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Navn: Q4 Næringsmegling AS

Saksbehandler: TS22@MSQN

Saksreferanse: TS22@MSQN

 

Matrikkelutskrift

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

Matrikkelenhet: Gårdsnr 7051, Bruksnr 1, Seksjonsnr 1 Kommune: 3006 Kongsberg

 

Adresse:

Veiadresse:

(fra bruksenhet)

Nytorget 1, gatenr 4970 Grunnkrets: 307 Vestsiden Sentrum

3616 Kongsberg Valgkrets: 3 Kongsberg vest

Oppdatert: 28.09.2019 Kirkesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen

Tettsted: 2015 Kongsberg

 

Matrikkelopplysninger

 

Matrikkel:

Type: Best. eierseksjon Tinglyst: Ja Landbruk: Nei

Bruksnavn: Matrikkelført: Ja Antall teiger:

Etableringsdato: 08.07.2005 Har festegrunn: Nei Formål: Næring

Areal: Skyld: Sameiebrøk: 1 787/4 583

Arealkilde: Areal felles tomt: 2 182,4 kvm

Arealmerknad:

 

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv.

kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk

beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis

dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.

 

Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

 

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

 

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og

bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse

opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

 

Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

 

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i

forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på

eiendommen.

 

Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 03.01.2022 10:31 – Sist oppdatert 03.01.2022 10:31

Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 3



Forretninger:

Type Dato Rolle Matrikkel Arealendring

Omnummerering Forretning:

Matrikkelført:

01.01.2020

01.01.2020

Mottaker

Mottaker

Mottaker

Mottaker

3006/7051/1

3006/7051/1/0/1

3006/7051/1/0/2

3006/7051/1/0/3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Seksjonering Forretning:

Matrikkelført:

08.07.2005 Avgiver

Mottaker

3006/7051/1

3006/7051/1/0/1

0,0

0,0

Gårdsnummer 7051, Bruksnummer 1, Seksjonsnummer 1 i 3006 KONGSBERG kommune
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Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter

Store sammenb. boligbygg på 5 etg. el. mer

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse Nr Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC

Nytorget 1 H0101 Annet enn bolig 1 841,0 Kjøkken

 

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe: Omsetning og drift av fast

eiendom

Bebygd areal: Rammetillatelse: 17.03.2005

Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: 2 134,0 Igangset.till.: 28.03.2005

Energikilde: BRA annet: 3 589,0 Ferdigattest:

Oppvarming: BRA totalt: 5 723,0 Midl. brukstil.:

Avløp: Har heis: Ja Tatt ibruk (GAB): 30.06.2006

Vannforsyning: Antall boliger: 24

Bygningsnr: 23462338 Antall etasjer: 5

 

Etasjeopplysninger:

Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt

H01 45,0 1 841,0 1 886,0

 

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Gårdsnummer 7051, Bruksnummer 1, Seksjonsnummer 1 i 3006 KONGSBERG kommune
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Kongsberg	kommune
Adresse:	Postboks	115,	3602	KONGSBERG
Telefon:	32	86	60	00

Utskriftsdato:	03.01.2022

Kommunale	gebyrer
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Kongsberg	kommune

Kommunenr. 3006 Gårdsnr. 7051 Bruksnr. 1 Festenr. Seksjonsnr. 1

Adresse Nytorget	1,	3616	KONGSBERG

Kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	i	2021
Kommunale	gebyrer	er	en	kombinasjon	av	forskudd,	abonnement	og	enkeltgebyrer	fakturert	etter	levert	tjeneste.	Vi	kjenner	ikke
samlet	gebyr	for	en	eiendom	for	et	år	før	året	er	omme.	Denne	rapporten	sammenstiller	dette	for	fjoråret,	med	summer	fordelt	per
fagområde.	Tjenestene	vil	normalt	ha	en	prisøkning	hvert	år,	samt	at	forbruk	på	ulike	tjenester	kan	variere	fra	år	til	år.

Gebyr Fakturert	beløp	i	2021

Avløp 2	414,24	kr

Eiendomsskatt 97	559,00	kr

Vann 1	913,52	kr

Sum 101	886,76	kr

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år

Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korreksjon Årsprognose Fakt.	hittil	i	år

Eiendomsskatt	Næring 13937000	Prom 7,00	kr 1/1 0	% 97	559,00	kr 0,00	kr

Målerleie 2	Stk 375,00	kr 1/1 0	% 750,00	kr 0,00	kr

Sum 98	309,00	kr 0,00	kr

Løpende	gebyr	brukes	for	å	fordele	en	årlig	kostnad	på	flere	innbetalinger.

Eiendomsskatt	er	unntatt	mva.	Andre	beløp	er	inkl.	mva.

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	være	avvik	i	våre	registre	i	forhold	til	den	faktiske	situasjonen	og	at	det	kan	foreligge	forhold	omkring
eiendom	og	bygninger	som	kommunen	ikke	er	kjent	med.	Kommunen	kan	ikke	stilles	økonomisk	ansvarlig	for	bruk	av	informasjon	som
oppgis	i	sammenheng	med	eiendomsforespørsler.



Vegstatuskart	for	eiendom	3006	-	7051/1//

Utskriftsdato:	03.01.2022

30	m

©	2016	Norkart	AS/Geovekst	og	kommunene/OpenStreetMap/NASA,	Meti



Oversiktskart	for	eiendom	3006	-	7051/1//

Utskriftsdato:	03.01.2022

100	m ©	2016	Norkart	AS/Geovekst	og	kommunene/OpenStreetMap/NASA,	Meti



Kongsberg	kommune
Adresse:	Postboks	115,	3602	KONGSBERG
Telefon:	32	86	60	00

Utskriftsdato:	03.01.2022

Vann	og	avløp	med	informasjon	om	vannmåler
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Kongsberg	kommune

Kommunenr. 3006 Gårdsnr. 7051 Bruksnr. 1 Festenr. Seksjonsnr. 1

Adresse Nytorget	1,	3616	KONGSBERG

Informasjon	om	vann/avløp	registrert	på	eiendommen

Målernummer Stand Dato Avlesningstype Forbruk	2020

32076580 730 31.12.2020 Årsavlesning	-	stipulert 40

32076627 1038 31.12.2020 Årsavlesning	-	stipulert 70

Offentlig	vann Ja

Offentlig	avløp Nei

Privat	septikanlegg Nei

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	være	avvik	i	våre	registre	i	forhold	til	den	faktiske	situasjonen	og	at	det	kan	foreligge	forhold	omkring
eiendom	og	bygninger	som	kommunen	ikke	er	kjent	med.	Kommunen	kan	ikke	stilles	økonomisk	ansvarlig	for	bruk	av	informasjon	som
oppgis	i	sammenheng	med	eiendomsforespørsler.



Kongsberg	kommune
Adresse:	Postboks	115,	3602	KONGSBERG
Telefon:	32	86	60	00

Utskriftsdato:	03.01.2022

Brannforebygging:	Tiltak,	avvik	og	anmerkninger
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Kongsberg	kommune

Kommunenr. 3006 Gårdsnr. 7051 Bruksnr. 1 Festenr. Seksjonsnr. 1

Ingen	informasjon	funnet	for	eiendommen.

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	være	avvik	i	våre	registre	i	forhold	til	den	faktiske	situasjonen	og	at	det	kan	foreligge	forhold	omkring
eiendom	og	bygninger	som	kommunen	ikke	er	kjent	med.	Kommunen	kan	ikke	stilles	økonomisk	ansvarlig	for	bruk	av	informasjon	som
oppgis	i	sammenheng	med	eiendomsforespørsler.



©Norkart 2022

03.01.2022
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Kongsberg kommune

7051/1/0/1

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Nytorget 1

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm



NYBYGG FORRETNINGSBYGG/BOLIG/SERVERINGSSTED - RÅDHUSTOMTA MYNTGATA -
TILTAKSHAVER RÅDHUSTOMTA AS, CO/PROFIER  

FERDIGATTEST

Ferdigattest gis etter anmodning og på grunnlag av framlagt dokumentasjon mottatt på e-post 15.12.09
(registert inn 16.12.09) og 16.10.09 m.m. Jfr. plan- og bygningsloven § 99 og forskrift om saksbehandling og
kontroll (SAK) § 34.

Eventuelle spørsmål rettes til vårt servicekontor, tlf 32 86 64 30. Vennligst oppgi arkivsaknr. ved alle
henvendelser.

Med vennlig hilsen

Margrete Vaskinn
saksbehandler

Kopi:
Geodata, her
Brannsjefen, her
Økonomitjenesten v/Mari-Ann, her
Dahlskås plate og sveiseverksted as, Rugdeveien 2, 3617 KONGSBERG
Kongsberg Entreprenør as, Skrubbmoen 17, 3619 SKOLLENBORG
Rieber-Schindler Heis as, Postboks 126, 4702 VENNESLA
Kjeto Eiendom Og Consultin, Jonas Lies Vei 18, 3610 KONGSBERG
Elementmontasje as, Industriveien 1, 3300 HOKKSUND
Forende Montører as, Industriveien 13, 3617 KONGSBERG
Gunnar Karlsen as, Ing. Rybers gate 101, 3027 DRAMMEN
Hobbelstad & Co, Nordre Hobbelstad, 3300 HOKKSUND
Lumon Norge as, Asktunet, 2022 GJERDRUM
Mester-Rør as, Schwabes gate 9, 3611 KONGSBERG
Nerpuz as, Postb. 111, 3602 KONGSBERG
Norconsult as, Breidablikkveien 3 A, 4017 STAVANGER
Norlid as, Vestre Ringvei 16, 1831 ASKIM
Prokonsult as, Storgata 8, 3611 KONGSBERG
Rådhustomta as, co/Profier , Postb. 485, 1373 ASKER
Siv.ing. Eilev Løkja, Storgata 30 , 3674 NOTODDEN
Siv.ing. Knut Finseth as, Bleikerv. 17, 1387 ASKER

Meinich Arkitekter as  
Briskebyveien 74 Bygningsnr. 23462338

0259 OSLO

 

MAT 7051/1Margrete Vaskinn  tlf. 32866425
ArkivkodeDeres ref. Vår saksbehandler
06/2395-6618.12.2009
Arkivsak:Dato:PLAN- OG NÆRINGSTJENESTEN

KONGSBERG KOMMUNE
...\ V0604KON-solvmann-lysgra-gull-svart-kant-morh gronn.WMF

-------------------------------------------------Brev adresseres til Kongsberg kommune, ikke direkte til person.-------------------------------------------------

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer:
PB 115 Rådhuset Kirkegt. 1 32 866000 NO 942 402 465 MVA
3602 KONGSBERG e-post  postmottak@kongsberg.kommune.no www.kongsberg.kommune.no
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Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:2000Kongsberg kommune

7051/1/0/1

UTM-32

Kommuneplankart

Adresse: Nytorget 1

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.



Side	1	av	2

Kongsberg	kommune
Adresse:	Postboks	115,	3602	KONGSBERG
Telefon:	32	86	60	00

Utskriftsdato:	03.01.2022

Planopplysninger
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Kongsberg	kommune

Kommunenr. 3006 Gårdsnr. 7051 Bruksnr. 1 Festenr. Seksjonsnr. 1

Adresse Nytorget	1,	3616	KONGSBERG

Opplysningene	omfatter	gjeldende	planer	og	pågående	planarbeid	for	eiendommen.	Nærmere	opplysninger	om	den	enkelte
plan	med	dokumenter,	mindre	endringer,	etc	finnes	på	internett,	se	lenker	under.	Oppgitte	delarealer	viser	planinformasjon	på
eiendommen.	Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	forekomme	feil,	mangler	eller	avvik.	Spesielt	gjelder	dette	for	eiendommer	med
usikre	eiendomsgrenser,	eller	der	eiendommen	ikke	er	oppmålt.

Kommuneplaner
Id KPLAN13	(http://tema.webatlas.no/kongsberg/Planinnsyn?planid=KPLAN13)

Navn Kommuneplanens	arealdel	2013	-	2025

Plantype Kommuneplanens	arealdel

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 12.11.2014

Bestemmelser -	http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3006/KPLAN13/Dokumenter/Bestemmelser%20til%20kommuneplanens%20arealdel%20vedtatt%20.pdf	

Delarealer Delareal 2	182	m
BestemmelseOmrådenavn Sone	A
KPBestemmelseHjemmel fysisk	utforming	av	anlegg

Delareal 2	182	m
KPAngittHensyn Bevaring	kulturmiljø
KPHensynsonenavn H570

Delareal 836	m
KPHensynsonenavn H290
KPStøy Andre	støysoner

Delareal 2	182	m
Arealbruk Sentrumsformål,Nåværende

Reguleringsplaner
Id 380	(http://tema.webatlas.no/kongsberg/Planinnsyn?planid=380)

Navn Sentrumsplanen

Plantype Områderegulering

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 23.03.2011

Bestemmelser -	http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3006/380/Dokumenter/380R-12%20Bestemmelser-vedtatt-22-09-2021.pdf	

Delarealer Delareal 3	m
RPHensynsonenavn H910_

2

2

2

2

2



Side	2	av	2

Delareal 262	m
RPHensynsonenavn 220_

Delareal 2	160	m
Formål Sentrumsformål

Delareal 22	m
Formål Fortau

2

2

2
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Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Kongsberg kommune

7051/1/0/1

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Nytorget 1

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.



 

 

Bestemmelser til reguleringsplan 380R-12  
Sentrumsplan for Kongsberg  Side  1 

 

Bestemmelser for områdereguleringsplan  
380R Sentrumsplan 
 

 

Kongsberg 
kommune 

380R     Opprinnelig planvedtak 
380R-1 
380R-2 Endring Hellebekk vedtatt 
380R-9 Endring Karsches gate vedtatt 
380R-10 Endring Glabak 13 vedtatt 
380R-11 Endring torget øst i 17. mai gata 
380R-12 Endring Fredheim 

23.03.11 
 
21.08.13 
24.06.15 
27.02.17 
18.08.21 
22.09.21 

 
 
 1. PLANENS FORMÅL 

Reguleringsplanen er en områdeplan og skal legge til rette for at Kongsberg kan få et utvidet by-
sentrum, et mer kompakt og bymessig sentrum og et bysentrum tilpasset forventet vekst: 
 

■ Økt attraktivitet og omdømme for bysentrum og byen som helhet 
■ Styrket bysentrum som arena for handel, næring, kunnskap, kultur og opplevelser 
■ Pulserende, levende, mangfoldig byliv med flere folk i bysentrum 
■ Økt trivsel og livskvalitet for alle brukere av byen. Et bysentrum for alle med særlig vekt på 
   barnefamilier og barn og unge 
■ Ivaretakelse og framheving av bysentrums kvaliteter og særpreg 
■ Bærekraftig utvikling i forhold til areal- og energibruk 
 

 2. AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 28.03.11 – for Hellebekk 
datert 04.01.13. 
Planen vil erstatte hele/deler av reguleringsplaner/byplanermed endringer: 
 
Plannr. Plannavn Stadfesta/vedtatt 
128 Ny Bevergrendsvei Banevn.-Kampestad 29.06.1988 
282 Baneveien 05.12.2006 
251 Fortau langs Withs gate  04.12.2009 
231 Industritunet Dyrmyrgata 04.12.2009 
231-2 Industritunet Dyrmyrgata, endring 27.06.2007 
1 Baneveien – Olavs gate  10.10.1990 
60 Jernbanestasjonen - bussterminalen 19.01.1979 
258 Knutepunkt Kongsberg 18.09.2001 
258-2 Knutepunkt Kongsberg, endring 19.04.2007 
158 Flåtaløkka – Dyrmyrgata - jernbanen 28.06.1989 
158-1 Flåtaløkka – Dyrmyrgata – jernbanen, endring 26.10.1994 
147 Kvartal 30 Nymoen 10.05.1989 
225 Varlotomta 28.09.1999 
74 Numedalsveien 6 - 35 19.06.1975 
121 Strandpromenad Kullebunnen – Kongsberg Bruk  22.01.1980 
268 Ny adkomst til Nymoen fra E-134 15.01.2002 
93-0 Området Sildetomta 25.05.1988 
050-1 Utvidelse av Byplan 50 Sykehusområdet 22.03.1972 
335 Sildetomta mellom jernbanen og Gomsrudveien 17.04.2008 
79 Veiplan Gomsrudbekken - Sildetomta 04.03.1976 
27 Nymoens torg 26.01.1963 
135 Nymoens torg kvartal 12 18.03.1991 
304 Stortorvet – Bekkedokk Nærings-parkeringshus 21.04.2005 
255-3 Tråkka, endring adkomst parkering  16.04.2002 
255-4 Tråkka bebyggelsesplan 29.06.2005 
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305-1 Stasjonsbakken 1 nybygg 16.06.2005 
152 Grandkvartalet 27.09.1080 
91 Magasinparken 15.09.1978 
93-1 Mølla 18.09.2001 
108 Numdalsveien - Sildetomta 18.11.1980 
82-0 Vei i Hasbergtjerndalen, endrig av planen 30.11.1977 
82-3 Vandrehjemmet 12.11.1989 
83 Veiplan Gomrudbekken – H. N. Hauges gate  29.04.1977 
81 Bussedalen Kirkegata kvartal 64 Posthuset 24.07.1975 
89-0 Nansens gate – Myntgata – Apotekergata – Kirkegata, 

endring 
23.06.1977 

319-1 Gamle bibliotekstomta  og apoteket på Vestsida 11.05.2006 
308 Rådhustomta - Nytorget 21.04.2005 
266 Peckels gate 4 14.08.2001 
265 Peckels gate 9 brannstasjonstomta 12.06.2001 
163 Peckels gate 3 og 5 kvartal 74 25.04.1985 
245 Kongsberg Næringspark 17.04.2008 
82-2 Endring ved Steffensløkka 26.06.1981 
257 Søndre del av Rogstadbakken 12.06.2001 
107-0 Området ved Tislegårdsveien, omregulering 18.10.1989 

 

 3. REGULERINGSFORMÅL 
Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: 
(sosikode er oppgitt i parentes) 
 

a) Hovedformål:Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 
-  Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (1111) FK 
-  Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse (1112) BK 
-  Boligbebyggelse, lavblokkbebyggelse (1113) BB 
-  Sentrumsformål (1130)  
-  Tjenesteyting, skole og barnehage (1160)   
-  Institusjon, konsertlokale (1163) 
-  Religionsutøvelse (1164) 
-  Administrasjon (1166)  
-  Næringsvirksomhet (1300) 
-  Kontor (1310) 
-  Hotell/overnatting (1320) 
-  Bevertning (1330) 
-  Idrettstadion - svømme- og idrettshall (1430) 
-  Energianlegg (1510) 
-  Fjernvarmeanlegg (1520) 
-  Lekeplass (1610) 
-  Gårdsplass (1620) 
-  Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800) 
-  Bolig/forretning (1801) 
-  Bolig/forretning/kontor(1802) 
-  Bolig/kontor (1804) 
-  Kontor/industri (1830) 
-  Kontor/religionsutøvelse (1831) 
-  Kombinerte hovedformål - bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte hovedformål  
   (1900) 
 

b) Hovedformål: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 
-  Veg (2011) 
-  Fortau (2012) 
-  Torg (2013)  
-  Gatetun (2014) 
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-  Gang- og sykkelveg (2015) 
-  Sykkelveg/-felt (2017) 
-  Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) 
-  Annen veggrunn – grøntareal  (2019) 
-  Trase for jernbane (2021) 
-  Holdeplass (2025) jernbane  
-  Annen banegrunn – tekniske anlegg (2028) jernbane 
-  Annen banegrunn – grøntareal (2029) jernbane 
-  Kollektivknutepunkt (2070) 
-  Kollektivholdeplass (2073) 
-  Parkeringsplasser (2082) 
-  Parkeringshus/-anlegg (2083) 
-  Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur – kombinert (2800) 
-  Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre gitte  
   hovedformål (2900) 
 

c) Hovedformål: Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 
-  Naturområde (3020) 
-  Turveg (3031) 
-  Friområde (3040) 
-  Park (3050) 
-  Angitt grønstrukturformål kombinert med andre angitte hovedformål (3900)  
 

d) Hovedformål: Bruk og vern av vassdrag (PBL § 12-5 nr 6) 
-  Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 
-  Angitt formål i sjø og vassdrag kombinert med andre angitte hovedformål (6900)  
   (vannaktivitetsområde) 
 

e) Hensynsoner (PBL § 12-6) 
-  Sikringssone – frisikt H140 
-  Støysone – rød sone H221 
-  Støysone – gul sone H220 
-  Flomsone H320 
-  Grønststruktur H540 
-  Bevaring av kulturmiljø H570 
-  Båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven H710 
 

 4. FELLESBESTEMMELSER  
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  
 

 4.1. Rekkefølgebestemmelser  
 a) Minimums byggehøyde 

I byggeområder der gesimshøyden er 12 m eller mer (4 etasjer eller mer), skal bygningskon-
struksjoner og anlegg klargjøres teknisk for bygging av minst 4 etasjer, selv om disse ikke byg-
ges samtidig med resten av byggeprosjektet. 
 

 b) Gangveg i Vinjes gate 
Gangveg i Vinjes gate forbi Klokkergården (gnr.7640 bnr.1) kan ikke etableres før det er bygd 
nytt kryss Vinjes gate – Bergmannsveien sør for ballplassen.  
 

 c) Krav vedrørende forurenset grunn 
I området Jernbanetomta kan det ikke gis tillatelse til tiltak før det undersøkt om det er forurenset 
grunn. Dersom grunnen viser seg å være forurenset, skal det utarbeidet en tiltaksplan som rede-
gjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha 
etter at tiltaket er gjennomført. Tiltaksplanen skal være godkjent av kommunen og tiltakene i pla-
nen skal være gjennomført. 
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 d) Fjerning av vegetasjon  
Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til til-
tak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter. 
 

 e) Støyforhold - dokumentasjon 
Før det gis tillatelse til tiltak i områder som er vist med hensynssone for støy på plankartet, skal 
det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning og teknisk beskrivelse av tiltaket, at støygrens-
ene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt. 
 
Ved søknad om tillatelse til tiltak der boliger, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager inngår i 
arealer som er vist med hensynssone for støy på plankartet, må romløsning for oppholdsrom do-
kumenteres i forhold til støykravene nedenfor.  
 
Kommunen kan der det er aktuelt, be om at en ved søknad om nye boenheter dokumenterer at 
det i soverom kan oppnås tilfredsstillende nattestøynivå samtidig med drift av serveringssteder, 
konsertlokale, diskoteker/dansesteder. 
 
Se også bestemmelser om støy i punkt 9.2. 
 

 f) Flomsikring - dokumentasjon 
Før det gis tillatelse til tiltak i områder som er vist med hensynssone for flom på plankartet, skal 
det dokumenteres at det tas hensyn til sikring av skade ved flom. Om nødvendig må det gjen-
nomføres beregninger av flomvannstand.  Se også punkt 9.3. 
 

 g) Godkjenning av veger, vann- og avløpsledninger  
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske planer for 
disse godkjennes av kommunen. Tiltak i trafikkområder som omfatter fylkesveger eller riksveger 
skal godkjennes av fylkeskommunen/Statens vegvesen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, 
skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes. 
 

 h) Krav til veger, vann- og avløpsledninger før tillatelse til tiltak 
Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak på enkelttomter i byggeområdene må det være gitt 
brukstillatelse for nødvendige offentlige veger, vann- og avløpsanlegg. 
 

 i) Krav før tillatelse til tiltak for parkeringsanlegg i byggeområde 102 og 105 
Før det gis tillatelse til tiltak for mer enn 380 biloppstillingsplasser til sammen, i parkeringshus i 
byggeområde 102/105 og parkeringsplasser i tilknytning til trafikkarealer langs byggeområdene 
102/105, skal det bygges ny bru over Lågen i området ved Gamlebrua.  
 

 j) Krav før tillatelse til tiltak på Hellebekk og Dampsagområdet  
Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak på enkelttomter i byggeområdene 2-6, 8-9 og 11-
13 skal det være gitt brukstillatelse for infrastruktur: Fortau og kjøreveg som grenser inn til 
byggeområdet og eventuell omlegging av hovedledning for vann og avløp. 
 

 k) Krav før igangsetting av byggearbeider i Skauløkka, byggeområde 94 
Før det igangsettes byggearbeider i byggeområdet skal det være etablert ny tennisbaner/ball-
bane i Haspbergtjerndalen på areal avsatt til kombinasjonsområde for idrett og park på østsiden 
av Bergmannsveien. 
 

 l) Krav før brukstillatelse for tiltak generelt  
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak på enkelttomter, må utearealene inkl. uteoppholdsareal 
og lekeareal (lekeplass ved inngang, nærlekeplasser) og eventuelle støyskjermingstiltak være 
ferdig opparbeidet slik de er beskrevet i godkjent utomhusplan. Dersom bygninger eller anlegg 
tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. Strøks-
lekeplasser skal ha tilfredsstillende opparbeidelse.  
 
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak på enkelttomter, må vegskjæringer mot byggeområder, 
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friområder, fellesareal o.l. være sikret med gjerde. Det samme gjelder for sikringsgjerde langs 
jernbanen. 
 

 m) Krav før brukstillatelse for nytt hotell og parkeringsanlegg i byggeområde 102 og 105 
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak må det være gitt brukstillatelse for utbedring av krysset 
adkomstveg - Hyttegata og fortau fra Gamlebrua langs Hyttegatas sør-/vestkant fram til Peckels 
gate. 
 

 n) Krav før brukstillatelse for Sildetomta m.m. - byggeområde 55 a 
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak må det være gitt brukstillatelse for ombygd Gomsrudvei 
fra og med rundkjøringen i bunnen av Stasjonsbakken – til og med rundkjøringen ved Hermann 
Foss gate. Det skal være gitt brukstillatelse for gangbru og gangforbindelse fra 17.mai gata/Stor-
torvet gjennom byggeområde 55 og under jernbanen fram til Gamle Drammens vei. 
 

 o) Forsterkning av rørgatedekke ved Nybrufossen 
Før dekket over rørgata kan tas i bruk til torg/uteopphold, må dekket forsterkes slik at det kan 
tåle vanntrykk ved plutselig turbinstopp. 
 

 4.2. Tilgjengelighet  
Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. 
 
I byggeprosjekter som omfatter mer enn 3 nye boenheter skal minst 33 % av de nye boenhetene 
ha universell utforming tilsvarende livsløpsstandard. Unntatt fra dette er nye boenheter i områder 
regulert til hensynsone bevaring.  
 

 4.3. Uteoppholdsarealer og lekeplasser 
 a) Uteoppholdsarealer avstands- og arealkrav 

Minste uteoppholdsareal (MUA) pr boenhet er 25 m2. Av disse skal 5 m2 være privat uteopp-
holdsareal i tilknytning til inngang eller til utgang fra oppholdsrom. Større hybelbygg kan likevel 
ha felles uteoppholdsareal. De øvrige 20 m2 uteoppholdsareal skal være innen en avstand på 
50 m fra inngang og uten at en må krysse trafikkert gate (mategate eller samlegate på temakart 
for gatestruktur datert 09.08.10).  
 
Dersom det er felles uteoppholdsareal for flere enn 10 boenheter og en har spesielt gode løs-
ninger for uteoppholdsarealet, kan (MUA) pr boenhet reduseres til 15 m2 (5 m2 ved inngang og 
10 m2 felles) for de overskytende boenhetene (fra boenhet nr. 11 og oppover). 
 
For hybelbygg og institusjoner er kravet til uteoppholdsareal MUA = 15 m2 pr hybel/pasientrom. 
 
Uteoppholdsarealet kan opparbeides som felles uteareal eller en kan benytte byens friarealer, 
parker og torg dersom disse er tilstrekkelig opparbeidet.  
 
