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§ 1 – GENERELT 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på 
plankartet. 
 
§ 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til (§ 12 -5): 
 
I BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Bebyggelse til blandet formål – bolig, forretning, kontor (1802) 
Boligbebyggelse (1110) 
 

II SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Gangveg/ gangareal (2016) 
 

III GRØNNSTRUKTUR 
Grønnstruktur (3001) 
 

IV HENSYNSSONER 
Faresoner – Ras- og skred fare 

 
§ 1.2 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av bolig, forretning, kontor, 
samt anlegg av grønnstruktur og gang- og sykkelveg. 

§ 2 – FELLESBESTEMMELSER 
§ 2.1 Rekkefølgekrav 
 
Før byggetillatelse for ny bebyggelse gis skal tekniske anlegg og samfunnstjenester være 
tilstrekkelig sikret i henhold til bestemmelsene i områdeplanen for Ask sentrum § 6.  
 
Før det gis rammetillatelse skal det foreligge overordnet utomhusplan i målestokk 
1:500 for tilhørende felt. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge detaljert utomhusplan for omsøkte 
byggefelt. 
 
Utomhusarealene innenfor planen skal opparbeides samtidig med tilhørende bebyggelse og 
skal være ferdig opparbeidet for angjeldende byggetrinn før ferdigattest kan godkjennes. 
Dersom årstiden vanskeligjør dette kan tidsbegrenset midlertidig brukstillatelse gis. 
 
§ 2.2 Dokumentasjonskrav 
Utomhusplan skal vise kotehøyder, kjøreveger, gangveger, ev. parkering på bakken, 
inkl. sykkelparkering, oppholdsarealer og lekearealer, areal for avfallshåndtering, 



forstøtningsmurer, beplanting og vegetasjon, materialvalg, møblering og belysning. 
 
§ 2.3 Miljøforhold/grunnforhold 
a) Støy 
For utendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanlegging” (T-1442), tabell 2 eller senere vedtatte forskrifter/ 
retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. 
 
For innendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanlegging” (T-1442), punkt 3.3.2 annet ledd punktum 1, eller senere 
vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. 
 
I byggetiden gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging” (T-1442 tabell 4 eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som 
erstatter disse, gjeldende. 
 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal detaljerte støyberegninger, samt planer for 
støybeskyttelsestiltak foreligge. Eventuelle støybeskyttelsestiltak for det enkelte 
byggetrinn skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis. 
 
b) Luftforurensing 
Luftinntak til bygninger må ikke plasseres i områder der luftforurensing overskrider 
grenser som anbefalt i SFT rapport eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som 
erstatter denne. Alternativt må luftinntak utstyres med kvalifisert filter/ renseanlegg for 
inntaksluft. 
 
§ 2.4 Automatisk freda kulturminner  
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og 
kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller 
ansvarshavende leder på stedet. 

§ 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 3.1 Bestemmelser for bebyggelse og anlegg 
 
a) Utnyttelse 
Byggeområdet for kombinert bebyggelse – bolig, forretning, kontor BFK1- tillates utbygget 
med maksimum gjennomsnittlig 60% BYA. 
 
De enkelte byggeområder kan utbygges enkeltvis med følgende % BYA 
Felt BFK1-1: maks. 50% BYA, det kan tillates serveringsareal. 
 
Felt BFK1-2, maks. 70% BYA, maks. T-BRA forretning er 3000 m2 BRA. Det kan tillates 
serveringsareal inntil 300m2. 
 
Felt BFK1-3, BFK1-4 maks. 55% BYA.   



Byggeområdet for boligbebyggelse Felt B1-1, B1-2 og B1-3 tillates utbygget med maks. 55 % 
BYA. 
 
b) Plassering 
Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser angitt på kartet. Der hvor ikke 
annet er angitt, er byggegrense lik formålsgrense. Mindre utspring som balkonger 
(minimum 3,0 meter over terreng) og baldakiner kan gå inntil 1,5 m utenfor 
byggegrensen. 
 
Byggegrenser for byggefelt B1-1, B1-2 og B1-3 kan forskyves innbyrdes så fremt 
avstanden mellom disse feltene forblir minst 8,0 m. 
 
Parkeringskjellere helt eller delvis under terreng, sykkelparkering, ramper til 
parkeringskjellere, avfallsstasjoner, forstøtningsmurer, utvendige trapper og ramper tillates 
oppført utenfor viste byggegrenser. 
 
c) Høyder 
Bebyggelsen kan oppføres til maksimale gjennomsnittlige kotehøyder som angitt på 
plankartet. Gjennomsnittlig kotehøyde regnes langs byggets fasader i forhold til 
planert terreng. 
 
Takoppbygg for heis, trapperom og tekniske installasjoner tillates oppført inntil 3,0 
meter over maks gesimshøyde. 
 
