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Omsetningsnummer: #omsetningsnummer.oppdrag¤ 

Oppdragsnummer:  #oppdragsnummer.oppdrag¤ 

Dato:   #dagensdato¤ 

Bolignummer:  #adresse.bygninger¤ 

KJØPEKONTRAKT 

Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 

§ 1

KONTRAKTENS PARTER 

Selger: Lier Boligutvikling AS Org.nr.: 915 508 960 

Adresse: C/O Solon Eiendom ASA 

Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo 

Tlf.: 22 29 66 90 

Kjøper: #forstenyeier¤ 

#nesteeier¤ 

Fnr.: #id_kontakter-

kontaktkjoper1.oppdrag¤#fodselsdato.kontakter¤ 

#id_kontakter-

kontaktkjoper2.oppdrag¤#fodselsdato.kontakter¤ 

Adresse: #flettblankeeiere¤#forstenyeier¤#flettblankeeiere¤#adresse.kontakter¤ 

#postnummer.kontakter¤ #poststed.kontakter¤ 

Telefon: 

E-post: 

#mobil.kontakter¤ 

#email.kontakter¤ 

§ 2

KONTRAKTENS BAKGRUNN 

Selger er eier av eiendommen gnr 95, bnr 140 i Lier kommune. Eiendommen skal seksjoneres. Prosjektet 

Erletunet er planlagt med i alt 20 boligenheter og er en del av det større utviklingsprosjektet Lier Hageby. 

Kjøper er innforstått med og aksepterer at sameiebrøk kan bli gjenstand for endringer som følge av 

eventuelle endringer i Selgers planer for utbygging og utnyttelse av området.  

I den grad det er nødvendig for gjennomføring av Selgers utbyggingsrettigheter i medhold av 

Kjøpekontrakten plikter Kjøper å medvirke til evt. nødvendige vedtak i sameiets besluttende organer. 

Denne avtalen regulerer kjøp av ny selveiet boligseksjon med betegnelse #adresse.bygninger¤ og med 

ideell andel av tomt i sameiet Erletunet (heretter kalt Sameiet), samt 

- X biloppstillingsplass (åpen)

- X biloppstillingsplass i carport 

Avtalen utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, lov av 13. juni 1997 nr. 43 

(bustadoppføringslova), og Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 28 (eierseksjonsloven).  
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§ 3 

EIENDOMMEN 

 

Selger overdrar til Kjøper bolig med betegnelse #adresse.bygninger¤, samt ideell andel av sameiets 

fellesareal. Seksjonsnummer vil bli tildelt i det eiendommen seksjoneres. 

 

Boligen overtas som beskrevet i vedleggene Bilag 1 og 2. Den samlede ytelse som overdras til Kjøper er 

heretter kalt «Eiendommen» eller «Boligen». 

 

Selger tar forbehold om mindre endringer i utførelse, konstruksjon og materialvalg mv., dog slik at nivå på 

kvalitet og utførelse skal være tilsvarende eksisterende beskrivelse i vedleggene bilag 1 og 2. Det tas 

dessuten forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Endringer av denne 

karakter gir ikke Kjøper rett til prisavslag eller annet vederlag. 

 

§ 4 

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 

 

4.1  Vederlag 

Kjøpesummen for Boligen er: 

 

NOK #salgssum.oppdrag¤,-  
 

Kjøpesummen forfaller til betaling etter bestemmelsen i § 5. Kjøpesum skal ikke indeksreguleres. 

 

Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen, herunder utgifter til vei- og 

ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp, 

elektrisitet og mva. er inkludert i kjøpesummen. Dette gjelder dog ikke for omkostninger nevnt under pkt. 

4.2.  

 

4.2 Omkostninger 

I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper uoppfordret betale:  

 

Dokumentavgift til staten for kjøpesum (2,5 %) av tomteverdien  NOK 

 #dokumentavgift.oppdrag¤,- 

Tinglysingsgebyr for Kjøpers pantobligasjon (én obligasjon og attest) NOK       727,- 

Tinglysingsgebyr for skjøte      NOK       525,- 

Seksjoneringsgebyr       NOK    5 000,- 

Totalt         NOK  ,- 

 

I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere obligasjon(er) Kjøperen må la tinglyse på Eiendommen i 

forbindelse med etablering av lån.  

 

Kjøper har risikoen for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 

 

Omkostningene nevnt ovenfor forfaller til betaling samtidig med restvederlaget i henhold til § 5 nedenfor. 

 

4.3 Justeringer av Kjøpesummen  

Selger kan kreve tilleggsvederlag ved endringer og tilleggsarbeid etter bustadoppføringslova § 42. 

 

Likeledes kan Selger kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som forårsaket av forhold på 

forbrukerens side etter bustadoppføringslova § 43. 
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Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag med mer enn 15%, 

jf bustadoppføringslova § 9. Kjøper er innforstått med at bestilling av og oppgjør for tillegg skjer direkte 

overfor utførende entreprenør med mindre annet avtales mellom partene. Det utarbeides en egen 

tilvalgsliste for boligene. Kjøper er innforstått med at Selger i liten grad har mulighet for individuelle 

tilpasninger utover de som fremgår av tilvalgslisten. Ved eventuelle tilvalg utover tilvalgslisten vil pris 

inkludere kostnader knyttet til vurdering av konsekvenser for alle fagområder, prosjekteringskostnader, 

byggekostnader, kvalitetssikringskostnader, rigg og drift samt påslag for risiko og fortjeneste. Ved 

alternativutredninger initiert av tilvalg må også arbeid med dette bekostes av Kjøper. Alle tilvalg må også 

leveres av entreprenørens underleverandører for prosjektet.  

 

§ 5 

OPPGJØR 

 

Oppgjøret etter denne kontrakt skjer via megler. Denne overtar imidlertid ikke noe ansvar for partenes 

riktige oppfyllelse av denne kontrakt. 

 

5.1 Betaling av vederlaget 

Kjøperen betaler vederlaget (inkl. Kjøpesummen, omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter) på 

følgende måte: 

 

 I forbindelse med kontraktsinngåelse skal det foretas en delinnbetaling tilsvarende 10 % av 

Kjøpesummen, NOK #salgssum.oppdrag_10%¤,-. 

 Den resterende del av kjøpesum og kjøpsomkostninger innbetales senest 1 -en- uke innen 

overtagelse.  

 

Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider faktureres særskilt av utførende entreprenør når vedkommende 

endrings- eller tilleggsarbeider er utført, forutsatt at tilfredsstillende garanti tilleggsarbeid er stilt, jf § 47. 

Garanti for endrings- og tilleggsarbeider etter § 47 stilles av utførende entreprenør, og er Selger 

uvedkommende. 

 

Oppgjøret mellom partene foretas av megler eller meglers oppgjørsavdeling, som kontraktsmedhjelper. 

Alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto 9380.07.25176 i Pareto Bank. Alle innbetalinger skal 

merkes med #betalingsmerknadkjoper.oppdrag¤. Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er 

disponible på meglers konto eller på meglers kontor. 

 

I forbindelse med kontraktens underskrift, eller så snart Selgers forbehold jf kontraktens § 11 er løftet, 

skal det utstedes garanti for rett oppfyllelse av avtalen, jf kontraktens § 9.1.  

 

Det er en forutsetning for utbetaling til Selger av noen del av kjøpesum og for tilleggsarbeid at Selger har 

stilt tilfredsstillende bankgaranti for beløpet, jf bustadoppføringslova § 47, 3. ledd. 

 

Dersom bankgaranti fra Selger i henhold til bustadoppføringslova § 47, 3. ledd ikke foreligger ved 

kontraktsinngåelse, skal den avtalte delinnbetaling deponeres på meglers klientkonto frem til vilkårene er 

oppfylt, eller inntil beløpet eventuelt tilbakeføres Kjøper. 

 

Stilles ikke slik garanti kan eventuelt innbetalt og deponert del av Kjøpesummen først utbetales sammen 

med det resterende av Kjøpesummen etter at skjøte er tinglyst og Kjøper har hatt anledning til å overta 

seksjonen. 

 

Påløpte renter på meglers klientkonto tilfaller Selger, med unntak av tilfeller som regulert under § 11, 

tredje ledd. 
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For eventuelt omtvistet beløp gjelder bustadoppføringslova § 49. 

 

5.2  Betalingsmislighold 

Ved innbetaling etter forfall svarer Kjøper forsinkelsesrenter inntil betaling finner sted, i henhold til den til 

enhver tid gjeldende lovgivning. 

 

Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager 

for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil holde 

Kjøper ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap som følge av Kjøpers mislighold. Selger har rett 

til dekning av sitt tilgodehavende etter denne Kjøpekontrakt i Kjøpers innbetalte delbetaling, herunder 

også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av Kjøpers mislighold. 

