
1 
 

  

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan NR. 0605-297 - IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 
 

Revidert av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 04.10.12, merket 2. gangsbehandling 

 
 

1.gangs behandling i planutvalget 23.06.03, sak 0116/03 

Offentlig høring 28.06.03 – 26.07.03  

2.gangs behandling i planutvalget 23.08.04, sak 0118/04 

Formannskapet 13.09.04, sak 0140/04 

Vedtatt av kommunestyret 07.10.04, sak 0085/04 

Vesentlig reguleringsendring og 1.gangsbehandlet i planutvalget 06.06.11, i sak 67/11 

Offentlig høring 18.06.11-08.08.11 

2.gangs behandling i planutvalget xxxxx, sak xxxx 

Formannskapet xxxx, sak xxxxx 

Vedtatt av kommunestyret xxxx, sak xxxx 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01 Fullstendig endring   

    

Reguleringsformål 
Regulert område er vist på plankart med plannummer 0605-297, merket 2. gangs behandling 

datert 06.06.2011. 

Området reguleres til følgende formål, jf PBL § 12-5 og § 12-6: 

 

Formål Feltnavn 

PBL § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 

Idrettsanlegg m/tilhørende bygninger og andre nødvendige anlegg 

 

BBK-2, BBF-

4, BBF-5, 

BBF-2, BBK-

1, BBF-3 

BI-1 

PBL § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg - Offentlig veg 

Bussholdeplass 

Parkeringsplass 

Gang- og sykkelveg 

Kjøreveg - Felles avkjørsel 

 

SK1 

SKH-1 

SP-1 

SGS-1-6 

SK-1-6 

PBL § 12-5, ledd 3 - Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm 

 

 

Gv1 

PBL § 12-6, ledd A.1 - Sikringssoner 

Frisikt 
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§ 1. Fellesbestemmelser 

§ 1.0 Fellesbestemmelser for samtlige formål innenfor planområdet 

Bestemmelsene gjelder for samtlige formål innenfor planområdet der temaet er aktuelt. 
 

Fredete kulturminner, (PBL § 12-7, punkt.6) 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal 

arbeid straks stanses i den grad det berører kulturminnene, eller deres sikringssoner på fem 

meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i 

Buskerud fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare 

om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

§ 2. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, ledd nr.1) 

§ 2.0 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

2.0.1 Universell utforming, (PBL § 12-7, punkt.5) 

- Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. 

 

2.0.2 Radon (PBL § 12-7, punkt 4) 

- Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass 

i samtlige bygninger for varig opphold. Dette gjelder ikke for rene garasjebygg o.l. 

 

2.0.3 Støy, (PBL § 12-7, punkt 4) 

- Innen det regulerte området skal rundskriv "Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442" gjelde. For uteoppholds- og lekearealer, samt utenfor rom 

med støyfølsom bruk, skal støynivå ikke overskride Lden=55 dBA. Støynivå utenfor 

soverom skal om natten (23:00-07:00) ikke overstige L5AF=70 dBA. 

- Fasadetiltak på bygg avklares i forbindelse med byggesaksbehandling. 

§ 2.1 Boligbebyggelse 

 
2.1.1 Formål (PBL § 12-7, punkt.1) 

- I felt BBK-2 tillates oppført en tomannsbolig på hver tomt. 

- I felt BBF-4 og tillates oppført en enebolig. 

- Felt BBF-5 og felt BBF-2 har underformål frittliggende småhusbebyggelse 

- Felt BBK-1 har underformål konsentrert småhusbebyggelse 

- I felt BBF-3 tillates oppført en enebolig. Takform og materialbruk skal harmonere 

med eksisterende bebyggelse på gnr.132/bnr3 

 

2.1.2. Utnyttelse, (PBL § 12-7, punkt.1) 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA). 

- Maks BYA % = 30 % for felt BBK-2 og BBF-4. 

- Maks BYA % = 25 % for felt BBF-5. 

