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§ 1 Generelt  
 
1.1 Disse bestemmelser gjelder for planområdet Skolevegen, slik som vist med reguleringsgrense 
på plankart, egengodkjent av kommunestyret den 28.09.2012, K-sak 88/12.  
 
REGULERINGSFORMÅL  
Området reguleres til følgende formål (PBL § 12-5):  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR. 1)  
- Konsentrert boligbebyggelse  
- Lekeplass  
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 2)  
- Offentlig veg – FV 16  
- Privat veg – f_KV1 og f_KV2  
- Gang- og sykkelveg - offentlig  o_GS 
- Gang- og sykkelveg - privat  f_GS1 og f_GS2 
- Annen veggrunn – offentlig  
- Private parkeringsplasser f_PP1 og f_PP2  
 
LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER, SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5 NR. 5)  
- Friluftsformål  
 
OMRÅDER MED HENSYNSSONE I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6, JF.§11-8)  
- Fareområde høgspenningsanlegg  
- Frisikt 
 
1.2 Automatisk freda kulturminner: 
Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner i planområdet. Dersom det i forbindelse med 
tiltak i marka blir funnet slike kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den grad det 
berører kulturminnene eller deres sikringssone på fem meter, jfr. lov om kulturminne § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at disse 
kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette  
 
1.3 Mindre tekniske anlegg – elektrisk fordelingsskap/trafo og lignende:  



Innenfor alle formål – med unntak av trafikkareal, kan det tillates plassert små tekniske 
fellesanlegg som nettstasjoner (små trafoer / kabelskap), mindre pumpestasjoner osv. Utforming 
av slike anlegg skal beskrives i søknad om tiltak. Det samme gjelder kabler og ledninger. 
Anleggene må plasseres og utformes slik at de praktisk og estetisk er til minst mulig sjenanse.  
 
1.4 Universell utforming:  
Alle boenheter skal oppfylle kravet til universell utforming både for bygninger og uteområder. 
 
1.5 Radon: Alle bygg skal prosjekteres og utføres med radonforbyggende tiltak slik at evt. 
innstrømmingen av radon fra grunnen begrenses. Tiltakene utføres i henhold til Forskrift om 
tekniske krav til byggverk § 13-5.  
 
1.6 Støy:  
For støyskjerming legges Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy, T-1442, 
til grunn. Følgende grenseverdier gjelder for krav til støyskjerming. Innendørs støynivå skal ikke 
overstige 30dBA. Utendørs støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk, skal ikke 
overstige 55 dBA. Maks lydnivå (L5AF) om natten (kl.23-07) er 70 dBA. For innendørs støynivå 
er kravet 30 dBA Lden. For offentlige friområder og felles lekeareal for barn, skal støynivået ikke 
overstige 55 dBA Leq24. Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for evt. fasadetiltak 
eller annen støyskjerming som er nødvendig for å tilfredsstille støyforskriftenes krav.  
 
1.7 Overvannshåndtering: 
 Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for behandling av alt overvann. Nedbør skal 
fortrinnsvis ledes vekk gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Søknad skal i 
nødvendig utstrekning angi tiltak og vise hvordan arealer for lokal overvannshåndtering sikres. 
 
§ 2 Bebyggelse og anlegg  
2.1 Situasjonsplan:  
For alle byggeområder gjelder at det sammen med søknad/melding om 
rammetillatelse/igangsettingstillatelse eller ved melding om tiltak skal foreligge situasjonsplan for 
den aktuelle eiendom i målestokk 1:500 eller 1:1.000 som viser:  
- Tomtegrenser  
- Byggegrenser  
- Eksisterende og nye bygningers plassering, høyder og møneretning  
- Framtidig garasjeanlegg  
- Bebyggelse på naboeiendom(mer)  
- Adkomst, parkering- og biloppstillingsplasser  
- Terrengprofil som viser bygninger og utenomhusanlegg  
- Beplantning  
Plassering av garasje skal vises på situasjonsplan ved søknad om tillatelse til oppføring av bolig 
selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med boligen. Sammen med søknad om 
rammetillatelse/igangsettingstillatelse eller ved melding om tiltak skal det vedlegges 
dokumentasjon på at god byggeskikk er ivaretatt.  
 
2.2 Grad av utnytting:  
Høyeste tillatte utnyttelse er angitt på plankartet. %-BYA angir hvor stor andel i % av 
formålsområdet som kan bebygges. Definisjon av %-BYA er gitt i Tekniske forskrift til Plan- og 
bygningsloven. Den tillatte utnyttingen skal ikke overstiges.  
 
2.3 Byggeområde for B2  



Bygninger skal ha saltak. Takvinkel skal være mellom 27-42 grader. Maksimal mønehøyde på 
boliger er 9 meter. Evt. garasje/carport bygges på arealer avsatt til felles parkering f_PP1, hvor 
maksimal mønehøyde er 5 meter. Mønehøyde skal måles fra overkant møne til planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Møneretning skal følge byggets lengderetning. Alle tak skal 
tekkes med matt materiale.  
 
