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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 

DETALJREGULERING FOR ÅRETTA VED 

RØYSLIMOEN 
 

Dato: 30.06.2016 

 

 

1. GENERELT 

 
1.01  

Det regulerte området er vist på plankart datert 30.06.2016. 

 

1.02  

Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål, jf. PBL § 12-5: 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG      (PBL § 12-5 2.ledd nr.1) 

Boligbebyggelse 

Forretninger 

Andre typer bebyggelse og anlegg – Stallvirksomhet 

Energianlegg 

Telekommunikasjon 

Bolig/forretning 

Kombinert bebyggelse- og anleggsformål - Bensinstasjon/bevertning  

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 2.ledd nr.2) 

Kjøreveg 

Fortau 

Torg 

Gang-/sykkelveg 

Annen veggrunn – grøntareal 

Kollektivholdeplass 

Parkering 

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur – Kjøreveg, Gang-/sykkelveg 

og annen veggrunn. 

Angitte samferdselsanlegg kombinert med andre angitte hovedformål  

 

GRØNNSTRUKTUR       (PBL § 12-5 2.ledd nr.3) 

Friområde 

 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG    (PBL § 12-5 2.ledd nr.6) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 

HENSYNSSONE       (PBL § 12-6, jfr. 11-8 bokstav a) 

Sikringssone - frisikt 

Faresone – flomfare 
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2. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

2.01 Boligbebyggelse 

Viser til gjeldende bestemmelser og utnyttingsgrad og byggehøyder for eiendommene som 

angitt i plan 081: Reguleringsplan for Høstmælingen – Aagårdvegen. 

 
 

2.02 Forretninger 

Området er avsatt til forretninger. Området kan ha en utnytting på BYA (totalt bebygde 

areal) på inntil 95 %. Bygningshøyde kan maksimalt være 8 meter over gjennomsnittlig 

terrengnivå. 

 

Gjennom området skal det opprettholdes en gjennomgående gangforbindelse fra SGS5 til 

ST2/3.  

 

 
2.03 Andre typer bebyggelse og anlegg - stallvirksomhet 

Området er avsatt til stallvirksomhet. Bygninger som ikke har direkte tilknytning til denne 

virksomheten tillates ikke oppført. 

 

 
2.04 Energianlegg 

 I området tillates det oppført en trafostasjon. 

 

 
2.05 Telekommunikasjon 

 I området tillates det oppført en telekiosk. 

 

 
2.06 Bolig/forretning  

2.06.1 Ny bebyggelse innen planområdet skal oppføres innen byggegrensen som er vist på plankartet.  

 

2.06.2 Arealet regulert til kombinert formål forretning og boliger kan ha en utnytting på BYA (totalt 

bebygd areal) inntil 100 % inklusive arealene for trafikk og parkering.  

 

2.06.3 Nytt forretningsbygg kan oppføres i en etasje med nødvendig høyde for formålet. 

Varehandelsarealet begrenses til 1100 m2 BRA.  

 

2.06.4 Det kan oppføres boliger i tre etasjer over forretningsarealet med nødvendig høyde for 

formålet.  

 

2.06.5 Det kan innpasses en parkeringsetasje mellom forretningsarealet og boligene.  
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2.06.6 Bygningshøyde (uavhengig av takform) kan maksimalt være 16 m over laveste terrengnivå.  

 

2.06.7 Takform er valgfri og skal tilpasses formålet og omgivelser.  

 

2.06.8 Farge og skilting på utvendige veggflater kan tilpasses forretningskjedens visuelle profil. 

 

2.06.9 Hvis det bygges boliger i tilknytning til forretningsbygget, skal det innpasses nærlekeplass i 

tilgrensende grønnstruktur.  

Løsningen for dette skal være nærmere fastlagt i situasjonsplanen før rammetillatelse kan  

innvilges. Opparbeidelse av denne funksjonen skal være gjennomført før brukstillatelse for 

boligene kan innvilges. Krav til leke-, ute-  og oppholdsarealer skal være i samsvar med 

bestemmelse i kommuneplanens arealdel § 1.12. 

 

2.06.10 Bebyggelsen skal utformes etter prinsippet "universell utforming" for forretningsbebyggelsen 

og krav om tilgjengelighet for leilighetene iht. TEK-10.  

Minimum 50 % av boenhetene skal tilrettelegges for livsløpsstandard.  

 

2.06.11 Det skal legges til rette for og merkes åpen fotgjengerforbindelse mellom gang- og 

sykkelvegen langs Røyslivegen og grønnstrukturen. 

 

2.06.12 Adkomster til planområdet skal etableres som vist på reguleringskartet før brukstillatelse kan 

gis. 