Ved nyetablering av boliger skal en ved beregning av uteoppholdsarealer inkl. lekearealer, også 
beregne uteoppholdsarealer for eksisterende boliger.  
 

 b) Lekearealer 
Alle boenheter skal ha tilgang til gode lekearealer innen rimelig avstand. Lekeplass ved inngang 
(tilsvarende sandlekeplass i kommunal vedtekt om uteoppholdsarealer m.m.) skal finnes innen 
en avstand på 50 m fra inngang og uten at en må krysse trafikkert gate (mategate eller samle-
gate på temakart for gatestruktur datert 09.08.10). Der det ikke er oppgitt annet i planbestem-
melsene skal minste størrelse på lekeplass ved inngang være 50 m2. Lekeplass ved inngang 
kan inngå som en del av minste uteoppholdsareal (MUA) når avstands- og kvalitetskravene er i 
varetatt.  
 
Parker, friområder, gårdsrom, torg, lekeplasser som er vist på plankartet forutsettes benyttet til 
nærlekeplasser og strøkslekeplasser. Dette gjelder likevel ikke Kirkegårdsparken ved Kongsberg 



 

 

Bestemmelser til reguleringsplan 380R-12  Side 6 
Sentrumsplan for Kongsberg   

kirke og parkene på murene mot Hasbergdalen. Strøkslekeplasser er Hasbergtjerndalen, friom-
rådene (også i kombinasjon med idrettsområder) langs Lågen og parken ved Lokstallen. 
 
Det er oppgitt under hvert enkelt byggeområde hvilket lekeområde byggeområdet sogner til. I 
byggeområdene 26, 50, 55a og 55b skal nærlekeplass opparbeides innenfor byggeområdene, 
eventuelt i kombinasjon med opparbeidelse av lekeinnretninger på tilgrensende torg. På Helle-
bekk og Dampsagområdet skal nærlekeplasser innarbeides i byggeområdene. Krav til opparbei-
delse av lekeplasser finnes i planbestemmelsene punkt. 4.1 l). 
 

 c) Kvalitetskrav for uteoppholdsarealer og lekeplasser 
Støyutsatte arealer over grenseverdiene i retningslinjer fra Miljøverndepartementet (55 dBA) el-
ler arealer brattere enn 1:5, regnes ikke som uteoppholdsareal eller lekeareal. Unntaket er at 
akebakker kan være brattere enn 1:3. Enkelte av arealene som skal være nærlekeplasser har 
støyverdier over grenseverdiene: Fosseparken, Haspbergtjerndalen og parken ved Dyrmyrskole. 
Disse skal likevel opparbeides som lekeareal og det skal etableres lokal støyskjerming ved leke-
innretningene.  
 
Uteoppholdsareal og lekearealer skal: 
- plasseres lett tilgjengelig fra boligene med trygg og trafikksikker adkomst. 
- være beskyttet fra biltrafikk. 
- ha tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser og deler av anlegget skal ha 
  universell utforming. 
- ha tilfredsstillende sol- og lysforhold. 
- skal møbleres slik at det er mulighet for variert lek og samvær mellom barn og voksne og  
  for fellesarrangementer. 
- ha en størrelse som gjør de egnet til opphold. Arealstriper f.eks. mot veger regnes ikke  
  som oppholdsareal. 
 
På nærlekeplasser skal det være noe fast dekke (grus, stein, asfalt o.l.) for (trehjuls)sykkel, bar-
nevogn, rullestol osv. Strøkslekeplasser skal flatt areal på minst 20 m x 30 m som kan benyttes 
som ballplass. Dette arealet bør kunne islegges om vinteren. 
 
Lekeinnretninger kan utformes slik at de også kan ha andre funksjoner, for eksempel kunne 
fungere som sittebenk, levegg e.l. Gjeldende forskrifter om lekeplassutstyr skal overholdes. 
 

 4.4. Bilparkering 
 a) Kvalitetskrav 

Biloppstillingsplassene skal dimensjoneres etter vegvesenets vegnormaler. Biloppstillingsplas-
sene omfatter også areal for motorsykkelparkering. Areal for varelevering og renovasjon kommer 
i tillegg til biloppstillingsplassene.  
 
I boligområdene skal overflateparkering med plass til mer enn 10 biler deles opp med grøntstruk-
tur med trær/busker. Minst halvparten av biloppstillingsplassene skal legges i anlegg (under bak-
ken eller under annen bebyggelse) i prosjekter med mer enn 8 boenheter. 
 
Areal som trengs for inn- og utkjøring fra annen biloppstillingsplass / garasje godkjennes ikke 
som en del av parkeringsdekningen.  
 

 b) Krav til snuplass 
Det skal være mulig å snu aktuelt kjøretøy på egen tomt eller på fellesareal avsatt til avkjørsel / 
parkering dersom et eller flere av følgende kriterier oppfylles: 
- mer enn 2 boenheter er knyttet til en avkjørsel. 
- mer enn 4 biloppstillingsplasser er knyttet til en avkjørsel. 
- avkjørselen er knyttet til hovedveg, samleveg eller gang/sykkelveg. 
Unntak fra dette er tiltak i hensynssoner for bevaring av kulturmiljø der snuplass vil forringe kul-
turmiljøet. Det samme unntaket gjelder for bygninger regulert til ”bygninger som skal bevares”.  
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 c) Biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede 
Alle parkeringsanlegg for publikumsbygg, arbeidsbygg og boligbygg med inngang til flere enn 4 
boliger skal ha minst 5% av biloppstillingsplassene tilrettelagt for bevegelseshemmede. Disse 
plassene skal være tydelig merket og ligge så nær inngangene til bygningene som mulig.  
 

 d) Krav til antall biloppstillingsplasser  
Følgende krav til minste antall biloppstillingsplasserskal tilfredsstilles på egen tomt eller på fel-
lesareal avsatt til parkering:  
 

 Minimum Maksimum  

Boliger  < 30m2 - - 

Boliger  30-60 m2 1,0 - 

Boliger  >60 m2 1,0 - 

Detaljhandel med inngang direkte fra gate   - - 

Annen detaljhandel (detalj- og volumvare) 1,0 pr 100 m2 *)  

Kjøpesenter  1,0 pr   50 m2 *) - 

Kontor  0,5 pr 100 m2 1,0 pr 100 m2 

*) Felles publikumsarealer og lagerareal/varemottak/senterkontor/publikumstoaletter/tekniske rom til for-
retningene inngår ikke i arealgrunnlaget til parkering. 
Sum antall oppstillingsplasser avrundes oppover til nærmeste hele plass. 
 
For servicefunksjoner (institusjoner, idrettsanlegg, forsamlingslokaler, hotell, bevertning osv.) 
stilles ingen generelle krav om opparbeidelse av parkeringsplasser. Krav til parkering må avgjø-
res ved skjønn av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Ved slik skjønnsmessig vurdering skal man 
vektlegge aktuelle brukergrupper, tidspunkt for aktuell bruk, nærhet til kollektivnett og gang- og 
sykkelvegnett, nærhet til offentlige og private parkeringsanlegg og avstand fra lokalisering av 
brukergruppe til den aktuelle servicefunksjon. 
 
Ved tinglyst ordning om bildeling, mobilitetsplan e.l. fastsettes endelig antall biloppstillingsplas-
ser ved skjønn.  
 

 4.5. Sykkelparkering 
 a) Kvalitet 

Sykkelparkeringsplassene skal ligge så tett opp til inngangene som mulig. Syklene skal kunne 
låses til en fast innretning og minst halvparten av syklene skal plasseres under tak.  
 
Følgende krav til minste antall sykkeloppstillingsplasser for blokkbebyggelse, næringsbygg, samt 
offentlige og allmennyttige bygg skal tilfredsstilles på egen tomt eller fellesareal:  
 

 b) Krav til antall sykkeloppstillingsplasser 
 

 Minimum Maksimum  

Boliger < 30m2 1,0 - 

Boliger 30-60 m2 1,0 - 

Boliger >60 m2 2,0 - 

Detaljhandel 2,0 pr. 100 m2 *) - 

Kjøpesenter  2,0 pr.   50 m2 *) - 

Kontor   2,0 pr. 100 m2 - 

*) Felles publikumsarealer og lagerareal/varemottak/senterkontor/publikumstoaletter/tekniske rom til for-
retningene inngår ikke i arealgrunnlaget til sykkeloppstilling. 
Sum antall oppstillingsplasser avrundes oppover til nærmeste hele plass. 
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For servicefunksjoner (institusjoner, idrettsanlegg, forsamlingslokaler, hotell, bevertning osv.) 
stilles ingen generelle krav om opparbeidelse av parkeringsplasser. Krav til parkering må avgjø-
res ved skjønn av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Ved slik skjønnsmessig vurdering skal man 
vektlegge aktuelle brukergrupper, tidspunkt for aktuell bruk, nærhet til kollektivnett og gang- og 
sykkelvegnett, nærhet til offentlige og private sykkelparkeringsanlegg og avstand fra lokalisering 
av brukergruppe til den aktuelle servicefunksjon. 
 
Der kravene tilsier anlegg med mer enn 20 oppstillingsplasser, fastsettes det endelige antallet 
ved skjønn 
 

 4.6. Husplassering og utforming av bygninger og anlegg 
 a) Plassering av bygg 

For områder vist som hensynssone for bevaring kulturmiljø og kulturminner merket med ”bygg, 
kulturminner m.m. som skal bevares” på plankartet gjelder egne bestemmelser.  
 
Ny bebyggelse langs med kjøreveger, gater og torg skal, der det ikke er vist annen byggegrense 
på plankartet, plasseres i formålsgrensen mellom byggeområder for bygg og anlegg og bygge-
områder for samferdsel og teknisk infrastruktur. Det vil si at formålsgrensen er byggelinjen. 
(Dette gjelder ikke for turveger.)Bebyggelsen skal være sammenkjedet mot gata. Dette gjelder 
likevel ikke områder som er avsatt til rent boligformål.  
 
Der det ikke er vist byggegrenser på plankartet kan nybygg/tilbygg plassers i nabogrensen/for-
målsgrensen jfr plan- og bygningslovens § 29-4. Unntaket er garasje med innkjøring vinkelrett 
på atkomstveg hvor avstanden til garasjen må være minimum 4 m fra formålsgrense / eiendoms-
grense mot veg.  
 

 b) Utforming 
Nybygg og anlegg skal utformes med utgangspunkt i byens historiske bebyggelse, men samtidig 
tilføre bygningsmiljøet nye impulser. Bebyggelse og anlegg skal gis en god estetisk utforming av 
høy kvalitet tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 
 
Containere og annet anlegg for avfallshåndtering skal bygges inn som en del av bygningene. 
 
Murer i tilknytning til anleggelse av offentlige veger/trafikkanlegg og større private murer skal for-
blendes med naturstein som visuelt har samme uttrykk som murene i Hasbergtjerndalen vest for 
Bergseminaret.  
 

 c) Oppdeling av bebyggelsen 
Alle større fasader skal deles opp i tråd med den tradisjonelle eiendomsstrukturen. Oppdelingen 
skal være markant med variasjon i byggehøyden og fasadeutforming, slik at fasadene framstår 
som en fasade sammensatt av flere bygninger.  
 

 d) Detaljering av fasader og takflater 
Mot handlegateneog torgene skal fasadene åpne seg mot gata og vinduene til virksomhetene i 
1.etasje ha utstillinger eller være åpne for innsyn. Alle virksomhetene i 1.etasje mot gata bør ha 
kundeinnganger fra fortau/torg/gatetun. 
 
Brannvegger skal utformes slik at de blir minst mulig synlige fra gatene. Brannskillet skal legges 
flatt i takflatene. Det tillates ikke nedsenkete terrasser i takflatene mot gater og torg. 
 
Der det benyttes skråtak skal hovedmøneretningen legges parallelt med gata, med unntak av 
hjørnebygninger som kan markeres spesielt i fasaden. Takflater skal markeres/krages ut i sam-
menhengende gesims for hver bygning. Mansardtak tillates ikke. Med mindre det er åpnet for 
dette i bestemmelser om byggehøyder, tillates ikke tekniske installasjoner, kanalføringer og rom 
for disse over takflaten. Vinduer skal generelt være i høydeformat.  
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Mot gater, fortau og torg gjelder følgende: Arkader, inntrekking av første etasje tillates ikke.  
Terrasser / balkonger skal begrenses og maksimalt stikke 0,5 m ut fra vegglivet. Fri høyde under 
utstikkende terrasser/balkonger skal være minst 2,5 m. 
 
Inne i byggeområdene/kvartalene gjelder følgende: Terrasser / balkonger som ligger mer enn 
1,0 m over terreng bør maksimalt stikke 2,5 m ut fra vegglivet og ha et areal på maksimalt 10 m2 
pr boenhet utenfor vegglivet.  
 

 e) Dokumentasjon av forholdet til omgivelser og bygningsmiljø 
Perspektivtegninger/fotomontasje som viser nye bygninger i sammenheng med omkringliggende 
bebyggelse/landskap skal legges fram sammen med fasadeillustrasjon som viser material- og 
fargebruk.  
 

 4.7. Byggehøyder.  
Byggehøyder, gesims- og mønehøyder, er oppgitt i m evt..i kotehøyde og etg. Gesimshøyde 
oppgitt i m skal måles fra fortaus-/bakkenivå utenfor den fasaden den gjelder. 
 
I tillegg til høyeste tillatte møne- og gesimshøyde gjelder: 
Alle større byggetiltak skal ha variasjon i byggehøyden slik at minst 30 % av fasadehøyden er 
minst 1,5 m lavere enn høyden oppgitt som maksimal byggehøyde på plankartet og minst 1 m 
høyere/lavere enn hoveddelen av bygningen.  
 
Dersom en skal se variasjon i byggehøydene i hele kvartalet/byggeområdet under ett, må dette 
avklares gjennom avtale med grunneierne. Avtalen må kunne tinglyses. Krav om avtale gjelder 
ikke i områder avsatt til hensynssone bevaring.  
 
Der bygningene ligger sammenkjedet mot gate/torg skal gesimshøyde mot gate/torg være minst 
0,5 m og maksimalt 1,5 m høyere/lavere enn nærmeste nabobygninger langs gateløpet. Unnta-
ket er nybygg hvor dette er åpenbart uhensiktsmessig eller dette gir en uheldig utnyttelse av 
kvartalet sett under ett.  
 
Arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av hver takflate, kan tillates i tillegg til den tillatte 
gesimshøyden.  
 

 4.8. Vegetasjon og beplantning  
Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. Ny bebyggelse 
og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. Eksisterende trær som ifølge 
utomhusplanen skal bevares, skal beskyttes i anleggsperioden.  
 
Alle byggetiltak, der dette er fysisk mulig, skal ha innslag av beplantning. 
 

 4.9. Kabler og ledninger  
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal in-
nenfor planområdet legges som jordkabler.  
 

 4.10. Plassering av tekniske innretninger som trafo, nodehus o.l. 
Trafoer og andre tekniske innretninger skal så langt det er mulig plasseres inn i bygninger. Bare 
der dette ikke er mulig, kan trafoer og andre innretninger plassers som frittstående anlegg. Det 
skal vektlegges å finne en så diskret plassering som mulig og anlegget skal ikke være til ulempe 
for allmenn ferdsel eller ligge i frisiktsoner. 
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 4.11. Gjerde og hekk  
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Det kan likevel ikke settes 
opp gjerde, hekk e.l. som reduserer tilgjengeligheten til fellesområder og friområder. Materialvalg 
og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. 
Mot friluftsområde, friområde,gangveg og lekeareal skal eiendomsgrense markeres med mur, 
gjerde, hekk e.l.  
 

 4.12. Støy 
Byggeområdene skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boliger, pleieinstitusjo-
ner, skoler og barnehager har utomhusarealer som tilfredsstiller kravene i Miljøverndepartemen-
tets retningslinjer for støy T-1442 – punkt 3.1 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  
 
Unntaket fra dette er at det i areal som inngår i hensynssoner for støy innenfor området til sen-
trumsplanen kan tillates nye boliger, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager på spesielle vilkår, 
se bestemmelsene for støysoner punkt 9.2. 
 
Dersom en ved hjelp av støyskjermer og/eller andre støyreduksjonstiltak oppnår at støy på byg-
ningenes fasader kommer under grenseverdiene for støy i T1442 – punkt 3.1, gjelder ikke be-
grensningene i plassering av oppholdsarealer beskrevet i punkt 9.2. 
 
Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på estetisk 
kvalitet.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøverndepartemen-
tets retningslinjer for støy.  
 
Nye tiltak inkl. vifter/ventilasjonsanlegg o.l. skal ikke påføre eksisterende bebyggelse og utearea-
ler støy over grensene i T-1442 – punkt 3.1.  
 

 4.13. Boliger langs gater med mye trafikk  
Gater merket med handlegate på plankartet er det ikke tillatt å etablere nye boliger i gateplan. 
Det tillates heller ikke etablering av boliger i gateplan langs Dyrmyrgata sør for jernbanen, nedre 
del av Stasjonsbakken og Gomsrudveien. 
 

 4.14. Handlegater  
Langs gater/torg merket som handlegate på plankartet, skal virksomheter på gateplan være pub-
likumsrettet virksomhet. Med publikumsrettet virksomhet menes forretninger, service med hyppig 
kundebesøk, kulturaktiviteter, gallerier og lignende. 
 

 4.15. Mindre virksomheter, håndverksbedrifter m.m. 
I byggeområder regulert til boligformål (også i kombinasjon med andre formål) kan det gis tilla-
telse til mindre håndverksvirksomheter med utsalg, mindre kontorvirksomheter og overnattings-
virksomhet, utleie av rom o.l. Virksomhetene skal være i tilknytning til eksisterende bebyggelse 
og ikke påføre omboende vesentlig støy eller trafikk.  
 

 4.16. Midlertidige innretninger, sener, telt m.m. 
På torg, i parker og andre byrom kan det ved spesielle arrangementer, festivaler tillates kortvarig 
plassering av telt, scener og lignende. Forutsetningen er at innretningene ikke er til hinder for 
allmenn ferdsel.  
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 4.17. Plasskrevende varer og detaljhandel 
Det tillates ikke etablert forretninger der plasskrevende varer utstilles eller utleveres. Unntaket er 
byggeområder der plasskrevende varer er spesielt nevnt i planbestemmelsene. Med plasskre-
vende varer menes biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større bygge-
varer og salg fra planteskoler / hagesentre. Unntak fra dette er Sildetomta, Telenorbygget m.m. i 
byggeområde 55 a. 
 

 4.18. Parkeringskjellere  
Der dette lar seg innpasse i bebyggelse og anlegg, kan det bygges parkeringskjellere under 
torg, gater og bygninger. Nedkjøringsramper til parkeringskjeller skal legges i fasader i bygg og 
ikke som åpne hull i gater og byrom. 
 

 4.19. Plassering av veger i områdene Hellebekk/Dampsaga - byggeområde 2-6, 8-9 og 11-13 
Plasseringen av veger kan justeres innenfor byggeområdene ved senere detaljregulering av om-
rådene. 
 

 4.20. Avkjørsler 
Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra hvilken 
veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumente-
res at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Avkjørslene skal oppfylle fy-
siske krav gitt av vegmyndigheten. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 4 m.  
 

 4.21. Tilknytning til fjernvarme 
 a) Tilknytningsplikt 

I byggeområde 3.2 og i byggeområdene 4-32 og 34-88 skal alle nybygg over 250 m2 BRA til-
knyttes fjernvarmeanlegget, jfr plan- og bygningslovens § 27-5. Tilknytningsplikten gjelder også 
alle bygg over 250 m2 BRA som hvor det gjennomføres hovedombygging og for tiltak (tilbygg, 
påbygg, underbygg, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift, jfr. plan- 
og bygningslovens § 31-2) med areal over 250 m2 BRA.  
 
Bestemmelsen gjelder også for tilfeller der flere enkelttiltak/enheter ligger samlet og summen av 
rekken/enhetene overskrider ovennevnte arealgrense.  
 
Unntak fra tilknytningsplikt gjelder i de tilfeller fjernvarmekonsesjonær verken kan levere fjern-
varme, eller tilby lokal varmeforsyning i påvente av utbygging av fjernvarmenettet, eller at det er 
åpenbart at det ikke er hensiktsmessig å anlegge fjernvarme eller utbygger kan dokumentere en 
bedre miljømessig energiløsning enn fjernvarme jfr. plan- og bygningslovens § 27-5. Det skal i 
slike tilfeller innhentes uttalelse fra fjernvarmeleverandør før kommunen gir tillatelse til tiltak.  
 

 b) Tilrettelegging for fjernvarme  
De som har tilknytningsplikt må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at byg-
get/tiltaket fullt ut kan dekke sitt varmebehov med fjernvarme. 
 

 4.22. Kulturminner som skal bevares 
Bestemmelsene for hensynssone for bevaring av kulturmiljø gjelder tilsvarende for tiltak på kul-
turminnersom er merket som ”bygg, kulturminner m.m. som skal bevares” på plankartet 
 

 4.23. Varsling om automatisk fredede kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt 
i lov om kulturminner §8 2.ledd.  
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 5. BEBYGGELSE OG ANLEGG.  
 

 5.1. BOLIGBEBYGGELSE, FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE, BF (1111) 
 a) Område 

Byggeområde 1 helt nord i planområdet 
 

 b) Arealbruk  
I området er det tillatt å oppføre frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 

 c) Utnyttelse og byggehøyder  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 40 %. 
Det tillates gesimshøyde inntil 7 m og mønehøyde inntil 10 m.  
 

 d) Lekeplasser 
Ved etablering av nye boenheter i område 1 skal det etableres felles lekeplasser med byggeom-
råde 2. 
 

 5.2. BOLIGBEBYGGELSE, KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE, BK (1112) 
 a) Område 

Nordre del av byggeområde 2 langs med Bævergrendsveien, eksisterende boligeiendom i 
byggeområde 10 på Jernbanetomta, byggeområde 14 med bevaringsverdig hus i Bonnevies 
gate, områdene 16, 18 på Glabak/Flåtaløkka og området 33 i Numedalsveien, del av området 60 
i Boecks gate, søndre deler av områdene 89, 90, 91 og 92, 93, søndre del av området 94 (Skau-
løkka), område 106 i Hansteens gate/Sandsværveien og områdene 95, 96, 97, 98, 99 og 101 på 
Vestsida. 
 

 b) Arealbruk  
I området er det tillatt å oppføre småhusbebyggelse for boliger med tilhørende anlegg (rekkehus, 
atriumshus, sammenkjeda bebyggelse og enebolig og 2 – 4-mannsboliger.)  
 

 c) Utnyttelse og byggehøyder  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 50 %. 
Det tillates gesimshøyde inntil 7 m og mønehøyde inntil 10 m. 
I Boecks gate – byggeområde 60 tillates gesimshøyde opp til kote 175 m.o.h. og mønehøyde 
opp til kote 179 m.o.h. 
 

 d) Lekeplasser 
Nærlekeplass for boenheter i områdene 14,16 og 18 er lekeplass vist på plankartet mellom Ås-
land gata og Dyrmyrgata. 
 
Ved etablering av nye boenheter i områdene 10, 33 og 106 skal det etableres gode lekeplasser 
ved inngang. Disse skal være på minst 100 m2.  
 
Nærlekeplass for området 60 er Vestsiden ungdomsskole. 
Nærlekeplass for områdene 89, 90, 91, 94, 95 og 96 er lekeplass på Skauløkka. 
Nærlekeplass for områdene 92, 93, 97, 98, 99 og 101er lekeplassen på Verdens ende.  
 

 5.3. BOLIGBEBYGGELSE, BLOKKBEBYGGELSE, BB (1113) 
 a) Område 

Byggeområdene 70b, 74 og 84 i langs Hyttegata og nordre del av områdene 89, 90, 91 og 92 
langs Peckels gate. 
 

 b) Arealbruk  
I området er det tillatt å oppføre lavblokk for boliger med tilhørende anlegg. I byggeområde 70b 
og 74 tillates også annen næring inkl. kulturformål.  
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 c) Utnyttelse og byggehøyder  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 60 %. 
Det tillates gesimshøyde inntil 7,5 m og mønehøyde inntil 10,5 m.  
For byggeområde 10 på Jernbanetomta tillates gesimshøyde inntil kote 174 m.o.h. og møne-
høyde inntil kote 176 m.o.h.  
 

 d) Lekeplasser 
Nærlekeplass for områdene 70b, 74 og 84 er lekeplass i Hyttegata. 
Nærlekeplass for områdene 89, 90 og 91er lekeplass på Skauløkka. 
Nærlekeplass for område 92 er lekeplassen på Verdens ende.  
 

 5.4. SENTRUMSFORMÅL (1130) 
Områdene ligger i de sentrale bygatene på Vestsida og Nymoen og skal inneha sentrumsfunk-
sjoner som forretninger, service, bevertning, overnatting, boliger, kontorer m.m. Kontorer anses i 
denne sammenhengen også å kunne romme vanlige kontorer, legesentre, treningssentre og 
mindre laboratorier/verksteder. Nedenfor er arealbruken beskrevet for hvert byggeområde. 
 

 a) Berja - byggeområde 26: 
 1  Arealbruk og grad av utnytting 
Området skal benyttes til bolig/forretning/kontor/hotell/bevertning. Nybygg for forretning (hoved-
saklig storhandel) og kontor tillates med inntil 15.000 m2 (T-BRA). Beregnet forretningsareal om-
fatter fellesareal og leietakers bruksareal bestående av salgsflate, lagerlokaler, spiserom/kantine 
og senterkontor. Post, bank, apotek, servering o.l. regnes som del av forretningsområdet. Konto-
rer som ikke er knyttet til handelsvirksomheten regnes ikke med i bruksarealet for forretninger.  
Det tillates ikke boliger i 1. etasje.  
Det tillates kjellerparkering under hele området.  
Det tillates ikke varelevering/renovasjonshenting med videre. Fra Knutepunktet, Kongens gate 
og Hermann Foss.  Dette må skje fra hovedadkomst eller via felles vareleveringsområdet. 
 
Det kan tillates inntil 65 biloppstillingsplasser som overflateparkering for personbiler i området.  I 
tillegg kan det tillates ansatte-og boligparkering i vareleveringsområdet.  Overflateparkeringen 
skal deles opp med grøntanlegg.  
 
Det skal opparbeides utearealer med byromsfunksjon-/kvalitet, alternativt park, på størrelse 
minst 850 m2. 
 
 2  Utnyttelse og uteoppholdsareal  
Maksimal utnyttelse er BYA = 80%. I tillegg tillates overflateparkering.  
Deler av uteoppholdsarealer kan legges på takterrasse. Areal av overdekket balkong kan telles 
med i uteoppholdsarealet. Opparbeidet uteoppholdsareal med byroms-/ gatetunskvalitet på bak-
keplan kan inngå i MUA dersom arealet har tilfredsstillende støyforhold. Uteoppholdsareal til ek-
sisterende bebyggelse som blir nedbygd/endret må erstattes. 
 
 3  Spesielle krav til utforming av bebyggelsen 
Terrasser som vender mot byrom/forplass ved Hermann Foss gate/Kongens gate skal skjermes 
med støytett rekkverk med høyde 1,1 m.  
 
Mot jernbanen i nordøst skal fasaden brytes og det skal være vinduer mot forretningsarealer.  
Kjøpesentret skal vende seg mot Knutepunktet, Hermann Fossgate og Kongens gate.  
 
