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LIER KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, 

FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING 

(Detaljregulering) 
 

 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 

 

1. FORMÅLET MED PLANEN 

 

§ 1-1. Planens formål 
Planen skal tilrettelegge for en kombinert utbygging av planområdet; til 

bolig/forretning/kontor, kjøreveg, fortau, annen veggrunn, og friluftsområder i sjø og på land.  

 

§ 1-2. Planens avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 504-902-01-

07, datert 16.02.2015. 

 

 

2. FELLESBESTEMMELSER 
 

§ 2-1.  Plankrav og andre planer 

Det skal utarbeides utomhusplan for byggeområdene (BFK1 og BFK2) i tråd med 

kommuneplanens bestemmelse § 2-7.  

 

§ 2-2. Rekkefølgekrav 

 
§ 2-2-1. Før tillatelse til tiltak 
 

a) 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.  

 

b) Før det gis tillatelse til tiltak, skal det dokumenteres at det er foretatt grunnundersøkelser 

og at det er tilfredsstillende geotekniske forhold i området. Aktuelle løsninger skal være 

godkjent av geoteknisk fagpersonell. 

 

§ 2-2-2.  Før igangsettingstillatelse 

a) Utomhusplanen skal være godkjent senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis.    

Arbeidene skal være gjennomført senest innen ett år etter at midlertidig brukstillatelse er 

gitt. 

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at geotekniske 

grunnundersøkelser er gjennomført i tråd med rapport: Hegsbroveien 70-72 AS – 

Grunnundersøkelse og geoteknisk rådgivning, Multiconsult, datert 28.09.2013. 
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§ 2-2-3. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

a) Utomhustiltakene skal 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) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger/forretninger/kontorer 

innenfor område BFK1-2, skal det foreligge ferdigattest for veianlegget (o_KV1-2, 

AVG1-3 og FT). 

c) Lekeareal skal opparbeides samtidig med annen infrastruktur og være ferdigstilt før det 

gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger i området. 

d) Samferdselsanlegg: Før det gis ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse skal 

parkeringskravene i § 2-5 være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. 

e) Terrengforming og beplantning av annet veiareal skal være ferdig samtidig med resten av 

veianlegget. 

 

§ 2-3. Definisjoner på boligtyper i denne planen 

Boligbebyggelse innenfor byggeområdet skal være blokkbebyggelse. 

 

 

§ 2-4. Utforming 
a) Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødige terrenginngrep 

unngås. 

 

b) Traforom skal innlemmes i ny eller eksisterende bebyggelse. 

 

c) For opparbeidelse av grøntanlegg på felles uteoppholds- og lekeareal over parkeringsetasje, 

skal det etableres et vekstlag og drenssjikt på minimum 550 mm.  

 

§ 2-5.  Parkering 

a) Krav til parkeringsdekning:  

BOLIGER: 

- Det skal avsettes og opparbeides 1,5 biloppstillingsplasser pr. boligenhet.  

- Ved etablering av biloppstillingsplasser i felles parkeringsanlegg, skal én plass 

tilrettelegges for bevegelseshemmede, for hver 10. boenhet. 

NÆRINGSVIRKSOMHET: 

- Kontor - en biloppstillingsplass pr. 50 m
2
 gulvflate 

- Forretning - en biloppstillingsplass pr. 50 m
2
 gulvflate 

 

§ 2-6.  Tekniske anlegg 

a) Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. 
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b) Åpne tekniske anlegg skal integreres i bygningsvolumene og ligge innenfor byggegrenser 

og maksimalhøyder. 

 

§ 2-7. Vei, vann og avløp 

a) Adkomstvei opparbeides slik den er vist i planen.  

b) Fyllinger skal såes til og beplantes, eller steinsettes. 

 

§ 2-8.  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. Det gjelder også for 

overflatevann som kommer fra områder utenfor planområdet. 

c) Overflatevannshåndtering innenfor området skal primært bygges på overflatebaserte 

løsninger. 

 

§ 2-9.  Støy 

a) Boenheter skal ha støynivå som ikke overstiger anbefalingene i Miljøverndepartementets 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, tabell 3. 

b) Boliger i feltene BFK1 og BFK2 skal ha tilgang til uteoppholdsarealer i henhold til 

kommuneplanens bestemmelse § 2-4, der støynivået skal være mindre enn Lden=55 dBA. 

c) Boliger i felt BFK1og BFK2 skal ha tilgang til felles lekeplass der støynivået skal være 

mindre enn Lden=55 dBA. 

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

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-

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

 

§ 2-10. Geoteknikk 

I forbindelse med bygging av område BFK1-2, skal anbefalinger og tiltak i geoteknisk 

rapport; Hegsbroveien 70-72 AS – Grunnundersøkelse og geoteknisk rådgiving, Mulitconsult, 

datert 28.09.2013, gjennomføres og følges opp. 

 

§ 2-11.  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. 
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§ 2-12. Fjernvarme 

Nye bygg/ombygninger skal tilknyttes fjernvarmeanlegg, jf. kommuneplanens bestemmelse § 

2-10. 