2.06.13 Internt vegnett skal fastlegges i situasjonsplan i forbindelse med søknad om byggetillatelse. 

 

2.06.14 Varetransport skal skje fra Røyslivegen med adkomst lengst sør.  

 

2.06.15 Parkering skal være i samsvar med bestemmelser i kommuneplanens arealdel § 1.11.  

 

2.06.16 Ved utbygging av boliger skal det etableres parkeringsplasser innen planområdet. Det tillates 

at taket på forretningsbygget kan benyttes til parkering for boligandelen. 

 

2.06.17 Detaljert løsning for det samlede systemet for parkeringsplasser skal framlegges og 

godkjennes i forbindelse med søknad om byggetillatelse for nybygg. 

 

2.06.18 Det skal anlegges løsning for oppsamling av avfall i tilknytning til forretningsbyggets 

varemottak. Forholdene skal legges til rette for enkel tilgjengelighet for renovasjonsbil. All 

logistikk for varetransport og lagring/henting av avfall skal være etablert før brukstillatelse for 

nybygg blir gitt. 

 
 

2.07 Bensinstasjon/bevertning 

Området er avsatt til bensinstasjon og bevertning. Arealet regulert til kombinert formål 

bensinstasjon og bevertning kan ha en utnytting på BYA (totalt bebygd areal) inntil 100 % 

inklusive arealene for trafikk og parkering. Bygningshøyde kan maksimalt være 7 meter 

over gjennomsnittlig terrengnivå. 
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3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

3.01 Generelt 

Vegsystemet skal legges om som vist på plankartet. Alle veger og gang-/sykkelveger skal 

opparbeides i hh.h.t håndbok N100 «Veg og gateutforming». 

Boligeiendommen Gamle Røysliveg 1 skal ha adkomst via gang-/sykkelvegen langs 

Glimmervegen fra vest. 

 

3.02 Torg og gatetun 

Området som er avsatt til torg skal fungere som samlingssted og møteplass på Røyslimoen.  

Områdene ST1 og 3 skal utformes slik at de er egnet for opphold og i nordre del (ST1) skal 

elveleiet gjøres tilgjengelig. 

Området ST2 skal være «shared space» der bilen beveger seg på fotgjengernes premisser. 

Området vil være en del av torgplassen der bilene kan passere.  

 

3.03 Parkering 

Det er avsatt tre områder for parkering i planen. Område SPA1 skal benyttes som 

parkeringsareal for forretningen på område BF1. Område SPA2 kan benyttes som parkering 

for Solhøgdavegen 1 (gnr/bnr 85/97) og område SPA3 kan benyttes som parkering for 

Solhøgdavegen 3 (gnr/bnr 85/48). 

3.04 Angitte samferdselsanlegg kombinert med andre angitte hovedformål 

Områdene SAA1 til 6 har formål kombinert som angitt under: 

SAA1: Gang-/sykkelveg og friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

SAA2: Kjøreveg, fortau og friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

SAA3: Kjøreveg, fortau og friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

SAA4: Gang-/sykkelveg og friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

SAA5: Gang-/sykkelveg og friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

SAA6: Kjøreveg og friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 

 

4. GRØNNSTRUKTUR - FRIOMRÅDE 

 

Områdene er avsatt til friområder. Det tillates ikke oppført bygninger i områdene. 

 

Gjennom område GF1 kan et etableres en sti fra busstoppet (SKH1) og ned til 

parkeringsplassen. 

 

I område GF5 tillates opprettholdt eksisterende terrasser tilhørende leilighetsbygget. 

 

 

 

5. FRILUFTSOMRDE I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 

STRANDSONE 
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Området er avsatt for Åretta med tilhørende strandsone/skråninger og flomsikringstiltak. 

 

Elveløp og kryssinger skal etableres for å kunne ta unna for en 200-årsflom + klimapåslag (20 

%). Alle elvekryssinger, vassdragsinngrep og bekkeomlegginger må utformes 

vassdragsteknisk tilfredsstillende for å hindre oppstuving, erosjon, bunnsenking, kjøving, 

uønsket massetransport og masseavlagring.  

 

Elva skal sikres med påkjørselsikkert- og klatresikkert-rekkverk der det ikke er slake 

skråninger ned i elva eller tilrettelagt for å komme ned til elva. 

 

 

6. FARESONE - FLOM 

Område H320_1, som omfatter amfiet ned mot Åretta, er avsatt til faresone flom siden det i 

perioder med mye vann vil bli flommet over. 

 

Området H320_2 vil fungere som et fordrøyningsområde for Åretta. Det tillates etablert en 

sikringsterskel innenfor området, og eventuelt andre tiltak som er nødvendige i forhold til 

flomsikring.  