 4  Høyder/inntrekning 
For bygget på hjørnet Knutepunktet/Herman Foss gate er fasadehøyden i inntil 40 m fra formåls-
grensen mot Hermann Foss gate og Kongens gate maksimalt kote 179.5 m.o.h. Mot Knutepunk-
tet kan fasadehøyden være maksimalt 13,5 m (kote 176,6 m.o.h.). Bebyggelse inntrukket 3 me-
ter fra fasadeliv mot Knutepunktet kan tillates inntil en maksimal gesimshøyde på  kote 179.5 
m.o.h.  
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Trappehus for bygget på hjørnet Knutepunktet/Hermann Foss gate tillates kan tillates inntil kote 
181,0 m.o.h. Overhøyde heissjakt kan tillates inntil kote 182,5 m.o.h. 
 
På hovedbygget mot nord/øst: 
Maks kote for fasadehøyde mot Knutepunktet er 179,5 m.o.h. og mot jernbanen 171 m.o.h. Bo-
ligdelen trekkes tilbake med 3 meter mot jernbanen. Åpen svalgang med tak tillates bygd ut til 
fasadelivet av etasjen under. Mot jernbanen tillates en ekstra etasje med fasadelivet trukket til-
bake med 6 m fra formålsgrense mot jernbanen og Knutepunktet. Tak over svalgang tillates med 
tak minst 3 m tilbaketrukket. Maks gesimshøyde for tilbaketrukket toppetasje er kote 182,0 
m.o.h.  
Trappehus på hovedbygget kan tillates inntil kote 182,0 m.o.h.. Overhøyde heissjakt kan tillates 
inntil kote 182,0 m.o.h. 
 
Ingen bygningselementer skal overstige kote 182,5 m.o.h.  
Innen hvert bygg skal byggehøyden varieres. 
 
 5  Lekeplass 
Nærlekeplass etableres på taklandskapet i kombinasjon med torget i Hermann Foss gate. 
 

 b) Utgått. 
 

 c) Området vest for Skolegata – byggeområde 36-37 og 45-46 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, bevertning, overnatting, bolig, forsamlingslokale, kontorer 
og barnehage. 
Det kan anlegges parkering under bakken. 
Gjennom byggeområdene fra Hermann Foss gate til Nymoens torg skal det etableres gangveg 
med minst 3 m bredde.  
Det kan etableres kjøreveg gjennom byggeområdene fra Skolegata til Kongens gate.  
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 60 %.  
I byggeområde 37 kan ny bebyggelse ha gesimshøyde inntil 7 m og mønehøyde inntil 10 m. 
I byggeområde 36 kan ny bebyggelse ha gesimshøyde inntil 17,5 m og mønehøyde inntil 20 m.  
I byggeområde 45 og 46 kan ny bebyggelse ha gesimshøyde inntil 11,5 og mønehøyde inntil 14 
m. 
 
 3  Uthus i Skolegata 15 
Uthuset skal tas vare på, men kan flyttes noe dersom dette er nødvendig for å gi god utnyttelse 
av området. 
 
 4  Lekeplasser 
Det skal etableres nærlekeplass innenfor byggeområdene. 
 

 d) Gyldenløve hotell m.m. – byggeområde 38 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, hotell, bevertning og bolig. 
Det tillates parkeringskjeller. 
Boliger skal plasseres mot Skolegata/Dronningens gate.  
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %.  
I Hermann Foss gate 1 (gnr 7877 bnr.1) og Christian Augusts gate 7 (gnr. 7880 bnr.1 og gnr. 
7881 bnr.1) tillates gesimshøyde inntil 17,5 m og mønehøyde inntil 20,5 m med unntak av fasa-
den mot Dronningens gate. Mot Dronningens gate tillates gesimshøyde inntil 11,5 m og møne-
høyde inntil 14,5 m og tilbaketrukket 3 m fra formålsgrense mot kjøreveg tillates gesimshøyde 
inntil 17,5 m og mønehøyde inntil 20,5 m. Trappehus kan likevel ha gesimshøyde inntil 17,5 m 
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og mønehøyde inntil 20,5 m. 
 
 3  Spesielle krav til utforming 
Mot Dronningens gate skal det legges spesiell vekt på utforming og underdeling av fasaden for å 
motvirke høydevirkningen av fasaden. 
 

 e) Skrågata m.m. - byggeområde 47 og 48 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontor og bolig. 
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 60 %.  
Det tillates gesimshøyde inntil 11,5 m og mønehøyde inntil 14,5 m, med unntak av langs Skrå-
gata der det tillates gesimshøyde inntil 5 m og mønehøyde inntil 8,5 m. 
 

 f) Nordre del av Storgata – byggeområde 39, 40 og 49 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, forsamlingslokale, kontor og bo-
lig.Det kan bygges parkeringskjeller.  
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %.  
Mot Hermann Foss gate tillates gesimshøyde/mønehøyde inntil 17,5 m.  
Mot Storgata tillates gesimshøyde inntil 10 m og mønehøyde inntil 14,5 m.  
I de resterende arealene tillates gesimshøyde inntil 11,5 m og mønehøyde inntil 14,5 m. 
 
 3  Spesielle krav til utforming av bebyggelsen 
Byggene skal ha skråtak mot Storgata, og disse skråtakene skal være minst 6 m fra takskjegg til 
møne.  
 

 g) Utgått. 
 

 h) Stortorvet – byggeområde 50 og 54 
 1  Arealbruk 
Områdene kan benyttes til forretning, kontorer, bevertning og bolig. 
Boligbebyggelsen skal utgjøre minst 25 % av bruksarealet. Parkeringsanlegg regnes ikke med 
ved beregning av boligandelen.  
Nedre nivåer kan benyttes til parkeringsanlegg.  
 
I nordre del av Karsches gate skal det være mulig å snu semitrailer (15, 5 m lang ST). Ytre spo-
ringskurve skal ha diameter på minst 17,5 m og minste fri høyde skal være 4,6 m.  
 
I vareleveringen mellom Stasjonsbakken 1 og Karsches gate 3 skal bygg plasseres og utformes 
slik at det er minst 4,5 m fri høyde i 7 m bredde på strekningen inn til parkeringskjelleren. 
 
Åpningstider for aktivitet i tilbygg/ bygg på torget øst i 17.mai gata kan tillates til kl. 23.00. 
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %. 
Nedre og midtre nivå kan bygges ut med bebygd areal inntil BYA = 90%.  Øverste plan kan byg-
ges ut med inntil 60% BYA (bebygd areal i forhold til takflaten på planet under). 
 
Mot Storgata tillates gesimshøyde på inntil 10 m og maksimal mønehøyde på 14,5 m. 
Mot øst / Gomrudveien tillates maksimal gesimshøyde for midtre plan til kote 168,5 m.o.h.  
For øvre plan tillates gesimshøyde på inntil 6,5 m og maksimal mønehøyde inntil 10 m i forhold 
til takflaten på midtre plan. 
Mot Bekkedokk tillates gesimshøyde opp til kote 171,5 m.o.h. 
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Maksimal høyde på byggverk er kote 177 m.o.h.  
Maksimal høyde på byggverk for varelevering innerst i Karsches gate er kote 160,5 moh.  
Mot Karsches gate tillates gesimshøyde inntil kote 171 m.o.h.  
Mot Stasjonsbakken tillates gesimshøyde inntil kote 168 m.o.h. og for toppnivå som er tilbake-
trukket minst 2,5 m tillates gesimshøyde inntil kote 168,5 m.o.h.  
 
Med unntak av langs med Storgata, tillates mindre takoppbygg for heis og tekniske komponenter 
tillates med inntil 2,0 meter over disse høydene. Slike volumer skal være tilbaketrukket fra fasa-
deliv og utført i materiale som harmonerer med byggets fasade. 
 
Tilbygg/ bygget på torget øst i 17. mai gata og vindfang på bro mot Sølvparken tillates gesims-
høyde inntil kote 164,2 m.o.h.  
Takoverflate for tilbygg/ bygg på torget øst i 17. mai gata skal være ekstensivt grønt tak. 
Takoverflate for bygget øst for torget og vindfanget, kan tillates som ekstensivt grønt tak.  
Det tillates ikke tekniske installasjoner på taket av bygget/ tilbygget på torget øst i 17. mai gata.  

 

 3  Spesielle krav til utforming av bebyggelsen 
Deler av fasadene skal ha glass / vindusåpninger slik at lys slipper ut og at man utenfra kan se 
hva slags virksomhet det er i bygningene. Fasaden mot øst (Hermann Foss gate og E134) vil bli 
eksponert fra bl.a. E134 og skal utformes med tanke på den visuelle betydningen fasaden har 
som et signalbygg for Kongsberg by. Fasaden er en viktig del av byens “fasade” mot hovedve-
gen og det stilles derfor særlige krav til utformingen av denne fasaden. 
 
Byggene skal ha skråtak mot Storgata, og disse skråtakene skal være minst 6 m fra takskjegg til 
møne.  
 
Tilbygget/ bygget på torget øst i 17. mai gata skal ha glassfasader og døråpninger, for å sikre en 
åpen forbindelse mellom inne- og uterom.  
  
 4  Lekeplass 
Nærlekeplass for område 50 er etablert på uteareal på taket. 
Nærlekeplass for område 54 er Fosseparken. 
 
 5  Trasè for gående og syklende 
Det skal være markert en gangbane for allmenn ferdsel over torget, bredde skal være minimum 
2,5 meter.  
 
 6  Parkbenker 
På torget øst i 17. mai gate skal det etableres 3 parkbenker, med tilsammen minimum 9 sitte-
plasser. 
Nytt punkt om parkbenker er vedtatt 18.08.2021. 
 

 
 i) Tråkka – Christian Augusts gate – byggeområde 52 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretning, kontor, bevertning, bibliotek, galleri, overnatting og bolig. 
 
I arealet mellom eksisterendebygninger og byggegrensen kan det tillates mindre paviljonger eller 
tilbygg. Mellom Rektorboligen (Nymoens torg 2) og biblioteksbygget (Christian Augusts gate 1) 
skal avstanden mellom bygningene være minst like stor som i dag. 

 

 2  Utnyttelse. byggehøyder og utforming av bebyggelsen 
 Gesimshøyde, takvinkel og takform for bygningene på Nymoens torg 2 – 4 (gnr.7855 bnr.3) set-
tes lik bygningenes nåværende volum. Gesimshøyde for paviljonger og tilbygg kan være opp til 
kote 165 m.o.h. Prosent bebygd areal for denne eiendommen skal ikke overstige BYA = 60 %.  
I byggeområdet i Christian Augusts gate 1 (gnr.7855 bnr.1) tillates gesimshøyde inntil kote 172,5 
m.o.h. Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %. 
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 j) Christian Augusts gate  – Storgata, Grand – byggeområde 53 
 1  Arealbruk 
 Området skal benyttes til forretning, kontor, bevertning, bolig og hotell med tilhørende anlegg. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 95 %. 
Mot 17. mai gata kan det tillates gesimshøyde inntil kote 172,5 m.o.h. og mønehøyde inntil 
176.5 m.o.h.  
Mot Christian Augusts gate kan det tillates gesimshøyde for Christian Augusts gate 4 inntil kote 
176 og Christian Augusts gate 2 inntil kote 180,5 m.o.h. 
Mot Tinius Olsens gate kan det tillates gesimshøyde inntil kote 168,5 m.o.h. For toppnivå tilbake-
trukket med minst 5 m tillates gesims-/mønehøyde inntil kote 180,5 m.o.h. 
 
Mot Storgata tillates gesimshøyde inntil kote 169 m.o.h. og mønehøyde inntil kote 174 m.o.h. 
med unntak av Storgata 11 (gnr.7822 bnr.1) og Storgata 13 (gnr.7821 bnr. 1) som har gesims-
høyde inntil kote 172,5 m.o.h. og mønehøyde inntil kote 176 m.o.h. 
Heishus og mindre takoppbygg kan tillates med gesims-/mønehøyde opp til kote 181 m.o.h. 
 

 k) Storgata 1 og 3 m. fl.  
 1  Arealbruk 
Området omfatter eksisterende bygning i Storgata 1 og deler av Storgata 3 (gnr.7825 bnr.1) og 
en mindre del av gnr.7852 bnr.1. Området skal benyttes til forretninger, bevertning eller informa-
sjons-/kulturforetak. 
 
 2  Utnyttelse og høyder  
Prosent bebygd for Storgata 3 og nedenforliggende byggetomt tillates bebygd areal inntil BYA = 
100 %. 
Det tillates gesimshøyde inntil 7 m og mønehøyde inntil 11 m. 
Storgata 1 er verneverdig og kan ikke til-/påbygges. 
 

 l) Møllebakken – byggeområde 56 og 58 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontor, kulturforetak, undervisning 
og bolig. 
Det kan bygges parkeringskjeller. Kjelleren skal ha adkomst fra Møllebakken.  
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %.  
Mot Stasjonsbakken tillates gesimshøyde og mønehøyde inntil 14 m. Mot Møllebakken er høy-
este gesimshøyde 11,5 m.  
Mot Storgata og fossen er høyeste gesimshøyde kote 171,5 m.o.h. (tilsvarer ca 13,5 m) og 
mønehøyde 174 m. o. h. (tilsvarer ca 16,5 m). 
Bebyggelsen i Storgata 4/Howlidgården (gnr.7793 bnr.1) er verneverdig og kan ikke bygges på. 
 
 3  Spesielle krav til utforming av bebyggelsen 
Det skal legges spesielt vekt på god utforming av fasaden mot fossen. 
 
 4  Lekeplasser 
Nærlekeplass for området er lekeplassen Fosseparken. 
 

 m) Myntmestergården i byggeområde 65 
 1  Arealbruk 
Bygningen kan benyttes til bevertning, forretning, kontor, galleri og kulturforetak. 
Den kan få ny gangadkomst via trapp fra brua.  
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 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal er BYA = 100 %.  
Bygningen er verneverdig og kan ikke bygges på. 
 

 n) Thornes vei – byggeområde 66 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontor, kulturforetak og bolig. 
Det kan bygges parkeringskjeller med adkomst fra Thornes vei. 
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %.  
Mot Thornes vei og Myntgata tillates gesimshøyde inntil 7,5 m og mønehøyde inntil 10,5 m. På 
oversiden/mot sørvest skal den totale byggehøyden ikke overstige kote 167 m.o.h.  
Unntakene er gesims-/mønehøyde for de verneverdige bygningene som settes lik høydene på 
eksisterende bebyggelse.  
 
 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for området er parken nord for Kirketorget. 
 

 o) Øst for Myntgata – byggeområde 68, 70a og 78 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, galleri, bevertning, kontor, kulturforetak, an-
nen næring og bolig. Eksisterende underjordiske anlegg kan tas i bruk. Det kan legges parkering 
i kjeller.  
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal i byggeområde 68 og 78 ikke overstige BYA = 70 %.  
Prosent bebygd areal skal i byggeområde 70 ikke overstige BYA = 80 %.  
 
For byggeområde 68 gjelder følgende byggehøyder: 
Mot Myntgata tillates det gesimshøyde inntil 11,5 m og mønehøyde inntil 14,5 m.  
Høyden på fasaden lengst mot øst (nabobebyggelse/Hyttegata) kan være inntil gesimshøyde 
kote 168 m.o.h. 
 
For byggeområde 70 gjelder følgende byggehøyder: 
Myntgata 7 (gnr. 7063 bnr.1): 
Mot Myntgata tillates det gesimshøyde inntil 11,5 m og mønehøyde inntil 14,5 m.  
Lengst mot øst (nabobebyggelse/Hyttegata) tillates gesimshøyde inntil kote 168 m.o.h. 
Myntgata 11 (gnr. 7062 bnr.1):  
Mot Myntgata tillates det gesimshøyde inntil 11,5 m og mønehøyde inntil 14,5 m.  
Lengst mot øst (nabobebyggelse/Hyttegata) tillates gesimshøyde inntil kote 173 m.o.h. Fasade-
høyden mot nabo i øst skal likevel ikke overstige 7,5 m.” 
 
For byggeområde 78 gjelder følgende byggehøyder: 
Det tillates gesimshøyde inntil 8 m og mønehøyde inntil 12 m. Mot Myntgata skal de sørligste 15 
m av ny bebyggelse på gnr.7061 bnr.1 ha fasadehøyde som ikke avviker mer enn 1,0 m fra fa-
sadehøyden på apotekbygningen, gnr.7060 bnr.1.  Høyden på fasaden mot naboer lengst mot 
øst skal ikke overstige kote 174,5 m.o.h. 
 
 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for område 68 er lekeplassen i Hyttegata. 
Nærlekeplass for området 70a og 78 er lekeplassen i Myntgata. 
Endret 22.0.2021. 
 

 p) Bergskolen m.m. - byggeområde 71 
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 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontor, administrasjon, kulturfore-
tak, undervisning og bolig. 
Det kan bygges parkeringskjeller med adkomst fra Møllebakken.  
 
 2  Utnyttelse, høyder og spesielle krav til utforming 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 70 %.  
Mot Kirkegata tillates gesimshøyde inntil kote 175 m.o.h. og mønehøyde inntil kote 180 m.o.h. 
Høyden på fasaden mot vest kan være inntil gesimshøyde kote 172 m.o.h. og tilbaketrukket med 
minst 5 m kote 175 m.o.h. 
Unntakene er gesims-/mønehøyde for de verneverdige bygningene som settes lik høydene på 
eksisterende bebyggelse.  
 
De verneverdige bygningene kan bare bygges til dersom dette er nødvendig for å bedre univer-
sell utforming. Dette skal i så fall gjøres så skånsomt som mulig og med visuelt lette konstruksjo-
ner. 
 
 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for området er Haspbergtjerndalen. 
 

 q) Nytt kvartal i Hasbergdalen – byggeområde 75 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontorog bolig. 
Det kan bygges parkeringskjeller. 
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 100 % i nivå med gateplan og nivået over. 
Øverste nivåene kan bygges ut med inntil 60% BYA (bebygd areal i forhold til takflaten på nivået 
under). 
Det tillates gesimshøyde opp til kote 173,5 m.o.h. og mønehøyde opp til kote 176,5 m.o.h. 
 
 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for området er Haspbergtjerndalen. 
 

 r) Vest for Nytorget – byggeområde 76, 81 og 86 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontor, kulturforetak, undervisning 
og bolig. 
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 70 %.  
Det tillates gesimshøyde inntil 7,5 m og mønehøyde inntil 10,5 m.  
Mot Nytorget tillates gesimshøyde inntil 11,5 og mønehøyde inntil 14,5 m.  
Unntakene er gesims-/mønehøyde for de verneverdige bygningene som settes lik høydene på 
eksisterende bebyggelse.  
 
 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for områdene 76 og 81er Haspbergtjerndalen. 
Nærlekeplass for område 86 er Skauløkka. 
 

 s) Rundt Nytorget – byggeområde 77, 82 og 87  
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontor, kulturforetak, undervisning 
og bolig. Det kan bygges parkeringskjeller.  
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 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 100 %. For byggeområde 77 skal prosent be-
bygd areal ikke overstige BYA = 80 %.  
 
Det tillates fasadehøyde inntil 11,5 m (kote +180,5). Tilbaketrukket toppetasje tillates med høyde 
på inntil 14,5m (kote +183,5) over ferdig planert terreng i en avstand fra formålsgrense mot 
Myntgata på minst 1,5 m. Toppetasjen kan ha en bredde på inntil 9,5 m.  
 
Unntakene er gesims-/mønehøyde for de verneverdige bygningene som settes lik høydene på 
eksisterende bebyggelse.  
 
 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for område 77 og 82 er lekeplassen i Hyttegata. 
Nærlekeplass for område 87 er Skauløkka. 
Endret 22.0.2021 
 

 t) Meieriet og Sorenskrivergården – byggeområde 83 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontor, kulturforetak, undervisning 
og bolig. Det kan bygges parkeringskjeller med adkomst fra Hyttegata eller Apotektergata.  
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %.  
Mot Myntgata tillates gesimshøyde inntil 11, 5 m og mønehøyde inntil 14,5 m.  
Mot Apotektergata, Hyttegata og Peckels gate tillates gesimshøyde inntil 7,5 m og mønehøyde 
inntil 10,5 m.  
Unntakene er gesims-/mønehøyde for de verneverdige bygningene som settes lik høydene på 
eksisterende bebyggelse.  
 
Lekeplass 
Nærlekeplass for området er Verdens Ende. 
 

 u) Bussedalen – byggeområde 80 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til forretninger, overnatting, bevertning, kontor og bolig. 
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 70 %.  
Det tillates gesimshøyde inntil 7,5 m og mønehøyde inntil kote 10,5 m.  
 
 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for området er Skauløkka. 
 

 5.5. TJENESTEYTING, SKOLE OG BARNEHAGE (1160) 
 a) Dyrmyr skole – byggeområde 20 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til barnehage og undervisning med tilhørende anlegg.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle hensyn til utforming 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 95 %.  
Byggehøyder skal ikke overstige byggehøyder på eksisterende bebyggelse.  
 
Den eldste bygningen («Husstellskolen») tillates ikke bygd på og eventuelle tilbygg skal ha et 
«lett uttrykk» og tillates kun i ett plan.  
 

 b) Fredheim – byggeområde 73 
Endret 22.0.2021 
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1  Arealbruk  
Området kan benyttes til barnehage, undervisning og kultur med tilhørende anlegg.  
 
2. Utnyttelse, byggehøyder og spesielle hensyn til utforming  
For BGP1 tillates det bebyggelse med bebygd areal 125 m2 BYA. For BGP 2 tillates det 550 m2 
BYA og for BGP3 475 m2 BYA.  
 
Eksisterende bebyggelse på felt BGP1-BGP3 samt eldre del av BGP2 som er markert med juri-
disk linje «Bygg- / kulturminner som skal bevares.» skal bevares med gesims- og mønehøyder, 
takform, arkitektonisk uttrykk, materialbruk og detaljering. Tilbakeføring av detaljer og vindus-
bruk kan utføres etter dokumentert detaljering.   

 
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende og nærliggende bebyggelse i gatemiljøet i proporsjo-
ner og materialbruk. Det tillates gesims- og mønehøyder lik høyden på eksisterende hovedbyg-
ning. Ny bebyggelse på BGP2 skal ha skråtak som hovedform, men det tillates at inntil 30 % av 
takarealene kan anlegges med andre takformer, og bidra til variasjoner i det arkitektoniske ut-
trykket. Minst 70 % av takflatene skal ha helning på minst 30 grader. 
 
Hovedvolum langs med Nansens gate skal visuelt framstå som saltak eller valmtak, sett fra 
Nansens gate. Hovedvolum mot gårdsplassen skal ha skråtak. 
 
Juridisk linje som viser planlagt bebyggelse er retningsgivende for å beskrive hovedform og 
plassering for ny bebyggelse, og mindre avvik i fasadelivet tillates.  
 
Langs med «vaktmesterboligen» skal det legge inn felt med storgatestein eller annen markering 
slik at utkjøringen til Sølvverksgata er tydelig definert og kommer minst 2 m fra vegglivet. 
 

 5.6. INSTITUSJON, KONSERTLOKALE (1163) 
 a) Møllebygningen i Møllebakken 

 1  Arealbruk 
Bygningen kan benyttes til konsertlokale, ungdomsklubb m.m. og kultur. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Prosent bebygd areal er BYA = 100 %.  
Bygningen er verneverdig og kan ikke bygges på. 
 

 5.7. KIRKE OG RELIGIONSUTØVELSE (1164) 
 a) Kongsberg kirke 

 1  Arealbruk 
Området skal benyttes til kirkebygning og plass for gravmonumenter. Det tillates ikke anleggelse 
av parkeringsplasser i området.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle hensyn til utforming 
Bygningen kan ikke bygges på eller til. Utnyttelse og byggehøyder følger dagens bygning. Ved 
endringer i eksteriøret skal det innhentes uttalelse fra vernemyndighetene før tiltak igangsettes. 
Dette gjelder også ved små endringer.  
 

 b) Metodistkirken – byggeområde 85 
 1  Arealbruk 
Området skal benyttes til kirkebygning med tilhørende anlegg.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle hensyn til utforming 
Kirkebygningen kan ikke bygges på eller til. Frittstående nybygg skal i volum og detaljering un-
derordne seg kirkebygningen.  
 

 c) Norkirken i Myntgata 19 – byggeområde 92 
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 1  Arealbruk 
Området skal benyttes til forsamlingslokale med tilhørende anlegg.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle hensyn til utforming 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 60 %.  
Høyden på til-/påbygg skal ikke overstige høyden på eksisterende bebyggelse.  
 

 5.8. ADMINISTRASJON (1166) 
 a) Kongsberg Rådhus – byggeområde 72 

 1  Arealbruk 
Området skal benyttes til kontorer og servicefunksjoner for offentlig virksomhet, 
 
 2  Utnyttelse ,bygghøyde og spesielle hensyn til utforming 
Eksisterende bygning kan bygges til med tilbygg med bebygd areal inntil BYA = 220 m2. 
Byggehøyder til tilbygg skal ikke overstige byggehøyde på eksisterende bygning.  
 
Ved til-/påbygg eller ved endringer av fasaden skal det tas spesielt hensyn til tilpasning til uttrykk 
og detaljering i eksisterende arkitektur.  
 

 5.9. NÆRINGSVIRKSOMHET (1300) 
 a) Trekanten ved Skauløkka – byggeområde 103 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til næringsvirksomhet: Kontor, tjenesteyting m.m., men ikke til detaljhan-
del. Byggegrensen er trukket langt vest langs med gangvegen. Bebyggelsen skal ligge på vestre 
side av byggegrensen. Den ubebygde delen av tomta skal opparbeides parkmessig. I skillet mot 
gangvegen skal det etableres et tydelig skille mellom gangveg og byggeområde. Innen for områ-
det kan det tillates inntil 10 biloppstillingsplasser på bakkenivå.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming av bebyggelsen 
Det tillates bebygd areal inntil BYA = 60 %. 
Gesimshøyde skal ikke overstige kote 171,5 m.o.h. og mønehøyde skal ikke overstige kote 
174,5 m.o.h. 
 

 5.10. KONTOR (1310) 
 a) Svinegropa – byggeområde 100 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til kontorvirksomhet med tilhørende anlegg.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming 
Det tillates bebygd areal inntil BYA = 60 %. 
Gesimshøyde skal ikke overstige kote 174 m.o.h. og mønehøyde skal ikke overstige kote 177 
m.o.h. 
 

 5.11. BEVERTNING (1330) 
 a) Gamlekroa i Kølabånnparken - byggeområde 62  

 1  Arealbruk 
Området kan brukes til serveringsvirksomhet med tilhørende anlegg.  
 

 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Det tillates gesimshøyde inntil kote 162 m.o.h. og mønehøyde inntil kote 165 m.o.h.  
Bebygd areal kan være opp til BYA = 1050 m2 (inkl terrasser m.m.), hvor av BYA = 650 m2 kan 
være bygninger. I tillegg kommer areal for biloppstillingsplasser. 
 

 5.12. IDRETTSTADION – IDRETTS- OG SVØMMEHALL (1430) 
 a) Idretts- og svømmehallen ved Lågen – byggeområde 29 
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 b) Arealbruk 
Området avgrenses av dagens bygning for idretts- og svømmehall og skal benyttes til disse for-
målene. I tillegg tillates det kafedrift og andre funksjoner som naturlig hører til bruken av hallene. 
Det tillates også toalett-/dusjanlegg som kan benyttes ved camping og sportsaktiviteter. Og det 
kan monteres konstruksjoner for vannhoppanlegg.  
 

 c) Utnyttelse og høyder 
Ettersom byggeområdet er sammenfallende med bygningsarealet, er bebygd areal  
BYA = 100 %. 
Det tillates gesims-/mønehøyde inntil kote 168 m.o.h. For mindre tekniske takoppbygg som er 
tilbaketrukket fra fasadelivet med minst 10 m tillates gesims-/mønehøyde inntil kote 170 m.o.h.  
Konstruksjoner for vannhoppanlegg kan tillates opp til kote 175 m.o.h. 
 

