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Vedrørende utnytting og måleregler vises det til kap. III og IV i Teknisk forskrift til Plan- og 

bygningsloven med Miljøverndepartementets veileder, T 1459 og Norsk standard, NS 3940. 

Planområdet er inndelt i områder med følgende formål:  

1. Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF 1-14) 
 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg f_V1 felles veg 
Annen veggrunn- grøntareal (f_VG 1) 
 

3. Hensynssoner  
Sikringssone – Nedslagsfelt drikkevann (H110_1-2) 
Faresone flom (H320_1) 
Infrastruktursone (H410_1) 

 

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

a) Plankrav 
I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1: 500/ 

1: 200 som også viser plassering av framtidige bygg og hvordan den ubebygde delen av tomten skal 

planeres og utnyttes.  På kartet skal angis evt. forstøtningsmurer, adkomst, areal for parkering, likeså 

den terrengmessige behandling med høydeangivelse. På illustrasjonsplanen skal byggegrenser og 

siktlinjer angis. I forbindelse med byggesøknad skal det lages ett typisk terrengsnitt gjennom tomten 

som viser plassering av bygg og terrengbehandling.  

 

I forbindelse med søknad om byggetillatelse for delfelt BF1 skal det foreligge en utredning av 

flom/styrtregn knyttet til bekkeløpet langs planområdet. Utredningen skal redegjøre for dagens 

situasjon, flomsituasjonen ved 200-års flom med klimaframskriving og eventuelle avbøtende tiltak. 

Utredningen skal redegjøre for hvordan hensynet til flom er sikret og at ny bebyggelse ikke står i fare 

for skader knyttet til flom.   



 

 

b) Byggegrense 
Bebyggelse skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformålet og viste byggegrenser. 

Frittstående garasjer/uthus mindre enn 50 m² kan tillates oppført nærmere mot grønnstruktur og 

uregulerte områder enn hva byggegrensene viser. Avstand mot formålsgrense skal være minimum 1 

meter. Søppelskur på inntil 4 m² tillates utenfor byggegrensa med minste avstand til ytterkant 

grøftekant på 1 meter. Søppelskur skal ikke være til hinder for sikt eller vegvedlikehold. 

 

c) Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 

sikringssone på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne 

bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandetfylkeskommune, samferdsel, miljø og 

plan v/kulturvernseksjonen,  jfr. Lov om Kulturminner § 8, annet ledd. 

 

d) Universell utforming 
Ved utbygging og utforming av anlegg (adkomst bygg/lekeplass, utforming av gang- og sykkelveg) 

skal det sikres god tilgjengelighet for alle (jf. rundskriv T-5/99 fra MD). Bygninger og anlegg skal 

utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig, jf. TEK17 kap. 8 

og 12, eller de til enhver tid gjeldende tekniske forskrifter.  

 
e) Støy 

For boligbebyggelse skal det være innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA. Det skal tilstrebes 

et uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Bebyggelsen skal oppføres i tråd med 

støyretningslinjene i T-1442/2012.  

f) Om utførelse av ubebygde områder  

Det skal legges vekt på å bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon under opparbeidelsen av 

planområdet.  

 

g) Parkering 
Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer: 

Ene- og tomannsbolig: minimum 2 parkeringsplasser per boenhet. Muligheten for garasje, dersom 

det ikke bygges samtidig med boligen, skal vises på situasjonsplanen, jf. § 1 a).  

Sekundærleilighet: minimum 1 parkeringsplass per boenhet. 

Carport/garasje regnes som biloppstillingsplass. 

 

h) Adkomst 
Adkomst for regulerte tomter er vist med adkomstpil på plankartet. Adkomstpilene er 

retningsgivende og kan sidevegs forskyves. En nøyaktig plassering av adkomster skal framkomme på 

situasjonsplanen, jf. § 1a. 

 

i) Overvann 
Håndtering av overvann skal skje på egen grunn.  

 



 

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 2.1 Plankrav 

Følgende planer skal være utarbeidet og godkjent ved søknad om rammetillatelse/byggetillatelse: 

a) Plan for vann- og avløp.  
b) Plan for håndtering av overvann. 
c) Utredning/dokumentasjon for flomhensyn, jmf. § 1. Eventuelle nødvendig avbøtende tiltak 

knyttet til flom skal være gjennomført før det kan gis rammetillatelse/byggetillatelse.  
 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr. 1) 

 

§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse 

a) Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- eller tomannsbolig. Det 

tillates kun én sekundærleilighet per enebolig. Sekundærleilighet i tomannsboliger tillates ikke.  

b) Maksimal mønehøyde for bolig på de enkelte tomtene er 9 meter og 5,5 m for annen bebyggelse 

til planert terrengs gjennomsnittsnivå.  Maksimal gesimshøyde for boliger er 6 meter og 3,5 

meter for annen bebyggelse til planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

c) Maksimal utnyttelsesgrad er %-BYA= 35%.  

 
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2) 

 

§ 4.1 Felles/privat veg (f_V1) 

f_V1 er felles for boenhetene innenfor BF1. Vegen skal opparbeides med grøftearealer.  

§ 5 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

 

§ 5.1 Frisiktlinjer (H140_1-3) 

Avkjørsler og frisikt skal anlegges iht. Håndbok, veg- og gatenormaler N100 eller de til enhver tid 

gjeldende veg- og gatenormaler. Frisiktlinjer er vist på plankartet. Innenfor sone for frisikt tillates ikke 

vegetasjon eller annet sikthindringer høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers plan.  

 

§ 5.2 Nedslagsfelt drikkevann (H110_1) 

Lagring av olje, mineralprodukter og kjemiske forbindelser i strid med vedtatte restriksjoner tillates 

ikke innenfor sonen. 

 
§ 5.3 Hensynssone flom (H320_1) 

Tiltak innenfor hensynssonen for flom, H320_1, kan kun tillates dersom det kan dokumenteres at 

hensynet til flom/styrtregn er ivaretatt, jmf. §§ 1 og 2. c). 

  
§ 5.4 Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur (H410 _1)  

Området er regulert til infrastruktursone for vann- og avløpsledning. Innenfor området tillates ikke 

ny bebyggelse. 

 