- Maks BYA % = 25 % for felt BBF-2, BBK-1 og BBF-3 

 

2.1.3. Byggehøyder, (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0m over gjennomsnittlig terrengnivå. 

- Maksimal byggehøyde for møne er 9,0m over gjennomsnittlig terrengnivå.  
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- For garasje er maksimal byggehøyde 3,5m for gesims, og 5,0m for møne. 

 

2.1.4 Byggegrenser, (PBL § 12-7, punkt.2) 

- Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

- Det skal være minimum 4m avstand fra VA-ledninger til bygninger og faste 

konstruksjoner. 

- Garasje kan plasseres inntil 1m fra eiendomsgrense. Dette gjelder ikke 

eiendomsgrenser mot veg. Her overholdes byggegrensen som er anvist på plankartet. 

 

2.1.5 Parkering og garasjer, (PBL § 12-7, punkt.7) 

- I felt BBBK-2, BBBF-4 og BBF-5 avsettes det minst 2 biloppstillingsplasser pr. 

boenhet, inkludert garasje/carport. 

- Parkeringsdekning i felt BBF-2, BBK-1 og BBF-3 skal være som angitt i kommunal 

vedtekt. 

 

2.1.6 Avkjørsel, (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Avkjørsler skal være utformet i henhold til kommunal norm. 

- Felt BBK-2 skal ha adkomst fra SK-4 

- Felt BBF-2 skal ha adkomst fra SK-3 

- Felt BBF-4 skal ha adkomst fra SK-5 

- Felt BBK-1 skal plasseres omtrent som vist på plankartet, og kan krysse gang- og 

sykkelveg, SGS-1. 

- Felt BBF-5 og felt BBF-3 benytter eksisterende avkjørsler fra Harehaugveien, som 

anvist på plankartet. 

 

2.1.7. Byggesøknad(PBL § 12-7, punkt.1 og punkt 4) 

- Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: 

- Husplassering 

- Tilpasning til omgivelsene 

- Planlagt gjerde med høyde over 0,5meter 

- Utnyttelse av ubebygd areal 

- Gamle og nye koter 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – idrettsanlegg 

2.2.1 Formål (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Området BI-1 skal nyttes til formålet idrettsanlegg med nødvendige bygninger og 

anlegg.  

 

2.2.2 Bruk (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Området som på plankartet er vist som bane, skal nyttes til fotball. For øvrig kan 

området nyttes til annen idrett og lek i den grad det kan la seg forene med bruk av 

banen. 

- Klubbhus skal plasseres som vist på plankartet. 

 

2.2.3 Utforming (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Det skal tas hensyn til landskapsformen og estetisk utforming av friområde. Området 

skal arronderes og beplantes. Det kan anlegges jordvoller mot landbrukseiendom og 

boligområder i planområdet som er spesielt berørt. 
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, LEDD NR.2) 

§ 3.0 Fellesbestemmelser  

 

3.0.1 Formål (PBL § 12-7, punkt.1, og punkt 14) 

- Felt SK-1 og SK-7 (Kjøreveg), SKH-1 (Bussholdeplass), SP-1 (Parkeringsplass) og 

SGS-1-6 (Gang- og sykkelveg), skal være offentlige. 

- Felt SK-4-F5 skal være felles avkjørsler. 

 

3.0.2 Tekniske planer (PBL § 12-7, punkt.11) 

- Anlegg som kommunen skal overta og vedlikeholde skal utføres i henhold til planer 

som på forhånd er godkjent av kommunen. Dette gjelder arealer som skal være 

offentlige. 

 

3.0.3 Utførelse av terrengbehandling (PBL § 12-7, punkt.4) 

- Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 

 

§ 3.1 Kjøreveg - SK-1 og SK-7 

 

3.1.1 Bruk (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Området SK-1 og SK-7 skal nyttes til offentlig veg. 

 

3.1.2 Vegstandard (PBL § 12-7, punkt.4) 

- Vei med tilhørende avkjørsler mv. skal være utformet med standard som fremgår av 

kommunalteknisk veinorm, utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller 

bedre. 

 

3.1.3 Vegers stigningsforhold (PBL § 12-7, punkt.4) 

- Veg skal ha stigning maksimalt 10 %. 