 5.13. ENEGRIANLEGG (1510) 
 a) Fordelingssentral, Bonnevies gate 11, Dampsaga 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til omforming av spenning og andre funksjoner tilknyttet el-forsyningsnet-
tet. 
 

 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Det tillates bebygd areal inntil BYA = 60 %. Byggehøydene er de samme som for dagens byg-
ning.  
 

 b) Kraftproduksjonsanlegg ved Nybrufossen 
 1  Arealbruk 
Området skal benyttes til vannkraftproduksjon med tilhørende rørgater. 
 

 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming 
Bebygd areal kan være inntil BYA = 100 %. 
Med unntak av at inntaksbygningen oppe ved brua kan utvides til ut til formålsgrensen, skal byg-
ninger og konstruksjoner ha samme volum og høyder som i dag.  
Turbinhallen er verneverdig og det skal tas spesielle hensyn til opprinnelig fasadeuttrykk og de-
taljering ved eventuelle endringer av fasaden.  
 

 c) Trafo ved Gamlekroa – byggeområde 62 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til trafo. 
 

 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming  
Ettersom byggeområdet er sammenfallende med bygningsarealet, er bebygd areal BYA = 100 
%. Det tillates gesimshøyde inntil kote 163 m.o.h. og mønehøyde inntil kote 165 m.o.h. Ettersom 
bygningen ligger godt synlig ut mot kjørevegene, skal det legges vekt på at bygningen får et tilta-
lende og rolig uttrykk i detaljering og materialbruk.  
 

 5.14. FJERNVARMEANLEGG (1520) 
 a) Fjernvarmeanlegg i Baneveien – byggeområde 7 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til fjernvarmeproduksjon med tilhørende anlegg inkl. kontorer for virksom-
heten. Det tillates ikke utvendig lagring. Biloppstillingsplasser skal plasseres inne på tomta og 
ikke langs etter vegen. De deler av tomta som ikke benyttes til anlegg skal gis en parkmessig 
opparbeidelse.  
 
Avkjørsel mot Withs gate skal kun benyttes til innkjøring.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming  
Bebygd areal kan være inntil BYA = 50 %. I tillegg kommer areal til biloppstilling.  
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Det tillates gesimshøyde inntil kote 169,5 m.o.h. og mønehøyde inntil 171,5 m.o.h. Byggehøy-
den skal varieres. Enkeltstående pipe kan ha gesimshøyde inntil kote 183 m.o.h.   
 

 5.15. LEKEPLASS (1610) 
Hvordan lekeplassene skal opparbeides er beskrevet i planbestemmelsene punkt 4.3. Lekeplas-
sene skal være offentlige arealer. 
 

 a) Lekeplasser mellom Dyrmyrgata og Åslandgata og i Hyttegata 
 1  Arealbruk 
Områdene skal benyttes til nærlekeplass for de tilgrensende boligområdene. 
 

 b) Verden ende  
 1  Arealbruk 
Området skal benyttes til nærlekeplass/strøkslekeplass.Barnehage kan benytte området til ute-
areal for barnehagen, men tilstrekkelig del skal likevel være allment tilgjengelig også på dagtid.  
 

 c) I Skauløkka 
 1  Arealbruk 
I byggeområde 94 er det avsatt 1,5 da til nærlekeplass. Hvor i området dette arealet endelig 
plassers fastsettes ved detaljregulering. Lekeplassen skal ha god tilgjengelighet direkte fra Kir-
kegårdsveien. Lekeplassen kan underbygges med garasjeanlegg. 
 

 5.16. GÅRDSPLASS (1620) 
 a) Gårdsplassen på Fredheim - byggeområde 73 

Endret 22.0.2021 
Arealbruk 
Gårdsplassen skal benyttes som møte- og lekeplass for brukerne av Fredheimkvartalet. Det til-
lates å lage installasjoner/ konstruksjoner med takoverdekker, f. eks bod, sykkelparkering og 
paviljong, som kan dekke brukernes behov og som vil være en naturlig del av gårdsplassen.  
 
Dersom bygningen benyttes som barnehage, kan lekearealet gjerdes inn, men skal da ha port 
som ikke er låst. Det tillates kun biloppstilling for bevegelseshemmede på gårdsplassen.  
 
Bytre i sørøstre hjørnet av arealformålet skal tas vare på.  
 
Avkjørsel kan kun benyttes for nødvendig transport av utstyr og service- og vedlikehold. Det 
skal være mulig å snu for brøytetraktor/liten lastebil på gårdsplassen. Snuplass må 
tilrettelegges slik at en unngår rygging i arealer som er spesielt tilrettelagt for gående.  

 
 b) Gårdsplass på Mynta - byggeområde 65 

 1  Arealbruk 
Gårdsplassen skal benyttes som møteplass for brukerne av bygningene rundt. Det tillates kun 
biloppstilling for bevegelseshemmede. 
 

 c) Gårdsplassen ved Bergseminaret - byggeområde 67 
 1  Arealbruk 
Gårdsplassen kan benyttes som hageanlegg og møteplass. Det tillates ikke biloppstilling på 
gårdsplassen. 
 

 5.17. KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL (1800) 
 a) Skoleområdet på Glabak – byggeområde 17 

 1  Arealbruk  
Området kan benyttes til undervisningsformål med tilhørende anlegg, idrettshall og kulturaktivite-
ter. Inntil det er nødvendig å ta i bruk eiendommen til idrettshall/skoleanlegg, kan Åslandgata 13 
(gnr.7986 bnr.1) benyttes til kontor og bolig. 
 
Større parkeringsplasser skal deles opp med vegetasjonsbelter eller legges i parkeringsanlegg-
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/kjeller. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 80 %. 
Gesims-/mønehøyde tillates inntil kote 170,5 m.o.h. For mindre bygningsdeler, heistårn e.l. tilla-
tes gesimshøyde inntil kote 173 m.o.h. Mot Åslandgata er høyeste tillatte gesimshøyde kote 
167,5 m.o.h.  
 
 3  Spesielle krav til utforming av bebyggelsen. 
 Ved bygging av kjellere må det tas hensyn til flomnivå for 200 – års flom. 
 

 b) Flåtaløkka og Brydeløkka – Tinius Olsens skole – byggeområde 51 
 1  Arealbruk  
Området kan benyttes til undervisning, bevertning, kulturforetak, forsamlingslokale og kontorer. 
I forlengelsen av 17. mai gata, mellom Tråkka/Nymoens torg og Lågen skal det være en visuell 
og funksjonell gangforbindelse. Det samme gjelder forbindelse mellom kinoplatået og ny gang-
bruk over Lågen. Dersom denne forbindelsen bygges inn, skal det gjøres med visuelt lette kon-
struksjoner og passasjen uansett være døgnåpen.   
 
Det tillates kun et mindre antall biloppstillingsplasser på bakkeplan. Øvrige parkeringsplasser 
skal legges i parkeringsanlegg-/kjeller.  
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 70 %. 
Gesims-/mønehøyde for kinobygningen er kote 174,3 m.o.h. Tilbygg til kinobygningen skal ha 
minst 0,5 m høyere/lavere gesimshøyde enn kinobygget og kan ha gesims-/mønehøyde inntil 
kote 175 m.o.h. Øvrig gesimshøyde mot Tinius Olsens gate er inntil kote 170m.o.h. 
Mot Lågen er gesimshøyden inntil kote 174 m.o.h. For mindre bygningsdeler, heistårn e.l. tillates 
gesimshøyde inntil kote 177 m.o.h.  
 
 3  Spesielle krav til utforming 
Eksisterende kinobygning kan bare bygges til dersom dette gjøres for å oppgradere seneanleg-
gene eller lignende og kun i en mindre utstrekning av fasaden og legges slik at det blir minst 
synlig fra gata.   
 
Ved bygging av kjellere må det tas hensyn til flomnivå for 200 – års flom. 
 

 c) Vandrehjemmet – byggeområde 61 
 1  Arealbruk  
Området kan benyttes til overnatting, undervisning og barnehage med tilhørende anlegg.  
Kun biloppstilling for bevegelseshemmede og varelevering tillates i området. Øvrig biloppstilling 
skal skje i området regulert til parkering nord for ballplassen.  
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 50 %. 
Det tillates gesimshøyde inntil kote 166,5 m.o.h. og mønehøyde inntil kote 169,5 m.o.h. 
 
 

 d) Nordvest for Kirketorget – byggeområde 63 
 1  Arealbruk 
Område kan benyttes til bolig, kontor, kulturinstitusjoner, bevertning, forsamlingslokale og under-
visning. 
 

 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 60 %. 
Mot Kirketorget tillates det gesimshøyde inntil 7 m og mønehøyde inntil 10 m.  
Bebyggelse som plassers ned i skråningen mot vest med grunnplanet under kote 168 m.o.h., 
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kan ha gesimshøyde inntil kote 171 m.o.h. og mønehøyde inntil 174 m.o.h.  
 

 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for området er parken nord for Kirketorget.  
 

 e) Neufgården – byggeområde 64 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til bolig, kontor, kulturinstitusjoner og bevertning. 
 

 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming  
Bygningene kan ikke bygges på eller til. Utnyttelse og byggehøyder følger dagens bygninger. 
Ved endringer i eksteriøret skal det innhentes uttalelse fra vernemyndighetene før tiltak igang-
settes. Dette gjelder også ved små endringer.  
 

 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for området er parken nord for Kirketorget. 
 

 f) Mynta – byggeområde 65 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til industri, kontor, handverk og kulturaktiviteter. Industrivirksomheten skal 
begrenses til produksjon som ikke medfører støy eller annen ulempe for omgivelsene.  
 

 g) Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming  
Bygningene kan ikke bygges på. Byggehøydene følger dagens bygningsvolumer. Ved byg-
ningen for dagens myntindustriproduksjon, kan det tillates mindre tilbygg eller paviljong med 
bruksareal på inntil BRA = 250 m2. Høyden skal ikke overstige høyden på eksisterende bebyg-
gelse.  
 

Til de øvrige bygningene tillates kun svært små tilbygg (inntil 10 m2) og kun dersom disse er 
nødvendige for bruken av bygningene og er tilpasset bygningsmiljøet. Ved endringer i eksteriø-
ret skal det innhentes uttalelse fra vernemyndighetene før tiltak igangsettes. Dette gjelder også 
ved små endringer.  
 

 h) Bergseminaret – byggeområde 67 
 1  Arealbruk  
Området kan benyttes til museum, bevertning, kulturaktiviteter og annen næring.  
Nyere bygning mot sør (Kirketorget 3 B) tillates brukt som bolig inntil bygningen tas i bruk til an-
net formål. 
 

Ut over 1 biloppstillingsplass for bevegelseshemmede og 1 for bolig, tillates det ikke anleggelse 
av parkeringsplasser i området.  
 

 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle hensyn til utforming 
Bygningene kan ikke bygges på eller til. Utnyttelse og byggehøyder følger dagens bygninger. 
Ved endringer i eksteriøret skal det innhentes uttalelse fra vernemyndighetene før tiltak igang-
settes. Dette gjelder også ved små endringer.  
 

 5.18. BOLIG/FORRETNING (1801) 
 a) Bussedalen – byggeområde 88 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til boliger og forretninger.  
 

 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 70 %.  
Det tillates gesimshøyde inntil 7,5 m og mønehøyde inntil kote 10,5 m.  
 

 3  Lekeplass 
Nærlekeplass for området er lekeplass i Skauløkka. 
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 5.19. BOLIG/FORRETNING/KONTOR (1802)  
 a) Schwabes gate og Kongens gate – byggeområde 15, 19, 25 og 32 

 1  Arealbruk  
I området er det tillatt å oppføre bolig, forretning og kontor med tilhørende anlegg.  
 

Det tillates ikke boliger i 1. etasje ut mot gatene. For hver eiendom skal boligbebyggelsen ut-
gjøre minst 25 % av samlet bruksareal. 
 

Gjennom byggeområde 15 skal det være kjøreveg fra Schwabes gate til Dyrmyrgata. Det skal 
være gangforbindelse i minst 3 m bredde gjennom området, i tillegg til gang-/sykkelvegen langs 
med jernbanen. 
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 80 %.  
Det kan tillates gesims-/mønehøyde inntil kote 183 m.o.h.  
Mot Kongens gate tillates gesims-/mønehøyde inntil kote 179,5 m.o.h.  
Mot Dyrmyrgata kan det tillates gesimshøyde inntil kote 172,5 m.o.h. og mønehøyde inntil kote 
175 m.o.h. 
 

Mot Dyrmyrgata skal bebyggelsen ha skråtak. 
 

 3  Uteoppholdsareal og lekeplasser 
Nærlekeplass for byggeområdet er parken ved Dyrmyr skole. 
 

 b) Utgått. 
 

 c) Møllebakken – byggeområde 57 og 59 
 1  Arealbruk  
I området er det tillatt å oppføre kombinert bebyggelse med bolig, forretning, kontor, annen næ-
ring, bevertning, kulturforetak og undervisning.   
Boligbebyggelsen skal utgjøre minst 40 % av samlet bruksareal. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %.  
Mot Stasjonsbakken tillates gesimshøyde og mønehøyde inntil 14,5 m. Mot Møllebakken/Mølle-
torget er høyeste gesimshøyde 11,5 m.  
Mot fossen er høyeste gesimshøyde 11,5 m og mønehøyde 14,5 m. 
 
 3  Uteoppholdsareal og lekeplasser 
Nærlekeplass for byggeområdet er Fosseparken. 
 

 5.20. BOLIG/KONTOR (1804) 
Med kontor forstås i denne sammenheng vanlige kontorer, legesentre, treningssentre og labora-
torier og mindre verksteder tilknyttet kontorvirksomhetene. 
 

 a) Hellebekk og Dampsaga – byggeområde3-6, 8-9 og 11-13 
 1  Arealbruk  
Områdene kan brukes til bolig og kontor med tilhørende virksomhet. Det kan etableres lokalser-
vicefunksjoner som detaljvarehandel og offentlig og privat tjenesteyting for beboere i områdene. 
Disse funksjonene skal fortrinnsvis plasseres i/nær krysset Withs gate – Dyrmyrgata.  
 
Forholdet mellom bolig/næring skal være slik at alle områdene sett under ett, at antall m2 BRA 
for boliger er større enn næringsdelen.  
 
Det skal etableres minst en ny barnehage innenfor området.  
 
Det tillates parkering i kjeller. I byggeområde 8 skal det etableres et større parkeringsanlegg som 
skal kunne dekke behovet for randsoneparkering i området.  
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Gjennom byggeområdene 6/9 og 5/8 skal det ved detaljregulering plasseres veger øst-vest gjen-
nom området og ut til Dyrmyrgata. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 60 %. 
I byggeområde 13 tillates gesimshøyde inntil kote 167 m.o.h. og mønehøyde inntil kote 170 
m.o.h. 
I byggeområde 11 tillates gesimshøyde inntil kote 171 m.o.h. og mønehøyde kote inntil 174,5 
m.o.h. 
I byggeområdene3-6, 8-9 og 12 tillates gesimshøyde inntil 11,5 m og mønehøyde inntil 14,5 m 
og for inntil 60 % av bebygd areal i de samme områdene tillates gesimshøyde inntil 14,5 m og 
mønehøyde inntil 17,5 m.  
 
I arealene i tilknytning til krysset Withs gate – Dyrmyrgata tillates byggehøyder som er 3,5 m 
høyere enn ellers i områdene.  
 
 3  Uteoppholdsareal og lekeplasser 
I byggeområde skal det opparbeides nærlekeplass i samsvar med kvalitets- og avstandskrav i 
planbestemmelsene punkt 4.3 innenfor hvert kvartal. 
 
 4  Spesielle krav til utforming av bebyggelse og anlegg 
Bebyggelsen skal gis et bymessig uttrykk med sammenkjedet bebyggelse langs gatene. Dette 
gjelder spesielt ny bebyggelse langs Dyrmyrgate, med mulighet til å fravike prinsippet nord for 
byggeområde 3.2,hvorbebyggelsen langs gata kan løses opp. 
 
Ved etablering av kjellere må det tas hensyn til flomnivå for 200 – års flom. 
 

 b) Boecks gate – byggeområde 60 
 1  Arealbruk 
Boliger og kontorer med tilhørende anlegg. 
 
 2  Utnyttelse og høyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 50 %. 
Gesimshøyden er inntil kote 170,8 m.o.h. og høyeste mønehøyde kote 173 m.o.h. 
 

 5.21. KONTOR/INDUSTRI (1830) 
 a) Teknologiparken, Kapteinshaugen - byggeområde 107 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til kontor og industrivirksomhet. Det er tillatt å oppføre kontorbygg. 
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder 
Eksisterende bygning tillates ikke bygget på/til. Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 
60 %. Gesimshøyde og mønehøyde på nye bygninger skal tilpasses eksisterende bygning.  
 
 3  Spesielle krav til utforming og plassering 
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bygning og hageanlegget med hensyn til plassering, 
målestokk, størrelse, form og funksjon. 
 

 5.22. KONTOR/RELIGIONSUTØVELSE (1831) 
 a) Kirkeområde i Hasbergdalen – byggeområde 79 

 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til kontorvirksomhet og religionsutøvelse, kirkebygg, menighetshus o.l. 
Det kan bygges parkeringskjeller.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 90 %.  
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Inntil 50 % av bebygd areal kan ha gesimshøyde opp til kote 173,5 m.o.h. og mønehøyde opp til 
kote 176,5 m.o.h. Resten av bebygd areal kan ha gesimshøyde opp til kote 170,5 m.o.h. og 
mønehøyde opp til kote 173,5 m.o.h. Enkelte bygningselementer som tårn e.l. kan ha gesims 
opp til kote 176,5 m.o.h. 
 
Ved bygging av kjellere må det tas hensyn til flomsikring for flomsone for 200-års flom.  
 

 5.23. KOMBINERTE HOVEDFORMÅL - ANGITT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL KOMI-
BINERT MED ANDRE ANGITTE HOVEDFORMÅL (1900) 

 a) Jernbanestasjonsbygningen 
 1  Arealbruk  
Området kan benyttes til kombinert formål stasjonsbygg, kontor og forretning. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Bygningene kan ikke bygges på eller til. Utnyttelse og byggehøyder følger dagens bygninger. 
Ved endringer i eksteriøret skal det innhentes uttalelse fra vernemyndighetene før tiltak igang-
settes. Dette gjelder også ved små endringer.  
 

 b) Baneveien – byggeområde 10 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til kombinert formål bolig, annen banegrunn tekniske anlegg og næring. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 60 %. 
For byggeområde 10 på Jernbanetomta tillates gesimshøyde inntil kote 174 m.o.h. og møne-
høyde inntil kote 176 m.o.h.  
 
 3  Lekeplasser 
Ved etablering av nye boenheter i områder skal det etableres gode lekepasser ved inngang. 
Disse skal være på minst 100 m2.  
 

 c) Østhjørnet på Berja i byggeområde 26 
 1  Arealbruk  
Området kan benyttes til kombinert sentrumsformål og gang-/sykkelveg.  
For sentrumsformålet gjelder de samme bestemmelsene som for byggeområde 26. Og for gang-
/sykkelvegen de samme bestemmelsene som for gang-/sykkelveger. 
 

 d) Sildetomta – Telenorbygget - øst for Gomsrudveien – byggeområde 55a og 55b 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til kontor, annen offentlig eller privat tjenesteyting, bolig, hotell med tilhø-
rende anlegg, forretning, bevertning, parkeringshus for randsoneparkering, telekommunikasjons-
anlegg og undervisning.  Av forretninger kan tillates: Detaljvarer, plasskrevende varehandel og 1 
dagligvareforretning. Arealfordeling til funksjoner avklares i detaljreguleringen. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Bruksareal i byggeområde 55a skal ikke overstige BRA=24 000 m2 inklusiv overflateparkering. I 
tillegg kommer utnyttelse i Gomsrudveien 11 (gnr.7839 bnr.2) som ikke skal overstige BYA = 90 
%. Nedgravd parkeringskjeller helt eller delvis under bakkenivå regnes ikke med i bruksarealet. 
Utnyttelsen i byggområde 55 b skal ikke overstige BYA = 90 %. 
 
Byggehøyder i byggeområde 55b: 
Gesims-/mønehøyde i Tillischbakken 2 (gnr.8445 bnr.2), Tillischbakken 4 (gnr.8445 bnr.1) og 
Tillischbakken 6 (gnr.8556 bnr.1) kan være opp til kote 163 m.o.h. 
 
Byggehøyder i byggområde 55 a: 
Det tillates gesims-/mønehøyde inntil kote 170 m.o.h. Noe av fasaden mot vest/Gomsrudveien 
skal ha samme gesimshøyde som midtre nivå på Stortorvets nyeste bygg: Gesimshøyde 168,5 
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m.o.h. For arealer som er tilbaketrukket 25 fra vestre formålsgrense (mot Gomsrudveien) fra ei-
endom mot tillates gesims-/mønehøyde inntil kote 174 m.o.h. Bebyggelsen skal trappes av mot 
sør: 
I et 25 m bredt belte nordover fra grensen mot Gomsrudveien 11 (gnr.7839 bnr.2) tillates ge-
sims-/mønehøyde inntil kote 168,5 m.o.h. 
Gesims-/mønehøyde i Gomsrudveien 11 (gnr.7839 bnr.2) kan være opp til kote 169 m.o.h. 
 
I tillegg til kan det i en mindre del av byggeområde 55a bebygges med tårnbygg 10/13 etasjer. 
Dette tilsvarer gesimshøyde på 193 m.o.h. (gesimshøyde på ca. 42 m) og 187,5 m.o.h. (gesims-
høyde ca. 37,5 m). Denne høyden gjelder et signalbygg. Med signalbygg mener en her et bygg 
som er offentlig tilgjengelig og inneholder funksjoner som byens befolkning kan benytte. Bygget 
plassering skal være fremtredende og knyttes til torg/byrom/park og har en utforming som skiller 
seg positivt fra bybebyggelsen og identifiserer funksjonen i bygget. 
 
 3  Parkering / randsone / varelevering 
Det skal anlegges et større anlegg for randsone parkering i området. Parkeringsanlegget skal 
anlegges med god og rask gangatkomst og være åpen for allmenn bruk.  
 

Det skal legges til rette for forbindelse mellom parkeringskjeller på nordre del av området og par-
keringskjeller på Telenor sin eiendom (gnr. 7839 bnr.2).  
 

Det må avsettes nødvendig plass til på- og avlessing for eiendommens bruk, som bl.a. vareleve-
ring og renovasjonsløsninger. Disse må anlegges slik at det er unødvendig med rygging i områ-
der hvor det ferdes gående og syklende, eller i områder med trafikk av privatbiler - trafikksikker 
varelvering. 
 
 4  Sikkerhet – flom 
Det er ikke tillatt å føre opp bygninger i området uten at det er dokumentert at disse, eventuelt 
etter gjennomførte sikringstiltak, ikke vil være utsatt for betydelige vannskader eller setningsska-
der fra en 200-års flom, som i området er beregnet til kote 147,4 m.o.h.  
 
 5  Spesielle krav til utforming 
Fasaden mot vest og sør (mot Gomsrudveien) vil bli eksponert fra bl.a. Gomsrudveien og skal 
utformes med tanke på den visuelle betydningen fasaden har som en viktig del av byens «fa-
sade» mot hovedvegen. Det stilles derfor særlige krav til utforming av denne fasaden.  
 
 6  Lekeplass 
Ved etablering av boliger skal det opparbeides nærlekeplass innenfor byggeområdene 55a og 
55b. Se krav til lekeplass i punkt 4.3 i planbestemmelsene.  
 

 e) Kvarten – byggeområde 69 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til museum kombinert med park.  
Innenfor området er det tillatt å oppføre bygninger for museumsformål, intern veg, snuplass og 
bussoppstilling for fire busser samt maksimalt 65 biloppstillingsplasser kan etableres i byggeom-
råde 69/område regulert til kombinasjon park/museum. 
 

Ubebygde arealer skal bearbeides slik at de får et tiltalende utseende. Museets utearealer skal 
være offentlig tilgjengelig også utenom museets åpningstider. 
Nybygg skal ha inngang både fra Hyttegata og parken/Kvarten. Inngangene skal være likever-
dige, slik at adkomst fra Hyttegata er like attraktivt som adkomst fra parken/Kvarten. 
 

Bergmannstua og uthuset til «sektretærboligen» (Hyttegata 3) kan flyttes permanent eller midler-
tidig.  
 

Gjennom området skal det etableres en døgnåpen gangforbindelse mellom turvegen langs Lå-
gen og Hyttegata. 
 



 

 

Bestemmelser til reguleringsplan 380R-12  
Sentrumsplan for Kongsberg  Side  31 

 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Eksisterende bygningsmasse og eksisterende parkering har en BYA på ca 3250 m2. I tillegg er 
det tillatt å oppføre nybygg for museum på inntil 3700 m2 BRA. Det skal ikke regnes tillegg i 
bruksarealet for tenkte plan.  
 
Maksimal gesimshøyde for nybygg = kote 165 m.o.h. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 
kote 165 m.o.h. Overflate gulv i nederste etasje skal ikke ligge lavere enn kote 148 m.o.h. 
 
 3  Utforming av veg og biloppstilling 
Støttemurer skal utformes som tørrsteinsmurer. Som dekke på parkeringsplassene kan det ikke 
benyttes asfalt: Armert gress, grus eller liknende samt beplantning skal brukes for å gi en tilta-
lende utforming og bryte opp harde flater. 
 

 f) Skauløkka – byggeområde 94 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til kontor, bolig og parkeringshus for randsoneparkering.Hovedinnkjøring 
til anlegget skal være fra Bergmannsveien. 
 
 2  Utnyttelse og byggehøyder 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige BYA = 100 %.  
Gesimshøyden skal ikke overstige kote 173 m.o.h. og mønehøyden ikke overstige 176 m.o.h. 
Det skal være to kjellernivå med parkeringsanlegg. 
 

 g) Nedre område ved Teknologiparken – byggeområde 102 og 105 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til hotell med tilhørende virksomhet og parkeringshus.  
Bebyggelsen kan trekkes noe tilbake fra formålsgrensen mot veg.  
 
 2  Utnyttelse, byggehøyder og spesielle krav til utforming 
Det tillates bebygd areal for hotell inntil BYA = 2700 m2. 
Gesimshøyde/mønehøyde på hotellbygg skal ikke overstige kote 164 m.o.h. 
Bygningsvolumene kan i detaljering, skala og oppdeling tilpasses eksisterende bebyggelse i tek-
nologiparken. 
 
Parkeringshus kan ha bebygd areal inntil BYA = 2300 m2. 
Gesimshøyde/mønehøyde på parkeringshuset skal ikke overstige kote 156,5 m.o.h. 
Parkeringshuset til utformes slik at det går mest mulig i ett med elveskråningen på vestsiden av 
huset.  
 
 

 6. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe endring av grensene mellom de ulike 
trafikkformålene.  
 

 6.1. KJØREVEG (2011) 
Området skal benyttes til kjøreveg med kantsteinparkering.  
Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet.  
Veger merket med Vp på plankartet skal være privat veg. Øvrige veger skal være offentlige veg, 
med unntak av adkomstveg fra Hyttegata til teknologiparken, som er privat veg. 
 
Veg mellom Åslandgata 12 og Åslandgata 10 er i tillegg til kjøreadkomst til Åslandgata 10, også 
gangadkomst til lekeareal.  
 
Felt for fotgjengerkryssinger skal ha universell utforming.  
All opparbeidelse av veger skal der det er mulig være i samsvar med Statens vegvesen håndbok 
017 «Veg og gate utforming» og håndbok 018 «Vegbygging». Dette gjelder ikke private veger 
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merket Vp på plankartet. 
 

