
 
 
 

PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 260 - HØGATUN 
jf. Plan- og bygningslova (pbl) § 12-7 

 

Nasjonal arealplan-ID: 124700260 
Datert: 12.12.16 
Revidert: xx.xx.2022 
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§ 1 
FELLESBESTEMMELSER 

(pbl § 12-7) 
 
1.1 Arkitektur, estetikk og kvalitet 
1.1.1 Materialfargebruken skal holdes i dempede jordfarger. 
1.1.2 Reflekterende bygningsfasader og rekkverk tillates ikke. 
1.1.3 Maksimal fasadebredde mot veg uten oppdeling/variasjon i detaljering og/eller materialbruk skal være 35m. 
1.1.4 Miljøvennlige materialer skal i størst mulig grad benyttes. 
1.1.5 Bygningstakene skal være flate med helning på maksimalt 5 %. 
1.1.6 Fjellskjæringer skal utføres på en estetisk tiltalende måte. Det skal i søknad om tillatelse til tiltak redegjøres for hvilke 

vurderinger som er gjort for de ulike deler av planområdet, samt innsendes beskrivelse og illustrasjoner for de løsninger 
som velges. 

 
1.2 Landskap og tilpasning til terreng 
1.2.1 Terrenget skal anlegges uten skjæringer/fyllinger høyere enn 2,5m. 
1.2.2 Terrenghøyde kan maksimalt opparbeides til 3m over opprinnelig terrengnivå. 
1.2.3 Der helningen tillater det skal fyllinger/skjæringer kamufleres med løsmasser og tilrettelegges for beplantning. 
1.2.4 Murer skal oppføres med maks. høyde 3m. 
1.2.5 Når murer overstiger 2m skal de avtrappes. 
1.2.6 Murer utføres i naturstein. Mindre forstøtningsmurer med fasader inntil 10m2 og murer i tilknytning til bygningskropper 

kan oppføres i betong. 
1.2.7 Arealer mellom bygninger innenfor BK-1 som ikke benyttes til overflateparkering og trafikkareal skal terrasseres og 

tilrettelegges som oppholdsareal. Det skal også etableres tilkomst til f_U1 fra disse arealene. 
1.2.8 Boliger som ligger delvis inn mot terreng innenfor BK-1 skal ha terrengkontakt i bakkant og ta opp terrengforskjeller 

gjennom bygningskroppen. 
 
1.3 Byggegrenser 
1.3.1 Mindre støttemurer kan plasseres innenfor byggegrensen. 

 
1.4 Universell utforming og tilgjengelighet 
1.4.1 Alle boenheter og felles uteoppholdsarealer (f_U og f_L) innenfor planområdet skal være tilgjengelige. Minst én adkomst 

til felles uteoppholdsarealer skal være tilgjengelig utformet. 
 
1.5 Overvannshåndtering 
1.5.1 Overvannshåndtering skal innarbeides i VA-rammeplan. 
1.5.2 Følgende prinsipper for å opprettholde lokal vannbalanse mht. overvann i området skal følges: 
1.5.2.1 Forurenset overvann skal renses før utslipp. 
1.5.2.2 Lukking av vassdrag tillates ikke. 
1.5.2.3 Nødflomveger skal holdes åpne. 
1.5.2.4 Takvann/ drensvann skal ikke kobles til ledningsnettet. Det skal være fall fra bygning mot terreng. For parkeringskjeller 

skal innkjørsel utformes slik at overvann ikke finner veien ned i parkeringskjelleren. 
1.5.2.5 Naturlig landskap (jordgrunn, vegetasjon) skal bevares eller reetableres i størst mulig grad for å ivareta krav til 

vanninfiltrasjon, erosjonssikring av vannveier, fordrøyningsmagasin mv. 
1.5.2.6 Overvann fra parkeringsplass og veg skal ledes til regnbed, eventuelt gresskledde grøfter. Dersom det blir nødvendig med 

sluk så skal ledningen ledes til terreng/gresskledd grøft, rensebed eller annet fordrøyningsanlegg. 
1.5.2.7 Tette flater skal skilles med permeable rabatter og bør i størst mulig grad være omsluttet av permeable flater. 
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1.5.2.8 Det skal vurderes bruk av ikke-tette overflatedekker (permeable dekker) i stedet for asfalt. 
1.5.2.9 Valg av jordtype og tilsåing skal utføres ut fra infiltrasjonshensyn. 
1.5.2.10 Komprimering av grunn der det ikke er nødvendig skal unngås. 

