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MELHUS KOMMUNE 

 
 
Innledning 
«Et godt oppvekstmiljø er avhengige av åpne møteplasser hvor terskelen for deltakelse er lavest mulig. 
Inkluderende fritidsarenaer har lave kostnader knyttet til seg, og stiller ikke strenge krav til ferdigheter, 
spesielle ressurser eller forhåndskunnskap. Alle jenter og gutter, uavhengig av funksjonsevne, seksuell 
orientering, etnisk bakgrunn, hudfarge, språk, religion og livssyn, har samme rettigheter til et godt og trygt 
oppvekstmiljø. Åpne møteplasser, hvor alle er velkomne er blant de viktigste investeringene for et trygt 
oppvekstmiljø, godt forebyggingsarbeid og en styrket barne- og ungdomspolitikk» (Rundskriv Q-12/2011:8). 
 
For å sikre fortetting med tilstrekkelig bokvalitet og sikre befolkningens helse og trivsel, skal det i plan- og 
utbyggingssaker med nye boliger avsettes gode uteoppholdsareal på egen grunn.  Arealene skal ha en 
utforming som gjør arealet egnet til lek, opphold, sosialt samvær og rekreasjon. Arealene bør kunne brukes 
av ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre, uavhengig av 
funksjonsevne. 
 

 
Bilde fra Ladeparken, Trondheim kommune 
 
I Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, etter plan- og bygningsloven er det lagt vekt på å 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging, og kommunens ansvar for å ivareta barn og 
unges behov for oppvekstsvilkår er presisert. Kommunen kan blant annet «utarbeide retningslinjer, 
bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, 
som skal sikres i planer der barn og unge er berørt» (RPR punkt 4c).  
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I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.  

 Områdene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

 I forhold til utforming skal områdene være tilstrekkelig store, være egnet for ulik lek og opphold 
hele året.  

 Arealene skal kunne brukes av alle, for eksempel av barn med forskjellige funksjonsnedsettelser, og 
bidra til samhandling mellom barn, unge og voksne. 

 
Barn er den gruppen i befolkningen som bruker utearealene mest, og for dem har nærmiljøet stor 
betydning. Fordi barns aksjonsradius er begrenset er tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter til arealer 
og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er særdeles viktig. Vi tenker her på at arealene 
skal nås til fots og eller på sykkel. «De minste barna holder seg rett ved hjemmet. Barn på 5-6 år oppholder 
seg hovedsakelig mindre enn 100 meter fra egen inngangsdør. De fleste barn helt opp til 8 år oppholder seg 
i hovedsak inntil 200 meter fra hjemmet» (Rundskriv T-2/08:17). 
 
Dette blir viktigere og viktigere etter som tettsteder og kommune- og bygdesentra fortettes. Vi vet at 
mindre barn ikke har forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner og at det derfor er svært 
viktig med trafikksikre arealer og ferdselsårer. Særlig hensyn må også tas da vi vet at barn er særlig utsatt 
for helseskader som følge av luftforurensning.  
 
Sammenhengen mellom planlegging og fysisk aktivitet er klar. Der det er sykkel- og gangstier, sykler og går 
man. Der det er parker, lekeområder, skatebaner, klatrevegger, trær å klatre i, gress å jogge på, er det 
aktivitet. De gatetunene som har minimalt med kjørende og parkerte biler, kan være fine lekeområder for 
barn. 
 

 
Bilde fra Grillstad Park i Trondheim kommune 
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KRAV TIL AVSETTING AV UTEROM I MELHUS KOMMUNE 

 
Det er i Melhus kommune hjemlet i kommuneplanens arealdel (bestemmelsen 1.7.2) krav om uteområdeplan 
ved regulering. 

 
Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. 
Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk 
forskrift. Det vises særlig til § 8.4 i bygningsteknisk forskrift. Det vises også til forskriftenes § 8.2 med krav til 
universell utforming av visse typer uteoppholdsareal. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding 
av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av 
tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. 
 
Leke- og uteoppholdsareal skal opparbeides og ferdigstilles før den første boenheten tas i bruk (jfr plan og 
bygningsloven § 18-2). I forbindelse med søknad om oppføring av boliger eller ved regulering skal det 
utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av kommunen. Før det kan gis brukstillatelse for boliger skal 
utearealet/friområdet være opparbeidet i samsvar med utomhusplanen. Det kan gis midlertidig 
brukstillatelse i de tilfeller hvor boliger er innflytningsklare på vinterstid, opparbeidelse og ferdigstillelse av 
uteoppholds og lekeareal skal da skje påfølgende vår.  
 
Det skal ved regulering fastsettes rekkefølgebestemmelser til planen som sikrer at krav i denne norm er 
tilfredsstilt.  Det kan utarbeides utbyggingsavtaler med Melhus kommune om fordeling av ansvar og 
kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur, jfr. Plan og bygningslovens § 17-2, for å sikre oppfylling 
av rekkefølgebestemmelsene. 
 
