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LIER KOMMUNE 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLINKENBERGHAGAN 
(detaljregulering) 
 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.09.2017 
 
 
 

1. FORMÅLET MED PLANEN 
 

§ 1-1. Planens formål 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse innenfor området, 
samtidig som hensynet til landskap og naturmiljø ivaretas. Det skal legges særlig vekt på at ny 
bebyggelse og anlegg underordner seg eksisterende terreng. 

§ 1-2. Planens avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 504 906 20. 
 
 
2. FELLESBESTEMMELSER 
 

§ 2-1. Rekkefølgekrav 

§ 2-1-1. Før tillatelse til tiltak 

a) Før det gis tillatelse til tiltak må det ved skriftlig avtale mellom berørte parter eller ved 
jordskifte i henhold til jordskifteloven § 3-30 ha kommet i stand en ordning med fordeling 
av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet.  

b) Før det gis tillatelse til nye boliger på felt B1, B2 og B3 skal det foreligge tillatelse til 
tiltak for adkomstvei. Ved felles avkjørsel for 2 felt, skal intern veitrasé prosjekteres og 
veirett sikres for alle felt, før det gis tillatelse til tiltak for første byggetrinn. Adkomstvei 
skal ha normalprofil i tråd med kommunens veinormal.  

c) Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent utomhusplan, iht 
kommuneplanens bestemmelse § 2-7, for hele feltet tiltaket er en del av samt tilhørende 
fellesarealer.  

d) Før det gis tillatelse for nye boliger skal det utredes alternative energiløsninger og 
redegjøres for hvordan tiltaket følger opp målsetting i kommunens klima- og energiplan. 

e) Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge plan for håndtering av overflatevann, ref. § 
2.6. Det skal også dokumenteres hvordan avrenning til Nordalbekken skal hindres i 
anleggsfasen. Planene skal godkjennes av kommunen.  

 
f) Før det gis tillatelse for nye boliger skal det foreligge plan for vann og avløp. Planen skal 

godkjennes av kommunen.  

g) Før det gis tillatelse til tiltak på felt B3 skal det fastsettes trasé for landbruksmaskiner, ref 
§ 5-2. a)  
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h) Før det gis tillatelse til tiltak på felt B1-B3 må sti innenfor område #_3 være opparbeidet. 
Sti skal tilrettelegges samtidig med opparbeidelse av kjøreveg o_SKV1.  

i) Før det gis tillatelse til tiltak på felt B1-B3 skal felt GT sikres bruksrett for allmenheten.  

j) Før det gis tillatelse til tiltak for nye boliger på felt BKS skal det foreligge tillatelse til 
nødvendige støytiltak for å tilfredsstille krav til støy i retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging (T- 1442/2016 eller senere retningslinje som erstatter denne).  

k) Før det gis tillatelse til tiltak på felt B1-B3 skal støytiltak for eiendommene gnr 133 bnr 45 
og 46 utenfor planområdet vurderes og være ferdigstilt.  

l) Før det gis igangsettingstillatelse for o_SVG1 må friluftsarealet som Borgestad barnehage 
har etablert nær Nordalsbekken istandsettes eller erstattes, dersom nytten og opplevelsen 
av det eksisterende lekearealet er forringet. 

 

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

a) Lekeareal skal opparbeides samtidig med annen infrastruktur og være ferdigstilt før det 
gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tilhørende boliger i området. 

b) Utomhusarealer og fellesarealer innenfor hvert felt skal være ferdigstilt før det gis 
ferdigattest og senest ett år etter at midlertidig brukstillatelse for første bolig innenfor 
feltet er gitt.  

c) Terrengforming og beplantning av annet veiareal skal ferdigstilles samtidig med resten av 
veianlegget. 

d) Støyreduserende tiltak iht til redegjørelse i § 2-1-1 j) skal være etablert før det blir gitt 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for første bolig innenfor felt BKS. 

e) Tiltak etter plan for håndtering av overflatevann og plan for vann og avløp skal være 
ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bolig gis. 

