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1. FORMÅLET MED PLANEN 

 

§ 1-1. Planens formål 
Hensikten med planen er å legge til rette for næringsbygg for kontor/industri i 3 - 4 etasjer, 

med kjellerparkering på hver side av St. Hallvards vei.  Det legges også til rette for regulering 

av Rv 23 med rundkjøring i syd og nord med tilhørende gang- /sykkelveier, samt et 

parkeringsareal for kameratkjøring. 

Planen skal ivareta gjennom båndleggingssoner, mulige trasé-alternativer for fremtidig 

veiløsninger for ny trasé for Rv.23 og tilknytning av St. Halvardsvei til E-18. 
 

§ 1-2. Planens avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket med planID 504-901-

46. 

 

 

2. FELLESBESTEMMELSER 
 

§ 2-1. Rekkefølgekrav 

a) Før utbygging kan finne sted i næringsområdene BKB1-3, skal utbygging av nye 

rundkjøringer, parkeringsplasser for kamerat-kjøring, gang- og sykkelveier, være sikret 

innenfor planområdet. 

b) Før utbygging kan finne sted i næringsområdene BKB1-3, skal avkjørsel til det aktuelle 

byggeområdet være ferdig opparbeidet. For felt BKB1 skal avkjørsel etableres i nord fra 

St. Hallvardsvei, dersom fremtidig kryssløsning for nytt hovedveisystem i ytre Lier, ikke 

er etablert.   

 

§ 2-1-1. Før tillatelse til tiltak 

a) Det skal utarbeides utomhusplan for hvert næringsområde (BKB1-3). Planen skal være 

godkjent samtidig med at byggetillatelse gis og være gjennomført innen ett år etter at 

ferdigattest er gitt. 

b) Før det gis tillatelse til tiltak i felt BKB1, skal det dokumenteres at parkeringskravet kan 

etterkommes i ettertid også innenfor byggegrense mot E-18, såfremt en utvidelse av 

veisystemet krever dette. 

c) Før det gis tillatelse til tiltak i feltene BKB1-3, skal det foreligge godkjent 

utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og kommunen. 



Utbyggingsavtalen skal omhandle teknisk infrastruktur, og evt. energiløsninger og 

energidistribusjon. 

d) Før det gis tillatelse til tiltak i feltene BKB1-3, skal det dokumenteres at tiltak det vises til 

i Multiconsults geotekniske rapport: To forretningsbygg i Vestre Linnesveg – 

Grunnforhold og vannstandsmålinger, Kjellstad i Lier, datert 18. mars 2010, er fulgt opp.  

e) Før det gis tillatelse til tiltak i feltene BKB1-3, skal det redegjøres for valg av materialer 

og tekniske løsninger, med tilhørende energi- og klimagassbudsjett.  

f) Før det gis tillatelse til tiltak for ny bebyggelse som kan være utsatt for støy som 

overskrider gjennomsnittsverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging T-1442/2012, skal det foreligge tillatelse til nødvendige 

støyreduserende tiltak.  

 

§ 2-1-2. Før igangsettingstillatelse 

a) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i feltene BKB1-3, skal det dokumenteres at 

geotekniske grunnundersøkelser er gjennomført. Aktuelle løsninger må være prosjektert 

av godkjent geoteknisk fagpersonell. 

b) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i feltene BKB1-3, skal det gjøres en vurdering 

av hvordan tiltaket best kan sikres mot radon, og en plan for å kontrollere dette i etterkant. 

c) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i feltene BKB1-3, skal det være utarbeidet plan 

for ivaretakelse og disponering av eksisterende matjord. 

 

§ 2-1-3. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

a) Dersom ikke alle tiltakene i godkjent utomhusplan kan ferdigstilles før det gis 

brukstillatelse for næringsbygg i felt BKB 1-3, skal tiltakene være gjennomført senest 

innen ett år etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. Det gis ikke ferdigattest før samtlige 

arbeider som fremgår av utomhusplanen er ferdigstilt.   

b) Terrengforming og beplantning av annet veiareal, grøntområder og skjermingsbelter skal 

være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til 

næringsbyggene i felt BKB 1-3.  

c) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for næringsbygg i felt BKB 1-3, 

skal nødvendig støyreduserende tiltak være utført og ferdigstilt, i samsvar med tillatelsen. 