 

Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og Kjøper ikke kan 

prestere fullt oppgjør etter denne kontrakt, vedtar Kjøperen utkastelse fra Boligen uten søksmål og dom, 

idet han da ikke har rett til å besitte Boligen, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e). 

 

5.3 Innfrielse av lån og sletting av heftelser  

Kjøper har fått seg forelagt elektronisk utskrift av grunnboken og har gjort seg kjent med denne. Kjøper er 

gjort kjent med at grunnboksutskriften omfatter hele eiendommen før seksjonering.  

 

På overtagelsestidspunktet skal heftelsesbildet være som angitt i grunnboksutskriften, med unntak av de 

heftelser som er merket med et kryss. Heftelsene som er merket med et kryss skal slettes av Selger. Selger 

garanterer at seksjonen overleveres fri for pantelån, utlegg, legalpant eller utpantinger av noen art på 

eiendommen, foruten sameiets avtalte panterett, jf § 12, 2. ledd nedenfor. Dersom det på 

overtagelsestidspunktet er øvrige rene pengeheftelser på seksjonen, skal megler besørge sletting av disse. I 

praksis skjer dette ved at megler innestår for at eventuelle panteheftelser som ikke skal overtas av Kjøper 

blir innfridd og slettet før det resterende av kjøpesummen blir utbetalt Selger.  

 

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning av nødvendige 

erklæringer/rettigheter/forpliktelser knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Det vil blant annet bli 

tinglyst en erklæring som regulerer rettigheter og plikter knyttet til bruk, drift og vedlikehold av arealer 

som er felles for alle beboere i Lier Hageby (alle delfelt). I forbindelse med utbygging av tomten vil det 

kunne bli tinglyst erklæringer som sikrer muligheten for adkomst, legging av vann- og avløpsledninger, 

samt tilknytning av disse og legging av el-kabel over eiendommen. 

 

Det er per 30.01.18 tinglyst fire erklæringer/heftelser i tillegg til pant til byggelånsbank, kontakt megler 

for nærmere informasjon: 

2010/227541-1/200 LEIEAVTALE TINGLYST 26.03.2010 FRA DATO: 15.07.2009 LEIE: 10.000 Pr. År 

RETTIGHETSHAVER: Bioenergi As  Org.nr: 990099634 

Rett til å legge, etablere og ha liggende fjernvarmeledning og kundesentral i bygning, samt fjernvarmeledning i lukket grøft Med 

flere bestemmelser 

OVERFØRT FRA: 0626-95/131 Gjelder denne registerenheten med flere 

2015/75286-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST  

27.01.2015 Knr:0626 Gnr:95 Bnr:96 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 

2015/584459-3/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST  

29.06.2015 Gjensidige plikter og rettigheter vedrørende endring av infrastruktur, vannledning, avløpsledning etc. Kan ikke slettes 

uten samtykke fra gnr. 95 bnr. 131, 138, 139 og 140 i felleskap Gjelder denne registerenheten med flere 

2015/853712-2/200 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST  

https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=211&t=3001046&sesjonsid=nnmdfqmcmp&i=3018149&id_dokumenter=3948542&dagboknummer=227541&embete=200&registreringsdato=40263&knr=0626
https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=211&t=3001046&sesjonsid=nnmdfqmcmp&i=3018149&id_dokumenter=3948542&dagboknummer=584459&embete=200&registreringsdato=42184&knr=0626
https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=211&t=3001046&sesjonsid=nnmdfqmcmp&i=3018149&id_dokumenter=3948542&dagboknummer=853712&embete=200&registreringsdato=42264&knr=0626
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17.09.2015 RETTIGHETSHAVER:Vestre Viken Hf Org.nr: 894166762 

Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 

2016/1135733-1/200 PANTEDOKUMENT TINGLYST  

07.12.2016  BELØP: NOK 100.000.000 PANTHAVER:Nordea Bank Ab (Publ) Filial Norge  

Org.nr: 983258344 Uomsettelig Elektronisk innsendt Gjelder denne registerenheten med flere 

 

5.4 Samtykke til Kjøpers pantsettelse 

Selger gir megleren ugjenkallelig fullmakt til på hjemmelshavers vegne å samtykke i Kjøperens 

nødvendige pantsettelse av eiendommen. 

 

5.5 Tinglysing av skjøte 
Ved undertegning av denne kontrakt utstedes skjøte til Kjøperen. Skjøtet skal oppbevares hos megler 

inntil tinglysing finner sted. Tinglysing av skjøtet skjer når Kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter 

denne kontrakt fullt ut, herunder betalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger og eventuelle 

forsinkelsesrenter, til meglers klientkonto og megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll.  

 

5.6  Sikkerhet  

Selger utsteder til megler en pantobligasjon med urådighetserklæring som lyder på Kjøpesummen for 

Eiendommen tillagt ca. 25 %, samlet eller for hver seksjon. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den del 

av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. Obligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart 

alle formaliteter er i orden. Obligasjonen skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger 

kan ikke kreve oppgjør før obligasjonen er tinglyst. 

 

5.7 Avslutning av oppgjøret / Tilbakeholdsrett 
Kjøpesummen blir utbetalt til Selger ved hjemmelsovergang, eller når det er stilt tilstrekkelig garanti etter 

bustadoppføringslova § 47. Det vil normalt være en behandlingstid på inntil fem dager for meglers 

oppgjørsfunksjon. 

 

Dersom Kjøperen gjør gjeldende tilbakeholdsrett på grunn av mangel ved Boligen, plikter megler å 

tilbakeholde slik del av kjøpesummen, jf bustadoppføringslova § 31. Tilbakeholdsretten gjennomføres ved 

deponering av beløpet på meglers klientkonto og gjøres gjeldende ved påtegning på overtagelses-

protokollen av hvilket beløp og hvilke mangler ved Boligen tilbakeholdelsen gjelder. Protokollen skal 

signeres av begge parter. Beløpet kan ikke motregnes for andre eller nye krav, feil eller mangler. For 

mangler som måtte avdekkes etter overtagelsesforretningen, gjelder de alminnelige reklamasjonsregler. 

 

5.8 Avbestilling 

Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir Kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil Kjøper bli 

holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og 

endringer Kjøper måtte ha gjort skal i slike tilfeller uansett betales av Kjøper. 

 

Selger kan kreve utbetaling av Kjøpers delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter 

dette punkt.  

 

§ 6 

FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE 

 

Forventet ferdigstillelse er 3. kvartal 2019, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende, og utløser 

ikke dagmulkt.  

 

Når Selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal Selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke 

skal være lenger enn 3 -tre- måneder. Selger skal skriftlig varsle Kjøper om når overtagelsesperioden 

https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=211&t=3001046&sesjonsid=nnmdfqmcmp&i=3018149&id_dokumenter=3948542&dagboknummer=1135733&embete=200&registreringsdato=42711&knr=0626
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begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av Boligen skal selger gi Kjøper skriftlig melding 

om endelig overtagelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge 

innenfor overtagelsesperioden. 

 

Dersom oppstart eller arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger rett til tilleggsfrist og 

dekning av sine merkostnader, jf bustadoppføringslova §§ 11 og 43. Dersom oppstart eller arbeidene 

forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på fristforlengelse, jf bustadoppføringslova   

§ 11. 

 

Dersom Selger oversitter avtalt overtagelsesdato i henhold til andre ledd ovenfor, gjelder bestemmelsene i 

bustadoppføringslova § 18 om dagmulkt og § 19 om erstatning. Dagmulkt og/eller erstatning som følge av 

forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers 

ville være urimelig.  

 

Ca. 2-3 uker før overtagelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor protokoll føres. Kjøper er kjent 

med at påberopte mangler iht. forhåndsbefaringen kan gi Selger fristforlengelse i forhold til varslet 

overtagelsesdato.  

 

§ 7 

OVERTAGELSE 

 

Når Boligen er ferdig og det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal det avholdes 

overtagelsesforretning hvor det føres overtagelsesprotokoll som underskrives av begge parter.  

Overtagelsesforretning kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, dog skal ikke arbeidene 

være til hinder for at hele Boligen kan bebos.  

 

Boligen anses for overlevert på dato for overtagelsesforretning. Hvis Kjøper etter behørig varsling, jf 

bustadoppføringslova § 15, uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, anses Boligen som 

godkjent og overtatt, jf bustadoppføringslova § 14 og 15. Dersom Kjøperen tar Boligen i bruk uten at 

overtagelsesforretning er avholdt, er Boligen likevel å anse som overtatt av Kjøperen, jf 

bustadoppføringslova § 14. 

