
Kommuneplanens arealdel, bestemmelser – Oversikt over endringer 
 

Nye bestemmelser nov 2018 Høringsutkast mars 2017 Kommentar 
§ 1 Forhold til andre planer § 0 Fellesbestemmelser uavhengig 

av formål  
Tatt bort introen, da den er overflødig.  

§ 1.1 Forhold mellom kommuneplan 
og kommunedelplaner 

§ 0.1 Forhold mellom 
kommuneplan og 
kommunedelplaner 

Ryddet og skrevet klart.  

§ 1.2 Forhold til gjeldene 
reguleringsplaner 

§ 0.2 Forhold til gjeldene 
reguleringsplaner 

Ryddet og delt opp i to paragrafer. En for 
hvilke planer som gjelder for motstrid og en 
for hvilke elementer som gjøres gjeldene. 
Planer som med egne utnyttelser er dratt ut. 

§ 1.3 Forhold mellom kommuneplan 
og regulerte boligområder  

§ 0.2 Forhold til gjeldene 
reguleringsplaner 

Se over.  
Lagt til retningslinjer for tolkninger.  

   

§ 2 Plankrav § 1.0.1 Plankrav 
§ 1.1.1 Plankrav (bolig) 
§ 1.2.1 Plankrav (fritidsbolig)  

I ny bestemmelse er det vist til § 20-1 
istedenfor å liste opp alle tiltak som i 
høringsutkastet. Viser til «områder avsatt til 
utbyggingsformål»- overordnet, istedenfor å 
gjenta plankrav under hvert formål.  

§ 2.1 Unntak fra plankrav § 1.0.1 Plankrav (andre ledd) Unntak er tatt ut i egen paragraf i istedenfor 
å nevnes i paragraf for krav til plankrav. 
Unntak skrevet i retningslinje i høringsutkast 
er tatt med i bestemmelse. Unntakene er 
ryddet i egne formål i underparagrafer 

§ 2.1.1 Alle arealformål  § 1.0.1 Plankrav 

§ 2.1.2 Boligbebyggelse  § 1.1.1 Plankrav (bolig) 

§ 2.1.3 Fritidsbebyggelse  § 1.2.1 Plankrav (fritidsbebyggelse) 

   

§ 3 Utbyggingsavtale  § 0.3 Utbyggingsavtaler  Ryddet og supplert, strekpunkt 

   

§ 4 Rekkefølgebestemmelser  § 1.0.3 Utbyggingsrekkefølge  Ryddet og supplert, strekpunkt.  
Endret tittel fra Utbyggingsrekkefølge til 
rekkefølgebestemmelser i henhold til pbl.   

§ 4.1 Særskilte nye byggeområder, 
Ask 

§ 1.0.3 Utbyggingsrekkefølge 
(andre ledd)  

Satt i egen paragraf, ellers lik 

   

§ 5 Generelle bestemmelser til alle 
arealformål 

§ 1.0 Fellesbestemmelser Hele kapittelet er ryddet, plankrav har fått 
eget kapittel(paragraf) Kapittelet er supplert 
med manglende tema i høringsutkastet 

§ 5.1 Kulturminner  § 0.5 Kulturminner  Noe omskrevet, samme innhold 

§ 5.2 Støy  § 1.0.4 Støy § 1.0.4 er ryddet, supplert og delt opp i to 
underparagrafer for generelt om støy og 
støy i sentrumsområder.  

§ 5.2.1 Generelt, støy § 1.0.4 Støy 

§ 5.2.2 Støy i sentrumsområder  § 1.0.4 Støy 

§ 5.3 Parkering § 8 Parkering Ny paragraf viser til en hver tids gjeldene 
forskrift. I høringsutkastet var forskriften 
inne i sin helhet. Den er tatt ut da dette er et 
dynamisk dokument, som bør revideres.   

§ 5.4 Minste uteoppholdsareal MUA  NY 

§ 5.5 Renovasjon § 1.0.1 Plankrav Krav til renovasjonløsning sto tidligere inne i 
planbestemmelsen, noe malplassert. 



