetrinnene. 
 

§ 2.23  Svartelistede arter 
Ved inngrep på planområdet skal håndtering av svartelistede arter foregå slik at man unngår videre 
spredning. Ved mekanisk nedkapping, skal forekomstene slås så langt ned mot bakken som mulig. 
Dette bør gjennomføres tidlig i blomstringsperioden, helst innen første uka i juli. 
Plantene skal puttes i tett sekk på stedet og fraktes til forbrenning. 
Personlig utstyr og maskiner må være rene for frø og jord som kan inneholde frø, etter behandling 
av den enkelte bestand. 
Arbeidsredskap og fottøy må rengjøres før de brukes på lokaliteter utenfor planområdet. 
 
Massehåndtering og graving 
Dersom massene skal flyttes, må disse enten håndteres lokalt slik at plantene ikke spres til nye 
steder eller legges som toppmasser i arealer som skal skjøttes som grasmark eller grasplen, og 
fortrinnsvis i tørre områder eller eventuelt deponeres i varig deponi. 
Dersom massene blir i området bør disse dekkes til. 
 
Dersom massene skal kjøres bort for deponering må massene dekkes godt under transport,  
det må fjernes jord fra bil og maskiner før de tas i bruk andre steder og massene må leveres til 
godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for håndtering av denne typen spesialavfall. 
Massene skal under ingen omstendigheter benyttes i annen jordproduksjon. 

 
§ 2.24  Jordvern.  

Inngrep i dyrkbar jord skal reduseres mest mulig. Der hvor massehåndtering omfatter dyrkbar jord, 
skal matjordressurer tas av, bevares til matproduksjon og tilføres et egnet jordbruksareal.  

§  3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
§ 3.1  Formål 

Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål som angitt 
på plankartet. 

§ 3.2  Eierform 
For fellesareal og offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran 
formålsbetegnelsen: 

o_ = offentlig formål 

f_ = fellesareal for flere eiendommer (privat eierform) 
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a) f_SKV2, 14, 16 og 17 er felles kjørevei for planområdet. 

b) o_SKV1 er offentlig vei. 
 

§ 3.3  Tekniske planer 
Det skal utarbeides en VA-plan for området, utformet etter kommunens VA-norm og standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp. VA-planen skal behandles og godkjennes av kommunen 
senest som en del av byggetillatelsen, og før bygging av disse anleggene starter. 

 
§ 3.4  Overvann 

Plan for overvannshåndtering må utarbeides ved søknad om tiltak. Grønne tak skal vurderes der 
overvannshåndtering med magasinering/drenering ikke er tilstrekkelig. Overvann skal håndteres i 
henhold til lokal overvannsdisponering (LOD). 
Minimumsfaktor for områdetype i Blågrønn veileder skal være: 0,7 
 

§ 3.5  Vegers stigningsforhold 
For veganlegg skal stigning ikke være over 8 % innenfor planområdet. 
 

§ 3.6  Avkjøringsforhold 
Avkjørsler er vist på plankartet enten som del av vegens geometri eller med symbol (pil). 
 

§ 3.7   Materialbruk 
Kantstein og belegningsstein skal være av naturstein. 
For samferdselsanlegg som ikke har offentlig eierform aksepteres betongstein som alternativ. 
 

§ 3.8  Farger 
Uteromsmøblering som benker, søppelkasser, sykkelstativer, belysningsmaster, armaturer og 
liknende skal ha en av følgende farger: 
- Sort RAL 9017 

- Grå RAL 7024 

- Grønn RAL 6012 

Fargen skal godkjennes av kommunen for koordinering av fargevalg i de andre delfeltene i 
områdeplan Ask sentrum. 
 

§ 3.9  Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 
 

§ 3.10  Skilt og reklame 
Kun offentlig godkjente skilt etter skiltplan tillates i områder regulert til samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur. 

§ 3.11  Hønsigutua 
f_SKV17 inklusive bjerkealle skal bevares. Nye konstruksjoner skal ha tilstrekkelig avstand for å 
sikre trærnes levevilkår. 

 
§ 3.12  Parkeringsareal  

Parkeringsarealene f_SPA1 og f_SPA2 skal brytes opp med beplantningsfelter. Løsningen skal 
dokumenteres i utomhusplanen. 

§  4 GRØNNSTRUKTUR 
§ 4.1  Formål 

Området skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål som angitt på plankartet. 

§ 4.2  Eierform 
For offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav o_ foran 
formålsbetegnelsen. 
For felles/ privat eieform er eierform angitt med liten bokstav f_  foran formålsbetegnelsen. 
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§ 4.3  Bevaring av vegetasjon og terreng 
f_G1 tillates oppfylt med stedlige masser for stabilisering. Grønnstrukturen skal da opparbeides og 
ferdigstilles i parkmessig utførelse. 
Sameiet har ansvar for at grønnstruktur innenfor planområdet holdes i orden. 
 

 
§ 4.4  Vann 

Etablering av mindre dammer/ vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i 
grønnstrukturen. 
 

 
§ 4.5  Snødeponi 

f_G1 kan benyttes som snødeponi. 

 
§ 4.6  Bygg og anlegg 

I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av 

- Gangstier 

- Benker  

- Belysning 

- Beplantning 

I områder regulert til grønnstruktur tillates ikke oppføring av 

- Bygninger 

- Gjerder  

- Lekeapparater 

- Reklame  

 
§ 4.7  Skilt og reklame 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet tillates. Annen skilting eller reklame tillates ikke i områder 
regulert til grønnstruktur. 
 

§ 4.8   Funksjoner/bruk 
f_G1 skal være naturområde med vekt på biologisk mangfold.  
Området kan nyttes til rekreasjon og lek. 
f_GTD1 skal nyttes til turveg. 

 

§  5 HENSYNSSONER 

§ 5.1 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER  

§ 5.1.1 Frisiktsoner 
Frisiktsoner markert på plankartet skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5 m over 
hovedvegens nivå. 
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§  6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 6.1  Tekniske anlegg og samfunnstjenester 
VA-plan skal behandles og godkjennes av kommunen senest som en del av byggetillatelsen, og før 
bygging av disse anleggene starter. 

§ 6.2  Utbyggingstempo 
Utbyggingstempo skal fastsettes gjennom utbyggingsavtale. 

§ 6.3  Leke- og uteoppholdsarealer 
Leke- og uteoppholdsarealer for BBB1 og BBB2, skal være ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse for blokk BBB2. 
Lekeplass for BBB1 skal opparbeides midlertidig innenfor BBB1 inntil ferdigstillelse av BBB2. 
Leke- og uteoppholdsarealer for BBB3 og BBB4, skal være ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse for blokk BBB4. 
Lekeplass for BBB3 skal opparbeides midlertidig innenfor BBB3 inntil ferdigstillelse av BBB4. 

 
§ 6.4  Transport og vegnett 

f-SKV16 samt f_SF2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB1. 
f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal være ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse for BBB2. 
f-SGS2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB4. 

§ 6.5  Grønnstruktur 
f-G1 og f_GTD1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB2. 

§ 6.6  Overvann 
Plan for overvannshåndtering må utarbeides ved søknad om tiltak.  

 
 

§ 6.7  Infrastruktur 
Før det gis rammetillatelse på bygningsdel innenfor for planområdet skal enten Kv1-5,S1-S2, TD1-
2 og P1 i områdeplanen for Ask sentrum være etablert, eller utbyggingsavtale inngått hvor det 
fremkommer at kostnadsbidrag for deler av tiltakene er sikret. 

 