 

§ 2-2. Utforming 

a) Bebyggelse, anlegg og utearealer skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige 

skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god fjernvirkning. 

b) Fasade for næringsbygg i felt BKB1 mot E-18, skal utformes med horisontalt preg. Fasade 

over 1. etasje mot St. Hallvards vei skal for å gi variasjon, inndeles i kortere fasadepartier 

eller volumer, med maksimal lengde på 30 meter. 

c) Fasade for næringsbygg i felt BKB2 mot øst, skal utformes med horisontalt preg. Fasade 

over 1. etasje mot St. Hallvards vei skal for å gi variasjon, inndeles i kortere fasadepartier 

eller volumer, med maksimal lengde på 30 meter. 

d) Fasader i 1. etasje skal utformes som åpne fasader hvor virksomhet i bygningene i størst 

mulig grad henvender seg mot gaterommet. 



e) Næringsbyggene i feltene BKB1-3 skal opparbeides med en variert materialbruk, med 

minst to fasadematerialer, i tillegg til glassfelter/vinduer. Bygningenes materialbruk skal 

være tilpasset hverandre for å oppnå en enhetlig utforming i planområdet.  Bygninger som 

omsøkes senere enn første godkjente bygning, må forholde seg og tilpasse seg denne i 

materialbruk. 

f) Nedkjøringsramper skal integreres i bygningsvolumet ved bygg over 1000 m2 BYA. 

g) Traforom skal innlemmes i ny bebyggelse. 

h) Det skal utarbeides utomhusplan for hvert byggeområde i tråd med kommuneplanens 

bestemmelse § 2-7. Planen skal inneholde punkter om plassering av snødeponier, samt 

håndtering av overflatevann i anleggsfasen og etter ferdigstillelse av byggeområdet. Alt 

areal på byggeområdene som ikke nyttes til kjøreareal, parkering, gangareal, varemottak, 

eller bygning, skal opparbeides som grønne arealer med høy kvalitet. Utomhusplanen skal 

angi materialbruk på grunnen for hele det aktuelle feltet. 

i) Næringsbebyggelsen i felt BKB1-3, skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at 

unødige terrenginngrep unngås. Fyllinger skal såes til og beplantes eller steinsettes. 

a) Det tillates ikke støttemurer med høyde over 2m. Unntak kan gjøres ved nedkjøring til 

garasjeanlegg. Støttemurer med høyde over 1 m, skal oppføres i annet materiale enn plass-

støpt betong. 

 

§ 2-3. Parkering 

a) Krav til parkeringsdekning: 

- Lager – en biloppstillingsplass pr. 200 m
2
 gulvflate. 

- Industri / Produksjon - en biloppstillingsplass pr. 100 m
2
 gulvflate. 

- Kontor - en biloppstillingsplass pr. 50 m
2
 gulvflate. 

- Ved etablering av biloppstillingsplasser i felles parkeringsanlegg, skal 5 % 

tilrettelegges for bevegelseshemmede. 

 

b) Parkeringsplassene o_SPP 1 og 2 er offentlige og er tilrettelagt for kameratkjøring til/fra 

jobb. 

 

§ 2-4. Tekniske anlegg 

a) Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. 

b) Åpne tekniske anlegg skal integreres i bygningsvolumet og ligge innenfor byggegrenser 

og maksimalhøyder. 

 

§ 2-5. Vei, vann og avløp 

b) Fyllinger skal såes til og beplantes eller steinsettes. 

c) Det tillates ikke støttemurer med høyde over 2m. Støttemurer med høyde over 1 m, skal 

oppføres i annet materiale enn plass-støpt betong. 