 

§ 2-13. Kulturminner 

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen 

virksomhet i planområdet, må arbeidene straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminnelovens § 8.2. 

 

3. REGULERINGSFORMÅL 

 

§ 3-1.  Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

 

Bolig/forretning/kontor 

a) Formål 

1. I områdene BFK1 og BFK2 kan det være forretning og kontor i 1. og 2. etasje.  

2. Dagligvarebutikk tillates ikke.  

3. Boliger kan lokaliseres i alle etasjer.  

4. Minimum 10 % av boenhetene skal være små leiligheter; leilighet med stue og inntil 

ett soverom. 

b) Byggegrenser 

1. Byggegrense i BFK1 mot Hegsbroveien ligger 10 meter fra midtlinje vei, og 

viderefører vegglivet i nærmest liggende bebyggelse syd for planområdet.  

2. Det tillates at balkonger kan overskride nevnte byggegrense med opptil 3 meter 

dersom balkongens lengde ikke overskrider 60 % av leilighetens fasadelengde mot 

gate.  

3. Mot øst er byggegrense lagt 4 meter innenfor planavgrensningen.  

4. For øvrig definerer formålsgrensene byggegrenser. 

c) Utnyttelse 

1. Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) over kote +17,50, er 45 % for felt 

BFK1-2. 

2. For sokkel/bygningsvolum begrenset av kote +17,50, tillates et maksimalt prosent 

bebygd areal (%-BYA) på 80 % for felt BFK1-2. 

3. I felt BFK1 skal bebyggelsen over kote +17.50 deles i minst to adskilte 

bygningsvolum.  

4. I felt BFK 2 skal bebyggelsen over kote +17.50 deles i minst tre adskilte 

bygningsvolum. 
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5. Bygningskonsept fra illustrasjonsplanen skal være bindende. 

d) Byggehøyder 

1. Innenfor byggeområdene BFK1 og BFK2 tillates et sokkelareal med gesimshøyde på 

kote +17.50. 

2. For bygningsvolum som er høyere enn dette, skal maksimum byggehøyde være kote 

+31,20 for felt BFK1, og kote +33.20 for felt BFK2.  

3. Det tillates at heishus overskrider nevnte maksimumshøyder med 1,5 meter. 

e) Minstekrav til egnet uteoppholdsareal (MUA) 

1. Minstekrav til egnet uteoppholdsareal (MUA) er 60 m
2
 pr. boenhet, hvorav inntil 10 

m
2
 kan være på balkong, og 25 m

2
 i nærliggende grøntområder. 25 m

2
 skal være på 

felles uteoppholdsareal på sokkel. 

2. Ved felles uteoppholdsareal på sokkel, skal det anlegges sandlekeplass, med universelt 

utformet tilgjengelighet og opparbeides grøntanlegg i tråd med godkjent utomhusplan. 

f) Takutforming 

Bygningene innenfor planområdet skal ha flate tak. 

 

 

§ 3-2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

a)   Kjøreveg (o_KV) 

Kjøreveg o_KV1-2 er offentlig veg og omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss og andre anlegg 

som naturlig tilhører veg. 

b)  Fortau (FT) 

Fortau skal opparbeides som vist på plankartet. Anlegget skal være belyst, og det skal legges 

særlig vekt på belysning av krysningspunkter. 

c) Annen veggrunn (AVG) 

Annen veggrunn AVG1-3 er offentlig og omfatter veggrunn langs o_KV1-2 for blant annet 

snøopplag.  

 

 

§ 3-3. Landbruks-, natur- og friluftsformål  

Friluftsformål (FR) 

1. Bygge- og anleggstiltak er ikke tillatt med unntak av evt. tilretteleggingstiltak 

tilknyttet rekreasjon, herunder natursti, beplantning, skilt, apparater og skulpturer. 

2. Naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad ivaretas og skjøtsel skal skje i tråd med 

anbefalingene for tiltak i Lierelva. 

3. Skjøtsel i skråningen mot elva skal ivareta naturpreget.   
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§ 3-4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (FSV) 

Området skal ikke endres kunstig i forhold til nåværende elvebredd eller på noen måte som 

hindrer fiskere og andres frie ferdsel langs elva. Det er ikke tillatt med fyllinger i dette 

området.  

 

4. HENSYNSSONER 

 

§ 4-1. Sikringssone 

Sikringssone – Frisikt (H140) 

Frisiktsonen utarbeides i tråd med kommunens veinorm. I frisiktsonene skal terrenget 

planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander, herunder parkering, slik 

at disse ikke rager mer enn 80 cm over planet mellom tilstøtende veier. 

 

§ 4-2.  Faresone 

Sone med særlige hensyn til flomfare (H320) 

Det tillates ikke ny bebyggelse lavere enn nivå for en 200-års flom, i tillegg til en 

sikkerhetsmargin på 0,30m, med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot flom i 

tråd med kravene i TEK 10 § 7-2. Likeledes skal utbygging innenfor planområdet utføres slik 

at det ikke gir følgeskader for annen bebyggelse. 

 


