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Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for  
 

Kjølholtveien 14, Hvaler kommune 
(nasjonal plan-ID: 3011142) 

 

 

 
Datert: 03.06.2019 
Sist revidert: 26.03.2020 
Plankonsulent: HS arealplan AS 
 
Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Hvaler kommune: 19.03.2020   

 
 
 

1. GENERELT 
 
1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.  
 
 
1.2 Reguleringsformål: 

1.  Bebyggelse og anlegg (jfr. pbl. 12.5 nr. 1): 

• Konsentrert småhusbebyggelse (BKS/f_BKS) 

• Renovasjonsanlegg (BRE) 

• Lekeplass (f_BLK) 
 

2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl. 12.5 nr. 2): 

• Kjøreveg (SKV) 

• Annen veggrunn grøntareal (SVG1-3) 

• Annen veggrunn tekniske anlegg (SVT) 
 
1.3 Hensynssone:   

1. Sikringssone frisikt H140 (jfr. pbl. 12-6) 
 
1.4 Bestemmelsesområde: 
 #1: Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer jfr. pbl 12.7 nr. 4) 

 
 

2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (jfr. pbl. 12-7 nr. 10) 
 
a)  Før det gis brukstillatelse skal det være inngått en utbyggingsavtale vedrørende opparbeidelse 

av renovasjonsanlegg mellom tiltakshaver og Hvaler kommune.  
 
b) Før nye boliger tillates tatt i bruk skal: 

1) Minimum 2 sykkelparkeringer og 1 bilparkering per boenhet være etablert innenfor 
planområdet. I tillegg skal det være etablert 2 gjesteparkeringsplasser.  
2) Frisiktsoner (H140), renovasjonsanlegg (BRE) og lekeplass (f_BLK) være etablert.  
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3. FELLESBESTEMMELSER  
 
a)  Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. 
juni 1978 nr. 50, § 8 (jfr. pbl. 12-7 nr. 6). 

b)  Gjeldende prinsipper om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse 
og uteoppholdsarealer, i samsvar med gjeldende byggteknisk forskrift (jfr. pbl. 12-7 nr. 4).  

c) Det skal inngås en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Hvaler kommune. Dette skal sikre 
fordeling av kostnader og eierforhold for renovasjonsanlegg/BRE (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 14). 

d) Det tillates ikke tilført svartelistet arter til planområdet (jfr. pbl. 12-7 nr. 2).  
e) Det må til enhver tid påses at støynivået ikke overstiger Miljøverndepartementets krav i 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) 2016, eller senere versjon (jfr. 
pbl. 12-7 nr. 3). I forbindelse med byggesak må spesielt støy fra f_BLK vurderes, og eventuelt 
nødvendige avbøtende tiltak sikres.  

f) Det må til enhver tid påses at forurensingsnivået  ikke overstiger Miljøverndepartementets krav i 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) 2012, eller senere 
versjon (jfr. Pbl. 12-7 nr. 3). 

g) I forbindelse med søknad om rammetillatelse må det sikres at prosjektert terreng innenfor 
planområdet har riktig høyde og fallretning med tanke på best mulig håndtering av overvann. 
Dette må også sees i sammenheng med tilstøtende eiendommer.  

 
 

 

4. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
4.1 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS/f_BKS) 
a)  Innenfor byggeområde BKS tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 

anlegg. Det tillates etablert inntil 8 boenheter (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 5). 
b)  Maksimal tillatt høyde for gesims / møne er 7/9 meter. Høyden måles over gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 
c) Bebyggelsen skal opparbeides med saltak med takvinkel 20-40 grader (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 
d) Ny bebyggelse innenfor planområdet skal gis en helhetlig utforming med tanke på form, farge og 

materialbruk (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 
e) Bebyggelse skal gis en tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og 

egenart, og i samspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Det skal benyttes 
stedstilpassede volumer, materialer og farger. Bygninger skal ta hensyn til eksisterende 
bygningsmønster/bygningsstruktur og underordnes denne, men gjerne gis en moderne 
utforming (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 2). 

f)  Minimum felles uteoppholdsareal (MUA) pr boenhet er 50 kvm (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 
g) Boder, levegg, carport o.l. tillates etablert inntil 1 meter fra formålsgrense. Markparkering (ikke 

overbygget) tillates etablert inntil formålsgrensen. Unntak fra dette er innenfor området avsatt 
til fellesareal (se figur 18 i planbeskrivelsen) der det kun tillates bebyggelse som underbygger 
arealets bruk som fellesareal, slik som lekehus, overbygget sittegruppe o.l. (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 
4). 

h) Innenfor planområdet tillates etablert ny trafostasjon ved behov. Plasseringen av dette skal 
godkjennes av Hvaler kommune og netteier (jfr. pbl. 12-7 nr.1 og 2). 

i) Dersom fasadens bredde overstiger 12 m skal fasaden brytes opp i flere bygningsvolumer ved 
hjelp av tydelige sprang i fasaden (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 

j) Det skal legges vekt på god terrengtilpasning der bygninger tilpasses terrenget, ikke omvendt 
(jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 2).  
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k) Parkeringsplasser tillates etablert innenfor BKS, enten som overflateparkering med eventuell 
carport (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 4).  