Renovasjon har fått sin egen paragraf. Med 
noe supplement 

§ 5.6 Overvann  NY 

§ 5.7 Teknisk infrastruktur  § 4 Hensynssoner  Satt som egen paragraf, tilknytning 
fjernvarme.  
Det er i tillegg satt inn bestemmelse om 
avstand til off. VA. 

§ 5.8 Arkitektur § 1.0.5 Estetikk Byttet tittel 

§ 5.9 Tilgjengelighet og universell 
utforming 

 NY- eldrebølgen 

§ 5.10 Gang- og sykkelvei § 2.5 Gang-/sykkel Flyttet og omskrevet 

§ 5.11 Fradeling  NY 

§ 5.12 Naturskader   NY Tidligere nevnt i hensynssone. Tatt ut i 
egne bestemmelser. § 5.12.1 Kvikkleire  

§ 5.12.2 Flom  

§ 5.13 Vesentlig terrenginngrep § 5, retningslinje i) Egen bestemmelse, sto tidligere som 
retningslinje under LNF 

§ 5.14 Jordfaglig vurdering   NY 

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL   

§ 6 Bebyggelse og anlegg   

§ 6.1 Boligbebyggelse  § 1.1/§ 1.1.1 Boligbebyggelse, 
plankrav 

Forenklet, vist til plankravkapittelet/flyttet 

§ 6.1.1 Boligbebyggelse i uregulerte 
områder og i eldre reguleringsplaner  

§ 1.1.2 Krav ved bygging i områder 
for boligbebyggelse uten 
reguleringsplaner med 
mangelfulle/upresise 
bestemmelser 

Høringsutkastets § 1.1.2 er delt opp i 
underparagrafer for henholdsvis punkt 1-5, 
ny §§ 6.1.2-6.1.8  

§ 6.1.2 Tomtestørrelse  § 1.1.2 punkt 5 Egen paragraf 

§ 6.1.3 Boligtype  § 1.1.2 punkt 1 Egen paragraf 

§ 6.1.4 Utnyttelse og høyde § 1.1.2 punkt 2, 3  
 

25 % BYA er videreført  
Ny: høyder 7 og 9 meter 

§ 6.1.5 Minste uteoppholdsareal for 
bolig (MUA) 

 NY 

§ 6.1.6 Parkering § 8 Parkering Egen parkeringsparagraf for bolig 

§ 6.1.7 Lekeareal § 1.0.2 Egen lekeplassparagraf for bolig. Ikke krav til 
25 m2 pr boenhet i sentrum/tettbebygget 
strøk 

§ 6.1.8 Fradeling til boligbebyggelse   NY 

   

§ 6.2 Fritidsbebyggelse  § 1.2 Fritidsbebyggelse  Plankrav flyttet til §§ 2 og 2.1.3, henvist i 
§ 6.2. Retningslinjer til § 1.2.2 i høringsutkast 
er tatt inn som bestemmelser. Forenklet, 
punktvis 

§ 6.2.1 Areal til fritidsbebyggelse  § 1.2.2 Størrelse på 
fritidsbebyggelse 

Videreført fra høringsutkast 

§ 6.2.2 Infrastruktur §§ 1.2.3 tilknytningsplikt til 
offentlig avløp og 1.2.4 
strømfremføring  

Bestemmelse om strøm og off. VA er 
sammenføyd 

   

§ 6.3 Sentrumsformål  § 1.3 Sentrumsformål  Noe supplert, ryddet, spesielt med estetiske 
hensyn. Åpne fasader etc. 



§ 6.4 Forretninger  § 1.4 Forretninger  Endret areal fra 500 til 800 m2.  

§ 6.5 Offentlig eller privat 
tjenesteyting  

§ 1.5 Offentlig eller privat 
tjenesteyting  

Supplert med uteoppholdsarealer og 
terrengbevaring  

§ 6.6 Fritids- og turistformål  § 1.6 Fritids- og turistformål  Retningslinjer gjort om til bestemmelse 

§ 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak 
og mottak  

§ 1.7 Råstoffutvinning  Utbedret, supplert mye. Var veldig tynn. Ny 
tittel 

§ 6.8 Næringsvirksomhet  § 1.8 Næringsvirksomhet  Supplert med plasskrevende handel og 
treningssenter.  