 

Kjøper har ikke rett til å overta Boligen før hele kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger, 

omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter er innbetalt og registrert på meglers klientkonto. Såfremt 

fullt oppgjør er bekreftet innbetalt, og Kjøper i overtagelsesprotokollen har bekreftet at kjøpesummen 

(med fradrag for eventuelt deponert del av vederlaget) kan utbetales så snart tilfredsstillende 

garantistillelse er stilt eller skjøte er tinglyst, utleveres nøkler til Boligen ved overtagelsesforretningen. 

Selger sørger for å innhente bekreftelse fra megler på at fullt beløp er innbetalt fra Kjøper. 

 

Boligen overleveres i byggrengjort stand.  

 

Ved besiktigelse skal Kjøperen protokollføre de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende Boligen. 

Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler han med rimelighet burde ha oppdaget i forbindelse med 

besiktigelsen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke 

påberopes av Kjøper etter overtagelsen.  

 

Risikoen for Boligen går over på Kjøperen når han har overtatt bruken av den. Hvis Kjøperen ikke overtar 

bruken til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han kunne ha fått 

overta bruken. Når risikoen for Boligen er gått over på Kjøper, faller ikke hans plikt til å betale 

kjøpesummen bort ved at Boligen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han ikke svarer for. 
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Selger plikter å rette erkjente feil/mangler som inngår i protokollen, så snart arbeidet kan gjøres med 

hensyn til årstidene og en rasjonell fremdriftsplan. For øvrig vises til bustadoppføringslova § 10 og 11. 

Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Boligen og mulighet for å gjennomføre 

eventuelle utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00. 

 

Skulle det for øvrig være feil/mangler ved Boligen som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, 

har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen ikke 

vesentlig reduserer Boligens bruksverdi.  

 

Inntil byggeprosjektet, herunder bl.a. samtlige boliger, er ferdigstilt, har Selger rett til å bruke og ha 

stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom. Eventuelle skader dette måtte påføre 

eiendommen, skal Selger snarest utbedre. 

 

Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik 

ferdigattest normalt foreligger lang tid etter overtagelsen. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder 

for at overtagelse og oppgjør kan skje, men brukstillatelse fra kommunen skal uansett foreligge. 

 

§ 8 

KONTROLLBEFARING 

 

Når det er gått ca. 1 år etter overtagelse vil Selger innkalle til kontrollbefaring på Boligen, jf 

bustadoppføringslova § 16. Ved slik kontrollbefaring plikter Kjøperen å påvise de mangler som måtte 

være oppdaget siden overtagelsen og som ikke skyldes Kjøperens eget forhold.  

 

Selger hefter ikke for mangler som skyldes uriktig bruk av Boligen, skader som Kjøperen selv har påført 

denne, eller skader som skyldes tilfeldig begivenhet etter overtagelsen som Selger ikke kan lastes for.  

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter 

reparasjoner som er å anse som ordinært vedlikehold, eller sprekkdannelser som oppstår som følge av 

naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgerens side.  

Mangler og feil som blir avdekket under denne kontrollbefaringen plikter Selger å utbedre så snart som 

mulig og senest innen tre måneder etter kontrollbefaringen.  

 

Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Boligen og mulighet for å gjennomføre 

utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00. 

 

Skulle det for øvrig være feil/mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har Selger rett 

til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen ikke vesentlig reduserer 

Boligens bruksverdi.                                                      

                           

                                                                               § 9 

GARANTI, REKLAMASJONSRETT 

 

9.1 Garanti fra Selger 

Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti frem til 

overtagelse eller tilsvarende fra finansinstitusjon straks etter at forbeholdene jf § 11 er frafalt, jf 

bustadoppføringslova § 12. Garantibeløpet og garantiens varighet skal tilsvare det som til enhver tid er 

minstekravene i bustadoppføringslova § 12. På kontraktstidspunktet innebærer minstekravene at det skal 

stilles garanti for et beløp tilsvarende 3 % av kjøpesummen for krav som fremsettes mot Selger før 

overtagelse. Videre innebærer minstekravene at det for krav som fremsettes mot Selger på et senere 
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tidspunkt, men senest fem år etter overtagelse, skal stilles garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen. For 

krav fremsatt etter dette tidspunkt gjelder ingen sikkerhet.  

 

Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens § 4 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers  

garanti/sikkerhetsstillelse. 

 

Garantien skal utstedes som samlegaranti for kjøperne i Prosjektet, eller personlig til hver enkelt kjøper. 

Det vises for øvrig til bustadoppføringslova § 12, 3. ledd.  

 

9.2  Reklamasjon 

Foreligger det mangler ved Selgers ytelse, kan Kjøper i henhold til bustadoppføringslova kapittel IV holde 

igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

 

Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Boligen, må han reklamere skriftlig 

overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget mangelen.  

 

Kjøper er innforstått med at han ikke har rett til å reklamere på grunnlag av forhold som han er blitt gjort 

oppmerksom på, eller som han på tross av oppfordring om det motsatte har unnlatt å sette seg inn i. 

 

Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn fem år fra overtagelsen, selv om manglene ikke kunne ha 

vært oppdaget tidligere. Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av Selger så snart som praktisk 

mulig etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for Kjøper. 

 

Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk av Boligen, 

krymping av trevirke eller plater og derav følgende sprekker i tapet, maling eller liknende. 

 

Er Selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med bustadoppføringslova § 

17, kan Kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 18 flg. Slike 

sanksjoner kan være å holde igjen hele eller deler av kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller 

å heve avtalen, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova.     

 

§ 10 

FORSIKRING 

 

Boligen vil bli fullverdiforsikret i byggeperioden, og vil av Selger bli holdt tilsvarende forsikret frem til 

overtagelsen. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført Boligen, jf bustadoppføringslova § 13, 

siste ledd. 

 

Dersom Boligen helt eller delvis skades av brann eller utsettes for annen erstatningsmessig skade som 

dekkes av forsikringen før overtagelsen, eller som skyldes forhold utenfor Selgers kontroll, skal avtalen 

likevel opprettholdes fullt ut. Skadeerstatningen tilfaller i tilfelle Selger, som på sin side plikter å foreta 

gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her ikke 

ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting, jf bustadoppføringslova § 17. 

 

Kjøper må selv tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra og med overtagelsesdatoen. 

 

§ 11 

FORBEHOLD 

 

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av Kjøpekontrakten: 

 



 9 

1. Det tas forbehold om at Selger får nødvendig ramme- og igangsettingstillatelse slik at Prosjektet 

kan gjennomføres slik det her er blitt presentert.   

2. Det tas forbehold om at 12 boliger av totalt 20 er solgt før oppstart. 

3. Det tas forbehold om at det inngås en for Selger tilfredsstillende entrepriseavtale. 

4. Det tas forbehold om at det inntreffer forhold som medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å 

iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er vesentlig prisfall i boligmarkedet, 

reduserte muligheter til å få boliglån og/eller byggelån, uforutsette offentlige krav etc.  

 

Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 31.03.19. Selger er bundet av Kjøpekontrakten dersom det 

innen denne fristen ikke er sendt skriftlig og saklig begrunnet melding til Kjøper om at forbehold gjøres 

gjeldende.  

 

Dersom Selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende:  

 denne Kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende 

mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser.  

 beløp som Kjøper har innbetalt skal uten ugrunnet opphold tilbakeføres til Kjøper inkl. opptjente 

renter. 

 

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom ikke byggearbeidene er igangsatt per 31.03.19. 

Dersom Kjøper benytter retten til å kansellere vil konsekvensene være tilsvarende som nevnt over, at 

Selger gjør forbehold gjeldende. Partene har for øvrig intet krav overfor hverandre. 

 

Selger stiller garanti i medhold av bustadoppføringslova § 12 straks etter at samtlige forbehold i dette 

punkt er løftet.  

 

Utomhusplanen er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra 

landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er 

ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen. Det presiseres særskilt at 

mindre endringer i tomtearealet kan forekomme uten at Kjøper kan fremme krav som følge av dette. 

Selger står fritt til å endre boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell 

mindre endring av antall boliger. Selger står fritt til å foreta endringer i Kjøpekontrakten som følge av 

offentlige krav og pålegg med mer.  

 

Det vises også til Selgers forbehold slik de fremgår av prospekt og salgsoppgave med vedlegg, som 

Kjøper bekrefter å ha lest og akseptert.  