 
1.6 Parkering1 
1.6.1 Det skal anlegges mellom 1,2 til 1,5 parkeringsplasser for bil pr. boenhet.2 
1.6.2 Minst 5 % av parkeringsplassene skal være tilpasset forflytningshemmede og anlegges nærmest mulig inngang til boliger.3 
1.6.3 Det skal anlegges minimum 2 p-plasser til sykkel pr. boenhet. Alle plasser skal være overdekket og med mulighet til å låse 

sykkel til fast installasjon.4 
 

1.7 Avfallshåndtering5 
1.7.1 Det skal etableres felles nedgravd avfallssystem for husholdningsavfall. 

 
1.8 Sikring av skrenter og stup6 
1.8.1 Vurderinger i forhold til rasfare skal foretas av foretak med nødvendig geologisk eller geoteknisk kompetanse med 

bakgrunn i de normer for tilfredsstillende sikkerhet som følger av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 
 

1.9 Ladestasjon for elbiler7 
1.9.1 I parkeringsarealer under bygninger skal det være mulighet for alle boenheter å lade elbiler. 

 
§ 2 

REKKEFØLGEKRAV 
 

2.1 Før rammetillatelse for boliger kan gis må nødvendig skole- og barnehagekapasitet være etablert. 
2.2 Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge vurdering av behov for rassikring. Dersom det er nødvendig med tiltak 

for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet skal planlagte tiltak angis i søknad om igangsettingstillatelse. Krav til vurdering av 
behov for rassikring og angivelse av tiltak omfatter også arealer som ligger i tilknytning til planområdet, og som kan bli 
påvirket av utbyggingen. 

2.3 Før tillatelse til tiltak kan gis, må det innsendes dokumentasjon fra fagkyndig som viser hvordan prinsipper for lokal 
overvannshåndtering er fulgt opp. 

2.4 Før tillatelse til tiltak kan gis, skal det foreligge godkjent renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) for området. 
2.5 Før tillatelse til tiltak kan gis, må VA-rammeplan være godkjent. 
2.6 Før tillatelse til tiltak kan gis, må Øvre Kleppevegen være utbedret med sammenhengende fortau ned til Kleppevegen iht. 

Norm for kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg 2006. Dette er imidlertid ikke til hinder for opparbeiding av regulert 
veganlegg. 

2.7 Før igangsettingstillatelse skal eventuelle sikringstiltak for rasutsatte tilgrensende områder være gjennomført. Det skal 
innsendes dokumentasjon på at sikringstiltakene, slik de er utført, gir tilfredsstillende sikkerhet med tanke på ras for de 
aktuelle områder. 

2.8 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis skal det foreligge dokumentasjon på at tiltaket, slik det er utført, har 
tilfredsstillende sikkerhet i forhold til ras. 

2.9 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for boliger skal fortau til nærmeste skole være ferdig opparbeidet. 
2.10 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for boliger skal snarveg/trapp fra f_KV-1 til f_U1 gjennom BK-1 #4 

være etablert. 
2.11 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for boliger skal renovasjonsanlegg være etablert. 
2.12 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for felt BK-1 må f_U1 være ferdig opparbeidet. 
2.13 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for felt BK-2 må f_U2 være ferdig opparbeidet. 
2.14 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for felt BK-1 skal det dokumenteres at minst 1500 m2 av f_U1 er 

opparbeidet som nærlekeplass i tråd med bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 
2.15 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for felt BK-1 # 1 og 2 må lekeplass f_L1 være ferdig opparbeidet. 
2.16 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for felt BK-1 # 3 og 4 må lekeplass f_L2 være ferdig opparbeidet. 
2.17 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for felt BK-2 må lekeplass f_L3 være ferdig opparbeidet. 
2.18 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for boliger kan gis, må det dokumenteres rettigheter til at 

lekeplasser/uteoppholdsarealer kan tas i bruk. 
2.19 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for boliger kan gis, må det være etablert og gitt brukstillatelse på f_Kv-1 og 

f_F-1. For BK-2 er det tilstrekkelig at anlegget er etablert frem til grensen mot BK-1. 
2.20 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for felt BK-1 må f_Gv-1 være opparbeidet og ferdigstilt. 