§ 2-2. Utforming 

a) For eventuelle fylling/skjæring gjelder følgende:  
- Fyllinger skal sås til og beplantes eller steinsettes.  
- Det tillates ikke bruk av sprøytebetong for sikring av fjellskjæringer.  
- Støttemurer med høyde over 1 m skal oppføres i annet materiale enn plass-støpt 

betong. 

b) Nye gatelysarmaturer skal være i tråd med kommunens standard, og utformet som 
grønnlakkerte stolper med buet avslutning mot hengende lysarmatur. 

c) Nordalsbekken tillates lagt i kulvert under kjøreveg som vist på plankartet.  

§ 2-3. Definisjoner på boligtyper i denne planen  

a) Småhus: Fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre 
målbare plan der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl § 29-4. 

 
b) Enebolig: Frittliggende bygning som er beregnet på en husstand.  

 
c) Enebolig med utleiedel/sekundærleilighet: Frittliggende bygning som er beregnet på en 

husstand, men som også inneholder en del som kan benyttes som en selvstendig enhet 
med alle nødvendige romfunksjoner. 
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d) Tomannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like 

store og likeverdige boenheter.  
 
e) Kjedehus: Bygning hvor to eller flere selvstendige boenheter er bygget sammen med 

mellombygg, som regel garasje/carport, utebod eller lignende. 
 

f) Rekkehus: Bygning med tre eller flere selvstendige boenheter bygd i en 
sammenhengende rekke med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte 
boenhetene. Hver boenhet har egen inngang. 

 
g) Terrassert bebyggelse: Bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger helningen i 

terrenget. Det enkelte plan har terrengkontakt, med unntak av eventuelle toppetasjer. 

§ 2-4. Parkering 

a) Det skal avsettes og opparbeides tre biloppstillingsplasser pr. enebolig, hvorav to skal 
kunne bebygges med garasje. For sekundærleiligheter på inntil 70 m2 BRA skal det 
avsettes og opparbeides en biloppstillingsplass.  

b) For annen boligbebyggelse skal det avsettes og opparbeides to biloppstillingsplasser pr. 
boenhet, hvorav èn skal kunne bebygges med garasje/carport. Biloppstillingsplassene kan 
etableres i felles parkeringsanlegg.  

c) Ved etablering av biloppstillingsplasser i felles parkeringsanlegg, skal èn plass 
tilrettelegges for handikappede, for hver 10. boenhet. 

§ 2-5. 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. Dette gjelder også traforom. 

d) Byggegrense for offentlige VA-ledninger er 4 meter. 

§ 2-6. Håndtering av overflatevann 

a) Det skal innenfor planområdet etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning og bort-
ledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Overvann fra tette flater 
skal fordrøyes før påslipp til bekk.  

b) Utredningen «Flomfare og avrenning, Rambøll, august 2017» skal legges til grunn for 
videre detaljering av overvannsløsning.  

c) Det skal dokumenteres at løsning for håndtering av overflatevann ikke fører til en 
endring/forverring av dagens situasjon nedstrøms planområdet. Dersom det er usikkerhet 
knyttet til løsning kan det kreves utbedring av anlegg/kulverter nedstrøms før det gis 
tillatelse til bygging av boliger.  

§ 2-7. Universell utforming 

a) Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer 
og adkomst til fellesarealer.  
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§ 2-8. Kulturminner 

a) Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen 
virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jmf. 
Kulturminnelovens § 8.2. 

§ 2-9. Sandlekeplass 

a) Hvert felt skal minimum ha én sandlekeplass. Det skal etableres en sandlekeplass for hver 
20. boenhet.  

b) Sandlekeplassen skal ikke være mindre enn 100 m2, men to plasser kan slås sammen (200 
m2) dersom avstandskravet opprettholdes. 

c) Det skal være tilgang til sandlekeplass maks 50 meter fra bolig/inngangsparti.  

d) Lekeplassene skal ha sandkasse, parkmøblement og lekestativ eller lekehytte, samt 
skjerming/gjerde mot eventuell kjørevei.  

e) Støyforhold skal ikke overstige Lden 55 dB, og sandlekeplassen skal ha sollys deler av 
dagen.  

§ 2-10. MUA 

Uteoppholdsareal skal tilfredsstille følgende krav: 

a) Det skal være sollys på 50 % av arealet klokka 15.00 vår- og høstjevndøgn.  

b) Arealet skal ikke være brattere enn 1:3. Brattere terreng kan aksepteres hvis arealet har 
særskilte kvaliteter.  

c) Arealet skal ikke inngå i parkeringsareal eller annet trafikkareal.  

d) Støyforholda på arealet skal ikke overstige Lden = 55 dBA. Arealet skal ikke utsettes for 
forurensning som overskrider terskelverdier gitt ved forskrifter og veiledninger for 
forurensning. 