2.4 Byggeområde for B3:  
Byggeområde B3 skal brukes til konsentrert boligbebyggelse. Bygninger skal ha en kombinasjon 
mellom flatt tak og saltak. Maksimal mønehøyde er 13 meter inkludert  teknisk rom på tak. Evt. 
garasje/carport bygges på arealer avsatt til felles parkering hvor maksimal mønehøyde er 5 meter. 
Mønehøyde skal måles fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
Alle tak skal tekkes med matt materiale. 
 
2.5 Lekeplass f_BL:  
Lekeplassen skal ha universell utforming. 
  
§3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
3.1 Offentlig veg FV 16:  
Fylkesveien 16 er regulert som offentlig kjørevei. Regulert vei følger eiendomsgrense langs 
veien. Det er ikke tillatt å føre opp bygg nærmere enn 15 m fra senterlinje til fylkesveien. 
Avkjøringer fra offentlig veg skal utformes i henhold til håndbok 017. Byggetegninger skal 
godkjennes av Statens vegvesen før byggestart. Vegskjæringer og -fyllinger skal beplantes eller 
behandles på annen tiltalende måte.  
 
3.2 Privat veg f_KV1 og f_KV2:  
f_KV1 og f_KV2 reguleres til private veger og skal opparbeides med 4 m bredde (inklusiv 
skulder). Vegene skal opparbeides og godkjennes før tomter som har atkomst fra disse kan tas i 
bruk. Vegene skal ha fast dekke.  
f_GS2 flyttes nord for eiendomsgensen til B2. 
 
3.3 Gang- og sykkelveg – Offentlig:  
Gang og sykkelveg langs fylkesveg 16 – Hadelandsvegen skal opparbeides i 3,0 meters asfaltert 
bredde. Kryssing av f_KV2 skal være oppmerket fotgjengerovergang.  
 
3.4 Gang og sykkelveg – Privat:  
Gang og sykkelveger internt i området skal opparbeides i 3,0 meters asfaltert bredde og ha 
universell utforming. f_GS2 kan, i nødstilfeller, benyttes som atkomst av utrykningskjøretøy til 
bebyggelsen.  
 
3.5 Annen veggrunn – offentlig og privat:  
Annen veggrunn (areal for skulder, fylling/skjæring og grøft) er sideareal langs veg og 
gang/sykkeveg. Bredden varierer noe av hensyn til blant annet skjæring - og fyllingsutslag. 
Vegskråninger skal ikke ha større stigning enn 1:1,5 uten at denne er sikret med steinplastring 
eller annet tiltak. Evt. støttemur skal utføres som stablesteinmur. Vegskråning skal såes til med 
”naturblanding”. Annen veggrunn skal gis en grønn utforming. 
 
3.6 Private parkeringsplasser:  
Parkeringsplassene f_PP1 og f_PP2  skal ha fast dekke og universell utforming. Nødvendige 
inngrep skal utføres så skånsomt som mulig. Skjæringer og fyllinger skal tilsås/tilplantes med 
stedegen vegetasjon etter at anleggsarbeidene er sluttført.  



I f_PP1 er 12 parkeringsplasser forbeholdt / felles for beboere og gjester til området B2. 4 
parkeringsplasser er forbeholdt/felles for beboere og gjester til boligene på gnr. 173 bnr. 608 
(B1).  
f_PP2 er parkering forbeholdt/felles for beboere, ansatte og gjester til området B3. 5 stk 
parkeringsplasser skal være HC-parkeringsplasser og ligge lett tilgjengelig i forhold til 
hovedinngangen og uten at kjøreveg må krysses. HC-plassene må være større enn 15m2/plass jf. 
TEK10 §§ 8 og 9. 
 
§4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift  
Her skal det opprettholdes et vegetasjonsbelte. Tilrettelegging for turstier og eventuelt skiløyper 
er tillatt, samt felling av enkelttrær for å sikre utsikt og lys.  
Det er ikke tillatt å sette i verk bygningsmessige tiltak, når dette etter kommunens skjønn er til 
hinder for områdets bruk som friluftsformål.  
 
§5 Områder med hensynssone i reguleringsplan  
5.1 Frisikt  
I områder regulert til frisiktsone skal vegetasjon holdes nede og det er ikke tillatt å sette opp 
installasjoner som hindrer fri sikt i sonen, i høyde mer enn 50 cm over nivået på tilstøtende veg.  
 
5.2 Fareområde Høyspenningsanlegg  
Det tillates ikke oppført bygninger, mindre andre installasjoner eller tilrettelagte 
uteoppholdsarealer innen hensynssonen – Fareområde Høyspenningsanlegg, turstier/skiløype og 
oppstillingsplass/åpen parkering for biler tillates. 

§6 Rekkefølgekrav 

Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på 1. bolig i B3 kan gis, skal: 

• Lekeplass være ferdig opparbeidet 
• Parkeringsplassene skal være oppmerket og ha fast dekke 
• Interne kjøreveger skal være opparbeidet  
• Gang- og sykkelveger skal være opparbeidet 
• Gang- og sykkelvegen langs Hadelandsvegen skal være opparbeidet fra innkjøring til 

skolevegen og til planens nordgrense 
 