 

§ 12 

EIERSEKSJONSSAMEIET ERLETUNET OG REALSAMEIET LIER HAGEBY 

 

Ved tinglysning av seksjonen blir Kjøper og hans rettsetterfølgere sameier i et eierseksjonssameie i 

henhold til lov om eierseksjoner. Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder 

driften av fellesarealene. Vedtekter for sameiet utarbeides av Selger. Det tas forbehold om at det kan bli 

nødvendig med endringer i vedtektene som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter som vilkår for 

omregulering/igangsettelse. Kjøper plikter å rette seg etter lov om eierseksjoner og de til enhver tid 

gjeldende sameievedtekter. Dette innebærer bl.a. at Kjøper skal betale sin andel av sameiets utgifter 

(fellesutgifter).  

 

Kjøper er kjent med at sameiet, i henhold til lov om eierseksjoner § 31, har legalpant som sikkerhet for 

sameierens forpliktelser overfor sameiet. 
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Selger står fritt til å engasjere forretningsfører for sameiet og for sameiets regning. Evt. avtale inngått med 

forretningsfører kan ikke sies opp før etter 2 år fra og med overtagelse. 

 

Selger skal påse at det blir innkalt til et konstituerende sameiermøte, og at det i møtet velges et styre.  

 

Etter at sameiet er etablert, skal Selger innkalle styret til overtagelsesforretning for sameiets fellesarealer. 

Selger kan beslutte at overtagelsen gjennomføres trinnvis. Det føres protokoll fra 

overtagelsesbefaringen(e) og eventuelle mangler som skal utbedres av Selger protokolleres. Fremdriften 

og ferdigstillelsen av disse arbeider skal også protokolleres. Som sikkerhet for at disse arbeider utføres, 

skal det avtales et beløp som skal deponeres på meglers klientkonto. Selger kan alternativt stille 

bankgaranti for hele beløpet. Av praktiske grunner avtales det et samlebeløp for hele byggetrinnet eller 

Prosjektet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at 

tilbakeholdt beløp kan nedkvitteres tilsvarende. Kjøper gir ved underskrift på denne Kjøpekontrakt 

fullmakt til styret til å overta fellesarealene og fortløpende nedkvittere evt. tilbakeholdt beløp med 

bindende virkning. 

 

Utbyggingen av Erletunet utgjør første salgs- og byggetrinn i prosjektet Lier Hageby. Fellesarealene 

innenfor Lier Hageby vil bli utbygd trinnvis, i sammenheng med de enkelte felt. I forbindelse med 

Erletunet vil offentlig infrastruktur bli etablert samt frukt-, bær- og grønsakshage sør-øst for Erletunet. 

Alle fellesarealer, på eiendommer som ikke eies av det enkelte sameie, vil bli organisert i et realsameie 

(alternativt en velforening, se ytterligere informasjon i salgsoppgaven). I et realsameie er sameieandelene 

forbundet med eiendomsrett til annen eiendom, slik at den som til enhver tid er eier av eiendommen også 

har rettigheter og plikter i sameieeiendommen/realsameiet. Det enkelte boligsameie vil være eier av 

sameieandelene i realsameiet og realsameiet vil få et styre bestående av en eller flere representanter fra 

hvert sameie. I sameiermøtet vil hvert sameie ha én stemme hver. I perioden frem til alle sameiene er 

etablert vil Selger ha stemmerett for felter som ennå ikke er realisert. 

 

§ 13  

FERDSEL PÅ BYGGEPLASSEN 

 

Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje etter 

forutgående avtale med Selger eller utførende entreprenør. Eventuelle besøk fra Kjøper skal være avtalt på 

forhånd, og en representant fra Selger eller utførende entreprenør skal være tilstede. 

 

§ 14 

ANNET 

 

Transport av Kjøpekontrakt er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra Selger. Selger kan uten nærmere 

begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til 

tredjemann, men Selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til Kjøper. 

Det vil ikke bli gitt samtykke til transport av Kjøpekontrakten avtalt senere enn 1 – en – måned før 

overtagelse. 

 

Ved en eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side, vil det påløpe et administrasjonsgebyr 

til megler på kr. 30.000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto. 

 

Partene er enige om at e-post kommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes som skriftlig 

kommunikasjon, jf bustadoppføringslova § 6 a.  
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§ 15 

TVISTER 

 

Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt bilag og medfølgende dokumenter, jf § 16, og bekrefter at 

den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter mv. som ikke er tatt med, 

er således ikke avtalt mellom partene. 

 

Avtalen kan kun endres skriftlig og ved undertegning av begge parter.  

 

Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller gjennomføringen av denne handel, skal 

partene søke å løse den oppståtte konflikt i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses 

ved domstolsbehandling ved den faste eiendoms verneting. 

 

§ 16 

OPPLYSNINGER/BILAG 

 

Kjøper erklærer ved inngåelsen av denne Kjøpekontrakt å ha satt seg inn i prospekt/salgsoppgave, 

reguleringsplaner, leveransebeskrivelse, og annen dokumentasjon som har vært tilgjengelig hos megler.  

Kjøper har fått seg forelagt følgende bilag: 

1. Leveransebeskrivelse 

2. Kontraktstegning 

3. Fasadetegninger 

4. Prospekt og salgsoppgave m/vedlegg og salgstegninger 

5. Skisse til utomhusplan 

6. Elektronisk utskrift av grunnboken 

7. Foreløpige vedtekter for Sameiet (ettersendes)  

8. Reguleringsbestemmelser og kartutsnitt (+ skisse omregulering sørøst for Erletunet) 

 

Disse dokumenter følger som bilag til denne Kjøpekontrakt, og sammen med denne Kjøpekontrakten 

utgjør de alle kontraktsdokumentene. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider med 

hverandre, skal dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Skriftlige tilleggsavtaler til denne 

Kjøpekontrakten som er signert av begge parter og datert etter Kjøpekontrakten, gjelder foran 

Kjøpekontrakten. 

 

I den utstrekning avtalebestemmelser ellers kan tolkes slik at de er i motstrid med preseptoriske 

bestemmelser i bustadoppføringslova vil lovens regler ha forrang.  I tillegg til kontraktsdokumentene har 

Kjøper blitt forelagt Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven. 

 

                                                                               § 17 

UNDERSKRIFT 

 

Kjøpekontrakten, som består av 12 - tolv - sider inkludert instruks om oppgjør, er undertegnet i 3 -tre- 

likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt og megler beholder ett eksemplar. 

 

Kjøper:   Selger:  

Sted, dato: …………………………..   Sted, dato: ………………………….. 

  

..................................................................    ...........................................................  

#forstenyeier¤     #nesteeier¤     Lier Boligutvikling AS  

        v/ Simen Thorsen iht. firmaattest 
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Instruks om oppgjør 
 
 

 [1] Oppgjøret mellom partene foretas av:  

Nyeboliger AS (org.nr 997 812 824) 

Postboks 1488 Vika, 0116 Oslo 

Telefaks 23 26 44 51 // vso@sem-johnsen.no 

  

[2] Snarest etter kontraktsmøtet bes Kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med 

Nyeboliger AS ved behov for inneståelseserklæringer.  

 

[3] Det er Kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer iht. til Kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til 

meglers klientkonto 9380.07.25176 og merkes med #betalingsmerknadkjoper.oppdrag¤. 

Kvittering(er) sendes per faks eller e-post til megler. 

 

 Til kontraktsmøtet skal det medbringes kvittering for eventuell kontantinnbetaling 

(forskuddsinnbetaling nevnt i Kjøpekontrakten). 

    

[4] Det kan ikke tas pant i det kjøpte objektet for forskuddsinnbetalingen.  

 

[5] Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er innbetalt på meglers klientkonto innen 1 

uke før overtagelse, jf Kjøpekontrakten. 

 

[6]  All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av Nyeboliger AS. Kjøper må påse at 

panterettsdokumenter til banken er sendt over til Nyeboliger AS i god tid før overtagelse.  

 NB! Dette må være på plass før oppgjør kan tas! 

 

[7] Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør før: 

- Kjøper har overtatt Boligen, og at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll. 

- Skjøte og Kjøpers evt. pantedokument er tinglyst. 

(Evt. garanti iht. bustadoppføringslova § 47 er stilt av Selger) 

 

Oppgjør kan ta inntil fem dager fra tinglyst skjøte er megler i hende. Eventuelle transaksjonsdager 

banker imellom kommer i tillegg.  





2015/853712-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

2010/227541-1/200 LEIEAVTALE

2015/75286-2/200 BESTEMMELSE OM VEG

2015/584459-3/200 ERKLÆRING/AVTALE

2015/853712-2/200 BESTEMMELSE OM VANNRETT

-- Lier Hageby - Ubekreftet grunnboksrapport inkl 
eiendommens rettigheter

Grunnboksrapport
Datakilde: Kartverket
Kommune: 0626 LIER Data uthentet: 29.01.2018 kl. 11:45 
Grunneiendom: Gnr: 95 Bnr: 140 Oppdatert per: 29.01.2018 kl. 11:45 

Grunnboksinformasjon 
HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

17.09.2015 
KJØPER:Lier Boligutvikling As 
Vederlag: NOK 80.000.000 

Org.nr: 915508960
Gjelder denne registerenheten med flere

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas kun ha historisk betydning, eller som 
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten 
sin grunnboksutskrift.
Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før 
eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på 
grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette 
servitutter eldre enn festekontrakten.