Nødvendige rekkverk på tak ved anleggelse av takterrasse tillates oppført over maks 
gesims høyde. 
 
Pulttak tillates oppført med gesims (møne) inntil 2,0 m over fastsatt maks. 
gesimshøyde. 
 
Felt BFK1-2: bebyggelsen skal ha varierende høyder slik at gjennomsnittlig høyde blir 
maks 16 meter over ferdig planert terreng, inntil 25 % av bebyggelsen tillates med 
maks 19 meter gjennomsnittlig høyde over terreng. 
 
d) Utforming 
I felt BFK1-1 og -2 skal bebyggelsen ha utadvendt virksomhet i 1.etg mot Fv 120. 
Det skal i utforming tas hensyn til omkringliggende bebyggelse. Arkitektonisk 
utforming, detaljering og materialbruk skal tillegges stor vekt. Det skal være sammenhørende 
materialbruk og volum oppbygning. Bebyggelsen skal hovedsakelig utføres i tegl, betong, 
puss, glass og treverk. Tak med oppbygg skal gis en helhetlig utforming. 
 
e) Uteareal for boliger 
Det avsettes minimum 25 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Minimum 8 m2 skal 
etableres som privat uteoppholdsareal for den enkelte boenhet, for eksempel som balkong 
eller terrasse. Resterende uteoppholdsareal skal etableres som felles uteareal på felles 
takterrasser eller på markplan. 
 
f) Utomhusanlegg 
Ubebygd areal skal være åpent for allmenn ferdsel; primært på gangveier og 



plassdannelser. Områder tilknyttet bygningenes bruk eller avgrensende områder for 
bevertning, private hager eller lignende kan likevel avskjermes eller avstenges etter 
godkjenning. 
 
Uteoppholdsarealer opparbeides med sittegrupper, vegetasjon og belysning. 
Utforming, detaljering og materialbruk skal tillegges stor vekt. 
 
Det skal etableres felles nærlekeplass med maksimum 150 m gangavstand fra  
Boligene den skal betjene. 
 
Interne gangveier som leder til boliginnganger skal ha fast dekke dimensjonert iht. krav til 
kjørbar adkomst for utrykningskjøretøy. 
 
g) Parkering 
Parkering for bebyggelsen skal etableres i underjordisk garasjeanlegg og på bakken. 
For boliger skal følgende veiledende norm legges til grunn: 
leiligheter mindre enn 60 m2 skal ha 0,5 p.plass/ leilighet, leiligheter fra 60-100m2 
skal ha 1 p.plass/ leilighet , leilighet større enn 100 m2 skal ha 2 p.plasser/ leilighet 
Det skal totalt etableres: min. 1 bilplass pr. bolig, maks 1.5 plasser pr.bolig. 
For forretning/ servering/ kontor skal følgende veiledende norm legges til grunn: 
Dagligvareforretning:    17 p.plasser/ 1000m2 
Andre forretninger/ tjenesteyting/ kontor:  10 p.plasser/ 1000 m2 
 

§ 4 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
§ 4.1  
Biladkomst anordnes fra henholdsvis KV4 og KV11. Plassering av adkomster vist med pil på 
plankartet kan flyttes innenfor hvert byggeområde. 
 
§4.2  
Alle gangarealer skal være åpne for fri ferdsel for allmenheten samt være til felles bruk for 
beboere og brukere av bebyggelse og anlegg. Varelevering og adkomst for utrykningskjøretøy 
tillates over gangareal. Utrykningskjøretøy skal ha uhindret fremkommelighet til bebyggelsen. 
 
§4.3  
Det skal opparbeides gangveg gjennom grønnstrukturen slik vist på plankartet. 
Endelig trasé for gangveg avklares ved søknad om opparbeidelse. 
 

§ 5 – GRØNNSTRUKTUR 
 
§ 5.1  
Området skal tilrettelegges for allmenferdsel. Det tillates oppfylling av ravine. Topp 
kote og grad av oppfylling skal redegjøres for ved søknad om opparbeidelse. Ny vegetasjon 
skal etableres etter terrengoppfylling. 
 
Bygninger eller anlegg kan tillates når de samsvarer med områdets funksjon. Innenfor 
området kan det etableres kvartal lekeplass (grendelekeplass) for flere boligområder, 



grill plass, vannspeil/ basseng m.m. 

§ 6 – HENSYNSSONER (§12-6) 
 
§ 6.1 Ras- og skredfaresone (H310_1).  
Hensynssonen omfatter ras- og skredfare ved dagens situasjon i området. Områder 
merket med rasfare kan ikke fylles opp eller bebygges uten at det er satt i verk tiltak som gjør 
at faren er eliminert for det enkelte bygg eller infrastruktur. Nødvendige sikringstiltak skal 
utføres og dokumenteres i henhold til geoteknisk fagrapport. 


