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Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan 

Omsorgsboliger Holt – planID 201808 
 

Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: 20.06.2019, sak KS 080/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Planens hensikt 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et heldøgnbemannet bofellesskap for personer 
med demens. 
 
 
2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Byggesøknad (§12-7 nr. 1) 
Byggesøknaden skal inneholde: 
- Utomhusplan i målestokk 1:200 med eksisterende og nye koter for hver meter, støttemurer og 

trapper, uteoppholdsareal og grøntareal, biloppstillingsplasser og løsning for varelevering, 
avkjørsel, løsning for renovasjon og løsning for el-forsyning. 

- Plan for tilkomst og plassering av slukkevannsuttak samt tilgjengelig adkomst og oppstillingsplass 
for brannvesenets utrykningskjøretøy. 

- Terrengsnitt med eksisterende og fremtidig terreng. 
- Plan-, fasade- og snittegninger samt perspektivskisser. 
- Redegjørelse for hvordan prosjektet ivaretar universell utforming. 
- Redegjørelse for håndtering av overflatevann og sikker flomveg. 
- Redegjørelse og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og 

gaterom samt fjernvirkning. 
- Dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning gjennom en geoteknisk undersøkelse 

som følge av mulig marin leire i grunnen. 
- Orientering om hva som forutsettes bevart av eksisterende vegetasjon og en plan for ny 

beplantning. 
- Orientering om plassering av rigg og parkering i anleggsfasen. 
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2.2 Universell utforming (§12-7 nr. 4 og 5) 
Bygning og utearealer innenfor planområdet som er tilgjengelig for allmennheten eller arbeidstakere 
skal utformes etter prinsippet om universell utforming, jfr. gjeldende TEK.  
 
Gangadkomst fra parkeringsplass til bygningens hovedinngang skal være trinnfri og ikke ha større 
stigning enn 1:20. 
 
Det skal ikke plantes allergene planter på uteoppholdsareal eller i sansehagene. 
 
2.3 Renovasjon og containere (§12-7 nr. 4) 
Beholdere og containere for renovasjon skal bygges inn med god estetisk utforming, alternativt kan 
det etableres nedgravde avfallscontainere. Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det ikke er til 
sjenanse for beboere eller naboer. Eventuelle mindre avfallsbøtter for brukere av utendørsområdet 
skal ha utførelse som parkmøblement.  
 
2.4 Gjerde og hekk (§12-7 nr. 4) 
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner eller lignende i eiendomsgrense. Materialvalg og fargebruk 
på gjerder skal være avstemt mot omgivelsene. Høyde på gjerder skal ikke overstige 1,20 meter.  
 
2.5 Parkering (§12-7 nr. 7) 
Det skal etableres felles parkeringsplass for ansatte og besøkende. Parkeringen dimensjoneres etter 
antall beboere med 0,6 plasser per leilighet hvorav minimum 2 skal være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. HC-parkering skal legges nærmest inngangen. 
 
Det skal anlegges minimum 2 ladestasjoner for el-bil. 
 
Det skal tilrettelegges for minimum 15 p-plasser under tak for sykler. Minst 10 % av plassene skal 
være store nok for laste- og familiesykler. Det skal være mulig å låse sykkelen til fast installasjon. 
Disse skal være tilgjengelig for både besøkende og ansatte.  
 
2.6 Avkjørsel (§12-7 nr. 7 ) 
Plassering av avkjørsel (vist på plankart med pil) er veiledende, og kan forskyves sidevegs. Ved 
endelig plassering må det dokumenteres at avkjørselen er i tråd med gjeldende vegnormaler. 
 
Avkjørsel og adkomst skal ivareta kravene til nødetatene. 
 
2.7 Overvannshåndtering (§12-7 nr. 4 ) 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av 
tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og 
drensvann, ved søknad om tillatelse. Valg av løsning skal begrunnes. 
 
I anleggsfasen tillates ikke ført forurenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller til 
resipient.  
 
2.8 Kabler og ledninger (§12-7 nr. 1) 
Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon og 
lignende skal legges som jordkabler i felles grøft. 
 
2.9 Støy (§12-7 nr. 3) 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/16 skal legges til grunn, eller senere 
vedtatte lover, forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende skriv. 
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2.10 Energibruk (§12-7 nr. 4) 
Bygningen skal planlegges for, og dokumentere, lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning, jf. 
teknisk forskrift. 
 
2.11 Kulturminner (§12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen det berøre kulturminnene eller deres 
sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 
denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunen, jfr. Lov om 
kulturminner § 8, annet ledd. 
 
2.12 El-anlegg (§12-7 nr. 1) 
Innenfor planområdet tillates oppført nødvendig energianlegg. 
 
Trafo skal gis en estetisk god utforming som er tilpasset plasseringen og avsettes med tilstrekkelig 
sikkerhetssone med hensyn til stråling.  
 
Trafo skal videre ha en sentral plassering i forhold til behov og plasseres med uhindret kjørbar 
adkomst for lastebil med kran. 
 
2.13 Frisikt (§12-7 nr. 4) 
Når avkjørsel til planområdet er endelig fastlagt, jf. bestemmelse 2.6, skal det beregnes frisiktsoner i 
henhold til gjeldende vegnormaler, Statens vegvesens håndbok N100.  
 