 

§ 2-6. Håndtering av overflatevann 

a) Det skal innenfor planområdet etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og 

bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer.  



b) Håndtering av overflatevann, skal fremgå av utomhusplanen. Dette gjelder også for 

overflatevann som kommer fra områder utenfor planområdet. 

c) Overflatevannshåndteringen innenfor området skal primært være overflatebaserte 

løsninger. 

 

§ 2-7. Støy 

a) Ny arealbruk og nye tiltak i planområdet skal ikke påføre eksisterende bebyggelse og 

utearealer støy utover grensene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Det må foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av 

støykrav ved byggesøknad. 

b) For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012), kap. 4, legges til grunn. 

 

§ 2-8. Universell utforming 

a) Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle 

publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg m.v. 

b) Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. 

 

§ 2-9. Fjernvarme 

Ved oppføring av nye bygg skal det legges til rette for fremtidig bruk av fjernvarme eller 

jordvarme. 

 

§ 2-10. Kulturminner 

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen 

virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jmf. 

Kulturminnelovens § 8.2. 

 

3. REGULERINGSFORMÅL 

 

§ 3-1. Bebyggelse for kontor/industri (BKB1-3) (PBL §12-5, Nr 1)  

a) I områdene BKB1, BKB2 og BKB3, kan det oppføres bebyggelse for kontor/ 

industriformål. Det tillates innpasset lager i sammenheng med formålene. 

b) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) for felt BKB1 er 80 %, for felt BKB2 på 

80 %  og 55 % for felt BKB3  

c) Gesimshøyde må ikke overskride 18 meter over ferdig gjennomsnittlig planert terreng i 

BKB1 og BKB2. 

d) Gesimshøyde må ikke overskride 12 meter over ferdig gjennomsnittlig planert terreng i 

felt BKB3.  

e) Utendørslagring tillates ikke. 



f) Luftinntak på tak plasseres slik at eventuelle utslipp i nærområdet ikke påvirker 

luftkvaliteten 

g) Adkomst til felt BKB1 skal være i nord fra St. Hallvardsvei. Feltet vil få adkomst i sør fra 

Ringeriksveien, når fremtidig kryssløsning for nytt hovedveisystem i ytre Lier etableres. 

h) Innenfor formålet kan intern vei og parkering tillates etablert utenfor byggegrense mot vei. 

i) Det tillates kun industrivirksomheter med lavt støy- og forurensningsnivå. 

 

§ 3-2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  (PBL §12-5, Nr 2) 

a) Kjøreveg (o_SKV) 

Kjøreveg o_SKV er offentlig veg og omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, 

trafikkøyer (rabatt), skulder, rekkverk og andre anlegg som naturlig tilhører veg. 

b) Gang- og sykkelveg (SGS1-5) og fortau (SGS1-2) 

Gang- og sykkelveg og fortau skal opparbeides som vist på plankartet. Anlegget skal 

være belyst, og det skal legges særlig vekt på belysning av krysningspunkter. 

c) Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-15) 

Annen veggrunn SVT er offentlig og omfatter veggrunn. Eksisterende støyvoll i 

o_SVT13 opprettholdes. Støyvoll etableres slik som vist på plankartet i o_SVT 12. 

Maks høyde for ny støyvoll skal være 3m i forhold til gjennomsnittlig 

omkringliggende terreng. 

 

§ 3-3 Kollektivholdeplass (SKH1-2) 

a) Arealene skal brukes til holdeplass for buss og skal ha universell utforming. 

 

§ 3-4. Grøntstruktur (GV1-2) (PBL §12-5, Nr 3) 

I områdene for vegetasjonsskjerm kan det tillates oppført støyvoll. Eksisterende støyvoll i 

o_GV1 forutsettes opprettholdt.  

 

4. HENSYNSSONER 

 

§ 4. Båndleggingssone  

Båndlegging for regulering etter pbl (H710) 

Båndleggingssonene er avsatt for å ta hensyn til fremtidig veiregulering som forutsatt i 

kommunedelplan for ytre Lier, datert 20.11.2007. I denne sonen skal det opparbeides 

vegetasjon frem til senere regulering foreligger for nytt hovedveisystem i ytre Lier. 

 

--------- 