l) Parkeringsdekning (jfr. pbl 12-7 nr. 5 og 7). 
- For boliger inntil 80 m2 tillates maksimalt 1.5 parkeringsplasser.  
- For boliger større enn 80 m2 tillates maksimalt 2 parkeringsplasser.  
- Hver bolig skal minimum ha 1 parkeringsplass for bil og 2 for sykkel.  
- Det skal sikres to gjesteparkeringsplasser innenfor planområdet, felles for alle beboerne.  
- Minst 5% (og minimum 1 stk.) av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede.   

m) Sykkelparkering skal være under tak og låsbart. Krav om sykkelparkering tillates ivaretatt i 
sportsbod (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

n)    Det skal tilrettelegges for fremtidig etablering av ladestasjon for el.biler på minimum halvparten 
av alle parkeringsplassene. Se kap. 5.7 i planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse (jfr. pbl. 12-7 
nr. 2). 

o) Boder og carporter tillates etablert med maksimum 3 meter gesims og 5 meter mønehøyde (jfr. 
pbl. 12-7 nr. 2 og 4). 

p) I forbindelse med søknad om byggetillatelse for ny bebyggelse skal det redegjøres for 
bebyggelsens plassering, farge og materialbruk (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 4). 

q) Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad er 50 % BYA (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 
r) Situasjonsplan i figur 14 i planbeskrivelsen skal være retningsgivende for utviklingen av 

planområdet (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 
s) Arealet innenfor #1 skal benyttes som lek- og uteoppholdsareal. Det tillates ikke faste eller 

midlertidige installasjoner som er i strid med dette. Beboere innenfor planområdet har felles 
ansvar for drift og vedlikehold av dette arealet (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 

t) Langs eiendomsgrensene mot nord, øst og sør (gnr/bnr/fnr 4/1, 4/1/118 og 4/6) skal det sikres 
skjerming/avgrensning i form av gjerde eller hekk. Valg av løsning skal avklares med tilstøtende 
grunneiere (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 2). 

u) Det skal utarbeides en utomhusplan som vedlegges byggesøknad. Utomhusplan med eventuelle 
snitt skal foreligge i hensiktsmessig målestokk. Utomhusplan skal minimum vise (jfr. pbl. 12-7 nr. 
1, 2 og 4). 
- Bebyggelsens plassering og tak-/møneretning samt snitt som viser eksisterende og planlagt 

terreng.  
-  Nytt terreng skal vises med nødvendige punkthøyder og fallforhold.  
-  Høyder på veg, tomt, bebyggelse, terrasser/uteplasser, gjerder, hekker og lévegger skal angis 

sammen med eventuelle støttemurer som er nødvendige for å oppta nivåforskjeller. 
-  Trafikkforhold med snuareal, parkering og sykkelparkering. 
-  Utforming av lekeplass/oppholdsarealer og renovasjonsanlegg. 
-  Håndtering av overvann.   
-  Grønnstruktur.   

 
Utomhusplaner som ikke oppfyller intensjonene i bestemmelsene på en tilfredsstillende måte kan 
avslås av kommunen. 
 
4.2 Renovasjonsanlegg (BRE) 
a)  BRE skal benyttes som renovasjonsanlegg for husholdningsavfall. Arealet skal til enhver tid være 

tilgjengelig for renovasjonsbil (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 14). 
b)  Anlegget skal etableres i samsvar med renovasjonsplanen som fremkommer av kap. 5.9 i 

planbeskrivelsen (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 
c) Renovasjonsanlegget skal være nedgravd løsning (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 4). 
d) BRE tillates fradelt fra resten av eiendommen (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 
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4.3 Lekeplass (f_BLK)  
a)  f_BLK skal være felles for alle beboere i planområdet. Lekeplassen skal minimum utstyres med 

sandkasse, huskestativ og sitteplasser (jfr. pbl. 12-7 nr. 4 og 14). 

 
 
5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
5.1 Kjøreveg (SKV1-2) 
a)  SKV og frisiktsone H140 skal sikres/etableres slik det er vist i plankartet (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 
 
5.2 Annen veggrunn grøntareal (SVG1-3)  
a)  SVG1-3 skal være grøft- og sideareal langs SKV (jfr. pbl. 12-7 nr. 2, 4 og 7). 
 
5.3 Annen veggrunn tekniske anlegg (SVT) 
a)  SVT skal benyttes som sideareal til BRE for midlertidig biloppstilling og gangsone i forbindelse 

med tømming og bruk av renovasjonsanlegget (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 
 
 
 

6.  HENSYNSSONER  
 
6.1 Sikringssone frisikt H140 
a) I området mellom frisiktlinjer og kjøreveger (frisiktsonene) skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 

meter over tilstøtende veiers plan. Enkeltstolper (diameter <15 cm) tillates innenfor frisiktsonen 
(jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 

 

 
 

7.  EIEFORM (jfr. pbl. 12-7 nr.14).   
 
7.1 Privat og offentlig eiet 
a) BKS skal være privat eiet.  
b) f_BLK skal være felles eiet. Drift og vedlikehold av f_BLK er et felles ansvar for beboerne 

innenfor planområdet.  
c) SVG1-3, SKV og SVT skal være offentlig eiet.   
d)  Endelig eierforhold til BRE vil avklares ifm. utbyggingsavtale.  

 
 
 
 
 
 
 
 