Dersom utbygger og Melhus kommune finner at det blir for tyngende å kunne tilfredsstille kravene i denne 
norm for utbygger alene i forhold til utbyggingens art og omfang, kan utbygger og Melhus kommune 
gjennom utbyggingsavtale bli enig om løsninger for å sikre oppfylling av normens krav. Dette kan f.eks 
gjennom innbetaling til fond,  jfr. kommuneplanens arealdel bestemmelsenes kap  1.3.  

 
For alle områder i Melhus kommune gjelder følgende minste uteromsareal ved utbygging av 2 eller flere 
boenheter: 

 

Antall boenheter m2 pr. boenhet Inkluderer pr. boenhet 

2 - 25 x 50 - uteoppholdsareal (30 m2) 
- lekeplass (20 m2) Totalt min. 150 m2 

> 25 x 75 - uteoppholdsareal (30 m2) 
- lekeplass (20 m2) 
- nærlekeplass (25 m2) Totalt min. 1.500m2 

> 100 x 100 - uteoppholdsareal (30 m2) 
- lekeplass (10 m2) 
- nærlekeplass (25 m2) 
- områdelekeplass (10 m2)  
- grøntdrag 

Områder med høy 
fortetting 
f.eks i sentrumsområder i 
Melhus, Ler, Kvål, Hovin 
og Lundamo og på 
Brekkåsen, Gimse og 
Søberg  

 - uteoppholdsareal (20 m2) 
- lekeplass (10 m2) 
- områdelekeplass (10 m2) 

Tabell 1. Samlet arealbehov 
 

NB! Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt/regulert til fellesareal eller friområde 
som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 
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Tabellen skal tolkes slik; eks ved bygging av 4 nye enheter skal det være uterom på minimum 4 (enheter) x50 
m2 (pr. enhet) som vil gi minimum 200 m2 uterom som skal bestå av minimum for uteoppholdsareal 120 m2 
(4 x 30 m2) OG sandlekeplass hvor minstekrav er 150 m2. Uterommet må derfor ved 4 enheter være på 
minimum 270 m2. Ved bygging av 15 enheter vil regnestykket se slik ut; uteoppholdsareal 15 (enheter) x 30 
gir 450 m2 OG sandlekeplass 15 (enheter) x 20 som gir 300m2 – Totalt krav om 750 m2 uterom ved 
oppføring av 15 boenheter. Ved bygging av 30 enheter vil totalkrav til uterom være på 3000 m2 (3 daa), 
følgende utregning: 30 (enheter) x 30 m2 (uteoppholdsareal) + 30 (enheter) x 20 m2 (sandlekeplass) + 
nærlekeplass på minimum 1500m2.  
 
 
Kriterier for å kunne beregnes som uteromsareal: 

 Leke og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold (maks 55 dBA). 

 Areal som beregnes innenfor uteoppholdsareal på bakkenivå skal være universelt utformet. 

 Lekeplassene skal være skjermet for sterk vind, forurensning sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare.  

 Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet. 

 Arealer brattere enn 1:3 (unntak for areal tilrettelagt for aking) og arealer for områdelekeplasser som er 
smalere enn 10 meter, areal avsatt til kjørevei, parkering, fareområder og areal belagt med restriksjoner 
som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med i arealberegningen. 

 Areal innenfor skole- og barnehage kan ikke regnes som lekeplasser i et boligområde.  

 Lekeplasser så fremt det er mulig plasseres i tilknytning til og i sammenheng med andre ubebygde og 
vegetasjonsbærende arealer. Det bør sikres adkomst fra flere hold.  

 
 
Uteoppholdsareal 
Det er krav om minimum 30 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet, og minimum 50 % av det totale 
uteoppholdsarealet skal ligge på bakkenivå.  
 
Uteoppholdsarealer er de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til 
kjøring og parkering. Det innbefatter ikke restarealer som ikke egner seg til lek eller opphold. Ved 
regulering bør planbeskrivelsen vise hvilke kvaliteter uteoppholdsarealene har (f.eks. sol- og skyggeforhold, 
helning, tilgjengelighet). Jfr. Veileder T-1490 Reguleringsplan. 
 
 
Lekeplass 
Alle boenheter skal innen gangavstand på 50 meter ha minst en lekeplass med størrelse på minimum 150 
m2. Lekeplassen skal som minimum ha en sandkasse el annet lekeapparat beregnet på småbarn (1-5 år), 
benk, grønnstruktur og noe fast dekke. 
 
Det er utbyggers ansvar å tilrettelegge for lekeplass(er) innenfor planområdet. Det skal etableres 
velforening el. som har ansvar for vedlikehold av lekeplassen(e).  
 
 
Nærlekeplass 
Ved regulering av område med 25 eller flere enheter, skal det i tillegg etableres nærlekeplass(er) med 
størrelse på minimum 1.500 m2. Denne skal fortrinnsvis ligge innenfor planområdet og være innenfor en 
gang avstand på 150 meter for alle boenheter innenfor planområdet. Nærlekeplassen skal tilrettelegges for 
varierte aktiviteter som for eksempel ball-lek, aking, sykling og lignende. Maksimalt 100 boenheter kan 
være felles om en nærlekeplass. 
 