 

§ 3.2 Bussholdeplass - SKH-1 

 

3.2.1 Bruk (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Området SKH-1 skal nyttes til offentlig bussholdeplass. 

 

§ 3.3 Parkering - SP-1 

 

3.3.1 Bruk (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Området SP-1 skal nyttes til offentlig parkering, i forbindelse med bruk av 

idrettsområdet. 

  

§ 3.4 Gang- og sykkelveg – SGS-1-6 

 

3.4.1 Bruk (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Området SGS-1-6 skal nyttes til offentlig gang- og sykkelveg. 

- Områdene kan også nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning. 

 

§ 3.5 Felles avkjørsel - SK-1-5 

 

3.5.1 Bruk (PBL § 12-7, punkt.1) 
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- Områdene SK-1-5 skal nyttes til felles avkjørsel for følgende felt og eiendommer: 

 

Felt: Felles for: 

SK-4 Felt BBK-2.  

Eiendom gnr.132/bnr.18 kan benytte SK-4 som gangforbindelse 

 

SK-3 Felt BBF-2 med gnr.132/bnr.435, gnr.132/bnr.436, 

gnr.132/bnr.437, gnr.132/bnr.438 og gnr.132/bnr.23. 

 

SK-2 Felt BBK-2. Felt BBF-4, og gnr.132/bnr.57. 

Felt BBF-2 med gnr.132/bnr.435, gnr.132/bnr.436, 

gnr.132/bnr.437, gnr.132/bnr.438 og gnr.132/bnr.23. 

Eiendom gnr.132/bnr.18 kan benytte SK-2 som gangforbindelse 

 

SK-5 Felt BBF-4, og gnr.132/bnr.57 

 

Fa5 Felt BBF-3 og gnr.132/bnr.3. 

 

 

 De respektive eiendommene skal være medeiere med like andeler. 

 

3.5.2 Vegers stigningsforhold (PBL § 12-7, punkt.4) 

- Veg skal ha stigning maksimalt 10 %. 

§ 4. Grønnstruktur (PBL § 12-5, LEDD NR.3) 
 
§ 4.1 Vegetasjonsskjerm - Gv-1 

 

4.1.1 Formål (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Område Gv-1 skal nyttes til vegetasjonsskjerm. 

 

4.1.2 Bruk (PBL § 12-7, punkt.1) 

- Skjerming av det eldre, tilgrensende bygningsmiljøet, samt kultur- og 

jordbrukslandskapet. 

- Bygninger tillates ikke oppført innenfor areal regulert til vegetasjonsskjerm. 

§ 5. Sikringssone(PBL § 12-6, LEDD A.1) 

 

§ 5.1 Frisiktsone 

 

5.1.1 Bruk(PBL § 12-7, punkt.2) 

- I frisiktssoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5m over tilstøtende 

vegbane. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7, LEDD NR.10) 
 

6.1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

- Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning 

av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

 

6.2 Brannvann 

- Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

 

6.3 Veg, vann og avløp og andre anlegg som skal overtas av kommunen 

- Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før kjøreveg SK-1, og ny 

hovedvannledning gjennom området, er anlagt i samsvar med utbyggingsavtale, 

godkjent og overtatt av kommunen. 

 

6.4 Vann og avløp, Felt BBK-2, BBF-4, BBF-5, og B4 

- Før det gis brukstillatelse til ny bolig skal ny bebyggelsen innenfor BBK-2, BBF-4 og 

BBF-5, være koblet til eksisterende avløpsledning inne på gnr.132/bnr.5. 

- Før det gis brukstillatelse til ny bolig i BBK-2, BBF-4 og BBF-5, skal ny bebyggelsen 

være koblet til eksisterende vannledning på gnr.132/bnr.433 

- Før det gis brukstillatelse til ny bolig i felt BBF-3 skal ny bebyggelsen være koblet til 

eksisterende VA-anlegg på gnr.132/bnr.3 

 

6.5 Gang og sykkelvei  

Når gang og sykkelvei SGS-3 og 5 er opparbeidet bør gangfelt nr 1 fjernes. Dette kan ikke 

fjernes før gangfelt nr 2 er bygd. 

 