§ 2-11. Avkjørsel 

a) Ved etablering av avkjørsel til Gamle Ringeriksvei eller o_SKV1 må det dokumenteres at 
avkjørsel ikke kommer i konflikt med kurvatur og stigningsforhold, og at sikt er ivaretatt. 

§ 2-12. Maksimal antall boenheter 

a) Det tillates maks 150 boenheter til sammen innenfor feltene B1 – B3.  

§ 2-13. Størrelse på tomter for eneboliger og tomannsboliger 

a) Tomter for eneboliger og eneboliger med sekundærleilighet på inntil 70 m2 BRA skal ikke 
være mindre enn 700 m2. Tomter for tomannsboliger skal ikke være mindre enn 1000 m2. 
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3. REGULERINGSFORMÅL 

§ 3-1. Boligbebyggelse (B1 – B3)  

a) Felt B1-B3 kan bebygges med småhus, kjedehus, rekkehus og terrassert bebyggelse.  

b) Det skal være en variasjon av boligtyper innenfor planområdet. Det tillates maks 80% av 
samme boligtype (ref. opplisting i § 2-3)) for felt B1-B3 samlet, beregnet i forhold til 
antall boenheter. Dersom feltene planlegges enkeltvis må variasjonen sikres innenfor hvert 
enkelt felt.  

c) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30%.  

d) Maks kotehøyde for møne på ny bebyggelse er påført plankartet.  

e) Bebyggelsen skal ha mørke farger.  

f) Ved oppføring av terrassert bebyggelse skal maks gesims- og mønehøyde ikke overskride 
10 meter over gjennomsnittlig planert terreng. For øvrig bebyggelse gjelder pbl. § 29-4.  

g) Minstekrav til egnet uteoppholdsareal (MUA) for terrassert bebyggelse er 80 m2 pr. 
boenhet. Arealer på takterrasser og balkong kan medregnes.  

h) Minstekrav til egnet uteoppholdsareal (MUA) for småhus, kjedehus og rekkehus er 120 
m2 pr boenhet. Sandlekeplasser som hører til boligene kan medregnes.  

i) Felt B1 og B3 skal ha atkomst fra o_SKV1. Felt B2 kan ha atkomst fra o_SKV1 og/eller 
gjennom felt B1. Interne veier skal utformes med normalprofil i tråd med kommunens 
veinormal. 

j) Gjennom felt B2 skal det opprettholdes et grøntbelte med bredde på minimum 15 meter 
retning øst/vest. Det tillates veg gjennom dette grøntbeltet, men ingen bebyggelse.  

§ 3-2. Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

a) Felt BFS kan bebygges med enebolig med utleiedel/sekundærleilighet på inntil 70 m2 

BRA og tomannsboliger. 

b) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30 %.  

c) Minstekrav til egnet uteoppholdsareal (MUA) er 200 m2 pr enebolig. For 
sekundærleilighet tilknyttet enebolig er kravet 50 m2.  For tomannsboliger kreves 300 m2. 

d) Maks gesimshøyde skal ikke overskride 6,0 meter og mønehøyde ikke overskride 8,5 
meter. Ved flatt tak er maks gesimshøyde 6,5 meter. Høyder beregnes i forhold til 
gjennomsnittlig planert terreng. 

e) Felt BFS kan ha atkomst fra o_SKV1 og/eller o_SKV2. 

§ 3-3. Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse (BKS)  

a) Felt BKS kan bebygges med småhus, kjedehus og rekkehus.  

b) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 35%.  

c) Maks gesimshøyde skal ikke overskride 6,0 meter og mønehøyde ikke overskride 8,5 
meter. Ved flatt tak er maks gesimshøyde 6,5 meter. Høyder beregnes i forhold til 
gjennomsnittlig planert terreng. 



6:9 
 

d) Minstekrav til egnet uteoppholdsareal (MUA) er 120 m2 pr boenhet. Sandlekeplasser som 
hører til boligene kan medregnes.  

e) Felt BKS skal ha atkomst fra o_SKV2. 

