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AREALFORMÅL 
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5:  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG     (§ 12-5, 1.ledd nr. 1) 
Offentlig eller privat tjenesteyting – annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169)  

• Virksomhet med allmennyttig formål (Solobservatorium) 
Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – vannforsyningsanlegg (1541) 
Avløpsanlegg 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) 
Kjøreveg (2011)  
Parkeringsplasser (2082) 
Energinett (2110) 
 
HENSYNSSONER 
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. plan- og bygningslovens § 12-6: 
 
FARESONE        (§11-8, 3. ledd, a) 
H370 Høyspenningsanlegg  
 
INFRASTRUKTURSONER      (§11-8, 3. ledd, b) 
H410_1-3 Særlig krav til infrastruktur (renseanlegg, slokkevannsbrønn, drikkevannsbrønn) 
 
BÅNDLEGGINGSSONER     (§11-8, 3. ledd, d) 
H730_1-3 Båndlegging etter lov om kulturminner  
 

 
 
  



Detaljregulering for Solobservatoriet - Lunner kommune 
 
 
1 FELLESBESTEMMELSER 
1.1 UNIVERSELL UTFORMING 

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal 
som hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, jf. krav i lov om forbud 
mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens 
rundskriv Q-29/2010 om universell utforming). Eventuelle avvik må begrunnes i 
forbindelse med byggesøknad. 
 

1.2 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kultur-
minner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller 
deres sikringssone på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Varsel skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, slik at verne-
myndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan gjennomføres, 
og eventuelle vilkår for dette. 
 

1.3 GEOTEKNISKE VURDERINGER 
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, skal det 
følge en geoteknisk vurdering. 
 

1.4 OVERVANNSHÅNDTERING 
Overvannshåndtering skal løses lokalt ved infiltrasjon i grunnen.  
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for 
overvannshåndtering, og valg av løsning skal begrunnes. 
 

1.5 TERRENG OG VEGETASJON  
 Eksisterende vegetasjon og terreng skal i størst mulig grad bevares. 

Tynning og nødvendig vedlikehold og skjøtsel er tillatt. 
Ved nyplanting skal stedegen vegetasjon benyttes. 
 

1.6 ENERGIFORSYNING 
Det skal legges til rette for bruk av miljøvennlig energi.  
Innenfor planområdet tillates det i nødvendig utstrekning boring etter bergvarme. 
Fordeling av strøm innen planområdet skal skje via jordkabel.  
 

1.7 TEKNISK PLAN 
Det skal utarbeides teknisk plan for energiforsyning og vann- og avløpsløsninger. 
Planen skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til eksisterende 
nett.  
 

1.8 FOREBYGGING AV TRAFIKKUHELL ADKOMSTVEG 
Følgende skal utføres kontinuerlig i driftsperioden: 

 • Jevnlig siktrydding 
• God brøyting og strøing om vinteren, inklusive møteplasser 
• Spesiell informasjon i tilfeller med tømmerkjøring (fareskilt) 
• Samband mellom bussjåfør og tømmertransportsjåfører 
• Informasjon om trafikkforholdene på nettsidene til Solobservatoriet 
• Informasjon om trafikkforholdene for alle som bestiller opphold. Eksempler 

på dette er husdyr på beite, tømmertransport, vanskelige kjøreforhold (glatt 
vegbane, store snøfall), arrangementer der det ventes stor trafikk» 
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2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 1. LEDD NR. 1) 

 
2.1 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING  
 Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1, skal det sendes inn situasjonsplan og snitt som viser: 
• Byggegrenser 
• Bebyggelsens plassering og høyde 
• Adkomst, parkering og snuplass 
• Eksisterende og nytt terreng 
• Skjæringer, fyllinger og murer 
• Vegetasjon/beplantning 
• Belysning 
• Internveier 
• Inngjerding 
• Plass for uteservering 
• Overvannshåndtering 

 
2.1.2 Utnyttelse   
 Nybygg skal oppføres innenfor de på plankartet viste byggegrenser og maksimale 

byggehøyder.  
Maks. tillatt bebygd areal innenfor planområdet (BYA) er  = 4 850 m² BYA.  
Maks. tillatt prosent bebygd areal innenfor planområdet (%-BYA) er  = 26 % BYA.  
Dersom eksisterende bebyggelse må rives som følge av brann eller annen skade, 
tillates de gjenoppbygget med tilsvarende volum.  
Innenfor planområdet tillates det oppført planetarium og inntil 7 «overnattings-
planeter».  

  
2.1.3 Estetiske forhold 
 Bebyggelsen skal utformes med tanke på å formidle planområdets funksjon som 

observatorium og kurs- og opplysningssenter i astronomi.  
Bygningene skal ha buet tak/kuppelhvelving. Fargebruk skal gjenspeile 
himmelobjekter. Reflekterende materialer tillates ikke.   
Bygninger skal tilpasses landskap og terreng. 
Planetariet skal etableres nord for Soltårnet sentralt på planområdet.  
På planetariet tillates inntil 4 utvendige overdekkete observasjonsplattformer.  
Materialene vil være naturstein, tre, aluminium og solceller. Det skal 
brukes dempete naturfarger. Tekstur og materialbruk skal variere fra ru 
steinoverflate til glatt oljet treverk og mer uhøvlet brent tre. 
 