 6.2. FORTAU (2012) 
Fortau opparbeides med bredde som vist på plankartet og med detaljering i samsvar med Sta-
tens vegvesen håndbok 017 «Veg og gate utforming» 
Felt for fotgjengerkryssinger skal ha universell utforming. 
Det kan plasseres master for skilt og gatelys på fortauet, men ikke slik at disse er til hinder for 
blinde og svaksynte. 
 

 6.3. TORG (2013) 
Møteplasser, byrom og torg er regulert til torg. Disse skal opparbeides med varige materialer og 
med innslag av beplantning/plen e.l. slik at de er egnet til oppholds- og møteplasser. Det kan 
også monteres lekeinnretninger på torgene forutsatt at disse utformes med tanke på felles bruk 
med andre funksjoner som sitteplasser m.m. og at de ikke hindrer allmenn ferdsel.  
Kirketorget er byen festplass, mens Nytorget er handelstorget. 
 
Mølletorget i botn av Møllebakken og Kirketorget kan kjøres over når torgene ikke benyttes til 
spesielle arrangementer. På Mølletorget tillates det kun biloppstillingsplasser for bevegelses-
hemmede. På Kirketorget kan det ved Neufgården være 7 biloppstillingsplasser,hvorav minst 1 
for bevegelseshemmede. Og i vestkanten av Kirketorget ved paviljongen kan det være 7 bilopp-
stillingsplasser, hvorav minst to for bevegelseshemmede.  
Der det ligger til rette for det kan torgene underbygges av parkeringskjeller. 
 
På torget i krysset Storgata – Hermann Foss gate skal eksisterende tre tas vare på. Dersom 
treet blir så skadet at det må tas ned, skal dette erstattes med nytt bytre.  
 
Der dette ikke hindrer allmenn ferdsel, kan det tillates uteservering o.l.  
 

 6.4. GATETUN (2014) 
Området som skal benyttes av både gående, syklende og biltrafikk er regulert til gatetun. Det 
mykeste trafikantene skal gis høyest prioritet ved detaljeringen av gatetunene.  
 
Følgende områder er regulert til gatetun: 
Vesle Tråkka i Dyrmyrgata, gatetun nord i Stiksrudgate, gatetun i Møllergata, plass ved inng-
angen til Tinius Olsens skole, og flerbrukskryss langs med byaksen. Kryssene skal utformes 
med spesiell tanke på trafikksikkerhet for gående og syklende samtidig som det er tilstrekkelig 
framkommelighet for bil og buss.  
 
Gatetun med utkjøring til Withs gate øst for byggeområde 8 er start på gang- og sykkelvei langs 
Numedalsbanen samtidig som gatetunetskal benyttes til utkjøring fra varelevering og parkerings-
anlegg for byggeområde 8.  
 
Det kan anlegges to parkeringsplasser ved inngangen til Tinius Olsens skole, disse kan kun be-
nyttes til HC-parkering.  
 

 6.5. GANG-/SYKKELVEG (2015)  
Nye gang- og sykkelvegene skal opparbeides med fast dekke og maksimal stigning på 1:20. Der 
dette ikke er gjennomførbart, kan mindre partier ha brattere stigning, maksimalt 1:15.  
Stolper og nyplantede trær plassers minst 0,5 m fra gang- og sykkelbanen.  
 
Gang- og sykkelvegene skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Der dette er mu-
lig skal detaljering være i samsvar med Statens vegvesen håndbok 017 «Veg og gate utfor-
ming» 
 

Mellom Nybrua og Mynta er det vist gangveg med trappeforbindelse. Det kan også være aktuelt 
å anlegge heis.  
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I Fosseparken kan gangvegenes plassering tilpasses andre funksjoner i parken.  
 

Der det er vist med pil for avkjørsel på plankartet tillates det kjøring til aktuell eiendom. 
 
 

 6.6. GANG/GANGVEGAREAL (2016 ) 
Langs Numedalsbanen øst for byggeområde 3.1 skal det tilrettelegges for gangvei og trappefor-
bindelse mellom gatetun rundt byggeområde 3.2 ned til gang- og sykkelvei under Numedalsba-
nen. 
 

 6.7. SYKKELVEG/-FELT (2017) 
Sykkelfelt skal merkes opp der det er vist på plankartet. 
 

 6.8. ANNEN VEGGRUNN – TEKNISKE ANLEGG (2018) 
Annen veggrunn reguleres til offentlig veggrunn der arealet ligger i tilknytning til offentlig kjøre-
veg.  Vedlikeholdssone / grøft skal tilsås med gress inntil 2 m fra skulderkant. 
 

 6.9. ANNEN VEGGRUNN – GRØNTAREAL (2019) 
Arealet skal opparbeides med plen og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige 
frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 
 

I grøntareal langs med gatene skal det plantes trerekker. Det kan også plasseres sykkelstativer, 
lysmaster, benker o.l. i arealet. På Hellebekk kan arealet også benyttes til kantparkering som 
skal tilordnes etter prinsipp med to parkeringsplasser mellom hvert tre. 
 

 6.10. TRASE FOR JERNBANE (2021) 
I området inngår jernbanespor og sviller.  
Områdene er offentlig jernbanegrunn. 
 

 6.11. HOLDEPLASS FOR JERNBANE (2025) 
Området kan benyttes til plattformer for jernbane. Det kan bygges letak, ventehaller, heiser og 
andre anlegg tilknyttet plattformdriften.  
Det skal legges spesiell vekt på detalj utforming av anleggene og bruk av holdbare materialer. 
Plattformer og anlegg skal ha universell utforming.   
 

 6.12. ANNEN BANEGRUNN – TEKNISKE ANLEGG (2028)  
Området kan benyttes til oppstilling av tog, vedlikehold av bane og tog og lasting/lossing. Områ-
det skal gjerdes inn mot tilgrensende byggeområder. Området er offentlig jernbanegrunn. 
 

 6.13. ANNEN BANEGRUNN – GRØNTAREAL (2029) 
I området inngår skråninger og sikringssoner mot jernbanen. Området skal tilsås og vedlikehol-
des. Området skal gjerdes inn mot tilgrensende byggeområder. Området er offentlig jernbane-
grunn 
 

 6.14. KOLLEKTIVKNUTEPUNKT (2070)  
Arealet er kollektivterminal for busser i rute.  
Terminalen skal ha universell utforming. 
 
Området skal være offentlig trafikkområde. 
 

 6.15. KOLLEKTIVHOLDEPLASS (2073) 
Bussholdeplass skal opparbeides der det er vist på plankartet. Holdeplassen skal opparbeides 
etter i som beskrevet i «Håndbok 232: Tilrettelegging for kollektivtrafikk på veg». 
 

 6.16. PARKERINGSPLASSER (2082) 
Innenfor areal avsatt til parkering tillates tilrettelegging for parkering. Områdene skal fremstå 
som velordnede og tiltalende. Det skal lages en samlet plan for bruken av parkeringsarealet. 
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Parkeringsplasser på sørsiden av idretts-/svømmehallen i byggeområde 29, skal kun benyttes 
til HC-parkering.  
 

 6.17. PARKERINGSHUS/-ANLEGG (2083)  
 a) Parkeringshus på Jernbanetomta – byggeområde 21 

 1  Arealbruk  
I området er det tillatt å oppføre parkeringsanlegg med tilhørende virksomhet. Det er ikke tillatt 
med salgsvirksomhet i bygget. Parkeringsanlegg kan tas i bruk uten at 3. eller 4. nivå bygges, 
forutsatt at bygningen er konstruert for seinere påbygging. Det kan bygges parkeringskjeller un-
der huset. 
 

 b) Utnyttelse og byggehøyder og spesielle krav til utforming 
Prosent bebygd areal er BYA = 100 %.  
Det tillates gesims-/mønehøyde inntil kote 172 m.o.h.  
Anlegget skal framstå som en bygning med fasader og gesims. Rekkverk ved takparkering skal 
utformes slik at biler ikke synes fra gateplan. Dette innebærer at toppen av rekkverket vil utgjøre 
gesimshøyden ved fasadelivet. Ramper legges innenfor bygningskroppen.  
Bygningsvolum og fasader skal deles opp og bygghøyden varieres 
 

 6.18. ANGITTE SAMFERDSELSANLEGG OG/ELLER TEKNISK INFRASTRUKTUR - KOMBI-
NERT(2800) 

 a)       Parkering og banegrunn på Jernbanetomta  
Området kan benyttes til transportareal for drift og vedlikehold av bane og tog og lasting/lossing. 
Det deler av arealet som til en hver tid ikke benyttes til for jernbanedrift kan benyttes til parke-
ringsplass for personbiler/randsoneparkering. 
 

 6.19. SAMFERDSELSANLEGG OG/ELLER TEKNISK INFRASTRUKTUR KOMBINERT MED 
ANDRE HOVEDFORMÅL (2900) 
 

 a) Lokstallen ved Withs gate 
 1  Arealbruk 
Området omfatter selve lokstallbygningen. Bygningen kan benyttes til lokomotivoppstilling, tek-
nisk anlegg for bane, museum, forsamlingslokale og bevertning. 
Bygningen sammen med dreieskiven er fredet. 
 
 2  Utnyttelse, byggehøyde og spesiell krav 
Bygningen kan ikke bygges på eller til. Utnyttelse og byggehøyder følger dagens bygning. Alle 
bygningsmessige endringer som har betydning for fredingen må på forhånd avklares med verne-
myndighetene. 
 

 b) Rørgata og bygninger for vanninntak/overløp ved Nybrufossen 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til torg oppå energianlegg (rørgate) 
Arealet brukes som rørgate for kraftverket i Nybrufossen. Murene reguleres til bevaring. Dekke 
over rørgata kan benyttes til torg.  
 
Utnyttelse, byggehøyde og spesiell krav 
Bygninger og konstruksjoner kan ha opptil samme volum og høyder som i dag. 
Det skal etableres ramper med maks helning 1:20 for å gi arealet tilgjengelighet fra Storgata. 
Ved nybygg i Storgata 2, skal det tilrettelegges for god tilgjengelighet også fra Møllebakken. 
 

 7. GRØNNSTRUKTUR  
 

 7.1. NATUROMRÅDE (3020) 



 

 

Bestemmelser til reguleringsplan 380R-12  
Sentrumsplan for Kongsberg  Side  35 

 a) Arealbruk 
Arealene ytterst mot Lågen skal bestå slik de er i dag. Det det finnes, skal naturlig vann-
kant/strandlinje bevares. Det kan gjennomføres uttynning av vegetasjonen der dette er nødven-
dig, men bare slik at elvebredden fortsatt fremstår som «grønn». Ved svømmehallen kan sonen 
krysses av konstruksjoner for vannhopp forutsatt av konstruksjonene ikke skader elvebredden.  
 
Større arealer med vegetasjon skal bestå. Det kan bare fjernes vegetasjon når dette er nødven-
dig fordi nedfall av grener fra eldre, større trær medfører fare. I så fall skal det plantes nye trær. 
I skråningen mellom Kapteinshaugen (byggeområde 107) og teknologiparkenkan det anlegges 
en gang-/sykkelforbindelse.  
 

 7.2. TURVEG (3031) 
 a) Arealbruk 

Viktige gangforbindelser er merket på plankartet som turveg. Turvegene langs Lågen skal være 
opparbeidet som veger. Turvegene som er vist innimellom bebyggelse eller som er bratte skal 
opparbeides som stier. Det blir normalt ikke tilrettelagt for at turvegene skal brøytes. Der høyde-
forskjellene tillater det, skal turvegene utføres med maksimal helning 1:20. Bare der det er helt 
nødvendig kan det benyttes trappetrinn. 
 
Der turvegen går inntil private hager skal turvegen ha gjerde, hekke eller mur mot privat areal 
slik at det blir en tydelig avgrensning av stiene.  
 

 7.3. FRIOMRÅDE (3040) 
Arealbruk 
Friområdene skal brukes til lek og rekreasjon.  
Byggverk og anlegg kan kun tillates der det er nødvendig for bruk av området til friområde. 
Samlet plan for området skal godkjennes av kommunen i forkant av anleggsarbeider. Vegetasjo-
nen i området skal bevares på en måte som styrker områdets rekreasjonskvalitet.  
 
I friområdet langs Lågen vest for Bævergrendsveien, tillates tiltak på eksisterende pumpestasjon 
og eksisterende lager for padleklubben. Tiltakene skal ikke redusere områdets kvalitet som fri-
område. 
 

 7.4. PARK (3050) 
Arealbruk 
Parkene skal benyttes til lek og rekreasjon og være allment tilgjengelige. Eksisterende trær skal 
tas vare på. Områdene skal være tilsådd med plen og være beplantet, men deler av arealet kan 
være steinsatt dersom dette øker rekreasjonsverdien. 
 
I Kølabånnparken kan det settes opp permanent utesene med tilhørende anlegg. Det skal legges 
spesiell vekt på kvaliteten på forming av senen, slik at den uttrykker Kongsbergs tradisjon med å 
være i forkant av utviklingen teknologisk, kunstnerisk og arkitektonisk.  
Parkene skal benyttes til lek og rekreasjon og være allment tilgjengelige. Eksisterende trær skal 
tas vare påog tillates bare fjernet dersom det oppstår fare på grunn av treråte. Områdene skal 
være tilsådd med plen og være beplantet, men deler av arealet kan være steinsatt dersom dette 
øker rekreasjonsverdien. 
 
I Kølabånnparken kan det settes opp permanent utesene med tilhørende anlegg. Det skal legges 
spesiell vekt på kvaliteten på forming av senen, slik at den uttrykker Kongsbergs tradisjon med å 
være i forkant av utviklingen teknologisk, kunstnerisk og arkitektonisk. 
 
I Kirkegårdsparken (parken øst for Kongsberg kirke) er det Den norske kirke som avgjør plasse-
ring av gravmonumenter. Innretninger skal gis et verdig uttrykk og det tillates ikke lekeinnret-
ninger eller lignende. Endringer i parken skal baseres på barokke stilforbilder. Større løvtrær tas 
vare på og tillates bare fjernet dersom det oppstår fare på grunn av treråte.  
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 7.5. ANNEN GRØNSTRUKTURFORMÅL KOMBINERT MED ANDRE ANGITTE HOVEDFORMÅL 
(3900) 

 a) Løkkene på Flåtaløkka, Brydeløkka og i Hasbergtjerndalen 
 1  Arealbruk 
Områdene skal brukes som kombinert areal for ball-/idrettsplasser, lek og friområde. I skoletiden 
kan området benyttes som nødvendig utvendig idrettsareal for skolene. Områdene skal være 
allment tilgjengelig og ikke benyttes til organisert idrett.  
 
Byggverk og anlegg kan kun tillates der det er nødvendig for bruken av området.  
Samlet plan for området skal godkjennes av kommunen i forkant av anleggsarbeider. Vegetasjo-
nen i området skal bevares på en måte som styrker områdets rekreasjonskvalitet.  
 

 b) Parken på Kvarten 
 1  Arealbruk 
Området skal benyttes til park kombinert med museumsområde. Intern veg, snuplass og buss-
oppstilling for fire busser samt maksimalt 65 biloppstillingsplasser kan etableres i byggeområde 
69/område regulert til kombinasjon park/museum. 
 
Parken skal opparbeides slik at museum og park blir et helhetlig publikumsanlegg. I enkelte 
pressperioder, (eks Marken) har museet behov for flere enn de permanente 65 parkeringsplas-
sene på området. Deler av de flateste arealene i parken kan opparbeides på en slik måte at det 
er mulig å parkere der uten at dekket blir ødelagt. Dekket skal være grønt(levende) og fremstå 
som en del av parken. Det er ikke tillatt å hugge trær for å opparbeide dekket til å tåle parkering. 
Utover pressperiodene er det ikke tillatt å parkere på arealene avsatt til park. 
 
 2  Installasjoner i parken 
Det kan tillates å oppføre installasjoner i parken med bergverkshistorisk tilknytning. Samlet BYA 
- m2 for disse installasjonene skal ikke overstige 175 m2.  Maksimal BYA - m2 på enkeltinstalla-
sjon skal ikke være større enn 100 m2 Installasjonene skal være av en karakter som genererer 
aktivitet i parken og interesse for sølvverksdriften og som tilføyer parken kvaliteter. 
 

 c) Kirkegårdsparken ved Kongsberg kirke og Seminarparken 
 1  Arealbruk 
Området om fatter kirkegårdsparken øst for Kongsberg kirke og øverste terrasse i parken vest 
for Bergseminaret og skal benyttes til park kombinert med kirkegård. 
I Kirkegårdsparken er det Den norske kirke som avgjør plassering av gravmonumenter. Innret-
ninger skal gis et verdig uttrykk og det tillates ikke lekeinnretninger eller lignende. Endringer i 
parken skal baseres på barokke stilforbilder. Større løvtrær tas vare på og tillates bare fjernet 
dersom det oppstår fare på grunn av treråte.  
 

 d) Områder for vannaktivitet ved fossen ved Nybrua 
 1  Arealbruk 
Områder på land i tilknytning til vannaktivitet i fossen reguleres til kombinert formål for naturom-
råde og idrett. 
 
 

 8. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 

 8.1. NATUROMRÅDE I SJØ OG VANNDRAG (6610) 
 a) Lågen 

 1  Arealbruk 
Området utgjør elvearealet Lågen. Fløtningsminnene kan rehabiliteres. Ut over dette tillates det 
ikke konstruksjoner eller inngrep i området. 
 

 b) Reetablering av bekker og tjern 
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 1  Arealbruk 
Bekken langs Gomsrudveien og bekken langs Bergmannsvein i Hasbergtjerndalen er tenkt re-
etablert. I perioder med tørt vær vil bekkene delvis tørke ut og vegetasjonen i bekkeområdet må 
tilpasses dette. Ved flomsituasjon vil bekkene være med å avhjelpe forleding av overflatevann.  
 

 8.2. ANGITT FORMÅL I SJØ OG VASSDRAG KOMBINERT MED ANDRE ANGITTE HOVEDFOR-
MÅL (6900) 
 

 a) Vannaktivitetsområde i fossen ved Nybrua 
 1  Arealbruk 
Området kan benyttes til kombinert naturområde og regatta (padleaktivitet). Det kan gjøres 
mindre justeringer av elvebotn og elvekanter for å tilrettelegge for vannaktiviteten.  
 
 2   

 9. HENSYNSONER 
 

 9.1. Sikringssoner- frisikt 
I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander 
(herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder 
i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers 
nivå. Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates.  
 

 9.2. Støysoner - gul sone (H221) og rød sone (H220) 
Innenfor planområdet for sentrumsplanen gjøres det unntak fra Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442). Dette gjelder likevel ikke eiendommene langs sørsiden av Møl-
lergata og planområdet videre sørover. 
 
Unntaket er: 
I areal vist som støysoner på plankartet (nord for Møllergata) gjelder følgende krav for nye boen-
heter, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager: 
- I boliger skal minst 50 % av oppholdsromog et flertall av soverom i hver boenhet ha minst 
  ett vindu/glassdør i fasade med støybelastning Lden=55 dBA eller lavere. 
- I pleieinstitusjoner, skoler og barnehager skal alle oppholdsrom har minst ett vindu/glass- 
  dør i fasade med støybelastning Lden=55 dBA eller lavere. 
 
Alle bygninger skal utstyres med balansert ventilasjon. Oppholdsrom som har støybelastning 
over Lden=65 dBA ved vindu, skal ha tilstrekkelig beskyttelse (solbeskyttelse, kjøling, forsert 
ventilasjon e.l.) slik at innetemperaturen er behagelig ved alle temperatur- og solforhold uten at 
vinduene åpnes.  
 
Se også planbestemmelsene punkt 4.1 e) om krav til dokumentasjon og punkt 4.12 om generelle 
støykrav. 
 

 9.3. Område med flomfare  
 a) Flomnivå  

Innenfor fareområdet vist på plankartet er det fare for oversvømmelse / flom ved kraftig nedbør 
og/eller snøsmelting i fjellet. Det er derfor ikke tillatt å oppføre bygninger eller konstruksjoner i 
området uten at disse er beregnet på slike belastninger. Sonen er beregnet ut i fra 200-års-flom-
høyde. 
 

 b) Krav til sikring av bygninger, anlegg og konstruksjoner 
Alle ny bebyggelse skal bygges for å tåle belastninger fra 200-års-flom. Anlegg og konstruksjo-
ner som plasseres i flomsonen skal enten konstrueres og bygges for å tåle vannbelastningene 
eller de skal kunne fjernes ved varsling av flom. Se planbestemmelsene punkt 4.1 f) om krav til 
dokumentasjon. 
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 c) Tiltak for flomsikring 
Rundt idretts- og svømmehallen i byggeområde 29 og eksisterende skolebygg i byggeområde 
51 kan det gjøres tiltak for flomsikring. Dette kan være voller, murer, fundamenter for mobile 
flomvegger eller andre tiltak som kan begrense skader ved flom. Tiltakene skal ha god estetisk 
kvalitet og visuelt inngå som en naturlig del av grøntområdet. Aktuelt område er vist på plankar-
tet med bestemmelsesgrense.  
 
 

 9.4. Bevaring kulturmiljø 
 a) Bevaring 

Kulturminner og kulturmiljøer skal bevares, herunder bygninger, eksisterende terreng, bebyggel-
sestrukturer, gater, stier, plasser og uteanlegg med hager, vegetasjon, murer, gjerder, porter, 
trapper, etc. 
 

 b) Riving/fjerning 
Eksisterende kulturminner som er klassifisert med høy verneverdi (B) eller svært høy verneverdi 
(A) i bevaringsplan for byområdet, tillates ikke revet/fjernet.  
 
Eksisterende kulturminner som er klassifisert med verneverdi (C) i bevaringsplan for byområdet 
tillates kun revet/fjernet dersom de er i svært dårlig teknisk forfatning og det anses som urimelig 
å pålegge eieren istandsetting. Det må dokumenteres at kulturminnet kan erstattes med nybygg 
som tilfører området kvaliteter på linje med kulturminnet som søkes fjernet/revet. 
 
Et skadet kulturminne eller deler av det, kan nektes revet/fjernet dersom det, etter kommunens 
skjønn, ikke anses som urimelig å forvente at eieren setter i stand kulturminnet.  
 

 c) Vedlikehold og endring  
Vedlikehold og istandsetting av kulturminner skal skje med tradisjonelle materialer og metoder i 
tråd med kulturminnets egenart og på en måte som ikke reduserer bygnings- og kulturhistoriske 
verdier. Opprinnelige / autentiske bygningsdeler og materialer, herunder vinduer, dører, listverk 
og andre detaljer, kledning, taktekking og lignende skal bevares og gjenbrukes i sin rette sam-
menheng såframt de ikke er vesentlig skadet. Dersom opprinnelige/autentiske bygningsdeler må 
skiftes ut på grunn av skader, skal de erstattes med eksakte kopier.  
 
For kulturminner klassifisert med svært høy verneverdi (A) eller med høy autentisitet tillates nor-
malt ikke fasadeendring eller andre endringer som endrer kulturminnets verneverdi. Dette gjelder 
blant annet utskifting av panel, vinduer eller andre bygningsdetaljer. 
 
Ved endring skal kulturminnet beholde sin karakter eller tilbakeføres til opprinnelig eller annen 
tidligere tilstand. Tilbakeføring kan bare foretas på et sikkert dokumentert grunnlag og dersom 
tilbakeføring ikke medfører fjerning av eksisterende bygningselementer med høy bevaringsverdi. 
Ved søknad om fasadeendring kan kommunen kreve at fasader tilbakeføres til dokumentert tidli-
gere utseende for den aktuelle bygningen eller til et fasadeuttykk i samsvar med kulturminnets 
alder, stiluttrykk eller områdets karakter. Ved tilbakeføring skal det benyttes historisk riktige de-
taljer og bygningsdeler.  
 

 d) Nybygg og tilbygg: 
Nybygg og tilbygg skal plasseres i tråd med de historiske bebyggelsesstrukturene lokalt i områ-
det.Der den eldre bebyggelsen er sammenkjedet mot gata (for eksempel Hyttegata, Kirkegata 
og Bussedalen), skal hovedhusene mot gata sammenkjedes. Sekundærbygninger som garasjer, 
boder og lignende utformes som uthus og plasseres der uthusene tradisjonelt lå. Dette gjelder 
også bebyggelse som har andre funksjoner men som i størrelse, form og detaljering har uttrykk 
som uthus. 
 
Nybygg og tilbygg må innpasses i bygningsmiljøet med tanke på møneretning, utnyttelse, stør-
relse, høyde, ytre form, proporsjoner, material- og fargebruk. Tilbygg skal på samme måte un-
derordne seg kulturminner. Takoppløft, nedskjæring i takflate, arker, takvinduer og balkonger 
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tillates ikke på fasade mot gate/torg/park. 
 
Nybygg og tilbygg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet. De kan enten gis en nåtidig ut-
forming slik at det klart går fram hva som er nytt og hva som er gammelt, eller de kan tilpasses 
omgivelsene med en fasade i samsvar med kulturminnets alder, stiluttrykk, eller områdets karak-
ter. 
 

 9.5. Sone for båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven 
Før det kan gis tillatelse til tiltak i områder vist med sone for båndlegging for regulering etter 
plan- og bygningsloven på plankartet, skal det være vedtatt detaljplan for områdene.  
 

Unntak fra dette er mindre byggearbeider på eksisterende boligeiendom (garasjer, boder og 
mindre tilbygg) og mindre tiltak på bebygd eiendom som ikke vil vanskeliggjøre gjennomføringen 
av reguleringsplanen.  
 

Etablering av tennisbaner/ballbane i Haspbergtjerndalen på areal regulert til friområde/idrett/lek 
som erstatning av tennisbaner i Skauløkka, er unntatt krav om detaljregulering.  
 
 

 

 
Planen blei vedtatt av kommunestyret på følgende vilkår: 
 
 
1. Utbyggingsavtaler: 

Det skal inngås utbyggingsavtaler mellom aktuelle utbyggere og Kongsberg kommune før bygge-
arbeidene igangsettes:  
- Dersom tiltaket forutsetter nyanleggelse eller oppgradering av kommunens gater, fortau, gang- 
og sykkelveger eller ledningsnett, skal anleggelse, oppgradering, drift og eiendomsforhold avklares 
gjennom utbyggingsavtale.  
- Utbyggingsavtalene skal dersom det inngår nye boenheter i byggetiltak, omhandle opprusting av 
lekeplasser, parker og torg og drifts- og eiendomsforhold knyttet til dette.  
- Utbyggingsavtale for byggeområde 102 og 105 (teknologiparken) skal omhandle trafikktellinger 
fra Hyttegata og sørover til byggeområde 102 og 105 og tiltak for å begrense denne trafikken til 
maksimalt 380 biler pr. døgn  i hver retning. 
 

2. Leveranse av fjernvarme: 
Prisen på fjernvarme innenfor byggeområder med krav om tilkobling til fjernvarme skal være i tråd 
med prisbestemmelsene for fjernvarme jfr. energilovens § 5.5. 
 
 

3. Endelig utforming og justering av formål for kunnskaps- og kulturpark løses i detaljplan.  En even-
tuell detaljplan med kunnskaps- og kulturpark på  Sildetomta må løse støysituasjon, sikre bruker-
vennlig fysisk tilknytning til bykjernen for folk, sikre det bynære volumvarepotensialet og  sikre at 
sentrumsplatåene og byaksen har tilstrekkelig med aktivitetsskapende virksomheter. 
 

