
Oversikt over endringer i bestemmelser   

Forklaring:  

Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer. 

 

 

I nye bestemmelser omtales hensikten med kommuneplanens arealdel.  

Nye temaer  

Administrasjonen har sett behov for å foreslå nye temaer. Under følger en liste over nye temaer som 

bestemmelser omfatter:  

 § 11 Overvann  
 § 13 Elektromagnetisk stråling  
 § 17 Klima- og energihensyn  

Plan for energitekniske energiløsninger for området 
Miljøoppfølgingsplan 

 § 15 Masseforvaltning  
 § 21 Vegetasjon  

 § 22 Turveier og stier  

 § 23 Landskap  
 § 18 Naturmangfold  
 § 25 Friluftsliv  
 § 26 Estetikk   

 § 28 Sentrumsformål  

(retningslinjer til sentrumsområder) 
 § 30 Bestemmelser for fritidsbebyggelse   
 § 31 Bestemmelser for næringsbebyggelse   
 § 35 Bestemmelser for bestemte områder  

 

Vesentlige endringer  

Følgende temaer har blitt tatt opp i planen tidligere. En del av bestemmelser blir omformulert og nye 

bestemmelser blir innført: 

 § 1 Forholdet mellom kommuneplanen og reguleringsplaner  
Reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid  
med kommuneplanens arealdel.  
 

 § 2 Krav om reguleringsplan  
Kommunen kan kreve en samlet planlegging av større områder, der dette anses nødvendig 
eller hensiktsmessig. Av hensyn til helheten sett i forhold til blant annet sentrumsutvikling 
(kommunesenter, lokalsenter, nærsenter), bebyggelsesstruktur, teknisk infrastruktur (vei, VA, 
energiløsninger, støyskjerming), grønnstruktur (landskap, friområder, lekearealer), sosial 
infrastruktur (barnehager, grendehus), naturmiljø, kulturmiljøer, klimatilpasninger og 
overvannshåndtering. (pbl. §12-1) 
 

 § 4 Rekkefølgebestemmelser  



Hensynssone Rekkefølgekrav H440 legges inn som generelle bestemmelser: 

o I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan utbygging ikke finne sted før tekniske  
anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, vann, 
avløp, helse- og sosialtjenester, barnehager, skoler, idretts- og nærmiljøanlegg er 
etablert.  

o For de områder hvor teknisk infrastruktur er etablert, skal kommunestyret foreta en 
vurdering av skolekapasiteten samt øvrig sosial infrastruktur før arbeidet med 
reguleringsplan igangsettes. Områder som er tilknyttet denne planbestemmelsen kan 
som hovedregel ikke påregnes å bli gjenstand for utbygging i planperioden.  

 

 § 5 Universell utforming  
Retningslinjer skrives inn, de gir rammer for universell utforming. 
  

 § 7 Kvalitetskrav og uteoppholdsareal for bolig  

Gjeldende plan fastsetter ingen spesifikke krav til opphold, lek og rekreasjon. Konkrete krav 
stilles til uteoppholdsareal for bolig i ny plan.  
 

 § 8 Krav til tekniske løsninger  
Vei 
Bestemmelser legger opp til at støyskjerming ivaretas og nedgravde avfallsbeholdere 
etableres;  
Vannforsyning, avløp, vannbåren varme, nettstasjoner 
Bestemmelser stiller krav til vannforsyning, avløpsledning, vannbåren varme 
Nettstasjoner. 
 

 § 10 Støy  
Retningslinjer om støy blir omgjort til bestemmelser, unntak i gul og rød soner 
fastsettes i planen.  
 
Det spesifiseres hvilket lydnivå skal holdes i rekreasjonsområder.  
 

 § 12 Sikring mot naturskader  
Flom; stormflo; ras, erosjon og skred  

Hensikten med bestemmelser at kommunen skal forsikre seg om at det bygges på sikker 

grunn ( pbl § 28-1). Det settes krav om ytterligere utredninger. 

Ny bestemmelse om eksisterende vegetasjon i nærliggende område skrives inn.  

 

 § 14 Transport og trafikk 

Bestemmelser legger til rette for at vekst i persontransport skal skje med kollektiv, sykkel og 

gange. 