Nærlekeplasser skal opparbeides/tilrettelegges/vedlikeholdes i henhold til utbyggingsavtale mellom 
Melhus kommune, utbygger og eventuelle velforeninger/borettslag/sameie i område. 
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Områdelekeplass 
Alle boenheter skal innen en gang avstand på 400-500 meter ha tilgang til en områdelekeplass med en 
størrelse på minimum 1.500 m2.  Melhus kommune er ansvarlig for å finne egnede områder for plassering 
av områdelekeplasser gjennom områdeplanlegging.  
 
Områdelekeplasser skal opparbeides/tilrettelegges/vedlikeholdes i henhold til utbyggingsavtale mellom 
Melhus kommune, utbygger og eventuelle velforeninger i område. Finansering kan skje gjennom 
delinnbetaling på fond fra de enkelte utbyggingsområder som sokner til områdelekeplassen.  
 
 

KRAV TIL UTENOMHUSPLAN 
 
I alle byggeområder skal det ved detaljregulering foreligge utomhusplan som viser hvordan områder for lek 
og opphold skal opparbeides, og hvordan disse områdene henger sammen med tilsvarende områder 
utenfor planområdet.  (KPA 1.7.2).  Areal og lekeapparater skal utformes i samsvar med sikkerhetsforskrift 
av 6.juli 1996 med senere revisjoner. 

Utomhusplanen skal ha tegningsdel og beskrivelse. 

Utomhusplanens tegningsdel skal i detalj (eventuelt med snitt eller oppriss) og aktuell målestokk vise: 

 Behandling av eksisterende vegetasjon og markflater i planområdet, med vern, hogst, 
beskyttelsestiltak. 

 Sikringstiltak; med rassikring, fallsikring, mot trafikk, mot vann og ev. annen fare. (Sikringstiltak skal 
vurderes av fagkyndig). 

 Eksisterende og nye høyder, inklusiv planeringshøyder for tilgrensende tomter. 

Og i nødvendig grad i plansak eller i byggesak: 

 Teknisk anlegg i grunnen; VA og kabler. 
 Teknisk oppbygging/løsning for alle fyllinger, fundamenteringer og innfestinger. 
 Utforming og valg av løsninger og produkter, inklusiv materialer, mønster, detaljløsninger, farger på 

alle elementer i planområdet. 

Utomhusplanens beskrivelsesdel skal: 

 Gi en kortfatta og konsis beskrivelse av planens hovedgrep. 
 Beskrive faremomenter og hvordan dette er løst (ROS-analyse). 
 I nødvendig grad supplere kartdelen med beskrivelse av tekniske løsninger og valg av produkter. 
 I større prosjekter skal hele den tekniske beskrivelsen leveres med kartdelen. 

For teknisk infrastruktur skal utomhusplanen være i tråd med den til en hver tid gjeldende VA-norm og vei-
norm.  

Universell utforming  
Ved all planlegging og utbygging skal prinsippene for universell utforming av bygninger og utearealer legges 
til grunn. (KPA 1.7.2).  TEK 10 og veileder om Universell utforming i planlegging skal legges til grunn. 
Regjeringen har egen nettside om universell utforming: www.universell-utforming.miljo.no.  
 
Støy 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T 1442) og gitte grenseverdier gjelder. Støy skal 
utredes i alle planer og tiltak som berøres av en støysone (KPA 1.8). 

http://www.melhus.kommune.no/downloadfile.php?i=c058f544c737782deacefa532d9add4c
http://www.melhus.kommune.no/downloadfile.php?i=a14ac55a4f27472c5d894ec1c3c743d2
http://www.universell-utforming.miljo.no/
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Referanser 
 
Rundskriv Q-12/2011 «Barn og unges fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse – rettigheter, lover og 
regelverk» Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet – Regeringen.no: 
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barn%20og%20Ungdom/Barn_og_unges_fritidsmiljo/Rundskriv
_Q_12_2011_web.pdf 
 
Rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging» Miljøvern departementet - Regeringen.no:  
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Rundskriv/T-2-08.pdf 
 
Temaveileder T-1513 «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven» 
Miljøverndepartementet – Regeringen.no: http://www.regjeringen.no/pages/36739118/T-1513.pdf 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 1989. 
 
Teknisk forskrift, Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) har bestemmelser om 
krav til utearealer og byggverk. Forskriften er bygget opp av 5 kapitler, hvorav kapittel III Grad av 
utnytting, særlig er relevant for å ivareta gode oppholdsarealer egnet for barn og unge. 
 
 
Forøvrig anbefales å lese Veileder til Grad av utnytting T-1459 kapittel III., spesielt om § 3-1 Hensikt med 
grad av utnytting, § 3-2. Grad av utnytting og § 3-3. Minste uteoppholdsareal (MUA).  
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