 
1 Endring xx: Hele § 1.6 er lagt til. 
2 Endring xx: I § 1.6.1 er ordlyden «Det skal anlegges 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet.» erstattet. Nummerering endret fra § 3.2.1. 
3 Endring xx: Nummerering endret fra § 3.2.2. 
4 Endring xx: Hele § 1.6.3 er lagt til. 
5 Endring xx: Nummerering endret fra § 1.6. 
6 Endring xx: Nummerering endret fra § 1.7. 
7 Endring xx: Nummerering endret fra § 1.8. 



Nasjonal arealplan-ID 124700260 Sist revidert xx.xx.2022 

Side 3 av 4 

 

 

 
2.21 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis for felt BK-1 og BK-2 må o_Kv-1, o_F-1, o_F-2, o_F-3, o_F-4, 

f_Kv-2, f_Kv-3 og f_Kv-4 være opparbeidet og ferdigstilt. 
2.22 Dersom støyende anlegg i forbindelse med nærlekeplass etableres nærmere enn 100 m fra støyfølsom bebyggelse skal det 

foreligge en støyfaglig vurdering for tiltaket. Støyretningslinjer for nærmiljøanlegg skal legges til grunn. 
 
 
 
 
 

3.1 Boliger 
3.1.1 Konsentrert bebyggelse, boligblokker 

 
§ 3 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
(pbl § 12-5 nr.1) 

 
 Antall 

boenheter 
Maksimal byggehøyde 
bakre del 

Maksimal byggehøyde 
fremre del 

Planeringshøyde %BYA 

BK-1 # 1 1 bygning med 
22 boenheter 

Kote + 155,6 Kote + 153,0 Kote + 136,0 55 % 

BK-1 # 2 1 bygning med 
22 boenheter 

Kote + 155,0 Kote + 152,4 Kote + 136,0 55 % 

BK-1 # 3 1 bygning med 
22 boenheter 

Kote + 154,0 Kote + 151,5 Kote + 135,0 55 % 

BK-1 # 4 1 bygning med 
15 boenheter 

Kote + 149,5 Kote + 146,5 Kote + 133,5 55 % 

BK-2 2 bygninger med 
til sammen 24 
boenheter 

Kote + 146,0 Kote + 146,0 Kote + 131,0 55 % 

 

3.1.1.1 Den høyeste delen av bygningsmassen skal plasseres mot høyeste terrengnivå. 
3.1.1.2 Den høyeste delen av bygningsmassen innenfor hvert bebyggelsesområde skal ikke overstige 30 % av bebygd areal. 
3.1.1.3 Planeringshøyden kan avvike med +/- 0,5m. 
3.1.1.4 Fra bygninger i BK-1 skal det etableres utgang til felles uteoppholdsarealer på nordøstlige fasade. 
3.1.1.5 Takterrasser skal etableres på det laveste nivået av taket. 
3.1.1.6 Gjennom BK-1 #4 skal det etableres en snarvei/trapp fra f_F-1 til f_U1. 
3.1.1.7 Bygningene skal plasseres og utformes slik at bakenforliggende bebyggelse, samt leke- og uteoppholdsarealer blir minst 

mulig påvirket av eventuell økt vind. 
3.1.1.8 Heishus skal være trukket tilbake fra fasadelivet og tillates inntil 0,7 m over angitt maksimal byggehøyde. Piper tillates 

inntil 1,2 m over angitt maksimal byggehøyde. Heishus og piper skal utføres i tilsvarende farge som takoverflaten.8 
3.1.1.9 Parkering skal anlegges i felles parkeringsanlegg under bakkenivå og/eller i byggenes plan 1.9 

 
3.2 Uteoppholdsareal10 
3.2.1 Innenfor f_U1 – f_U3 skal det tilrettelegges aktivitetsområde for alle aldersgrupper, f.eks. grillplasser, gapahuk etc. 
3.2.2 Innenfor f_U1 skal det opparbeides et 1500 m2 areal som nærlekeplass i tråd med bestemmelser til kommuneplanens 

arealdel. 
 