§ 6.9 Idrettsanlegg § 1.9 Idrettsanlegg Lik 

§ 6.10 Andre typer bebyggelse og 
anlegg 

§ 1.10 Andre typer nærmere angitt 
bebyggelse og anlegg 

Supplert type bebyggelse.  

§ 6.11 Grav- og urnelund § 1.11 Grav og urnelund Skrevet om  

   

§ 7 Samferdsel  § 2 Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

Gang og sykkel flyttet til § 5.10 

§ 7.1 Bane  § 2.1 Bane Noe utdypet 

§ 7.2 Lufthavn  § 2.2 Lufthavn uforandret 

§ 7.3 Parkeringsanlegg § 2.3 Parkeringsanlegg Forkortet. Sykkel flyttet til § 5.10 

§ 7.4 Kollektivtransport  § 2.4 Kollektivtransport Lik  

   

§ 8 Forsvaret  § 4 Forsvaret Ikke forandret  

   

§ 9 Grønnstruktur  § 3.1 Grønnstruktur Retningslinjer bakt inn i bestemmelser, for 
øvrig er teksten vasket, inneholder samme 
prinsipper. 

   

§ 10 Landbruk-, natur- og 
friluftsformål  

  

§ 10.1 Bygge- og anleggstiltak i LNF § 5 Landbruks-, natur- og 
friluftsformål samt reindrift (LNFR) 

Tatt bort reindrift, har kommunen reindrift? 
Bestemmelsen ryddet, retningslinja har kutta 
forhold som nevnes i TEK, SAK og grad av 
utnytting. Kårboligleddet er ryddet i 
samarbeid med Landbruk, lagt inn som 
bestemmelse. Tatt med at dyrka mark ikke 
skal bygges ned, dette for å etterstrebe 
kommunens mulighet til juridisk vern, i tråd 
med overordna nasjonale føringer. Viser til 
Jordfaglig vurdering.  
Forhold vedrørende terrenginngrep i egen 
paragraf. 
Forhold vedrørende strandsone er flytta til 
strandsoneparagrafen  

   

§ 11 Bruk og vern av vann og 
vassdrag, med tilhørende strandsone 

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, 
med tilhørende strandsone 

Byttet ut sjø med vann i tittel, da Ringerike 
ikke har noe sjø. 

§ 11.1 Byggeforbud i strandsonen § 6.1 Bruk og vern av sjø og 
vassdrag, med tilhørende 
strandsone 

Forenklet tittel, skrevet klart. Henvist til 
tiltak.  

§ 11.1.1 Småbåthavn § 6.2 Småbåthavn Videreført, supplert med bryggeveileder  

§ 11.1.2 Vann og vassdrag § 6.3 Drikkevann Gjort om for å gjelde alle vann og vassdrag, 
ikke bare drikkevann. Høringsutkastet tok 



ikke for seg tiltak i vann/vassdrag, kun 
strandsone 

   

§ 12 Hensynssoner § 7 Hensynssoner Kapittelet er satt som egne paragrafer, 
supplert med noen nye bestemmelser 
 
H550 og H560 er tatt ut 

  Øvrige hensynssoner som ikke er nevnt er 
ikke endret.  

§ 12.3.2 Bevaring kulturmiljø H570 Sone for særlige hensyn- Bevaring 
kulturmiljø H570 

Forenklet etter signaler fra Buskerud 
Fylkeskommune. Fått formulering av de.  

§ 12.4.3 Båndlegging etter lov om 
naturområder i Oslo og nærliggende 
kommuner (markaloven) 

§ 7, side 23 Båndleggingssone- 
Båndlegging etter lov om 
naturområder i Oslo og 
nærliggende kommuner 
(markaloven) 

Videreført, vasket.  
Tatt ut overbygd inngangsparti 10m m2. 
Viser til gard av utnytting. Må alternativt 
regnes inn i BRA.  

§ 12.4.4 Båndlegging i påvente av ny 
plan (FRE16 og byplan) 

 NY 

   
 

 