4. Ekspressbusser skal ikke gå i bygatene. 
 

5. Det legges til rette for og opparbeides godt merkede korttidsparkeringsplasstilbud for bobiler i by-
ens innfartsområde (r) og sentralt i byen for eksempel I område 55 eller mellom område 57 og 55.  
 

6. Det etableres en kommunal oversikt over hvor HC plasser er etablert.  
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 Kommuneplanens arealdel – Kongsberg kommune 2013-2025 

 
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 

 
 
 

Innledning 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 (heretter forkortet pbl) er det 
gitt juridisk bindende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Det er også gitt 
retningslinjer som ikke er juridisk bindende, men som er veiledende for forståelsen og 
praktiseringen av planen. 
 

Innholdsfortegnelse: 
 
1. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
1.1 Plankrav 
1.2 Utbyggingsavtaler 
1.3 Rekkefølgebestemmelser 
1.4 Variert boligsammensetning 
1.5 Vann og avløp 
1.6 Vei og avkjørsler 
1.7 Fjernvarme / energi 
1.8 Ras 
1.9 Flom 
1.10 Støy 
1.11 Parkering 
1.12 Minste uteoppholdsareal (MUA) 
1.13 Krav til lekeplass 
1.14 Landskap, vegetasjon og tilpasning til terreng 
1.15 Grøntstruktur 
1.16 Løkkelandskap 
1.17 Bevaring av kulturminner og kulturmiljø 
1.18 Estetikk 
1.19 Byggehøyder 
1.20 Byggegrenser 
1.21 Skilt 
1.22 Gjerde og hekk 
1.23 Kabler og ledninger 
1.24 Universell utforming 
1.25 Midlertidige bygninger 
1.26 Fritidsbebyggelse 
1.27 Boligbebyggelse 
1.28 Næringsbebyggelse 
1.29 Sentrumsformål, forretninger og offentlig eller privat tjenesteyting 
1.30 Kombinerte formål 
1.31 Krav til lokalisering 
 
2. Forsvaret 
 
3. Landbruks-, natur- og friluftsområder 
3.1 Generelle bestemmelser til LNF-områdene 
3.2 Byggegrense 
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3.3 LNF-område med ny spredt boligbebyggelse som ikke er knyttet til stedbunden næring 
3.4 LNF-område med ny spredt ervervbebyggelse som ikke er knyttet til stedbunden næring 
3.5 Dokumentasjon (kun retningslinjer) 
 
4. Hensynssoner 
4.1 Hensynssone støy 
4.2 Hensynssone flom 
4.3 Hensynssone kvikkleire 
4.4 Hensynssone steinsprang og ras 
4.5 Hensynssone for krav om infrastruktur 
4.6 Hensynssone for krav om felles planlegging 
4.7 Hensynssone for friluftsliv (ingen bestemmelser) 
4.8 Hensynssone for bevaring av kulturmiljøer 
4.9 Hensynssone for båndlegging etter annet lovverk 
 
5. Kommuneplanens forhold til reguleringsplaner 
 
6. Dokumentasjon (kun retningslinjer) 

 
Begrepsbeskrivelser: 

Begrep: Beskrivelse: 

Sone A: Område for bykjernen Kongsberg sentrum og Hvittingfoss sentrum. Prioritert 
sone for boliger og A-næringer. Se arealplankart for soneinndeling. 

Sone B: Område prioritert for boligvekst og B-næringer. Se arealplankart for 
soneinndeling. 

Sone C: Resten av kommunen. Sone for C-næringer. 

A-næring: Arbeidsplassintensiv eller besøksintensiv næring. 

B-næring: Næring med lavere arbeidsplass- og besøksintensitet. 

C-næring: Plass- eller transportkrevende næring. 

Plasskrevende varehandel: Salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer, samt salg fra planteskoler og hagesentre. 

Volumvarer: Volumvarer er møbler, hvitevarer og brunevarer. 

Frittliggende 
småhusbebyggelse: 

Eneboliger og tomannsboliger. 

Konsentrert 
småhusbebyggelse: 

Bolig med inntil 4 boenheter, kjede- og rekkehus. Alle med inntil tre målbare 
plan der bygningens høyde er innenfor pbl § 29-4. 

Blokkbebyggelse: Andre større boligbygg med flere enn fire boenheter. 

Kulturminne: Spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter 
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

Kulturmiljø: Områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller 
sammenheng. 

Bevaringsverdi: Kulturminner merket med bevaringsverdi i Temaplan bevaring for Kongsberg 
byområde vedtatt 16.04.04, kommuneplanens arealdel eller i 
reguleringsplan og andre kulturminner identifisert av vernemyndighetene. 

Verneskoggrense: Verneskoggrensen fremgår av kartet «Verneskog i Kongsberg», vedtatt 
28.09.93. 

Bymarka: LNF-områder og grønnstrukturer rundt byen innenfor hensynssonen for 
friluftsliv på plankartet. 

 
§ 1 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
 
Bestemmelsene gjelder for hele kommunen uavhengig av arealformål med mindre annet 
er spesifisert. Bestemmelsene gjelder sammen med arealplankartet. 
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§ 1.1 Plankrav - hjemmel: pbl § 11-9 nr. 1 
 
Før det kan gis tillatelse til tiltak i områder avsatt til utbygging etter pbl § 11-7, pkt. 1, 2 og 
4, og som krever søknad og tillatelse etter pbl. § 20-1 bokstav a, b, d, l og m skal området 
inngå i en reguleringsplan som gir hjemmel for tiltaket. 
 
Etter pbl § 11-10 pkt. 1 gjelder ikke plankrav for: 
• Tiltak som er søknadspliktige og kan forestås av tiltakshaver etter pbl § 20-2. 
• Tiltak som omfatter inntil seks boenheter i eksisterende byggeområder, som 

o ikke krever dispensasjon etter pbl. § 19-2, 
o ikke gjelder bebyggelse med støyfølsomme bruksformål innenfor gul og rød 

støysone jf. T-1442/2012 (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, 
skoler og barnehager). 

• Adkomstveier under 100 meter. 
 
 
§ 1.2 Utbyggingsavtaler – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 2, jf. § 17-2 
 
For å avklare forhold i forbindelse med utbygging, kan kommunen inngå utbyggingsavtale 
med utbyggere. Utbyggingsavtaler kan inneholde avtale om grunnerverv til- og 
opparbeiding av teknisk infrastruktur og grønnstruktur, rekkefølge på utbygging, kvalitet på 
tiltak, boligsosiale forhold, fordeling av kostnader, refusjon, gjennomføring eller andre 
forhold innenfor rammen av pbl § 17-3. 
 
§ 1.3 Rekkefølgebestemmelser – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 4: 
 
§ 1.3.1 Rekkefølgebestemmelser ved utbygging av bolig: 
 
Ved utbygging av boliger kan det ikke gis byggetillatelse før det er: 
• Tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet. 
 
Ved utbygging av boliger, kan det ikke gis brukstillatelse før det er: 

 Etablert trygge gang- og sykkelforbindelser til lekeplasser, skole, barnehage,            
idrettsanlegg, stoppesteder for offentlig kommunikasjon. 

 Tilrettelagt for kollektivtrafikk med tilgjengelige bussholdeplasser. 
 
Utbygging av boliger skal skje i rekkefølge fastsatt i boligbyggeprogram for Kongsberg 
kommune. 
 
For mindre boligfelt utenfor nærsentrum for Jondalen og Efteløt, kreves  trygg gang- 
sykkelveg fram til nærmeste busslomme. For større boligfelt må busslomme ligge i nær 
tilknytning til boligfeltet. 
 

Før det kan gis byggetillatelse for boliger i området Kongsberg syd/Skrubbmoen, skal det 
være tatt i bruk 500 nye boenheter i sone A og Raumyr barneskolekrets med virkning fra 
01.01.2014. 
 
Før  boliger ved Kongsberg syd/Skrubbmoen kan tas i bruk, skal det være etablert ny 
gangbru til Kongsgårdsmoen og det skal være tilfredsstillende bussbetjening for området. 

Før det gis tillatelse til å ta i bruk boliger ved Rødshøgda, skal ny E134 være åpnet i 
Sellikdalen. 
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Før det gis tillatelse til nye boliger ved nytt boligfelt ved Moane gnr 8639/1, skal ny E134 
være åpnet til Saggrenda. 

 

§ 1.3.2 Rekkefølgebestemmelser ved utbygging av næring, offentlig/ privat tjenesteyting og 

handel: 

 
Ved tiltak som omfatter bygninger i sone B kan det gis brukstillatelse når det er tilrettelagt 
for kollektivtilbud med tilgjengelige bussholdeplasser. Nye næringsareal ved  
Basserudåsen (Diseplass), kan ikke tas i bruk før ny E134 er åpnet. Ny 
dagligvareforretning ved Toppen, kan ikke tas i bruk før før ny E134 er gjennomført fram til 
Sellikdalen. Næringsområde Diseplass, kan ikke tas i bruk før ny E134 er åpnet ved 
Moane og at det er etablert sammenhengende gang/sykkelvei til Sentrum. 
 
§ 1.4 Variert boligsammensetning – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 8 

 
     Ved oppstart av regulering kan kommunen bestemme at boligområder med mer enn 10 

boenheter skal ha variert boligsammensetning. Andelene fastsettes i 
reguleringsbestemmelsene. 

 
§ 1.5 Vann og avløp – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 3 
 
Tiltak skal planlegges og gjennomføres i tråd med norsk VA-norm. 
 
§ 1.6 Veg og avkjørsler – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 3 
 
Det skal være mulig å snu aktuelle kjøretøy på egen tomt eller på fellesareal avsatt til 
avkjørsel / parkering dersom et eller flere av følgende kriterier er tilstede: 
• Bolig som har avkjørsel til hovedveg, samleveg eller gang- og sykkelveg. 
• mer enn 2 boenheter er knyttet til en avkjørsel. 
• mer enn 4 biloppstillingsplasser knyttet til en avkjørsel. 
• næringsvirksomhet utenfor sone A  
 
Der slik snuplass vil forringe kulturmiljøet kan det gjøres unntak fra dette kravet i hensynssoner for 

bevaring av kulturmiljø og for eiendommer med bygninger regulert til ”bygninger som skal 

bevares”. 

Avkjørsel skal oppfylle fysiske krav gitt av veimyndigheten. Maksimal tillatt bredde på 
avkjørsel til boligtomt er 4 m. 

I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander (herunder parkering) mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
Enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten kan tillates. 

Andre løsninger kan reguleres gjennom reguleringsplan. 

§ 1.7 Fjernvarme/energi – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 3: 
 
Nye bygg over 250 m2 BRA innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal tilknyttes 
fjernvarmeanlegget, jf. pbl § 27-5. 
 
Unntak fra tilknytningsplikten; 

 der bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være en bedre løsning for miljø. 

 der fjernvarmeleverandør ikke kan levere fjernvarme eller tilby lokal varmeforsyning               
i påvente av utbygging av fjernvarmenettet. Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse fra 
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fjernvarmeleverandør før kommunen gir tillatelse til tiltak. 
 

Retningslinje: 
 
Ved større reguleringsplaner skal det utarbeides en energiutredning over de vurderinger som er gjort for å 
redusere energibruk, klimagassutslipp og tiklrettelegge for bruk av alternative, fornybare energikilder. 
 
Passivhus, nullhus og positivhus: 
I byggeområder som ikke tilknyttes fjernvarme, skal passivhus, nullhus og positivhus vurderes. Det skal tas 
hensyn til energibruk ved lokalisering og utforming av byggeområdet og muligheten for bruk av alternative, 
fornybare energikilder. 

 

§ 1.8 Ras – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6 
 
I områder hvor det kan være marin leire, kan det ikke gis tillatelse til tiltak som kan påvirke 
stabiliteten av grunnen, uten at det er gjennomført geotekniske grunnundersøkelser evt 
geotekniske vurderinger i henhold til NVEs retningslinjer 2/2011 ”Flaum og skredfare i 
arealplanar”. 
 
 

Retningslinje: 
 
Vurderinger som utføres og dokumentasjon som lages i forbindelse med vurdering av ras, skal utføres av 
sakkyndig og være i henhold til “Retningslinjer for planlegging og utbygging langs vassdrag” fra NVE. 
 

 

§ 1.9 Flom – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6 
  
I områder langs vann og vassdrag som kan rammes av 200-års flom er det ikke tillatt å 
oppføre bygninger eller konstruksjoner uten at det er dokumentert at disse, eventuelt etter 
gjennomførte sikringstiltak, ikke vil være utsatt for betydelige vannskader eller 
setningsskader fra en 200-års flom. Dersom nivået for 200-års flom i området ikke er kjent, 
skal tiltakshaver få gjennomført flomberegninger som dokumenterer nivået. Søknad om 
tiltak i flomutsatte områder skal forelegges Norges vassdrags- og energidirektorat til 
uttalelse. 
 

Retningslinje: 
 
Vurderinger som utføres og dokumentasjon som lages i forbindelse med vurdering av flom, skal utføres av 
geoteknisk sakkyndig og være i henhold til “Retningslinjer for planlegging og utbygging langs vassdrag” fra 
NVE. 
 

 
 
§ 1.10 Støy – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6 
 
Støygrenser i støyretningslinje T-1442/ 2012 tabell 3 legges til grunn ved etablering av ny 
støyende virksomhet og ved utbygging av og bruksendring til bebyggelse med 
støyfølsomme bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og 
barnehager) og opprettelse av grunneiendom til samme formål. 
 
Der det kan være støy over grenseverdiene og støyforholdene ikke er kjent, skal 
tiltakshaver få gjennomført støyberegning som dokumenterer forholdene før det kan gis 
tillatelse til tiltak.  
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Støy fra bygge og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i støyretningslinje 
T-1442/2012 
 
Unntak: 
Innenfor Sone A i Kongsberg sentrum gjelder følgende for bygninger med minimum 3 
etasjer: 

 I boliger skal minst 50 % av oppholdsrommene og mer enn 50 % av soverommene i 
hver boenhet ha minst ett vindu/glassdør som kan åpnes i fasade med støybelastning 
Lden=55 dB eller lavere. 

 I pleieinstitusjoner, skoler og barnehager skal alle oppholdsrom ha minst ett 
vindu/glassdør som kan åpnes i fasade med støybelastning Lden=55 dB eller lavere. 

 Oppholdsrom som har støybelastning over Lden=55 dB ved alle vinduene, skal ha 
tilstrekkelig beskyttelse (solbeskyttelse, kjøling, forsert ventilasjon e.l.) slik at 
innetemperaturen er behagelig ved alle temperatur- og solforhold uten at vinduene åpnes. 
 
Der jernbanestøy er dominerende kan de ovenfor angitte grensene økes med 3 dB. 
 
 
§ 1.11 Parkering – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 
 

Alle eiendommer skal ha tilstrekkelig plass til parkering på egen eiendom, eller ved 
frikjøpsordning eller tinglyst rettighet om reserverte plasser på annen eiendom. Dersom 
parkering skal etableres på annen eiendom skal tinglyst dokument som kommunen godtar 
fremlegges før igangsettingstillatelse gis. 
 

Kvalitetskrav bilparkering: 
Biloppstillingsplassene skal dimensjoneres etter vegvesenets vegnormaler. Areal for 
varelevering og renovasjon kommer i tillegg til biloppstillingsplassene. Overflateparkering 
med plass til mer enn 20 biler skal deles opp med grøntstruktur med trær/busker. Minst 
halvparten av biloppstillingsplassene skal legges i anlegg under bakken eller under annen 
bebyggelse) når det for tiltaket er krav om mer enn 10 biloppstillingsplasser i sone A eller 
20 biloppstillingsplasser i sone B. Areal som trengs for inn- og utkjøring fra annen 
biloppstillingsplass / garasje godkjennes ikke som en del av parkeringsdekningen. Ramper 
til parkeringskjellere og parkeringshus skal legges inn i bygningene. Der det er krav om 
biloppstillingsplasser for forflytningshemmede skal disse utgjøre minst 5 % av antall 
parkeringsplasser. Alle parkeringsanlegg med 5 biloppstillingsplasser eller fler skal utstyres 
med lademulighet for el-bil ved minst 5 % av plassene, minimum én plass. 
 
Kvalitetskrav sykkelparkering: 
Sykkelparkeringsplassene skal ligge så tett opp til inngangene som mulig. Syklene skal 
kunne låses til en fast innretning og minst halvparten av syklene skal kunne plasseres 
under tak. Krav til antall sykkeloppstillingsplasser skal tilfredsstilles på egen tomt eller 
fellesareal. 
 

 
§ 1.11.1 Frikjøpsordning bilparkering: 
 
Frikjøpsordningen er en frivillig ordning som kan tilbys for alle formål i sone A i stedet for å 
etablere parkering på egen eiendom. Frikjøpsbeløpet for hver manglende plass er 150 000 
kroner per plass per 1.1.2013. Beløpet indeksreguleres den 1.1. hvert år. Byggearbeidet 
skal ikke igangsettes før innbetaling av beløpet er foretatt. Beløpet skal bidra til å dekke 
kommunens kostnader med å styrke offentlig parkeringsdekning i sone A. 
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§ 1.11.2 Normkrav bil- og sykkelparkering: 

 

Krav til antall biloppstillingsplasser 

Parkeringsformål Sone A Sone B Sone C 

Boliger < 30 m2  - Min 0,5  Min 0,8 

Boliger 30-60 m2 BRA Min 0,5 Min 0,8 Min 1 

Boliger >60 m2 BRA* Min 1  Min 1,2 Min 1,5 

Detaljhandel med inngang direkte fra handle-
gate vist i kommuneplanens arealkart pr. 100 
m2 

Min 0 Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kjøpesenter og dagligvare per 100 m2 BRA Min 1  Min 2  Min 2  

Kontor per 100 m2 BRA Min 0 Min 0,5  Min 0,5  

Annen handel per 100 m2 BRA Min 0,5 Min 0,5  Min 0,5 

Industri, verksted, lager, engros per 100 m2 
BRA 

Ikke aktuelt Min 0,3  Min 0,3  

 

* For boliger >60 m2 BRA skal det i tillegg avsettes 0,2 plasser per bolig til gjesteparkering. 
Ved etablering av felles parkeringsanlegg skal gjesteparkeringsplasser merkes. 
 
Felles publikumsarealer og lagerareal / varemottak / senterkontor / publikumstoaletter / 
tekniske rom til forretningene inngår ikke i arealgrunnlaget til parkering. Sum antall 
oppstillingsplasser avrundes oppover til nærmeste hele plass. 
Der tinglyst ordning om bildeling, mobilitetsplan e.l. gjøres gjeldende, kan endelig antall 
biloppstillingsplasser fastsettes ved skjønn. 
 

Krav til minimum antall sykkeloppstillingsplasser 

Parkeringsformål Sone A Sone B Sone C 

Boliger < 30 m2 1 1 1 

Boliger > 30 m2 2 2 2 

Kjøpesenter per 100 m2 BRA 4 4 2 

Detaljhandel med inngang direkte fra handlegate 
vist i kommuneplanens arealkart pr. 100 m2 BRA 

2 2 2 

Kontor per 100 m2 BRA 2 2 2 

Handel (generelt unntatt kjøpesenter) per 100 kvm BRA 2 2 2 

Industri, verksted, lager, engros per 100 kvm BRA 2 2 1 

 

Felles publikumsarealer og lagerareal/varemottak/senterkontor/publikumstoaletter/tekniske 
rom til forretningene inngår ikke i arealgrunnlaget til sykkeloppstilling. Sum antall 
oppstillingsplasser avrundes oppover til nærmeste hele plass. 
 
Dersom kravet medfører mere enn 20 oppstillingsplasser, fastsettes det endelige antallet 
ved skjønn. 
 
Normkrav for bil- og sykkelparkering til andre formål: 
For andre arealformål som bl.a. servicefunksjoner (institusjoner, idrettsanlegg, 
forsamlingslokaler, hotell, bevertning osv.) fastsettes antall parkeringsplasser ved skjønn i 
henhold til retningslinjen. 
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Retningslinje: 
 
Ved skjønnsmessig vurdering av krav til antall biloppstillingsplasser og sykkeloppstillingsplasser for andre 
arealformål skal det vektlegges aktuelle brukergrupper, tidspunkt for aktuell bruk, nærhet 
til kollektivnett og gang- og sykkelvegnett, nærhet til offentlig og privat sykkelparkeringsanlegg og avstand 
fra lokalisering av brukergruppe til den aktuelle servicefunksjonen. 
 
Følgende tall benyttes som retningslinje for skjønnet. Det vil bli beregnet sambruk mellom formål. 
 

Parkeringsformål Sone A  Sone B Sone C 

Hotell, per 100 m2 BRA 1 – 2  2 – 6  2 – 6 

Restaurant, per 10 seter  1 1 – 6  1 – 6 

Gatekjøkken, per 5 årsverk  2  5 – 9  5 – 9 

VG skoler, høyskoler, universitet per 10 årsverk  3 3 – 8  3 – 8 

Barne- og ungdomskole, per 10 årsverk 3 3 – 6  3 – 6 

Barnehage, per avdeling (ansatteparkering) 1 2 3 

Kino, teater, per 10 seter 0,1 1 – 5 1 – 5 

Idrettsanlegg, per 10 tilskuerplasser 0,5  0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 

Mosjonslokale, per 100 m2 BRA 0,5  1 - 2 1 - 2 

Kirke, andre forsamlingslokaler, per 10 seter 0,1 1 - 6  1 - 6 

Sykehjem, per 10 senger 2 2 - 4 2  - 4 

Bilverksted, bensinstasjon, service o.l., per 10 årsverk 3 4 - 10 4 -10 

 
 

 Sykkelparkering andre formål: 
 

Parkeringsformål Sone A Sone B Sone C 

Hotell, per 100 m2 BRA 1 1 1 

Restaurant, per 10 seter 2 1 1 

Gatekjøkken, per 5 årsverk 4 2 2 

Høyskoler, per 10 årsverk 48 48  

VG skoler, barne- og ungdomskole, prosent av elevtall 90 % 90 % 80 % 

Barnehage, prosent av antall plasser 50 % 50 % 25 % 

Kino, teater, per 10 seter 2 - - 

Idrettsanlegg, per 10 tilskuerplasser 2 1 1 

Mosjonslokale, per 100 m2 BRA 4 4 4 

Kirke, andre forsamlingslokaler, per 10 seter 2 2 2 

Sykehjem, per 10 senger 2 2 1 

Bilverksted, bensinstasjon, service o.l., per 10 årsverk 2 2 1 
 

 
 

§ 1.12 Minste uteoppholdsareal (MUA) – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5: 
 
Arealkrav: 
For alle boligprosjekter skal følgende arealkrav til minste uteoppholdsareal (MUA) per 
boenhet tilfredsstilles: 
 

 Sone A Sone B Sone C 
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Boenhet > 60 m2 BRA 100 m2 100 m2 150 m2 

Boenhet < 60 m2 BRA 30 m2 30 m2 50 m2 

Minimum privat areal per boenhet 20 m2 20 m2 50 m2 

Minimum areal på bakkenivå 35 % av total 
MUA 

35 % av total MUA 35 % av total MUA 

 
Maksimal avstand fra hovedinngang til fellesarealer er 50 meter for blokkbebyggelse og 30 
meter for annen bebyggelse. 
 
Kvalitetskrav til arealer som kan regnes med i MUA: 

 Der deler av MUA er fellesareal, skal minst 50 % av  MUA-kravet  ha en helning på 
mindre enn 1:20 og ligge samlet og sentralt i boligområdet. 

 Privat uteoppholdsareal skal ligge i tilknytning til den enkelte boenheten. 

 Takterrasser og overbygd terrasse kan inngå som del av arealkrav til MUA. 

 Småbarnslekeplass kan inngå som del av fellesareal. 

 Kravet til minimum privat uteoppholdsareal pr. boenhet skal være tilnærmet flatt. 

 Arealene skal ha en utforming som gjør de egnet til formålet. Smale striper med få                    
meters bredde medregnes ikke.  

 Arealene skal opparbeides med god og varig kvalitet og skal ferdigstilles samtidig 
med boligbebyggelsen. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal 
utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. 

 
§ 1.13 Krav til lekeplasser – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 
 
Ved etablering av nye boenheter skal følgende lekeplasser være tilgjengelige for 
boenheten før det kan gis brukstillatelse; 
 

Lekeplass: Maksimal gangavstand 
fra boenheten 

Minimum krav til areal 

S    Småbarnslekeplass:    50 m. 50 m2 

N    Nærlekeplass: 150 m. 1500 m2 

S    Strøksleikeplass: 500 m. 5000 m2 

 
Unntak: 
Innenfor sone A og i utbygde områder i sone B aksepteres følgende avvik dersom 
standardkravene ikke lar seg gjennomføre: 
• Avstand til nærlekeplass kan økes til 250 m. 
• Avstand til strøkslekeplass kan økes til 750 m. 
• For spredtbygde områder i sone C kan de ulike lekeplasstypene kombineres. 
Avstandskrav kan fravikes forutsatt at det er gode alternative løsninger. 
 
Kvalitetskrav for lekeplassene: 

 Arealene skal opparbeides med god og varig kvalitet og skal ferdigstilles samtidig 
med boligbebyggelsen. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal 
utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. 

 Helning skal være slakere enn 1:5, unntatt arealer avsatt som akebakke. 

 De skal oppfylle kravene til støy i retningslinje T-1442/2012 

 Arealet skal ha en skjermet plassering, ikke være nordvendt, og det skal være sol 
ved jevndøgn kl. 15.00 på minst 50 % av arealkravet.. Lekeplasser skal være fysisk 
adskilt fra private områder. 
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 De skal tilfredsstille krav til universell utforming for atkomsten og minst 50 % av 
arealet som regnes med. 

 De skal plasseres lett tilgjengelig, og med trafikksikker adkomst fra boligene. 

 De skal møbleres multifunksjonelt slik at de gir mulighet for variert lek, samvær 
mellom barn og voksne, og gi mulighet for fellesarrangementer. 

 For nærlekeplasser og strøkslekeplasser skal det opparbeides en flerbruksflate på 
minst 20*30m med gress, kunstgress og /eller asfalt. For sykkel kan dekket være 
grus og/eller asfalt. 

 Areal til nærlekeplass og strøkslekeplass kan fordeles på flere områder så lenge 
øvrige kvalitetskrav opprettholdes. 

 
Plan for lekeplass skal godkjennes av kommunen før lekeplassen opparbeides. 
Lekeplassen skal være godkjent i hht til gjeldende regelverk og Norsk standard. 
 

Retningslinje: 
 
I prosjekter med inntil 4 boenheter for frittliggende småhusbebyggelse, regnes krav til småbarnslekeplass 
oppfylt på egen grunn. 
 
Ballplass bør utstyres med to godkjente ballmål på 3 x 2 meter og minimum ett basketstativ. Plassen bør 
kunne islegges. 
 
Nærlekeplasser bør utstyres med huske for to, hinder- og balanseløype med klatrestativ, dumphuske for to, 
lekehus med sklie og andre apparater beregnet for målgruppen. Primærmålgruppen er aldersgruppen 6-10 
år. 
 
Strøkslekeplasser bør utstyres med klatre/hinderløype, sykkelløype, bordtennisbord, sandvolleyballbane og 
skateramper og annet utstyr beregnet for målgruppen. Primærmålgruppen er aldersgruppen 11-18 år. 

 
§ 1.14 Landskap, vegetasjon og tilpasning til terreng – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6 
  
Bebyggelse og anlegg skal ikke bryte åsprofiler, landskapssilhuetter eller horisontlinjer. 
 
Bebyggelse og anlegg skal plasseres og utformes med tanke på minst mulig fjernvirkning i 
landskapet og minst mulig inngrep i terrenget. I de områdene hvor det ikke er satt krav om 
at bebyggelsen skal legges langs gate, torg eller park, bør lengderetning og møneretning 
på hovedvolumet til bebyggelsen legges langs dalsidene eller lokale markante 
terrengformer. 
 