§ 3-4. Felles lekeplasser (BLK) 

a) Lekeplass f_BLK er felles lekeplass for felt BFS, BKS og gnr 133 bnr 45 og 46 utenfor 
planområdet.  

b) Lekeplassene skal ha skjerming/gjerde mot kjørevei og støyforhold skal ikke overstige 
Lden 55 dB.  

c) Det skal legges vekt på at barn og unge skal kunne utøve varierte aktiviteter på 
lekeplassene ved alle årstider. Lekeplassen skal ha klatreapparater, huskestativ, sandkasse 
og parkmøblement.  

d) Lekeplassene skal opparbeides med variert underlag og være tilgjengelig for alle på minst 
50% av tomten.  

§ 3-5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

§ 3-5-1. Kjøreveg (SKV) 

a) O_SKV1 er offentlig veg og omfatter kjøreveg med skulder.  

b) O_SKV2 er offentlig veg (Gamle Ringeriksvei) og omfatter kjøreveg med arealer for 
grøft og snøopplag. 

c) O_SKV3 og o_SKV4 er offentlig veg (Nordalveien) og omfatter del av kjøreveg med 
skulder.  
 

§ 3-5-2. Fortau (SF) 

a) O_SF1 er offentlig fortau med bredde 2,5 meter + skulder. Anlegget skal være belyst, og 
det skal legges særlig vekt på belysning av krysningspunkter. 

b) O_SF2 - o_SF5 er del av offentlig fortau langs Nordalveien. 
 

§ 3-5-3. Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

a) O_SVG1 omfatter offentlig annen veggrunn som er nødvendig for å ivareta o_SKV1s og 
o_SF1s funksjon, herunder arealer til grøfter og snøopplag. 

b) O_SVG2 - o_SVG4 omfatter del av offentlig annen veggrunn langs Nordalveien. 

§ 3-6. Grønnstruktur (G) 

§ 3-6-1. Grønnstruktur (G) 

a) For felt f_G1 og f_G2 gjelder bestemmelser i reguleringsplan for Nordal, PlanID 504-906-
12. 

b) Felt f_G3 er felles grøntareal for felt B1-B3. Arealet skal skjøttes og vedlikeholdes som en 
buffersone mellom veg (o_SKV1) og boligbebyggelse på Nordalfeltet.  

c) Felt f_G4 og f_G5 er felles grøntareal for felt B1-B3. Det skal etableres en lekeplass på 
minimum 1000 m2 hvor det skal legges vekt på at barn og unge skal kunne utøve varierte 
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aktiviteter ved alle årstider. Lekeplassen skal opparbeides med variert underlag og være 
tilgjengelig for alle på minst 50% av tomten. Lekeplassen skal ha en jevn og hard flate 
egnet for ballspill, klatreapparater, huskestativ og parkmøblement. Ut over dette skal 
vegetasjon i hovedsak opprettholdes.  

d) Felt f_G6 er felles grøntareal for felt B2. Området skal nyttes til håndtering av 
overflatevann som kommer oppstrøms og skal ned til Nordalsbekken. Eksisterende 
vegetasjon skal i størst mulig grad ivaretas.  

 

§ 3-6-2. Turvei (GT) 

a) Felt GT omfatter eksisterende turvei som skal opprettholdes. Tilpasninger for å bedre 
fremkommeligheten tillates. 

b) Turveien skal ha allmenn tilgjengelighet.   
 
§ 3-6-3. Vegetasjonsskjerm (GV)  

a) Felt f_GV1 og f_GV2 omfatter vegetasjonsskjerm mellom boliger og landbruk, og kan 
beplantes med vegetasjon som fremmer formålet. Områdene skal ikke bebygges eller 
benyttes til lagring eller parkering. 

b) F_GV1 er felles for felt BFS. 

c) F_GV2 er felles for felt B1. 

§ 3-7. Landbruks-, natur- og friluftsformål (L) 

§ 3-7-1. Landbruksformål (LL) 

a) For felt LL1 – LL3 gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel.  

b) Nødvendige tiltak på felt LL1 og LL2 for å senke bekken under kjøreveg o_SKV1 tillates.  

c) Overvann kan ledes gjennom LL2 med påslipp til Nordalsbekken.  

d) Felt LL4 kan nyttes som atkomst for landbruksmaskiner til eiendommen gnr/bnr 144/5 
utenfor planområdet. 