26.03.2010 

RETTIGHETSHAVER:Bioenergi As 

FRA DATO: 15.07.2009
LEIE: 10.000 Pr. År

Org.nr: 990099634
Rett til å legge, etablere og ha liggende fjernvarmeledning og 
kundesentral i bygning, samt fjernvarmeledning i lukket grøft
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 0626-95/131
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

27.01.2015 RETTIGHETSHAVER:Knr:0626 Gnr:95 Bnr:96 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Kopi bestilt: 29.01.2018 kl. 11:46 av Christopher Lejonberg

29.06.2015 
Gjensidige plikter og rettigheter vedrørende endring av 
infrastruktur, vannledning, avløpsledning etc.
Kan ikke slettes uten samtykke fra gnr. 95 bnr. 131, 138, 139 og 
140 i felleskap
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Page 1 of 2Grunnboksrapport

06.02.2018https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/viewer/3948542?id_konsern=211...



Rapportmal: 'grunnbok' Versjon: '18052017.1' © Norkart AS

2016/1135733-1/200 PANTEDOKUMENT

2015/75205-1/200 REGISTRERING AV GRUNN

2015/75254-1/200 BESTEMMELSE OM VEG

17.09.2015 RETTIGHETSHAVER:Vestre Viken Hf 
Org.nr: 894166762
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

07.12.2016 
PANTHAVER:Nordea Bank Ab (Publ) Filial Norge 
BELØP: NOK 100.000.000

Org.nr: 983258344
Uomsettelig
ELEKTRONISK INNSENDT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

27.01.2015 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:0626 Gnr:95 Bnr:131

RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER

Rettigheter på 0626-95/139
Rettigheter i eiendomsrett

27.01.2015 RETTIGHETSHAVER:Knr:0626 Gnr:95 Bnr:140 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som 
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte 
prioritetsregler, se tinglysingslovens § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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LIER KOMMUNE 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR  
LIER HAGEBY  
(detaljregulering) 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.05.2017  
 
 

1. FORMÅLET MED PLANEN 
§ 1-1. Planens formål 
Reguleringsplanens intensjon er å tilrettelegge for transformasjon til bolig ved utbygging av 
konsentrert småhus- og blokkbebyggelse.  
 

§ 1-2. Planens avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID ………… 
 
2. FELLESBESTEMMELSER 
 

§ 2-1. Dokumentasjonskrav 
a) Det skal utarbeides en utomhusplan som skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 

Utomhusplan skal vise helhet innenfor hvert delområde BKS1, BKS2, BKS3, BKS4, 
BKB1, BBB1, GP1, BUT1 og BLK1 samt sammenheng mot tilliggende delområder og 
være i tråd med kommuneplanen § 2-7. For felt BKS1 og BKS2 skal det utarbeides en 
felles utomhusplan.  

b) Ved rammesøknad skal det redegjøres for utomhusbelysning innenfor området, enten i 
form av en belysningsplan eller som et tema i utomhusplanen.  

c) Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at anbefalinger og tiltak i 
Geoteknisk undersøkelse av Multiconsult, datert 29.01.2016, er fulgt opp.  

 

§ 2-2. Rekkefølgekrav 
§ 2-2-3. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

a) Kjøreveger, avkjørsler, gang-/sykkelvei og fortau skal opparbeides og ferdigstilles før 
det gis midlertidig brukstillatelse for boligene. Terrengforming og beplantning av annet 
veiareal skal være ferdig samtidig med resten av veianlegget. 

b) Alle øvrige utomhustiltak, inkludert interne gangforbindelser, park, utomhusområder og 
lekeplasser skal ferdigstilles før det gis midlertidig brukstillatelse for det enkelte 
byggetiltak. Dersom utomhustiltakene av sesongmessige hensyn ikke kan ferdigstilles 
før det gis brukstillatelse, skal tiltakene være opparbeidet senest første sommer (i løpet 
av september) etter at midlertidig brukstillatelse er gitt for første bolig i tilliggende 
utbyggingsområde. Det gis ikke ferdigattest før samtlige arbeider innenfor det enkelte 
byggetrinn er ferdigstilt i tråd med godkjent utomhusplan.   

c) I felt BKS1 skal det etableres minst to sandlekeplasser før det gis midlertidig 
brukstillatelse. 
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d) Nærlekeplasser i felt BLK1 skal etableres så tidlig som mulig og innen det gis 
midlertidig brukstillatelse for småhus nr. 40 innenfor området. 

e) I felt f_BUT1 skal det opparbeides en midlertidig lekeplass på minimum 150 m2 før det 
gis midlertidig brukstillatelse til boliger i felt BBB1 og BKB1. Lekeplassen skal fjernes 
og arealet opparbeides i tråd med utomhusplan når lekeplasser i felt f_BLK1 er 
opparbeidet.  

 

§ 2-3. Definisjoner på boligtyper som tillates i denne planen 
 

a) Småhus: Fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre 
målbare plan der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl § 29-4. 

 
b) Tomannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like 

store og likeverdige boenheter.  
 

c) Tremanns- og firemannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for tre eller fire 
husstander, med tilnærmet like store og likeverdige boenheter. 

 
d) Flermannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for flere husstander, med tilnærmet like 

store og likeverdige boenheter. 
 

e) Kjedehus: Bygning hvor to eller flere selvstendige boenheter er bygget sammen med 
mellombygg, som regel garasje/carport, utebod eller lignende. 

 
f) Rekkehus: Bygning med tre eller flere selvstendige boenheter bygd i en 

sammenhengende rekke med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte 
boenhetene. Hver boenhet har egen inngang. 

 
g) Blokkbebyggelse: Bygning på mer enn to etasjer og minimum fire boenheter der det er 

felles inngang(er) for flere boenheter/leiligheter samt vertikale boligskiller. Under 
fellesbetegnelsen blokkbebyggelse, defineres lavblokk som bygning med inntil fire 
etasjer og høyblokk som bygning med over 4 etasjer.  

 

§ 2-4. Plassering og utforming 
a) Bebyggelsen skal oppføres innenfor angitte byggegrenser på plankartet. Balkonger, 

karnapper, utvendige trapper og andre mindre bygningsmessige konstruksjoner kan 
overskride byggegrenser og minsteavstander med inntil 1,5 meter.  

b) Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødige 
terrenginngrep unngås. Fyllinger skal såes til og beplantes eller steinsettes. 

 
§ 2-5. Parkering 
a) Regulerte parkeringsplasser på terreng er angitt på plankartet.  

Bestemmelsesområde for parkeringsanlegg under terreng er angitt på plankartet.  
Det er tillatt å etablere parkeringsplasser innenfor de enkelte byggeområdene, jfr. 
illustrasjonsplan utomhusanlegg (tegn.nr. 101, datert 14.12.2016).  
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b) Krav til parkeringsdekning  
For småhusbebyggelse (rekkehus og tomannsboliger) i BKS 1- 4 skal det som et 
minimum tilrettelegges for 2 plasser per boenhet. 

For leiligheter i firemannsboliger samt leiligheter i felt BBB1 og BKB1 skal det som et 
minimum tilrettelegges for 1,5 plasser per boenhet.   

5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for handikappede.  

Det skal legges til rette for nok strøm til lading av el-biler på parkeringsplasser i felt 
SPP1, SPP2. 

For næringsareal skal det etableres 1 plass per 50 m2 BRA.  

c) Sykkelparkering 

Det skal tilrettelegges for to parkeringsplasser for sykkel per bolig.  

For småhusbebyggelsen skal sykkelparkering løses i tilknytning til egen bolig, enten ute, i 
egen carport/garasje eller i utvendig sportsbod.  

For leiligheter i felt BKB1 og BBB1 skal det tilrettelegges for én p-plass utenfor byggene 
og én p-plass i felles bod i kjeller/sokkeletasje. Det må tilrettelegges for bruk av sykkel 
ved at felles sykkelparkeringsplasser inne og ute plasseres med god og enkel 
tilgjengelighet. 
 

§ 2-6. Tekniske anlegg 
a) Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. 

b) Åpne tekniske anlegg skal integreres i bygningsvolumet og ligge innenfor byggegrenser 
og maksimalhøyder. 

c) Plassering og dimensjonering av avfallsstasjoner skal skje i samråd med RfD. 
Avfallsstasjon/søppelnedkast og nettstasjon kan plasseres utenfor byggegrenser.  