Trær og annen vegetasjon med viktig lokal estetisk og/eller miljømessig funksjon skal 
bevares. Bebyggelse og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. 
 
Fjerning av vegetasjon på ubebygd eiendom er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til 
tiltak. Dette gjelder ikke normalt vedlikehold av utearealer, eller forvaltning av skog og 
landbruksarealer i tråd med LNF-formål. 
 
Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte. Fjellskjæringer og større fyllinger skal 
så langt mulig unngås. Støttemurer, fyllinger og fjellskjæringer med høyde på over 2 m 
skal trappes av for etablering av vegetasjon i trinnene. Fyllinger skal tilsås og beplantes 
med vegetasjon tilpasset omgivelsene. 
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Retningslinje: 
 
Ved gjennomføring av tiltak må landskapets særpreg med naturgitte og kulturskapte kvaliteter ivaretas så 
langt det lar seg gjøre. Historisk og visuelt viktige landskapsformer og randsoner skal bevares og styrkes. 
Skogkledte åsprofiler skal utgjøre en tydelig, grønn ramme omkring bebyggelsen i dalrommet. 
 
Ved reguleringsforslag og søknader om tiltak skal nærvirkning og fjernvirkning i landskapet visualiseres. 
Kommunen kan kreve at eksisterende vegetasjon registreres og kartfestes. 

 

§ 1.15 Grønnstruktur – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6 
 
      Alle tiltak skal gjennomføres slik at hensynet til en sammenhengende grønnstruktur 

ivaretas, med tanke på både naturmangfold og allmennhetens tilgang til friluftsområder, 
langs strand og vannområder. Sammenhengende friluftskorridorer mellom sentrum og 
skogområdene skal vektlegges. Vegetasjonsbelter mellom boligområder og hovedvei, 
samlevei og jernbane skal bevares. I grønnstrukturer tillates kun tiltak i tråd med 
arealformålet. Mindre anlegg for vann-, avløp eller kraftforsyning kan etableres dersom de 
ikke kommer i konflikt med formålet. 

 
For annen bebyggelse enn boligbebyggelse skal det avsettes, opparbeides og 
vedlikeholdes et grøntareal eller annet areal egnet for uteopphold på egen eiendom   etter 
følgende krav: 
 

 Sone A Sone B Sone C 

Minste areal avsatt til grøntområde/ 
uteopphold: 

5 % 10 % 15 % 

 
Tiltak som innebærer arealbruksendringer i områder avsatt til grønnstruktur kan ikke finne 
sted før området inngår i reguleringsplan (pbl § 11-9 nr 1). 
 
Arealer avsatt til grønnstruktur (med tilhørende underformål) skal ivaretas som 
grønnkorridorer, naturområder, kulturmiljøområder, landskap og/eller områder for lek, 
friluftsaktivitet og rekreasjon for allmennheten på lang sikt. Nærmere bestemmelser om 
forvaltning av de ulike områdene kan være fastsatt i reguleringsplan eller temaplan. 
  

 

Retningslinje: 
 
Der det kan være aktuelt må det vurderes å legges inn barnetråkkregistrering i nye reguleringsplaner. Det 
skal dokumenteres hvordan grønnstruktur ivaretas og sikres. Ved omdisponering av arealer til byggeformål 
skal det tas hensyn til eksisterende og planlagt grønnstruktur. Kulturlandskap som inngår i nye 
byggeområder skal i størst mulig grad disponeres slik at det blir en ressurs for nærmiljøet. 
 
I nye utbyggingsområder bør minste bredde på hovedgrøntdrag være 40 meter. Bredde inntil 20 meter kan 
tillates på kortere strekninger hvor 40 meters bredde ikke er mulig. Største avstand mellom bolig og nære 
grøntområder eller overordnet grønnstruktur bør være 500 meter. Minste størrelse på nære grøntområder 
skal være 20 dekar. 
 
Turdrag i tettbebyggelse; 
Det skal sikres ferdselsårer i tettbebygde områder som skal bindes sammen til trafikksikre nettverk. 
 
Turveier og skiløyper; 
Turveiene skal opparbeides med grusdekke i 3-5 meters bredde. Regulert bredde skal være minimum 5 
meter. Alle turveier bør tilfredsstille prinsippet om universell utforming. Utforming av turveiene må vurderes 
opp mot andre hensyn, herunder landskap, kulturminner, biologisk mangfold og jordvern. Stigningsforhold 
skal også være tilpasset det eksisterende terrenget. Deler av turveinettet vil derfor kun være tilgjengelig 
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med motorisert rullestol. Informasjon om spesielle stigningsforhold må skiltes. Turveier som inngår i det 
kommunale turveinettet skal ha belysning. 
 
Naturmangfold 
Hensyn til naturmangfoldet skal avklares før tiltak, jf. naturmangfoldloven § 7. 
For å ivareta naturmangfoldet skal det ikke gjennomføres tiltak i viktige naturtyper og økologiske 
funksjonsområder, med mindre dette er avklart gjennom utarbeiding av reguleringsplan i samsvar med 
prinsippene i naturmangfoldloven. 
 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom utbyggingsareal og 
grønnstruktur. 

 

 
§ 1.16 Løkkelandskap – hjemmel: § 11-9 nr. 8 
 
Følgende forhold skal avklares gjennom reguleringsplan ved utbygging av nye områder: 
 

 I hensynssonen for løkkelandskapet skal løkkelandskapet være førende for 
arealbruken og alle bygge- og anleggstiltak. Løkkene med steingjerder, fegater, 
rydningsrøyser, hustufter med mer, skal ikke bygges ned eller fjernes, men bevares som 
historiefortellende elementer for ettertiden. 

 Områdene i hensynssonen skal forvaltes slik at kvaliteten i løkkelandskapet 
opprettholdes og styrkes, jf rapport «Gruvearbeiderens kulturlandskap – løkkelandskapet i 
Kongsberg». 

 I hensynssonen for løkkelandskapet skal løkkelandskapet tas vare på og utvikles 
som positive og identitetsskapende elementer i et helhetlig utviklingsperspektiv. 

 Steingjerder skal ivaretas i den grad de kan utgjøre formålsgrenser (gjerne inn mot 
offentlige områder, friluftsområder etc.) og plangrenser. 

 For steingjerder som skal bevares, tillates ikke terrenginngrep innenfor en sone på 
2 m på hver side av steingjerdet. Det tillates å fjerne større trær innenfor sonen som kan 
være til skade for steingjerdene eller for bebyggelse. 

 Steingjerdene i fegater, kan kun brytes der dette er nødvendig. Ved bryting av 
steingjerder som skal beholdes, skal disse repareres. 

 I byggeområder kan løkker inngå i grønnstrukturen og til lekeplasser. 

 Der det gis tillatelse til å fjerne steingjerder, rydningsrøyser, tufter, åkerflater mellom 
terrassekanter, åkerhakk og åkerfurer, skal det før fjerning utarbeides detaljkart av alle 
synlige spor ved innmåling i 1:1000, fotografering, beskrivelse og tolkning. 
Nøyaktighetskrav +/- 0,5 m. 

 Søknader og meldinger om tiltak som vil kunne få konsekvenser for 
løkkelandskapet i hensynssonen, skal sendes  til uttalelse til regional 
kulturminnemyndighet.  
 

Retningslinje: 

Dokumentasjonen utføres av kvalifisert fagpersonell med kunnskap om denne type kulturminner og 

kulturlandskap. 

Dokumentasjonsmaterialet leveres Kongsberg kommune digitalt og som PDF. Materialet skal være offentlig 

tilgjengelig. Kongsberg kommune lagrer materialet på kart og i planmappen. Buskerud fylkeskommune skal 

ha kopi av rapport. 

 



Vedtatt av kommunestyret 12. november 2014  Side 13 av 28 

 
§ 1.17 Bevaring av kulturminner og kulturmiljøer – hjemmel: § 11-9 nr. 7 
 
Kulturminner og kulturmiljøer med bevaringsverdi tillates ikke fjernet, unntatt der det 
dokumenteres at den tekniske tilstanden er svært dårlig. Når viktige samfunnsinteresser 
tilsier det, kan det også gis tillates til å fjerne kulturminner med bevaringsverdi. 
 
Nye tiltak i nær tilknytning til kulturminner eller kulturmiljøer med bevaringsverdi skal 
utføres slik at bevaringsverdiene ivaretas. 
 
Der den eldre bebyggelsen er sammenkjedet mot gata, skal også nye hus mot gata 
sammenkjedes. 
 
Ved fasadeendring av kulturminne med bevaringsverdi kan kommunen kreve tilbakeføring 
til tidligere utseende. 
 
For kulturminner med bevaringsverdi oppført før 1930 skal autentiske bygningsdeler 
bevares med mindre restaurering ikke er mulig eller uforholdsmessig kostbart. 
 
Takoppløft, arker, nedskjæringer i takflate, takvinduer og balkonger tillates ikke på 
hovedfasade mot gate/torg/park. 
 

Retningslinje: 
 
Ved søknad om å fjerne et kulturminne med bevaringsverdi, kan kommunen kreve tilstandsrapport 
utarbeidet av kvalifisert foretak med særlig kjennskap til vedlikehold og istandsetting av kulturminner og 
eldre bygninger. 
 
Før det gis tillatelse til tiltak som er klassifisert i bevaringsplan for byområdet med høy verneverdi (B) eller 
svært høy verneverdi (A) skal det innhentes uttalelse fra kulturvernmyndighetene. Det samme gjelder andre 
tiltak som har betydning for bygningsmiljøene og gateløpene. Før det gis tillatelse til riving av bygninger 
med vernekategori A eller B i bevaringsplan for byområdet og verneverdige bygninger ellers i kommunen, 
skal saken være forelagt Utvalg for miljø og utvikling. 
 
Kulturminnet skal beholde sin karakter eller tilbakeføres til tidligere tilstand som kan dokumenteres. Ved 
tilbakeføring skal det benyttes tidsriktige detaljer og bygningsdeler. Ved fasadeendring kan kommunen 
kreve tilbakeføring til tidligere utseende. 
 
I hensynssone for bevaring av kulturmiljø skal nybygg og tilbygg plasseres og utformes i tråd med de 
historiske bygningsstrukturer lokalt i området og tilpasses bygningsmiljøet med tanke på møneretning, 
utnyttelse, størrelse, høyde, ytre form, proporsjoner, material- og fargebruk. 
 
Nybygg og tilbygg kan gis en nåtidig utforming slik at det framgår hva som er nytt. 

 

 

§ 1.18 Estetikk – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6: 
 
Ethvert tiltak skal utformes med høy visuell kvalitet og tilpasses områdets egenart og 
tiltakets funksjon med hensyn til målestokk, struktur, høyder, materialbruk og farger. 
Bebyggelse og anlegg kan samtidig gis et nåtidig uttrykk slik at det fremgår hva som er 
nytt. 
 
Bebyggelse og anlegg skal plasseres og utformes slik at de bidrar til å skape gode uterom 
og byrom. Det skal benyttes naturlige og varige materialer. 
 
Mot gater og torg i sone A er det ikke tillatt med arkader, inntrukket første etasje, utbygg 
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over fortau samt store og utstikkende terrasser og balkonger. 
 
Større bebyggelse og fasader skal deles opp i mindre volumer og fasadeseksjoner for å 
bevare og videreføre målestokken i den tradisjonelle eiendomsstrukturen. 
 
Kontainere og anlegg for avfallshåndtering skal bygges inn, mens anlegg for avfall kan ha 
unntak for frittliggende småhusbebyggelse. 
 
 

Retningslinje: 
 
Alle planmessige virkemidler skal søkes brukt for å sikre estetikk og funksjonalitet i bolig- og 
næringsprosjekter. 
 
Bebyggelse eller anlegg med helt særskilt funksjon og betydning for fellesskapet kan tillates å bli mer synlig 
i bybildet forutsatt høy arkitektonisk kvalitet og positive bidrag til omgivelsene. 
 
Innenfor LNF-områdene skal det legges vekt på tilpasning av nye tiltak til kulturlandskap, tunform og 
stedegen byggeskikk. 
 
Terrasser og balkonger skal framstå i en god visuell helhet som en integrert del av bygningene. 
 
Kommunen kan kreve at situasjonsoppriss av fasadene mot gate/veg/torg/tun og fotos av omkringliggende 
bebyggelse sendes kommunen sammen med søknad om tiltak. 
  
For større byggetiltak (>20 boliger / >500 m2 BRA) eller viktige byggetiltak kan kommunen be om at det 
legges frem alternative løsninger. 

 
§ 1.19 Byggehøyder – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 
 
Ved bruk av to pulttak, der minst 3/4 deler av veggflaten under høyeste gesims er dekket 
med en annen bygningsdel, kan høyeste gesims tilsvare maksimal angitt mønehøyde. 
 
Ved bruk av skråtak kan arker og takoppløft inntil 1/3 av hver takflate tillates i tillegg til den 
tillatte gesimshøyden så lenge disse holdes lavere enn hovedvolumets mønehøyde. Dette 
gjelder ikke fritidsbebyggelse eller fasader mot bygater/torg/park. 
 
Utenfor sone A skal det ikke bygges høyere enn at bygningene naturlig tilpasses 
omkringliggende bebyggelse. 
 
Bebyggelsens høyde mot gater og plasser skal varieres. 
 
 

Retningslinje: 
 
Der bygningene ligger sammenkjedet mot gata, bør gesimshøyde mot gata målt i m.o.h. være minst 0,5 m 
og maksimalt 1,5 m høyere/lavere enn nærmeste nabobygning langs gateløpet. 
 

 
§ 1.20 Byggegrenser – hjemmel pbl § 11-9 nr. 5: 
 

Byggegrenser i reguleringsplan og kommuneplan mot kommunal veg, jernbane og 
naboeiendom gjelder for bygninger og anlegg. 

Byggegrenser i reguleringsplan og kommuneplan gjelder ikke nødvendige støttemurer 
under forutsetning av at de ikke kommer i konflikt med fastsatte frisiktsoner. Byggegrenser 
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for riks- og fylkesveger gjelder også støttemurer. 
  

 
§1.20.1 Byggegrense mot vann og vassdrag: 
 
Der gjeldende reguleringsplan ikke regulerer byggegrense mot vann og vassdrag, er 
søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 ikke tillatt; 

 inntil 100 meter langs Lågen 

 inntil 50 meter langs øvrige vann og vassdrag med årssikker vannføring og/eller 
som er avmerket på plankartet 
 
Andre byggegrenser kan fastsettes i reguleringsplan. 
 
Unntak fra byggegrensene: 

 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter pbl § 20-2. Tiltak skal ikke komme i 
konflikt med natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 Etablering og drift av infrastrukturanlegg for strøm/tele/vannforsyning og avløp. 

 Tilrettelegging for allment friluftsliv. 

 Tiltak for universell tilgjengelighet (HC-fiskeplasser, turstier, badeplasser m.m.) 

 Forbedring- eller justering av biotoper 

 Reduksjon av forurensning (mindre avløpsanlegg, fangdammer, gjenåpning av 
bekkeløp m.m.) 

 Reduksjon av erosjonsfare (elveforbygninger, plastring av grøfteutløp, etablering av 

 vegetasjon 
 
§ 1.20.2 Byggegrense mot veg og nabogrense:  

Byggegrense for ny E134: Følgende byggegrenser gjelder der ikke annet framgår av 
godkjent reguleringsplan. 

Damåsen – Gamlegrendåsen tunnel: 100m 

Tislegård – Sellikdalen: 50 m 

På nordsiden av ny E134 på strekningen Trollerudmoen – Moane tunnel: 100 m 

På sørsiden av ny E134 på strekningen Trollerudmoen – Moane tunnel: 50 m 

Moane tunnel – Saggrenda: 100m 
 

Sone A: Byggegrense legges i en avstand 2 m fra regulert vegformål for kommunale veger 
(gate, vegkant, fortau, gang- og sykkelveg). Før utbygging skal gata inngå i 
reguleringsplan. For små utbygginger unntatt fra plankrav, skal vegmyndigheten for 
kommunale veger uttale seg om byggverkets plassering. For riks- og fylkesveger skal 
plasseringen godkjennes av vegmyndigheten. 
 
For sone C, settes byggegrense for Fv 32, Fv 37, Fv 40 og Fv 286 til 50 m. 
  

Alle soner: Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger kan oppføres inntil 1 m fra 
eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. 
Slike mindre bygninger skal også ligge minst 3 m fra kanten av regulert atkomstveg/ 
fortau. Ved innkjøring til garasje vinkelrett skal avstanden til kant regulert atkomstveg / 
fortau økes til 7 m. For områder som ikke er regulert, måles avstandene fra vegskulderen. 
Vegmyndighet for riks- og fylkesveger, skal uttale seg i slike saker (i uregulerte områder).   

 

Retningslinje: 
Sone B: Byggegrense kan i reguleringsplan settes til 20 m for  eksisterende E134 og FV32 
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(Drammensveien, Bergmannsveien, Sandsværveien og Tuftveien) . 

For Fv 40 (Laagendalsveien og Numedalsveien), kreves normalt 50 m byggegrense. Fv. 40 i sone B i 
Hvittingfoss nord for Gulliveien, kan byggegrensa settes til 20m. 
 
For Gomsrudveien settes byggegrense til 25 m. 
 
For øvrige fylkesveger er byggegrensa 15 m fra senterlinje veg.  Byggegrense kan settes til 4 m fra vegkant 
for gang- og sykkelveger. Der det er regulert mindre byggegrense mot veg, gjelder reguleringsplan. 

 
 
§ 1.21 Skilt – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 
 
Krav til søknad: 
Alle skilt og reklameinnretninger, unntatt godkjente veg- og trafikkskilt, som vil bli synlige 
fra allment tilgjengelige områder skal godkjennes av kommunen før de settes opp. 
 
Unntak fra søknadsplikten: 
Mindre skilt, løsfot-skilt /-reklame, reklame/logo på vinduer, markiser / flagg o.l. med 
reklame/logo, ved kortvarig annonsering av arrangementer o.l. og reklameskilt internt på 
idrettsanlegg og som ikke retter seg mot forbipasserende er unntatt fra søknadsplikten. 
Kravene og retningslinjene til utforming/plassering gjelder også for disse skilt og 
reklameinnretningene. 
 
Utforming: 
Skilt- og reklameinnretninger skal tilpasses omgivelsene og bygningene de plasseres på. 
 
Følgende skilt tillates ikke: 

 Sammenhengende markering og reklamebånd. 

 Blinkende og/eller skiftende eller bevegelig reklame. 

 Lyskasser. 

 Skilt montert på møne, takflate, gesims, gjerde eller lignende. 

 Skilt- og reklameinnretninger som er til hinder for allmenn ferdsel eller medfører 
ulempe for bevegelseshemmede eller brøyteredskap. 

 Skilt som reklamerer for forretninger, virksomhet eller produkter som er lokalisert 
andre steder. 

 
 

Retningslinje: 
 
Skilt skal ha en god utforming og kvalitet og være tilpasset bygningens arkitektur og områdets egenart. Ved 
utforming skal uttrykk, farge og størrelse ses i sammenheng slik at resultatet ikke virker dominerende. 
Bakgrunnsfargen på plateskilt skal være nøytral og neddempet. 
 
I områder hvor bevaringshensyn er viktig og på bevaringsverdige bygninger/anlegg, skal det tas spesielle 
hensyn til dette. 
 
Skilt kan bare dekke en mindre del av fasaden, begrenset til ¼ av bygningens horisontale fasadelengde 
men maksimalt 4 meter. Unntak kan gjøres dersom det er spesielle behov pga. tilpasning til 
bygningsfasaden. 
 
Markiser, flagg o.l. med reklame/logo skal harmonere med bygningens arkitektoniske uttrykk og omgivelse 
både når det gjelder utforming og antall. 
 
Reklame på vinduer kan plasseres som åpne bokstaver/logo, ikke som tette og dominerende bånd. Skilt på 
bygninger skal plasseres på veggflater, som hovedregel over/ved inngangsdør og ikke dekke over 
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fasadeelement som gesimsbånd, vindu, søyle, dekorelement e.l. 
 
Størrelse og antall: 
For hver virksomhet tillates kun ett veggskilt, unntatt der virksomheten henvender seg mot flere gater, eller 
når virksomheten ønsker å benytte lokalt firmanavn i tillegg til bransje-/kjedelogo. Virksomheter som 
henvender seg til gateplan kan i tillegg ha ett uthengsskilt på fasaden. Uthengsskilt kan ha areal inntil 
0,5 m2 og ikke større bredde (utheng) enn 1 m. Fri høyde under skiltet skal være minst 2,5 m. Antall skilt 
og skiltstørrelse i et område/på en bygning må ses i sammenheng slik at de ikke virker dominerende. For 
flere virksomheter i samme bygning og for virksomheter uten direkte inngang fra gateplan, skal utforming 
og plassering samordnes slik at det oppnås en god estetisk helhetsvirkning. 
 
Det er kun tillatt med én løsfot-skilt/-reklame utenfor hver butikkinngang. 
 
Merkevarer: 
Merkevareforhandlere utenfor sentrumsområdene som, i tillegg til tillatt antall skilt, har behov for å profilere 
flere ulike merkevarer, skal samle denne skiltingen på en veggtavle eller frittstående skiltsøyle. Størrelsen 
på veggtavlen/skiltsøylen må ses i forhold til fasader og andre omgivelser. 
 
I sentrumsområdene i handlegater og ved torg kan merkevareforhandlere med fasader som henvender seg 
til fotgjengere benytte en skilttavle inntil 0,5 m2 for å profilere merkevarer dersom tavlen lar seg innpasse 
på fasaden nær inngangen. 
 
Nærings- og handelsområder: 
Det tillates felles opplysningsskilt for virksomhetene i et område. Skiltene samles i en egen skilttavle/søyle 
og plasseres ved adkomsten til området. For spesielt store næringsbygg og bygg med utforming som gjør 
det særskilt påkrevet, kan det gjøres unntak fra bestemmelsene om tillatt størrelse. Virksomheter i samme 
nærings- og handelsområde skal samordne utforming og plassering av skilt og reklame slik at det oppnås 
en god estetisk helhetsvirkning. 
 
Bensinstasjoner: 
I tillegg til antall skilt kan det tillates skiltmast. Enkeltskilt kan plasseres langs kanten på pumpetak i stedet 
for på vegg. 
 
Dagligvareforretninger: 
Dersom dette lar seg innpasse på fasaden nær inngangen, kan dagligvareforretninger i begrenset omfang 
tillates å sette opp reklameskilt for dagligvarer. 
 
Fremmedreklame: 
Skilt og reklameinnretninger med fremmedreklame (reklame som ikke er knyttet til virksomheten på 
eiendommen) er ikke tillatt. Det tillates allikevel når reklamen kun henvender seg internt i idrettsanlegg eller 
lignende områder. 
 
Vedlikehold og fjerning av skilt 
Skilt og reklame skal vedlikeholdes og fjernes når det ikke lenger er aktuelt. 

 
§ 1.22 Gjerde og hekk – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6 
 
Gjerder, hekker, steiner e.l.kan det plasseres  i eiendomsgrense, med unntak av 
fritidseiendom. Materialvalg og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene og 
maksimalt tillatt høyde er 110 cm. Der det er behov for gjerde som sikring, kan det tillates 
høyde over 110 cm, jf. TEK10 § 12-17.  Gjerder, hekker, seiner o.l er ikke tillatt i 
frisiktssonen. 
 
§ 1.23 Kabler og ledninger – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6 
 
I sone A og B og i områder avsatt til fritidsbebyggelse skal nyetablering eller omlegging av 
høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. 
legges i bakken, med unntak av jernbanens kjøreledning. 
 
§ 1.24 Universell utforming – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 
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I utbyggingsprosjekter med 3 eller flere boenheter skal minst 30 % av boenhetene 
tilfredsstille krav i TEK10 om tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på 
inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. 
 
§ 1.25 Midlertidige bygninger og utendørslagring – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 6: 
 
Oppføring av midlertidige bygninger kan bare tillates for korte tidsavgrensede perioder. 
 
Midlertidige bygninger skal plasseres i tråd med arealformålet, og skal være innenfor 
tillatte høyder og volum angitt i kommuneplan eller reguleringsplan. 
 
Utendørslagring tillates bare når det kan dokumenteres at det er helt nødvendig for 
virksomhetens funksjon og når lagringen er skjermet for innsyn. Plassering av eventuelle 
kontainere skal inngå i prosjekteringen av tiltaket og bygges inn. 
 
§ 1.26 Fritidsbebyggelse – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 
 
Fritidsbebyggelse skal legges lavest mulig i terrenget. Grunnmurer/pilarer skal i 
gjennomsnitt ikke være høyere enn 50 cm og ingen steder høyere enn 1,0 m. 
 
I skrått terreng tillatelse ikke oppstue. Med skrått terreng menes at opprinnelig terreng 
faller mer enn 1,5 m i huskroppens utstrekning. 
 
Takform skal være skråtak med takvinkel fra 22 – 30 grader. Det tillates gesimshøyde inntil 
3,5 m og mønehøyde inntil 5,5 m. 
 
Bygningene skal oppføres av tre og skal beises eller males i jordfarger. Lyse farger og 
kontrastfarger godkjennes ikke. Taktekking skal være mørk og matt, for eksempel torvtak 
eller tretak. 
 
Ved regulering av områder til fritidsbebyggelse, skal maksimalt tillatt bebyggelse være 150 
m2 BRA som sum av alle bygninger på tomta, hvorav uthus og/eller anneks kan oppføres 
som egen (egne) bygninger hvis de oppføres maksimalt 6 m fra hytta og ikke overstiger 20 
m2 pr bygning. 
 

For eksisterende fritidsbebyggelse i LNF områder ,  lenger fra vann og vassdrag enn angitt 
i § 1.20.1 / 3.2 og under verneskoggrensen, er maksimalt tillatt utnyttelse 100 m2 BRA som 
sum av alle bygninger på tomta, herunder uthus og/eller anneks. Uthus og anneks skal 
hver for seg ikke være større enn 20 m2 BRA og kan oppføres inntil 6 m fra hovedhytta.  
 
 Fritidsbebyggelse (eksisterende og ny) nærmere vann og vassdrag enn angitt i § 1.20.1 / 
3.2 eller over verneskoggrensen, kan bygges ut på tilsvarende måte med maksimal tillatt 
utnyttelse på 60 m2 BRA. Disse bygninger kan ikke utvides i retning mot vassdrag og 
fasader kan ikke økes mot vassdrag. 
 
For eksisterende fritidsbebyggelse i bymarka tillates kun tilbygg som er nødvendig for å 
heve sanitærstandard med biologisk toalett. Innlegging av vann og opparbeidelse av 
kjørevei er ikke tillatt. 
 
Tiltak som grøfte- og ledningstraseer for vann og avløp over 100 m lengde, nye 
adkomstveger over 100 m eller andre vesentlige terrenginngrep (skjæring/fylling over 3 m) 
er ikke tillatt uten reguleringsplan. 
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Tiltak skal ikke komme i konflikt med landskap, strandsone, vilt, friluftsliv, natur- eller 
kulturvern, kulturlandskap eller samfunnssikkerhet. For tiltak i 100 meters-beltet langs 
vann og vassdrag skal tilgjengelighet for allmennheten ivaretas. 
 
 

 

Retningslinje: 
 
Nye områder bør ha middels eller høy standard. Middels standard er hytteområder med vei og strøm fram 
til hyttene, innlagt vann med rensing av gråvann og biologisk toalett. Høy standard er hytter med 
vannklosett med rensing av svartvann. 
 