2.1.4 Tekniske installasjoner 
 Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform.  

 
2.1.5 Parkering 
 All parkering tillates på terreng.  

Gruset parkeringsplass skal opparbeides i planområdets nordvestre hjørne. 
Parkeringsarealet skal gi plass til biloppstillingsplasser for gjester og ansatte på 
Solobservatoriet. Det skal avsettes areal til 4 parkeringsplasser for buss, 2 
parkeringsplasser med lademulighet for el-biler og 4 biloppstillingsplasser 
tilrettelagt for bevegelseshemmede. Plasser for bevegelseshemmede skal ha en 
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bredde på minst 4 m, og plassene skal være lokalisert i umiddelbar nærhet til 
hovedinngang til planetariet.  
Det skal avsettes areal til snuplass for buss.  
Parkeringsplasser på terreng skal medregnes i grad av utnytting med 18 m² pr. 
biloppstillingsplass. For handicap-parkering skal hver parkeringsplass medregnes 
med 22 m². For busser skal hver parkeringsplass medregnes med 40 m².  
Det skal avsettes plass til 20 parkeringsplasser for sykkel plassert nær hovedinngang 
til planetariet. 
 

2.1.6 Avkjørsel 
 Avkjørsel til planområdet skal være fra gruslagt vei fra Harestua.   

 
2.1.7 Inngjerding 

Planområdet tillates inngjerdet med husdyrgjerde.  
  
2.1.8 Vann- og avløpsanlegg/renovasjonsanlegg/energiforsyning 

Innenfor planområdet skal det etableres avløpsanlegg i henhold til utslippstillatelse.  
For å sikre tilstrekkelig drikkevann og slukkevann tillates det boring etter grunnvann 
innenfor byggegrense.  
Areal for avfall skal avsettes innomhus. Avfallsbod etableres innenfor angitte 
byggegrenser ved atkomst til planområdet. Maks. tillatt byggehøyde for avfallsbod er 3 
m over gjennomsnittlig planert terreng.  
Det skal tilrettelegges for vannbåren varme. Minst 60 % av energiforsyningen skal 
dekkes av annen energikilde enn elektrisitet og/eller fossile brensler.  

  
2.1.9 Bebyggelse vernet etter kulturminneloven 

Bebyggelsen skal forvaltes i tråd med vernebestemmelsene. Ved behov for 
oppgradering utover vanlig vedlikehold, skal søknad sendes 
kulturminnemyndighetene. 
 

3 HENSYNSSONER (PBL §§ 12-6, 11-8) 
 

3.1 
3.1.1 
 

FARESONER 
Høyspenningsanlegg 
Omfatter område for trafo med sikringssone på 15 m.  
Tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 er ikke tillatt, utover nødvendig skjøtsel 
og vedlikehold. 
 

3.2 INFRASTRUKTURSONER 
3.2.1 Krav vedrørende infrastruktur 

Omfatter område for avløpsanlegg (H410_1), slokkevann/drikkevann (H410_2) og 
drikkevann (H410_3).  
Innenfor områder for drikkevannsforsyning er tiltak i strid med restriksjoner fastsatt 
av Statens institutt for Folkehelse ikke tillatt. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 
20-1 er ikke tillatt, utover nødvendig skjøtsel og vedlikehold. 
 

3.3 BÅNDLEGGINGSSONE  
3.3.1 Fredet bygg H730_1 – H730_3  

Bygg avsatt med hensynssone H730 er fredet etter kulturminnelovens § 15. 
Omfanget av fredningen framgår av fredningsbestemmelsene.  
Det må søkes om tillatelse fra kulturminnemyndigheten for alle tiltak som går ut 
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over vanlig vedlikehold, jf. kml. § 15 a. Tiltak som krever tillatelse etter plan- og 
bygningsloven, må i tillegg forelegges kommunale myndigheter. Tillatelse etter 
kulturminneloven må foreligge før arbeider i tråd med plan- og bygningsloven kan 
settes i verk.  
 
 
 

4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, LEDD NR. 10) 
 

4.1 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge 
utslippstillatelse. 
 

4.2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge 
godkjent utomhusplan for planområdet. 
 

  
4.3 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal det være gitt ferdigattest på 

avløpsanlegget. Veg, drikkevann og brannvann skal være opparbeidet i henhold til 
godkjente tekniske planer, og bygg skal være koblet til nettet.  
Teknisk plan for brannvann skal være godkjent av Lunner og Gran brann og 
redning. 
 

4.4 «Før anleggsarbeid kan starte skal beitedyr gjerdes ute fra området. Driver av 
Solobservatoriet har ansvar for oppføring og vedlikehold. Tiltaket utføres i samråd 
med de lokale beitelag.  
 

4.5 Pipervegen fra Harestua holdeplass til krysset med Sølvtjernsvegen skal være 
utbedret til veiklasse 3 – landbruksbilvei før det kan gis midlertidig brukstillatelse 
for nybygg.  
 

4.6 Natursti fra Harestua holdeplass skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse 
for nybygg. 
 

4.7 Før det gis brukstillatelse for nybygg skal trafikksikkerhetstiltak på adkomstvegen 
være utført i henhold til planbeskrivelsen kap. 3.3.9 og vedlagt illustrasjonskart. 

4.8 Før ferdigattest gis skal hele adkomstvegen fra Harestua holdeplass og til 
Solobservatoriet være skiltet med fareskilt om beitedyr og det skal være gjennomført 
siktrydding. 
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