 

§ 2-7. Vei, vann og avløp 
a) Avstand mellom VA-hovedledninger (nærmeste rør) og annen konstruksjon (inkl. 

forstøtningsmurer) skal være minst 4 meter. I tilfeller hvor ledningene legges nærmere 
enn 4 m skal dette ivaretas med en løsning som sikrer tilgjengeligheten til ledninger for 
ettertiden uten skade for andre konstruksjoner. Løsninger skal i slike tilfeller medtas på 
arbeidstegningene og godkjennes av kommunen. 

b) Ved bygging av vei og legging av ledninger skal fjellskjæringer så langt som mulig 
unngås. 

 

§ 2-8. Håndtering av overflatevann 
a) Det skal etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av 

overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Anbefalinger og tiltak i 
overvannsnotater fra Civitas AS datert 29.11.16 og Grindaker Landskapsarkitekter datert 
14.12.16 skal følges opp og redegjøres for i rammesøknad.   

b) Håndtering av overflatevann skal fremgå av utomhusplanen. Dette gjelder også for 
overflatevann som kommer fra områder utenfor planområdet. 
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§ 2-9. Støy 
a) Boligenes støynivå skal ikke overstige anbefalingene i Miljøverndepartementets 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, tabell 3.  
Boliger innenfor gul støysone skal sikres mot støy. Nødvendig støytiltak skal 
dokumenteres i rammesøknad og være etablert før brukstillatelse gis. 

b) På uteoppholdsarealer og felles lekeplass skal støynivået være lavere enn Lden=55 dBA. 

c) For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012), kap. 4, legges til grunn. 

 
§ 2-10. Geoteknikk 
Anbefalinger og tiltak i Geoteknisk undersøkelse av Multiconsult, datert 29.01.2016, skal 
følges opp og redegjøres for i rammesøknad. Herunder er nevnt geotekniske 
prosjekteringsforutsetninger, stabilitet, fundamenteringskonsept og fundamenteringsforhold. 

 
§ 2-11. Universell utforming 
a) Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av 

publikumsrettet virksomhet innenfor felt BKB1.  

b) Manglende tilgjengelighet i områder med bratte stigningsforhold skal kompenseres med 
økt tilrettelegging og høy kvalitet på tilgjengelige uteoppholdsarealer og lekeplasser andre 
steder innenfor planområdet.  

c) Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. 

d) Krav til trinnfri adkomst/heis kan fravikes med bakgrunn i bevaringshensyn. 

 

§ 2-12. Fjernvarme  
Innenfor området som omfattes av konsesjon av 17.01.2008 for fjernvarmeanlegg i  
Lierbyen, skal følgende bygninger tilknyttes fjernvarmeanlegget:  
a) Nye bygninger med bruksareal (BRA) over 500 m².  
b) Eksisterende bygninger med bruksareal (BRA) over 500 m² BRA som foretar  
hovedombygging i samsvar med plan- og bygningslovens 31-2 første ledd.  

I særlige tilfeller der krav om tilknytning åpenbart ikke er hensiktsmessig eller utbygger kan 
dokumentere at andre løsninger har miljømessige, energimessige eller samfunnsøkonomiske 
fordeler, kan kommunen etter begrunnet søknad gjøre helt eller delvis unntak fra 
tilknytningsplikten i første ledd. Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse fra 
fjernvarmeanleggets eier. 
 

§ 2-1. Minste uteoppholdsareal 
Minste uteoppholdsareal kan regnes med utgangspunkt i regulerte byggeområder og regulerte 
fellesarealer i felt BUT1. Sandlekeplasser kan medregnes i MUA. Areal brattere enn 1:3 kan 
ikke medregnes i MUA. I forbindelse med rammesøknad for de enkelte felt/etapper skal det 
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vedlegges et MUA-regnskap som redegjør for hvordan MUA-kravet er ivaretatt og hvilke 
arealer som er medregnet.  

 
§ 2-14. Kulturminner 
Dersom det oppdages automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen 
virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jfr. 
Kulturminneloven § 8.2. 
 

 

3. REGULERINGSFORMÅL 
§ 3-1. Småhusbebyggelse (BKS1 – BKS4) 
a) Feltene BKS1-BKS4 skal bebygges med småhus. Det tillates rekkehus, kjedehus, 

tomannsboliger og flermannsboliger. 

b) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 %.  

c) Krav til egnet uteoppholdsareal (MUA) er 100 m2 per boenhet. Av disse kan 20 m2 være 
privat terrasse.  

d) Gesimshøyde og mønehøyde måles fra gjennomsnittlig planert terreng. Gesimshøyde skal 
ikke overskride 8,0 meter og mønehøyde skal ikke overskride 9,0 meter. Gesimshøyden 
skal ikke på noen steder av fasadene overstige 9,0 meter over planert terreng. 

e) Innenfor felt BKS1 og BKS2 er det med byggegrenser på plankartet vist en passasje 
mellom bebyggelsen fra felt BLK1 til Fosskollen utenfor planområdet i nord. Avstanden 
mellom bebyggelsen skal være minimum 10 m, slik at det sikres tilstrekkelig bredde på 
forbindelsen.    

f) Innenfor formålet skal det etableres interne adkomstveier til boligbebyggelsen med 
minimum bredde på 3,5 m. og i tråd med prinsippene i illustrasjonsplan utomhusanlegg 
(tegn.nr. 101, datert 14.12.2016). Det skal etableres snumulighet for 
brannbil/mannskapsbil med manøvreringsareal med ytre svingradius 9,5 m. ved enden av 
hver vei.  

g) Deler av parkeringskravet kan løses på felles parkeringsplasser innenfor de enkelte 
feltene, jfr. illustrasjonsplan utomhusanlegg (tegn.nr. 101, datert 14.12.2016). 

h) Innenfor felt BKS4 skal det etableres parkeringsplasser ved innkjøring til feltet. Det skal 
etableres en vegetasjonsskjerm mot bebyggelsen. Skjermingen skal fremgå av 
utomhusplanen. 

i) Veibelysning langs private internveier innenfor feltene kan fravike fra kommunens 
standard.  

j) Adkomst til feltene som vist med pil på plankartet er veiledende. Antall adkomster og fra 
hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, må 
det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. og at 
sikt er ivaretatt. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 6 meter. 

k) Det skal opparbeides minimum 150 m2 sandlekeplass innenfor hvert felt. Arealet kan 
opparbeides samlet eller fordeles på inntil 3 lekeplasser innenfor det enkelte felt. 
Sandlekeplassene skal ha sandkasse og lekestativ eller lekehytte og plasseres i god 
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avstand fra kjørbare veier og for øvrig skjermes med vegetasjon, terrengmessige tiltak 
eller på andre hensiktsmessige måter. I tilknytning til sandlekeplassene skal det møbleres 
med benker og bord.  

    

§ 3-2. Blokkbebyggelse (BBB1) 
a) Eksisterende bebyggelse i felt BBB1 skal ombygges til bolig (leiligheter).  

b) Uteareal i felles park (f_BUT1) samt balkonger utgjør uteareal for leilighetene.  

c) Parkeringsplasser kan kun etableres på østsiden/baksiden av bygget, jfr. illustrasjonsplan 
utomhusanlegg (tegn.nr. 101, datert 14.12.2016).  

d) Parkrommet i felt BUT skal skjermes fra parkeringsarealet innenfor felt BBB1 gjennom 
beplantning eller andre hensiktsmessige tiltak som ikke er i konflikt med 
bevaringshensynet.  

e) Felt BBB1 er regulert til hensynssone for bevaring av kulturminner H570, se § 4.1 
bokstav a.  

 

§ 3-3. Lekeplass (f_BLK) 
a) Felt f_BLK skal være felles for boliger i felt BKS1-4 og felt BKB1 og BBB1. 

b) Lekeplassen skal opparbeides med sandlekeplass og nærlekeplass. I tillegg skal det 
etableres en ballbane innenfor feltet. Lekeplassene skal samlet legge til rette for variert 
aktivitet for barn på ulike nivåer, med sandkasse, klatreapparater og huskestativ. Det skal 
tilrettelegges både for aktiv lek og stillesittende lek. Det skal også tilrettelegges for 
møteplasser med parkmøblement for de voksne i tilknytning til lekeplassene. 

c) Plassering av lekeinstallasjoner og annen møblering skal fremgå av utomhusplanen. 

d) Lekeplassen skal ha skjerming i form av gjerde eller voll mot kjørevei/Stokkeveien. 

e) Øvrige arealer skal opparbeides parkmessig med møblering, beplantning, belysning og 
gangforbindelser. Gjennom feltet skal det opparbeides en gjennomgang til Stokkeveien i 
form av en 2 meter bred gruset gangvei. 