3.3 Lekeplasser11 
3.3.1 f_L1 – f_L3 skal utformes i tråd med bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 
3.3.2 Sitteplasser skal være trinnfrie og skal kunne brukes av alle, med bord som også rullestolbrukere kan komme inn til. 

Møblementet bør ha kontrast til omgivelsene og være i et værbestandig materiale. 
3.3.3 Lekeplassene skal ha apparater tilpasset og tilgjengelig for mennesker med bevegelses- og orienteringsutfordringer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Endring xx: Hele § 3.1.1.8 er lagt til. 
9 Endring xx: I § 3.2.1 er ordlyden «Parkering skal anlegges i garasje under bakkenivå og på regulerte arealer for parkering, f_P-1 
– f_P-5.» erstattet. Nummerering endret fra § 3.2.3. 
10 Endring xx: Nummerering endret fra § 3.3. 
11 Endring xx: Nummerering endret fra § 3.4. 
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4.1 Kjøreveg 

 
§ 4 

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

4.1.1 o_Kv-1 skal være offentlig. 
4.1.2 f_Kv-1 skal være felles for alle innenfor planområdet. 
4.1.3 f_Kv-2 skal være felles for gnr. 8, bnr. 783, 896, 502, 21, 337 og 196. 
4.1.4 f_Kv-3 og f_Kv-4 skal være felles for gnr. 8, bnr. 292, 283, 366, 367, 14, 1043, 1042, 1041, 1032, 1033, 1034, 363, 870, 

608, 458, 1, 746, 1038, 797, 869, 104, 200, 290 og 352. 
 

4.2 Fortau 
4.2.1 o_F-1 – o_F-4 skal være offentlig. 
4.2.2 f_F-1 skal være felles for alle innenfor planområdet. 
4.2.3 f_F-1 skal være gjennomgående der avkjørsler er vist med pilsymbol. 

 
4.3 Gangveg 
4.3.1 f_Gv-1 skal være felles for alle innenfor planområdet. 

 
4.4 Parkering 
4.4.1 f_P-1 skal være felles for BK-1 #1. 
4.4.2 f_P-2 skal være felles for BK-1 #2. 
4.4.3 f_P-3 skal være felles for BK-1 #3. 
4.4.4 f_P-4 skal være felles for BK-1 #4. 
4.4.5 f_P-5 skal være felles for BK-2. 
4.4.6 Innenfor felt f_P-1 – f_P-5 skal parkering anlegges på bakken. Arealene tillates som tilkomst til parkeringsanlegg.12 

 
4.5 Annen veggrunn 
4.5.1 AG skal dekkes med jord, tilsåes og beplantes. 

 
§ 5 

GRØNNSTRUKTUR 
(pbl § 12-5 nr. 3) 

 
5.2 Grønnstruktur 
5.2.1 Innenfor G skal det ikke utføres tiltak. 

 

 
 
 

6.1 Sikringssone (pbl § 11-8 a) 

§ 6 
HENSYNSSONER 

(pbl § 12-6) 

6.1.1 I områder med frisiktsone skal avkjørsler ha fri sikt på 0,5 meter over tilgrensende vegers plan. 
 

6.2 Hensynssone (pbl § 11-8 c) 
6.2.1 I område med hensynssone H540 skal det ikke utføres tiltak. 

 
§ 7 

BESTEMMELSESOMRÅDE 
(pbl § 12-7) 

 
7.2 I bestemmelsesområdene #1 - #4 kan det oppføres boliger, jfr. § 3.1.1. 

 

 
12 Endring xx: Hele § 4.4.6 er lagt til. 
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