 

§ 3-7-2. Friluftsformål (LF) 

a) Felt LF1 og LF2 omfatter friluftsområde langs Nordalsbekken. Eksisterende vegetasjon og 
terreng skal opprettholdes. Nødvendige tiltak for å senke bekken under kjøreveg o_SKV1 
tillates. På felt LF1 tillates også tiltak for å lede overvann fra f_G6 og B2 til VF1, 
Nordalsbekken.  

    

§ 3-7-3. Naturvern (LN) 

a) På felt LN1 – LN2 skal områdets vegetasjon og egenart bevares.  

b) Endringer av eksisterende terreng eller oppføring av bebyggelse, konstruksjoner eller 
anlegg tillates ikke.  

c) Grøft/voll for bortledning av overvann tillates.  
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§ 3-8. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (V) 

§ 3-8-1. Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 

a) VFV1 og VFV2 omfatter Nordalsbekken. Bekken skal opprettholdes som en blå-grønn 
korridor gjennom planområdet hvor det tillates etablering av kulper og terskler.  

b) Bekken skal legges i rør under veg (o_SKV1) og fortau (o_SF1). Kulvert dimensjon skal 
være 1400 mm.   

 
 

4. HENSYNSSONER 

§ 4-1. Sikringssone (H100) 

§ 4-1-1. Frisiktsone (H140) 

a) I frisiktsonene H140_1 og H140_2 skal terrenget planeres og holdes fritt for 
sikthindrende vegetasjon og gjenstander, herunder parkering, slik at disse ikke rager mer 
enn 50 cm over planet mellom tilstøtende veier.  

§ 4-2. Faresone (H300)  

§ 4-2-1. Flomfare (H320) 

a) H320_1 og H320_2 markerer flomsone 20 meter fra senter bekk. Tiltak i dette området 
skal ikke være til hinder for eventuell vannføring ved 200-års flom. Det skal redegjøres 
for dette.   

§ 4-3. Hensynssone (H500) 

§ 4-3-1. Hensynsone - Bevaring av kulturmiljø (H570) 

a) Kulturminner markert på plankartet skal ivaretas. 

b) H570_1 er et steingjerde.  

c) H570_2 – H570_4 er rydningsrøyser.   
 
 

5. BESTEMMELSESOMRÅDER 

§ 5-1. Vilkår for bruk av arealer (#_1) 

a) Innenfor bestemmelseområde #_1 tillates det etablert kjøreveg mellom boligfeltene. 
Vegen skal utgjøre et så lite inngrep som mulig, slik at hensyn til terreng og vegetasjon 
ivaretas. Det må samtidig sikres nødvendig trasé for myke trafikanter, enten ved fortau 
eller ved stier/snarveier. Hensyn til terreng og vegetasjon skal vektlegges ved valg av 
løsning.  

§ 5-2. Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak (#_2 og #_3 ) 

a) Innenfor område markert med #_2 skal det etableres en trasé for gjennomkjøring med 
landbruksmaskiner (minimum traktor med lass) frem til felt LL4. Det må vurderes om det 
skal etableres egen skogsbilvei eller om internvei til boliger på felt B3 kan benyttes på 
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hele eller deler av strekningen. Landbruksmyndigheten skal godkjenne trasé for 
gjennomkjøring. 

b) Innenfor område markert med #_3 skal sti opprettholdes. 

§ 5-3. Midlertidig anlegg-, rigg og deponiområde (#_4) 

a) Anlegg- og riggområder er midlertidige og opphører når anlegget er ferdigstilt. Området 
tillates midlertidig benyttet til lagerplass, kjøreareal, parkering, deponi, riggområde og 
annet som er nødvendig for gjennomføring av anlegget.  

b) Landbruksareal som berøres skal traues ut, slik at matjorda ikke blir nedbygd, men lagt i 
ranker i områder, avsatt til dette formål. Den del av matjorda som er nødvendig til pussing 
av skråninger og andre arealer, inngår i anlegget. Resten av matjorda tilfaller den berørte 
eiendommen. 

 

------------- 