 

§ 3-4. Uteoppholdsareal (f_BUT)  
a) Felt f_BUT1 er felles for boliger i felt BKS1-4, felt BBB1 og felt BKB1.  

b) Felt f_BUT1 skal regnes som uteoppholdsareal for felt BBB1 og felt BKB1.  

c) Felt f_BUT1 er regulert til hensynssone for bevaring av kulturminner H570,  
se § 4.1 bokstav a.  

d) Arealet skal opparbeides parkmessig med inspirasjon fra det opprinnelige parkanlegget 
fra 1920-tallet, med trær, busker, hekker og en sentral fontene. Parkens ulike elementer, 
som beplantning, møblering og dekke skal fremgå av utomhusplanen. Lyktestolper og 
type belysning skal tilpasses de historiske omgivelsene og redegjøres for gjennom en 
belysningsplan. 

f) Parkrommet i felt BUT skal skjermes fra parkeringsarealet innenfor felt BBB1 gjennom 
beplantning eller andre hensiktsmessige tiltak som ikke er i konflikt med 
bevaringshensynet. Skjermingstiltaket skal ligge på BBB1. 
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e) Det kan etableres fordrøyningsmagasin for overvann under bakken. Det forutsettes at 
plasseringen ikke kommer i konflikt med trær som skal bevares.  

f) Det må etableres en oppstillingsplass for brannbil/stigebil. Oppstillingsplassen skal ikke 
møbleres.  § 3-5. Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1) 

 

§ 3-5. Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1) 
 
a) Eksisterende bebyggelse i felt BKB1 skal ombygges til bolig (leiligheter).   
b) I første etasje tillates etablert forretning, bevertning og tjenesteyting på maks 250 m2 

BRA.  
c) I sokkeletasje tillates etablert forsamlingslokale, fellesrom eller lignende på maks 500 m2 

BRA.  
d) Uteareal i felles park (f_BUT1) samt balkonger utgjør uteareal for leilighetene. 
e) Parkeringsplasser kan kun etableres på østsiden/baksiden av bygget, jfr. illustrasjonsplan 

utomhusanlegg (tegn.nr. 101, datert 14.12.2016).    
f) Felt BKB1 er regulert til hensynssone for bevaring av kulturminner H570, se § 4.1 

bokstav a.  

 

§ 3-6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
a) Kjøreveg (SKV) 

a. Kjøreveg o_SKV1, er offentlig veg og omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, 
trafikkøyer (rabatt), skulder, rekkverk og andre anlegg som naturlig tilhører 
veg. Nye gatelysarmaturer skal være i tråd med kommunens standard eller 
tilsvarende, og skal godkjennes av ansvarlig myndighet i kommunen. 

b. Kjøreveg f_SKV2, er privat felles avkjørsel og kan benyttes som avkjørsel for 
boliger i felt BKS1-3, BBB1 og BKB1. Overgangen mellom felt BLK1 og 
BUT1 skal markeres i dekket gjennom bruk av annen gatebelegning, opphevet 
fortau, belysning eller andre lignende trafikksikkerhetstiltak.  

c. Veg (f_SV1) er privat felles avkjørsel til Foss gård, Stokkeveien 4, gnr. 95/bnr. 
96 og BKS4. Kjøring tillates også for landbruksrelatert virksomhet. 

d. Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt i høyde 0,5 m over terreng.  

e. For alle veianleggene skal det legges særlig vekt på belysning av 
krysningspunkter. 

 

b) Fortau (SF) 
Fortau skal opparbeides som vist på plankartet. Anlegget skal være belyst, og det skal 
legges særlig vekt på belysning av krysningspunkter. Nye gatelysarmaturer skal 
tilfredsstille kommunens funksjonskrav, men kan avvike kommunens krav med hensyn til 
form. Gatelysarmaturer skal fremkomme av belysningsplan.  

 

c) Gang- og sykkelvei (SGS) 
Gang- og sykkelvei skal opparbeides som vist på plankartet.  
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d) Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
Annen veggrunn f_SVG1 og f_SVG2 er privat og omfatter felles veggrunn i tilknytning til 
felles kjøreveg f_ SKV2.  

a. Innenfor felt f_SVG1 kan det etableres avkjørsel til parkeringsplass f_SPP2 
samt kjøreadkomst til regulert parkeringskjeller. Øvrig grønn opparbeidelse 
skal ikke være til hinder for god sikt mot kjøreveien.  

b. Innenfor felt f_SVG2 kan det etableres avkjørsel til bebyggelsen i felt BBB1, 
parkeringsplasser og to avfallsstasjoner/søppelnedkast. Øvrig grønn 
opparbeidelse skal ikke være til hinder for god sikt mot kjøreveien. 

 

e) Parkeringsplass (SPP1, SPP2) 
1. Parkeringsplass f_SPP1 er privat og skal være felles for boliger i felt BKS4. Det 

tillates kjøring over parkeringsplassen for landbruksrelatert virksomhet. 

2. Parkeringsplass f_SPP2 er privat og skal være felles for boliger i hele planområdet, 
samt for gjester til planområdet. Det skal etableres en vegetasjonsskjerm mot 
eksisterende bebyggelse. Skjermingen skal fremgå av utomhusplanen.  

3. Det skal legges til rette for nok strøm til lading av el-biler på parkeringsplassene.   
 

 
§ 3-7. Grønnstruktur 
a) Park (GP1)  

1. Parken er offentlig. Parken skal opparbeides med grusstier, blomster-/staudebed, 
trær, belysning, vannveier og regnbed for fordrøyning av overvann samt møblering 
for opphold. Lyktestolper og type belysning skal tilpasses de historiske 
omgivelsene og redegjøres for gjennom en belysningsplan. Parkens opparbeidelse 
skal fremgå av utomhusplanen.   

2. Det kan etableres fordrøyningsmagasin for overvann under terreng. Det forutsettes 
at plasseringen ikke kommer i konflikt med trær som skal bevares. 

 
§ 3-8. Landbruks-, natur- og friluftsformål  
a) Jordbruk (f_LJO) 
Arealet er felles for beboere i felt BKS1-4, BBB1 og BKB1. Arealet skal opparbeides og 
skjøttes i tråd med utomhusplan. Jorda skal dyrkes, og arealet skal fungere som en buffer 
mellom boligbebyggelsen og de øvrige jordbruksarealene.   
Det skal opparbeides en gruset gangforbindelse i 1,6 meters bredde mellom Stokkeveien og 
felles vei i sørvest. Gangforbindelsen skal ligge mellom bebyggelsen i felt BKS4 og den 
dyrkbare buffersonen. 
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4. HENSYNSSONER 
§ 4-1 Sikringssone og støysone 
a) Frisiktsone (H140) 
Frisiktsonen utarbeides i tråd med kommunens veinorm. I frisiktsonene skal terrenget 
planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander, herunder parkering, slik 
at disse ikke rager mer enn 50 cm over planet mellom tilstøtende veier.  

b) Støysone (H220) Gul sone 

Støynivå for ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdier gitt i støyretningslinjen T-1442/2012. 

 

§ 4-2 Hensynssone (H500) 
a) Hensynsone - Bevaring av kulturmiljø (H570) 

1. Eksisterende bygninger skal bevares og istandsettes på en slik måte at bygningenes 
fasader, takform, volumer og bygningsmessige detaljer opprettholdes. Det skal 
lages kopier av bygningsdelene som skiftes ut. Påbygg og tilbygg tillates ikke.  

2. Mindre bygningsmessige endringer knyttet til etablering av balkonger, 
balkongdører, takopplett/arker, utvidelse av vinduer, etterisolering av fasader og 
installering av heis tillates i tråd med prinsippillustrasjoner av fasader på bygg C 
(A40-1, A40-2, A40-3, A40-4 datert 12.12.2016) og bygg F (A40-1, A40-2, A40-
3, datert 13.12.2016). 

3.  I felt BBB1 tillates det leiligheter med utgang til privat terrasse på terreng mot 
sørvest. I den sammenheng tillates det mindre terrengbearbeiding i tråd med 
prinsippillustrasjoner av fasader på bygg F (A40-1, A40-2, A40-3, A40-4 datert 
13.12.2016). Tette skillevegger mellom terrasser i sokkeletasje kan han en dybde 
på inntil 2,5 meter og en høyde på inntil 1,8 meter. Skillevegger skal ha en 
materialbruk og detaljering som harmonerer med fasaden. I felt BKB1 tillates tette 
skillevegger mellom terrasser i første etasje. Disse kan ha en dybde på inntil 2,5 m, 
en høyde på inntil 1,8 m og for øvrig materialbruk og detaljering som harmonerer 
med fasade.   

