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RINGERIKE KOMMUNE 

Strategi- og utviklingsavdelingen 
 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_441 Detaljregulering for 
Midtmoen 1 

 
Utarbeidet av Ringerike kommune/fagkyndig DATO 
Sist revidert DATO 

 
1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak BHNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak BHNR 
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO, sak BHNR 
Vedtak i kommunestyret DATO, sak BHNR 

 
 
Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

 

Reguleringsformål 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

(Tilføy underformål etter behov) 

           

1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt 1) 

- Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (1112) (BKS1 og BKS2)  

- Renovasjon (1550) (F_REN) 

- Lekeplass (1610) (F_BLK1) 

 

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

- Annen veggrunn – Tekniske anlegg (2018) (F-SVT)  

- Parkeringsplass (2080) (F-SPA1)  

- Gang/ sykkelvei (2012) (F_FOR) 
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Formålsbestemmelser  

§ 1. Fellesbestemmelser 

§ 1.1 Estetiske krav og bruk av arealer (pbl. § 12-7, punkt.1) 
Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at 

området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Det skal legges vekt på høy kvalitet i 

arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk. 

§ 1.2 Vilkår for bruk av arealer (pbl. § 12-7, punkt.2) 
Den ubebygde delen av planområdet tillates ikke nyttet til lagring.  

§ 1.3 Overvannshåndtering (pbl. § 12-7, punkt 10) 
Nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering (LOD). Ringerike kommune kan kreve 

egne anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overvann fra bebyggelse, 

veier og andre arealer. Overvannshåndteringen innenfor planområdet skal primært ha 

overflatebaserte løsninger. Takvann fordrøyes på egen tomt. 

 

Ved byggesak skal det foreligge godkjent plan for overvannshåndtering før byggesaken 

godkjennes. 

§ 1.4 Funksjon og kvalitetskrav (pbl. § 12-7, punkt 12) 

§ 1.4.1 Støy 
Anbefalt støygrense i T-1442 skal tilfredsstilles fullt ut før boligene tas i bruk. Ingen av 

boligene skal ha støyverdier som overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade. 

Øvrige rom med støyfølsom bruk skal ha høyest Lden = 72 dBA utenfor vinduet. Uteareal 

for lek og opphold skal ha gode sol og lysforhold og støynivået skal ikke overstige Lden = 

55 dBA. Tiltak i hht. anbefalinger i støyrapport utarbeidet av Mjøsplan AS 27.09.2018 skal 

legges til grunn. 

§ 1.4.2 Utearealer, kjøring og parkering 
Uteplass skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, slik at den 

kan brukes av alle aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn og voksne.  

§ 1.4.3 Uteoppholdsareal 
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan 

som vedlegges rammesøknaden. Planer for sikring og bevaring av eksisterende 

vegetasjon samt etablering av ny vegetasjon skal fremgå av utomhusplanen.  Plantearter 

som er allergiprovoserende skal ikke benyttes utendørs. 

§ 1.4.4 Parkering 
Det avsettes 1 parkeringsplass på 18 m2 pr. leilighet, samt 2 sykkelparkeringer pr. 

leilighet.  

§ 1.4.5 Universell utforming 
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av uteområder. Det 

skal legges vekt på størst mulig grad av tilgjengelighet for alle, herunder 

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede.  

§ 1.5 Kulturminner (pbl. § 12-7 punkt 6, samt kulturminneloven §8, 2.ledd) 
Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete 

kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud 

fylkeskommune skal varsles.  
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§ 2. Bebyggelse og anlegg 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse (pbl. § 12.7.5)      
Innenfor felt BKS1 og BKS2 tillates det oppføring av rekke- eller kjedehus og flermannsboliger. 

§ 2.1.1 Grad av utnytting, utforming, arealbruk, bygninger og anlegg (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Total utnyttelse skal ikke overskride 48% BYA, og areal pr. boenhet skal ikke overstige 

80m2 BRA.  

§ 2.1.2 Møne og gesimshøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Maks mønehøyde skal ikke overskride 8.5m høyde over gjennomsnittlig planert terreng. 

Maks gesimshøyde skal ikke overskride 6,5m høyde over gjennomsnittlig planert terreng. 

For underordnede bygninger som garasjer og boder er maks gesimshøyde 3m og maks 

mønehøyde 4,5m over gjennomsnittlig planert terreng.  

§ 2.1.3 Estetiske forhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Bygningene innenfor BKS1 og BKS2 skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 

og 25 grader. Alle bygninger innen planområdet skal harmoniseres i en enhetlig arkitektur. 

§ 2.1.4 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg eller forbud (pbl. § 12-7, punkt.2) 
Det skal være minimum 15m avstand fra senterlinje Rv7/miljøgate til boligbebyggelse.  

Byggelinje er vist i plan. 

§ 2.1.5 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer (pbl. § 12-7, 

punkt.4) 
Utearealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Bebyggelse utformes i 

henhold til gjeldende teknisk forskrift til PBL. 

§ 2.1.6 Radon (pbl. §12-7 punkt 4, samt teknisk forskrift) 
Bygninger skal utformes slik at en unngår forhøyede verdier av radongass innendørs, jf. 

gjeldende teknisk forskrift. I hver enkelt bolig skal det legges inn forebyggende tiltak mot 

radongass. 

§ 2.1.7 Renovasjonsanlegg (pbl. § 12-7, punkt.4) 
Det lages felles areal for renovasjon F_REN for beboere innenfor planområdet. Arealet 

skal benyttes til felles oppstilling av avfallsdunker.  

§ 2.1.8 Lekeplass- Bruk av arealer og eieform (pbl. § 12-7, punkt.4 og punkt 14) 
Feltet f_BLK1 skal nyttes og opparbeides til felles leke- og oppholdsareal for beboerne 

innenfor planområdet. Området opparbeides med grønne universelt utformede overflater 

og lekeapparater som sandkasse, huskestativ og sittebenk. 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Fellesbestemmelser for samferdsel og teknisk infrastruktur 

§ 3.1 Fortau (pbl. § 12.7.1 og 14) 
F_FOR er felles fortau som skal benyttes av beboerne innenfor planområdet. Det tillates også 

nødvendig varetransport av tyngre artikler frem til boligene. Veien stenges med fjærbelastet 

bom. 

§ 3.2 Annen veigrunn (pbl. § 12.7.1 og 14) 
F_SVT er felles tekniske anlegg- støttemur, og omfatter areal som er nødvendig for å ivareta 

utearealets funksjon 

§ 3.3 Parkeringsplass (PBL§ 12.7.1 og 14)  
F_PA skal være felles parkeringsplass for beboere i planområdet. Arealet kan bebygges med 

garasjer og boder for sykkelparkering.      
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav 

§ 4. Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7 nr. 10) 

§ 4.1 Før igangsettingstillatelse 
1. Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før 

igangsettingstillatelse kan gis. 

 

2. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, skal utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

3. Valgte løsninger for støyskjerming skal fremlegges byggesak for godkjenning før 

igangsettingstillatelse kan gis. 

§ 4.2 Før brukstillatelse/ferdigattest 
1. Tiltak i henhold til anbefalinger i støyrapport, utarbeidet av Mjøsplan AS, skal være ferdigstilt 

før første boenhet innen planområdets tildeles midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 

 

2. Parkering F_PA skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for planområdet. 

 

3. Lekeareal F_BLK1 og uteoppholdsareal skal være ferdigstilte før det gis brukstillatelse/ 

ferdigattest. 

 