Planlegging av nye områder for fritidsboliger skal sees i sammenheng med eksisterende områder. Der det 
er behov for oppgradering av infrastruktur (vei, vann og avløpsløsninger) og mulighet for fortetting i 
eksisterende områder skal det lages samlede planer for nytt og eksisterende utbyggingsområde. 
Kommunen forutsetter at berørte grunneiere samarbeider om felles regulering gjennom avtale der dette vil 
gjøre planavgrensingen mest hensiktsmessig. Slike områder skal avklares gjennom forhåndskontakt med 
kommunen før reguleringsplanarbeidet startes opp. 
 

 
§ 1.27 Boligbebyggelse - hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 og 6 

§ 1.27.1 Tillatt utnyttelse:                                                                                                                      

 I sone A skal prosent bebygd areal ikke overstige 40 % BYA inklusive 
overflateparkering. 

 I sone B skal prosent bebygd areal ikke overstige 40 % BYA inklusive 
overflateparkering. 

 I sone C skal prosent bebygd areal ikke overstige 35 % BYA inklusive 
overflateparkering. 

For boligbebyggelse der det ikke bygges garasje, skal det ved beregning av BYA legges til 
et areal på minst 25 m2 ved beregningen av BYA for avsatt areal til fremtidig garasje. 

 

§ 1.27.2 Tillatt byggehøyde, etasjeantall og krav om underetasje: 

I skrått terreng skal frittliggende småhusbebyggelse ha underetasje. Med skrått terreng 
menes her at terrenget faller mer enn 1,5 m i huskroppens utstrekning. 

 

Det tillates gesimshøyde inntil 6,5 m og mønehøyde inntil 9,0 m. I skrått terreng tillates 
gesimshøyde inntil 7,0 m og mønehøyde inntil 9,5 m.  
 
§ 1.27.3 Særlige bestemmelser for Kampestadlia sør og to boligområder på gnr 
8217/1 og 8306/1    
Kulturminnene (spesielt steingjerder og hustuft) som finnes i de tre boligfeltene og som 
kan knyttes til det gamle løkkelandskapet omkring Kongsberg, skal i størst mulig grad 
bevares, hensyntas og integreres i de utbyggings-løsningene som velges. Dette gjelder 
også et tilstrekkelig areal omkring de enkelte bevarte kulturminnene  
(minst 2 m). Terreng inngrep skal utføres på en særlig skånsom måte og boligtyper skal 
tilpasses terrenget (primært rekkehus, lavblokk etc.) Fellesarealer som grønnstruktur med 
underformål skal i størst mulig grad ha åpen naturlig vegetasjon. Områdene skal inngå i 
reguleringsplan som også omfatter tilgrensende fegate (grønnstruktur). Som ledd i 
reguleringsarbeidet, skal alle kulturminnene i området registreres og kartfestes med 
nøyaktighet i henhold til § 1.16. Det skal utarbeides en skjøtselsplan for områdene som 
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inngår som del av tilhørende utbyggingsavtale. 
 
 
§ 1.27.4 Tillatt bruk for mindre virksomheter: – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5, jf. § 31-6 
 
For boligbebyggelse tillates små tjenesteytende virksomheter, små utsalg, kontor, 
overnatting og utleie av rom, så lenge virksomheten ikke utgjør mer enn 10% av boligens 
BRA. Virksomhetene skal utnytte eksisterende bygninger, skal ikke ha andre ansatte enn 
de som bor på eiendommen, og skal ikke medføre økt støy eller vesentlig økning av 
trafikk. 
 
§ 1.28 Næringsbebyggelse – hjemmel pbl § 11-9 pkt. 5 
 
Større næringsområder skal ha skjermsone mot hovedveg. Bredde skal være minimum 
10 m. Skjermsonen skal være beplantet og kan ikke bebygges eller benyttes til utstilling, 
kjøring eller parkering. 
 
Næringsbygg skal ha flatt tak med unntak av områder hvor det er skråtak fra før. 
 
For næringsområder beliggende i sone A, skal det i utomhusplanen for området vises en 
mulig fremtidig utnyttelse eksklusiv parkering- og trafikkareal på minimum BYA = 60 %. 
 
Byggehøyder i sone A og sone B skal være minimum gesimshøyde 7 m. 
 
 

Retningslinje: 

Maksimal høyde på bygninger fastsettes i reguleringsplan. 

 
§ 1.29 Sentrumsformål, forretninger og offentlig eller privat tjenesteyting – hjemmel: 
pbl § 11-9 nr. 5 
 
For områder avsatt til sentrumsformål, forretninger og offentlig eller privat tjenesteyting 
beliggende i sone A og sone B, skal minimum BYA være 50 % eksklusiv parkerings- og 
trafikkareal. 
 
Byggehøyder skal være minimum gesimshøyde 7 m. Maksimalhøyde fastsettes i 
reguleringsplan. 
 

§ 1.30 Kombinerte formål – hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 
  
For alle kombinerte formål gjelder de strengeste bestemmelsene om utforming, utnyttelse 
og høyder som er angitt for de respektive formål der ikke annet er bestemt nedenfor; 
 

1. Område ved Kongsberghallen 
Området kan benyttes til: Offentlig eller privat tjenesteyting, idrett og/eller bolig. Det stilles 
krav om felles reguleringsplan for hele området. 
 
2. Område ved Idrettsparken. 
Området kan benyttes til: Offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage) og idrettsanlegg. 
 
3. Området ved Raumyr. 
Området kan benyttes til: Offentlig eller privat tjenesteyting, næring (A-næring) og en 
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dagligvareforretning. Det stilles krav om felles planlegging av området. Området kan ha en 
utnyttingsgrad med 60 % BYA inkl parkering. Byggehøyder: Det tillates gesimshøyde inntil 
9,5 m og mønehøyde inntil 12,0 m. Bygg som har toppetasje som er tilbaketrukket med 
minst 3 m fra fasadelivet, kan ha gesimshøyde for denne toppetasjen tilsvarende oppgitt 
mønehøyde. 
 
4. Kombinerte formål som inngår i sentrumsplan 380R 
Sentrumsplanen detaljerer arealbruken for områder avsatt til kombinert formål. Område 
beliggende mellom Dyrmyrgata, Stiksrudgata og Glabakk kan benyttes til bolig, forretning 
og/eller næring (A-næring). 
 
5. Gluggeløkka  
Området kan benyttes til boligformål og/eller offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage). 
Det tillates gesimshøyde inntil 10 m og mønehøyde inntil 13 m. Byggehøyden skal 
varieres innen området. 
 
6. Tislegård. 
Området kan benyttes til boliger og/eller næringsformål (A-næring). 
 
7. Numedalsveien (nord for Kongsberghallen) 
Området kan benyttes til plasskrevende varehandel og næringsformål (B-næring). 
 
§ 1.31 Krav til lokalisering av virksomhet - hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 
 

For utvidelse av eksisterende virksomheter som er i strid med lokaliseringskriteriene, kan 
det tillates en utvidelse på inntil 50 % BYA, maksimalt 50 m2. 
 
§ 1.31.1 Lokalisering av næringsbebyggelse, og fritids- og turistformål: 
 
I områder avsatt til næring skal følgende gjelde: 

 A-næring: Lokalisering i sone A inkl. Raumyr. 
 

 B-næring: Lokalisering: Sone B. Teknologiparken, Hellebekk / Industritunet, 
Arsenalet / Kongsgårdmoen, Bingeplass, Gomsrud (Industriveien og 
trafikkstasjonsområdet), Fredriksdal, Evju, Øya i Hvittingfoss og områder ved 
Numedalsveien. 

 

 C-næring: Lokalisering: Sone C. Stengelsrud, Moane, Saggrenda, Toppen, 
Diseplass, Heistadmoen. På Heistadmoen øst og gnr 104 bnr. 76 kan det i tillegg 
tillates tjenesteyting, bevertning, aktivitetspark med overnatting, idrettsanlegg. 

 

 Majorplass: Området kan benyttes til hestesenter/rideskole med nødvendig 
overnatting for drifta av anlegget. 

 
Avsatte områder for fritids- og turistformål: 

 Områder ved Blefjell, Omholtfjell, Funkelia, Saggrenda nord, Moen, Jordbrua og 
Øya i Hvittingfoss. 

 

Retningslinje: 
 
Mobilitetsplanlegging 
Ved etablering av virksomheter med over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1000 
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m2 BRA skal det utarbeides mobilitetsplan for den samlede transporten som virksomheten 
skaper. Dette gjelder også ved søknad om bruksendring. 
 
Mobilitetsplanen skal inneholde dokumentasjon på/vurdering av: Antall ansatte, besøksintensitet, 
omfanget av vareleveranse og ev. godstransport, all transport inn og ut av virksomheten, fordeling 
av transporten gjennom døgnet og virksomhetens samlede transport per transportmiddel, og 
tilrettelegging for ønsket reisemiddelfordeling. 
 
Det må vurderes ulike tiltak for å redusere behovet for bruk av bil. 

 
 
§ 1.31.2 Lokalisering av handel og offentlig/privat tjenesteyting: 
 
Innenfor områder avsatt til senterformål, forretninger og offentlig/privat tjenesteyting kan 
det etableres flere funksjoner: 

 Sone A i Kongsberg by: Offentlig og privat tjenesteyting på både lokalt og regionalt 
nivå, detaljhandel, bolig, A-næringer, kultur, interne gater og torg, anlegg for lek, 
grøntstruktur med mer. Første etasje skal forbeholdes handel og publikumsrettet service. 
Kollektivknutepunkt. 

 Sone A i Hvittingfoss sentrum: Skal betjene innbyggerne i egen kommune, ha 
offentlige og private servicefunksjoner som hovedsakelig dekker handels- og tjenester 
innad i kommunen, enkelte tilbud innen kultur, underholdning og rekreasjon. 
Kollektivtilbud. 

 Jondalen og Efteløt: Senter som betjener nære boligområder: Noen servicetilbud 
som dagligvarer, enkelte bransjevarer, kiosk, matservering, forsamlingslokale, m.m. 
Kollektivtilbud. 

 Innenfor sone B kan offentlig/privat tjenesteyting etableres i nær tilknytning til 
tilsvarende eksisterende virksomhet der det er tilrettelagt for kollektivtransport. 

 Plasskrevende varehandel kan lokaliseres i følgende områder: 
Kongsgårdmoen, Skrubbmoen, Bingeplass, Gomsrud, Moane, Evju i Hvittingfoss, 
Numedalsveien og Toppen (eksisterende). 

 Handel med volumvarer kan lokaliseres til sone A. 

 I sone A kan det lokaliseres dagligvarebutikker i områder avsatt til 
forretninger/senterformål. 

 Utenfor sone A kan det etableres nærbutikker/dagligvarer som betjener nærmiljøene 
eller større arbeidsplasskonsentrasjoner med inntil 1000 m2 BRA salgsareal inkludert 
lager. 

 

Retningslinje: 

Handel og servicetilbud skal lokaliseres og utformes slik at miljøvennlige transportformer som gange, 
sykling og kollektivtransport stimuleres. Kongsberg viderefører sin arealpolitikk der detaljhandel skal 
lokaliseres i senterområdene. Eksisterende sentra skal styrkes. 

Dagligvareforretninger kan lokaliseres i lokalmiljøene etter behov. 

 
§ 2 Forsvaret – hjemmel: pbl § 11-10 nr. 5 
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I forsvarets område på Heistadmoen kan det i tillegg til forsvarets aktiviteter, tillates   
motorsportaktiviteter. Det forutsettes at støybelastningen ikke overstiger grenseverdier for 
støy (jfr veileder til T-1442, tabell 34). Aktivitetene skal godkjennes av kommunen. 
 
Før utbygging av nye skytebaner eller andre større anlegg i skytefeltet ved Hengsvann 
skal det være godkjent en reguleringsplan for seg hele skytefeltet. 
 
Før utbygging av nye skytebaner eller andre større anlegg i skytefeltet ved Heistadmoen 
skal det være godkjent en reguleringsplan for seg hele skytefeltet. 

 
§ 3 Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) 
 
§ 3.1 Generelle bestemmelser til LNF-områdene - hjemmel: § 11-11 nr. 1 
 
Dersom det gis tillatelse til bygging av kårbolig på en landbrukseiendom, skal huset 
plasseres som en del av tunet og tilpasses de gamle bygningene på tunet. 
 
For eksisterende boligbygg i LNF-områder kan tillates tiltak som er søknadspliktige etter 
pbl § 20-2, forutsatt at tiltaket ikke øker antall boenheter og ikke er i konflikt med landskap, 
strandsone, vilt, friluftsliv, natur- eller kulturminneverdier, kulturlandskap eller 
samfunnssikkerhet. 
 

Retningslinje: 
 
Bestemmelsen gjelder alle LNF områder innenfor kommuneplanens arealdel. 
  
Ved søknad om dispensasjon, vil det ved vurderingen legge vekt på: 

 Om tiltaket er nødvendig for å sikre bruk av bygningen. 

 Om tiltaket er positivt for kulturlandskapet. 

 Om tiltaket er ledd i nødvendig oppjustering av sanitærstandard med nødvendige mindre                
ombygginger/påbygninger. Med mindre menes: Maks areal 60 kvm målt som BRA totalt for bygningen, 
pluss maks 20 kvm som overbygd terrasse. 

 At endringene ikke bryter vesentlig med bygningens opprinnelige utseende og uttrykk. 

 At tiltaket er i tråd med punktene 2-3 i kriterielista nedenfor i retningslinjene for pkt.3.4. 

 Det forutsettes at bygningen ikke fradeles bruket. 
 

 
§ 3.2 Byggegrense – hjemmel: pbl § 11-11 nr. 4 og 5 
 
Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 er ikke tillatt; 
• inntil 100 meter langs Lågen, 
• inntil 50 meter langs øvrige vann og vassdrag som er avmerket på plankartet. 
 
Unntak fra disse byggegrensene: 

 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter pbl § 20-2. 

 Etablering og drift av infrastrukturanlegg for strøm/tele/vannforsyning og avløp. 

 Tilrettelegging for allment friluftsliv. 

 Tiltak for universell tilgjengelighet (HC-fiskeplasser, turstier, badeplasser m.m.). 

 Forbedring- eller justering av biotoper (fiskefremmende tiltak, anleggelse av 
kunstige øyer i våtmark m.m.). 

 Skjøtselstiltak i kulturlandskapet (restaurering av gammel beitemark, etablering av 
gårdsdammer m.m.). 

 Reduksjon av forurensning (mindre avløpsanlegg, fangdammer, gjenåpning av 
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bekkeløp m.m.). 

 Reduksjon av erosjonsfare (elveforbygginger, plastring av grøfteutløp, etablering av 

 vegetasjon). 

 Samling av inngrep (eks. etablering av felles bryggeanlegg, rasteplasser, leirplasser 
m.m.). 

 

Retningslinje: 
 
Tiltak i stedbunden næring nærmere vann og vassdrag enn de angitte byggegrenser, skal ikke være i strid 
med kulturminne, nøkkelbiotoper eller verdifulle naturtyper, dyrka mark, samfunnsikkerhet, flomfare, 
rasutsatte områder eller inngrepsfrie naturområder (INON). 

 
 
§ 3.3 LNF-områder åpnet for ny spredt boligbebyggelse som ikke er knyttet til 
stedbunden næring – hjemmel: pbl § 11-11 pkt. 2 
 
Spredt boligbebyggelse med inntil 8 nye boenheter og tilsammen maksimalt 10 boenheter 
inklusive eksisterende bebyggelse i samme gruppe er tillatt innenfor avmerkede soner 
med inntil ialt 100 boenheter i planperioden. 
 
• Områdene skal være egnet til boligformål (soleksponering, terrengforhold etc). 
• Boligene skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende boligavkjørsel fra hovedveg 
som er godkjent av vegmyndigheten. 
• Bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene. (bl.a. plassering i terrenget, volum, form 
og farger). Bygningene skal lokaliseres slik at de ikke kommer i konflikt med 
jordvernhensyn, jordbruksdrift, skogbruk, naturressurser, vilt, friluftsliv, natur- eller 
kulturminneverdier, kulturlandskap eller samfunnssikkerhet. 
• Før det kan gis tillatelse til tiltak, skal det foreligge en utomhusplan for inndeling av 
tomtene som viser tomter, interne veger og ev. felles lekeareal. 
• For områder avsatt til 3 eller flere nye boenheter, stilles det krav til avsetting og 
opparbeidelse av fellesareal for lek. 
 
I disse sonene er det også tillatt med ny spredt næringsbebyggelse i samsvar med § 3.4. 
  

Retningslinje: 
Med samme gruppe menes: Boliger som ligger med innbyrdes avstand inntil 100 m. 

 
§ 3.4 LNF-områder åpnet for ny spredt næringsbebyggelse som ikke er knyttet til 
stedbunden næring – hjemmel: pbl § 11-11 nr.2 
 
Bruksendring av eksisterende bygning i landbruket kan tillates etter en vurdering av 
dokumentasjon som skal vedlegges søknaden, jf. retningslinjene nedenfor. 
 
Innenfor tunet på gårdsbruk kan tillates bygging av inntil 1 bygning på inntil 200 m2 til egen 
næringsvirksomhet. Oppføring av bygninger for utleie til andre virksomheter tillates ikke. 
 
Utenfor tunet på gårdsbruk kan tillates bygging av 1 bygning på inntil 70 m2. Bygningen 
kan ikke benyttes til overnatting. 
 
På landbrukseiendommer i denne sonen tillates bygging av inntil 4 enheter på inntil 50 m2  
for overnattingsformål knyttet til gårds- eller opplevelsesturisme. 
 



Vedtatt av kommunestyret 12. november 2014  Side 25 av 28 

De ovenfor nevnte bygningene tillates ikke fradelt bruket. 
 

Retningslinje: 
 
D   Som tun defineres arealet med gårdens driftssenter avgrenset av innmark og/ eller utmark 
 
Do Dokumentasjon: 
      
1.   For tiltak tilknyttet næring skal det til søknaden vedlegges en prosjektbeskrivelse som begrunner den 

næringsmessige virkningen av tiltaket, realismen i prosjektet, konsekvensene av tiltaket og en økonomisk 
kalkyle. 

 
2.   Vedlagt søknad skal det foreligge dokumentasjon på at tiltaket ikke er i strid med: 

• Kulturminner/kulturmiljøer 
• Nøkkelbiotop/rødlisteart 
• Samfunnsikkerhet; flomfare og rasutsatte områder 
• Dyrket mark 
• Verna vassdrag (Vassdrag som hører til 015/2 Skrimfjellområdet og 015/1 Siljanvassdraget ) 
• Verneområder etter naturvernloven eller inngrepsfrie naturområder (INON) 
 
3. Vedlagt søknaden skal det foreligge en vurdering av tiltaket i forhold til listen under. Dersom det er 
konflikt mellom kriteriene og samfunnsnytten av tiltaket, kan det avslås. 
• Produktivt landbruksareal (foreliggende NIJOS-registreringer) 
• Geologiske ressurser (registreringer fra NGU) 
• Vannforsyningskilde/resipient 
• Viktige kulturlandskap (Jfr Grønn plan for jordbrukets kulturlandskap, Kongsberg kommune 1995) 
• Bygning med bevaringsverdi (Jfr Bevaringsplan for Kongsberg byområde og for Sandsvær og 
bygdene 1987/2004, samt SEFRAK-registreringer) 
• Viktige friluftsområder spesielt i forhold til stier og løyper, jakt- og fiskeinteresser (tiltaket må ikke 
hindre viktige allmenne friluftsinteresser) 
• Viltbiotop / trekkrute (Jfr viltkart og MIS-registreringer) 
• Landskapsvirkning, forholdet til visuelt eksponerte arealer; høydedrag o l (må beskrives i hvert 
tilfelle). 
• Trafikksikker adkomst 
• Nabobebyggelse 
• Bebyggelsesstrukturen på tunet 
For øvrig gjelder retningslinjene om forvaltning av kulturlandskapet 
 

 

§ 4 Hensynssoner – hjemmel: pbl § 11-8 
 
§ 4.1 Hensynssone støy - hjemmel: pbl § 11-8, 3. ledd bokstav a) 
 
For områdene gjelder pkt. 1.9 
 
§ 4.2 Hensynssone flom - hjemmel: pbl § 11-8, 3. ledd bokstav a) 
 
For områdene gjelder pkt. 1.9 
 
§ 4.3 Hensynssone: vurdering av flomfare – hjemmel: pbl § 11-9, pkt. 8 
 
Ved regulering av områder i hensynssonen, skal det gjennomføres en vurdering av 
flomfare av fagkyndig personell. Dersom vurderingen viser at området kan bli rammet av 
200-årsflommen, gjelder pkt 1.9 
 
§ 4.4 Hensynssone for kvikkleire – hjemmel: pbl § 11-8, 3. ledd bokstav a) 
 
For området gjelder pkt.1.8 
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§ 4.5 Hensynssone for steinsprang og ras - hjemmel: pbl § 11-8, 3. ledd bokstav a) 
 
Ved reguleringsplaner og byggesøknader i disse sonene skal det foretas en vurdering av 
sannsynlighet for snøskred eller steinsprang, jf. TEK10. Aktsomhetsskartene kan derfor 
ikke benyttes alene til dette formålet. 
 
§ 4.6 Hensynssone for krav til infrastruktur - hjemmel: pbl § 11-8, 3. ledd bokstav b) 
 
For områder innenfor faresone 370 høyspentanlegg, kan det ikke tillates byggetiltak 
innenfor avmerket hensynssone uten tillatelse fra ledningseier. 
 
For område for mulig framtidig jernbanetrase, avmerket som hensynssone, skal det 
innhentes tillatelse fra jernbaneverket ved søknad om tiltak. 
 
§ 4.7 Hensynssone for krav om felles planlegging - hjemmel: pbl § 11-8, 3. ledd 
bokstav e) 
 
Før utbygging skal det foreligge felles reguleringsplan for områdene. 
 
§ 4.8 Hensynssone for friluftsliv (Bymarka) - hjemmel: pbl § 11-8, 3. ledd bokstav c) 
 

Retningslinje: 
 
Arealene skal ivaretas som naturområder, landskap og/eller områder for friluftsaktivitet og rekreasjon på 
lang sikt. Det kan opparbeides turveisammenhenger. Landskapskvaliteter som silhuetter og 
vegetasjonsskjermer mv må bevares. Idrettsanlegg skal avgrenses til det som naturlig hører til i 
bymarka/hensynssonen. 
 
Ved gjennomføring av tiltak i landbruket, skal det legges særlig vekt på hensyn til miljø, kulturminner, 
løkkelandskap og friluftsinteresser. 
 
For eksisterende fritidsbebyggelse i bymarka kan det tillates tilbygg som er nødvendig for å heve 
sanitærstandard med biologisk toalett. Det kan ikke legges inn vann og opparbeides kjørevei. 
 

 
§ 4.9 Hensynssone for bevaring av kulturmiljøer- hjemmel: pbl § 11-8, 3. ledd bokstav 
c) 
 
For områdene gjelder bestemmelser pkt. 1.16 og 1.17 med retningslinjer. 
 
§ 4.10 Hensynssone for båndlegging etter annet lovverk 

 
For hensynssone 720 båndlegging etter lov om naturvern og 730 båndlegging etter lov om 
kulturminner, gjelder bestemmelser i tilhørende lover og forskrifter.  
 
4.11. Hensynssone nedslagsfelt drikkevann (sikringssone 110) 
 
For hensynssonen gjelder bestemmelser i tilhørende forskrift. 
 
4.12. Hensynssone landbruk – hjemmel pbl § 11-8 c) 
 

Retningslinje: 
 



Vedtatt av kommunestyret 12. november 2014  Side 27 av 28 

Området skal benyttes til landbruksformål. 

 

 
 

§ 5 Forholdet mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner 
vedtatt før arealdelen - hjemmel: pbl § 1-5 

 
Kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner skal utfylle hverandre. Ved 
motstrid mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner vedtatt før arealdelen 
skal følgende gjelde: 
 
Plankart og arealformål: 
Der det er motstrid mellom arealbruken i kommuneplanens arealdel og eldre 
reguleringsplaner, skal arealdelen gjelde foran reguleringsplanen. Der det kun er motstrid 
mellom detaljeringen i arealbruken, skal detaljeringen i reguleringsplanen gjelde. 
 
Der bygning er tegnet inn på plankartet i eldre reguleringsplaner, er ikke plasseringen 
bindende, med unntak av verneverdig bebyggelse. 
 
Bestemmelser: 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel utfyller bestemmelsene i eldre 
reguleringsplaner. 
 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel gjelder foran bestemmelsene til eldre 
reguleringsplaner ved motstrid, unntatt bestemmelser om utnyttelse og maksimal tillatt 
høyde der de er angitt på følgende måte; 
 

 Utnyttelse er angitt på samme måte som i TEK10 § 5-1 og tillater høyere     
utnyttelse. 

 Maksimal tillatt byggehøyde er angitt på samme måte som i TEK10 § 6.2 og tillater 
høyere bebyggelse. 

 
Nyere reguleringsplaner: 
For reguleringsplaner vedtatt etter 01.01.2012, områdereguleringsplan 380R 
Sentrumsplan, reguleringsplan 343R og Omholtfjell, Skrim, kan reguleringsplanen gjelde 
foran kommuneplanens arealdel ved motstrid.  Arealdelens normkrav for bilparkering 
gjelder i sentrumsplanområdet.  
 
 

§ 6 Dokumentasjon 
 

Utomhusplan: 
Utomhusplan skal inngå som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og 
bygningsloven § 20-1. Utomhusplan skal utarbeides av kvalifisert foretak.  
 
Ved søknad om mindre tiltak etter pbl § 20-2 og ved søknad om fritidsbebyggelse kan det 
utarbeides en forenklet utomhusplan. Denne skal inneholde minimum opplysninger om 
pkt. 1- 5 

 
 

Retningslinje: 
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Innhold: 
Utomhusplanen skal være i målestokk 1:200 ev. 1:500 avhengig av detaljnivå og områdets størrelse. 

 
Planen skal vise følgende: 
1. Bygningers plassering med høydeangivelse (kote overkant gulv). 
2. Terrengforhold (eksisterende og prosjekterte koter). 
3. Vegetasjon (eksisterende og nyplanting) og hvordan vegetasjon og markdekke skal beskyttes i                                                    
anleggsperioden. 
4. Plassering og utforming av private og felles uteoppholdsarealer. 
5. Høyder og plassering av eventuelle murer, trapper, ramper og rekkverk. 
6. Plassering og utforming av leikeplasser. 
7. Adkomst for gående, syklende, kjørende og for funksjonshemmede. 
8. Varelevering for næringsbygg og offentlige bygg. 
9. Parkering for bil og sykkel. 
10. For boliger uten garasje: Plassering av framtidig garasje. 
11. Bortleding av overflatevann, slukplassering. 
12. Belegg/markdekke, renovasjons-stativer, postkasser, belysning og gjerder. 
13. Eventuelle ute-lagringsplasser. 
14. Skilt, reklame, flaggstenger, mv. 
15. Eventuelle andre forhold vedrørende den ubebygde delen av tomta og fellesareal. 

 

 



Kongsberg kommune
Adresse  Postboks 115, 3602
Telefon

Utskriftsdato: 03.01.2022

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Restanser og legalpant Kilde: Kongsberg kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 3006  Gårdsnr.: 7051  Bruksnr.: 1 Seksjonsnr.: 1 
Adresse: Nytorget 1, 3616 KONGSBERG
Referanse: 4220001

Ubetalte gebyrer og eiendomsskatt

Det finnes ingen ubetalte gebyrer eller skyldig eiendomsskatt. 

Inkasso/legalpant

Det finnes ikke inkassokrav/legalpant på eiendommen.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.
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