Innenfor frisiktsonene skal det være fritt for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over tilstøtende 
vegers/avkjørslers nivå. Forutsatt at krav til frisikt for øvrig  er ivaretatt, kan enkeltstående trær, 
stolper og lignende stå i frisiktsonene. 
 
2.14 Vegetasjon (§12-7 nr. 1) 
Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. Ny bebyggelse og 
anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. Eksisterende trær som skal bevares, skal 
beskyttes i anleggsperioden.  
 
2.15 Skråninger (§12-7 nr. 1) 
Alle skråninger skal ha maks. helling 1:2. Skråninger skal opparbeides, tilsås og/eller beplantes på en 
lettstelt og tiltalende måte. 
 
 
3 Bestemmelser til arealformål 
 
3.1 Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1) 
 
Offentlig tjenesteyting – institusjon (o_BOP) 
 
3.1.1 Byggegrenser 
Innenfor angitte byggegrenser tillates oppført bebyggelse i form av offentlig tjenesteyting, 
institusjon/omsorgsboliger med tilhørende anlegg. Der det ikke er angitt byggegrense i plankartet 
gjelder den generelle bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 29-4, annet ledd om byggeavstand 
fra nabogrense.  
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3.1.2 Utnyttelsesgrad 
Maksimum tillatt bebygd areal er %-BYA= 40 %. BYA beregnes i henhold til gjeldende byggeforskrift 
og veileder om grad av utnytting og  inkluderer parkeringsareal. 
 
3.1.3 Byggehøyder   
Maksimal tillatt bygningshøyde er = kote 191 m.o.h.  
 
3.1.4 Estetikk 
Ved planlegging og gjennomføring av tiltaket skal det legges vekt på god arkitektonisk utforming. 
 
Fasadekledning skal utføres hovedsakelig i naturmaterialer som tre og stein, eventuelt tegl. 
 
Det tillates ikke synlig teknisk rom på tak, utenpåliggende kanaler eller ventilasjonsteknisk utstyr eller 
kjøleenheter. Disse skal integreres i bygningsvolumene. Synlige rister, ventiler og andre tekniske 
installasjoner skal ha proporsjoner, plassering og farger som samsvarer med øvrige deler av fasaden.  
 
Takflater skal ha en estetisk godt gjennomarbeidet løsning og overflate. 
 
3.1.5 Sansehager og uteoppholdsareal  
Det skal avsettes areal og opparbeides sansehage for beboerne. Sansehagen skal tilrettelegges i h.h.t. 
faglige råd for å stimulere syns-, lukte- og følesansen.  
 
Areal som ikke bebygges eller opparbeides til gang- eller kjøreareal skal behandles parkmessig.  
 
Uteoppholdsarealet skal tilrettelegges med minimum 2 sittegrupper. Det skal være plass for rullestol 
der det anlegges sittegrupper. Uteoppholdsarealene skal også innby til lek for barn som besøker 
beboerne. 
 
Alt gangareal skal ha dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for rullestolbrukere og 
personer med ganghjelpemidler og følge krav til universell utforming. Gangarealer skal ha belegg 
med jevn overflate. Det skal legges til rette for blinde og svaksynte ved at gangforbindelsene skal ha 
klare gangsoner og hensiktsmessig belysning.  
 

3.1.6 Energiløsninger 

Nybygg skal utstyres med varmeanlegg slik at nær/fjernvarme kan nyttes. Det er krav om tilknytning 
til eksisterende fjernvarmenett, jfr. plan- og bygningsloven § 27-5. Dispensasjon fra krav om 
tilknytningsplikt kan gis der alternativ løsning dokumenteres å være miljømessig bedre.  
 
 
4 Grønnstruktur (§12-5 nr. 3) 
 
4.1 Turdrag (o_GTD) 
Innenfor området avsatt til turdrag kan det anlegges sti/gangveg. Området skal være offentlig og 
åpent for allmenn ferdsel. 
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5 Rekkefølgebestemmelser (§12-7 nr. 10) 
 
5.1 Rekkefølgekrav for utbygging innenfor planområdet  
Før det gis brukstillatelse for omsorgsboligene skal  utomhusarealer inklusiv belysning, 
gangforbindelser, parkering for bil og sykkel, avkjørsel og vegareal være ferdig opparbeidet og 
ferdigstilt. Dersom brukstillatelse blir gitt i vinterhalvåret skal uteoppholdsareal være ferdig 
opparbeidet og ferdigstilt i løpet av påfølgende sommerhalvår. 
 
Før eller samtidig med at det gis rammetillatelse/byggetillatelse skal det være godkjent en plan for 
håndtering av vann, avløp og overvann. 
 
Før det gis rammetillatelse/byggetillatelse skal det være utført en geoteknisk undersøkelse. 
 
5.2 Riggområde 
Før det gis igangsettingstillatelse/byggetillatelse for tiltak på tomta skal det foreligger en godkjent 
riggplan for anleggsområdet. Riggplanen skal blant annet ivareta fremkommelighet for gående og 
syklende langs Tajevegen og trafikksikre løsninger i forbindelse med økt anleggstrafikk i området.  
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