4. I felt BKB1 tillates det leiligheter med utgang til privat terrasse på terreng mot 
sørvest og nordvest. i tråd med prinsippillustrasjoner av fasader på bygg F (A40-1, 
A40-2, A40-3, A40-4 datert 13.12.2016).  

5. I lokale regulert til forretning, bevertning og tjenesteyting innenfor felt BKB1 
tillates det etablert separat inngang og store vinduer. Dør og vinduer skal tilpasses 
eksisterende detaljer i vindusutforming. Det tillates også terrengtilpasninger for 
etablering av trinnfri adkomst til lokalet og til eventuell utendørs servering mot 
sør. 

6. Uteområdet i felt f_BUT skal opparbeides med inspirasjon fra det opprinnelige 
parkanlegget fra 1920-tallet og i tråd med illustrasjonsplan utomhusanlegg 
(tegn.nr. 101, datert 14.12.16), jfr. § 3.4 bokstav c. 

7. Trær som er markert på plankartet skal bevares. Ved byggetiltak som kan komme i 
konflikt med trærnes rotsone, skal arborist konsulteres. Tre som ikke lar seg 
bevare skal erstattes av nytt tre med plantehøyde på minimum 5 m. Det skal velges 
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tresorter som hører naturlig hjemme i området og som er i tråd med parkens 
historiske opparbeidelse, for eks. eik, alm, ask, lind og spisslønn. 

8. Innenfor hensynssonen skal arealene til enhver tid skjøttes i tråd med godkjent 
utomhusplan. 

9. Før det gjennomføres fasadeendringer på bebyggelse innenfor hensynssonen, skal 
det innhentes uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. 
Søknad om tilbakeføring skal også sendes fylkeskommunen til uttalelse før vedtak 
fattes. Utomhusplan for det parkanleggene innenfor hensynssonen skal også 
sendes fylkeskommunen for uttalelse før vedtak kan fattes.  
Buskerud fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av vedtak i saker fylkeskommunen 
har uttalt seg til. 

 

§ 4-3 Bestemmelsesområde (#1) 
Innenfor bestemmelsesområde #1, avgrenset med bestemmelsesgrenser på plankartet, tillates 
oppført parkeringskjeller. Parkeringskjelleren skal være felles for hele planområdet. 
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Reguleringsendring - Enklere prosess - Detaljregulering for Lier hageby, felt BKS 3 og 

BKS 4 

 

Reguleringsendring med enklere prosess for felt BKS 3 og BKS 4 i detaljregulering for Lier 

hageby ble vedtatt av planutvalget 23. januar 2018. 

 

Vedlagt oversendes utskrift av møteboka. 

 

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. 

Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunhild Løken Dragsund   

Arealplanlegger   
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 

2017/5548  

Arkiv: 

L12  

Saksbehandler: 

Gunhild Løken 

Dragsund  

 

  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 

6/2018 Planutvalget 23.01.2018 

 

Reguleringsendring - Enklere prosess - Detaljregulering for Lier hageby, 

felt BKS 3 og BKS 4 
Planutvalgets vedtak: 

 

Reguleringsendring med enklere prosess av detaljregulering for Lier hageby, som vist i 

forslag til endrede bestemmelser datert 04.01.2017 godkjennes. 

 

Planutvalgets behandling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Reguleringsendring med enklere prosess av detaljregulering for Lier hageby, som vist i 

forslag til endrede bestemmelser datert 04.01.2017 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Rådmannens saksutredning: 

 

Vedlegg: 

1. Beskrivelse og argumentasjon av endringer i bestemmelsene 

2. Forslag til endrede bestemmelser 04.01.2017 

3. Gjeldende bestemmelser 

4. Gjeldende plankart 

 

Utredning: 

 

1. BAKGRUNN OG BESKRIVELSE 

Detaljregulering for Lier hageby ble vedtatt 17. juni 2017. Bestemmelsene for delområdene 

med småhusbebyggelse er ikke særlig detaljert, men har bestemmelse for utnyttelsesgrad, 

uteoppholdsareal og byggehøyder. Høydebestemmelsene på gjennomsnittlig 8,0 meter for 
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gesimshøyden og 9,0 meter for gjennomsnittlig mønehøyde gir gode spillerom for 

småhusbebyggelse i fallende terreng. 

 

Bakgrunnen for at forslagstiller ønsker å endre bestemmelsene for BKS 3 og 4 er at disse 

feltene er relativt flate. Forslagstiller ønsker variasjon i bygningenes uttrykk også innenfor 

delfeltene.  

 

Da det planlegges for flatt tak trenger forslagstiller at tillatt gesimshøyde økes, for å oppnå 

mulighet for loftstue med utgang til takterrasse for deler av bebyggelsen. Rådmannen har 

rådet forslagstiller til å begrense andel av bebyggelse hvor denne økte høyden foreslåes. 

 

I tillegg foreslåes det en endring om at interne veier, parkering, sportsboder og garasjer med 

gesimshøyde maksimalt 3,5 meter over gjennomsnittlig terreng skal kunne tillates etablert 

inntil 1,0 meter fra formålsgrenser på BKS- feltene. 

 

 

2. INNKOMNE MERKNADER 

I perioden med forhåndshøring av de foreslåtte endringene av planen er det kommet inn to 

merknader: Fylkesmannen i Buskerud 06.12.2017 

Buskerud fylkeskommune 14.12.2017. 

 

Hverken Fylkesmannen eller fylkeskommunen har innvendinger til de foreslåtte 

planendringene. 

 

3. VURDERINGER 

Hovedrammene  

Da plan og bygningslovens § 12-14 ble endret fra i sommer, ble det åpnet for at mer kan 

endres i en plan, gjennom en enklere prosess med kun en politisk behandling, enn tidligere. 

Det som skal måles i forhold til å avgjøre om endringen kan tas i en enklere prosess, er at når 

endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke gå utover 

hovedrammene i planen og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Administrasjonen synes i denne saken at den foreslåtte endringen er av en slik karakter at den 

kan behandles etter en slik enklere prosess. 

 

Lite detaljert  

Bestemmelsen for delfeltene avsatt til småhusbebyggelse i Lier hagebyplanen er ganske åpne 

og lite detaljerte.  

 

Variasjon 

Forslagstiller skriver selv i begrunnelsen for søknaden at de ønsker loftstuene for å oppnå 

variasjon i boligtypene innad på delfeltene. Begge de områdene planendringen søkes for 

ligger i tilnærmet flatt terreng og en mulig takstue i 3. etasje vil tilføre de aktuelle feltene 

variasjon og identitet. Utfordringen ved feltutbygging er at områder lett blir identitetsløse. 

Variasjon i boligtyper og høyder bidrar til å unngå dette. En takstue tilfører også feltet ulike 

boligtyper, noe som kan åpne for en mer variert beboersammensetning.  

 

Rådmannen har vært tydelig på at dersom det skal tillates økte byggehøyder må disse 

begrenses til at det kun er den ønskede variasjonen som tillates og at det ikke legges opp til en 

generell høyere utnyttelse på hele delfeltet. Bestemmelsene som legges frem for vedtak 
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foreslår detaljerte unntak fra de generelle bestemmelsene om maksimal gesimshøyde og 

mønehøyde.  

 

Opptrapping  

En opptrapping av høyden i bebyggelse mot Stokkeveien vil være gunstig estetisk sett ved at 

det vil danne en mer naturlig overgang mot eksisterende bebyggelse, som er betraktelig større 

og som ligger ca. en etasje høyere i terrenget. 

 

Rådmannen ser det som heldig for feltutbyggingen at de fremste feltene bygges ut først slik at 

det blir forutsigbart for videre utbygging hva som blir tilgjengelig av utsikt. 

 

Bestemmelse om garasjer 

Gjeldende plan mangler bestemmelser for å tillate overbygde parkeringsplasser. I forslag til 

endring foreslås en egen bestemmelse §3-1 l) om dette. Mulighet for overdekket parkering er 

etterspurt. Endringen regulerer at det kan etableres åpne konstruksjoner eller takoverbygg. 

Høyden, som foreslåes 3,5 meter, tar opp i seg mulighet for etablering av garasjerekker i 

fallende terreng. 

 

 

4. KONKLUSJON 

Rådmannen vurderer at de foreslåtte endringene ikke endrer hovedrammene i planen, og at 

omgivelsene ikke rammes av at den nylig vedtatte planen endres. Rådmannen vektlegger at 

endringen er en ytterlige detaljering av nokså generelle bestemmelser, og konkluderer med at 

forslag til endring kan godkjennes.  
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