Trafikkprognose og en vurdering av kapasitet og trafikksikkerhet skal suppleres hvis økning i 

biltrafikk skjer.  

 § 19 Vann og vassdrag 
Bestemmelser om vann og vassdrag er utvidet og hensikten med nye bestemmelser er å 

ivareta viktige naturmiljø-, opplevelses- og nærmiljøverdier.  

 § 27 Kulturmiljø og kulturlandskap   

Retningslinjer om kulturminner blir omgjort til bestemmelser om Kulturmiljø og 
kulturlandskap. 



 
 § 16 Handelsareal  

Bestemmelser om handelsareal fastsetter krav til utredning ved etablering eller utvidelse av 
handelsvirksomhet på mer enn 500 m2 BRA.  
 

 § 29 Bebyggelse og anlegg  
Gjeldende bestemmelser fastsetter ingen spesifikke krav til høyde. Nye bestemmelser setter 
krav til mønehøyde og gesimshøyde.  
 
Bestemmelser tilrettelegger for variasjon i boligtyper, boligstørrelse, eierform og pris.  
 
Bestemmelser som handler om området B1 blir tatt bort. Ny Flaskebekk områdeplan 
omfatter området. 
 

 § 32 Landbruks-, natur og friluftsområder  
Det presiseres at formål landbruks-, natur og friluftsområder har to underformål.  
 

 § 24 Grønnstruktur  
Overordnet grønnstruktur skal bevares. 

 

Ved fortetting og utbygging av nye og eksisterende byggeområder skal grønnstrukturen 

ivaretas og utvikles, herunder turveier, hovedstier, tråkk og andre gang- og sykkelforbindelser 

til marka og vassdrag, sammenhengende grøntdrag, grønne lunger og områder for lek og 

rekreasjon. 

 
 § 34 Grønnstruktur  

Det presiseres at formål landbruks-, natur og friluftsområder har følgende underformål: 
grønnstruktur-turdrag, grønnstruktur-naturområde, grønnstruktur-friområde.  
 

 § 35 Utbyggingstakt og utbyggingsrekkefølge  
Nye bestemmelser fastsetter Nesoddtangen og Fagerstrand som prioriterte vekstområder 
som skal ta 80 % av veksten sammen.  
 

 De ulike områdebetegnelser (b,c…. t) nedenunder er gitt med referanse til arealplankartet.  
Nye planer har blitt vedtatt siden 2015 og de omfatter områder som ligger under 
områdebetegnelser (b,c…. t). Det er derfor flere områdebetegnelser blir tatt bort i nye 
bestemmelser.   
 

 Hensynssoner  
Gjeldende planen mangler bestemmelser knyttet til hensynssoner. Nye bestemmelser 
knyttet til hensynssonen skal avgjøre hvilke faktiske hensyn som må tas. 
 

 § 3 Krav til tekniske løsninger 

Avsnitt som dreier seg om håndtering av vann fjernes og nye paragrafer om § 12 Sikring mot 

naturskader og § Overvann er laget.  

 § 14 Klima- og energihensyn  
Vannbåren varme 

Flere bestemmelser om vannbåren varme skrives inn: 



 Ved planlegging av ny bebyggelse innenfor konsesjonsområder for 
fjernvarme eller innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg, skal det 
avsettes areal til rørtraseer, varmesentraler og lignende installasjoner som er 
nødvendig for forsyning med vannbåren varme.  
 Innenfor konsesjonsområder for fjernvarme skal ny bebyggelse 
tilknyttes fjernvarmeanlegget.   

 

Grønne tak 

Det spesifiseres overflate på takareal hvor grønne tak skal etableres.   

 § 15 Transport og trafikk 

Retningslinjer som handler om regulering langs riks- og fylkesveiene blir omgjort til 
bestemmelser:  

 Ved regulering av byggeområder langs riks- og fylkesveiene bør gang-
/sykkelvei for de respektive veistrekninger vurderes medtatt i 
reguleringsplanområdet. Ved regulering samt ved brukstillatelser av 
enkeltboliger skal forurensningslovens krav til støyskjermingstiltak vurderes.   

 
 

 

 


