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Reguleringsbestemmelser 
 

 Dato: Saks-nr.: 

Forslag til offentlig ettersyn 22.12.2016  

Forslag til sluttbehandling 22.05.2017  

Vedtak i Gran kommunestyre 22.06.2017 KST 46/17 

Innsigelse fra SVV   

Forslag til nytt offentlig ettersyn 16.04.2020  

Forslag til sluttbehandling 25.02.2021  

Vedtak i Gran kommunestyre   

 
 
Reguleringsbestemmelsene skal gjelde for tilhørende reguleringsplan vist med plangrense på plankart 
datert 08.12.2016 og sist revidert 30.03.2020. 
 
Definisjoner 
 

PBL Plan- og bygningsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 
 

 For begrepene nedenfor – se også Veiledningen «Grad av utnytting» 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf 
 

%-
BYA 

Prosent bebygd areal skrives %-BYA = xx %, angis i hele tall og er forholdet mellom 
bebygd areal og tomtearealet. Parkeringsareal inngår i beregningsgrunnlaget. 
  

MUA Minste uteoppholdsareal gjelder de deler av tomta som er egnet til formålet og som 
ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Dersom ikke annet er angitt 
regnes ikke takterrasser og overbygd del av terrasse med i MUA.  
MUA angis i hele tall m2 pr. enhet/bolig/skoleelev/barnehagebarn m.v. 
 

 
 
Arealformål 
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5:  
 

Bebyggelse og anlegg  (Pbl § 12-5, nr. 1) 
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse 
Undervisning  
Lekeplass 
Bolig/tjenesteyting 
Kontor/lager 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Bolig/kontor/tjenesteyting 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Kontor/lager/industri 

BF1-14 
BK1-3 
U1 
o_L1-2 
BT1-7 
KL1 
BKT1-2 
KLI1 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf
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Renovasjon  f_R1 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2) 
Kjøreveg 
Fortau 
Gang- og sykkelveg 
Kollektivholdeplass 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Annen veggrunn – grøntareal  
 

f/o_KV1-13 
f/o_SF1-7 
o_GS1-2 
o_SKH1-2 
f/o_SVT 
f/o_SVG 

Grønnstruktur (Pbl § 12-5, nr. 3) 
Grønnstruktur 
Turveg 
 

f/o_G1-3 
o_TV1-5 

 
 
Hensynssoner 
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. Pbl §§ 12-6 og 11-8: 
 

Sikringssoner 
Frisikt  

(Pbl § 11-8, a) 
H140 

Støysoner 
Rød 
Gul  

(Pbl § 11-8, a) 
H210 
H220 

Faresoner 
Høyspenningsanlegg 

(Pbl § 11-8, a) 
H370 

Infrastruktursone 
Krav vedrørende infrastruktur 

(Pbl § 11-8 b) 
H410 

Sone med angitte særlige hensyn 
Bevaring kulturmiljø  

(Pbl § 11-8, c) 
H570 

Bestemmelsesområde 
Midlertidig anleggs- og riggområde 

 
#1 

 
 
Reguleringsbestemmelser med hjemmel i PBL § 12-7: 
 
1 Fellesbestemmelser 

 
1.1 Krav til søknad om tiltak innenfor delområder 

Før det gis rammetillatelse skal det foreligge nødvendig dokumentasjon for tiltak innenfor 
hvert enkelt delområde i planen. Eventuelt flere delområder sammen.  
 
Dokumentasjonen skal i nødvendig utstrekning vise: 

 Bebyggelsens plassering i terrenget (hus, garasje og uthus), gesims, mønehøyder, takform, 
takvinkel, møneretning.  

 Tomtegrenser og byggegrenser. 

 Eksisterende bebyggelse på naboeiendommer. 

 Beskrivelse av materialbruk og farger på fasadene. 

 Avkjørsel fra veg, interne kjøreveger, frisiktlinjer og tilgang for nyttekjøretøy. Snuplass for 
bil på egen tomt. 

 Parkeringsplasser og sykkelparkering. 

 Plass for snøopplag.   

mailto:postmottak@gran.kommune.no
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 Opplegg for renovasjon. 

 Strømforsyningsanlegg med byggegrenser. 

 Vann- og avløpsnett med byggegrenser. 

 Evt. utvendig belysning og møblering på fellesarealer. 

 Eksisterende og ny vegetasjon. 

 Utforming av leke- og uteoppholdsarealer med planlagte lekestativer. 

 Terrengforhold med eksisterende koter, nye koter og nødvendige punkthøyder med 
skjæringer og fyllinger. Terrengsnitt med bebyggelse. 

 Håndtering av overflatevann med høybrekk og lavbrekk, høydeangivelser, sluk og sikker 
flomveg til resipient.  

 Utforming av uteområder med angivelse av arealenes materialbruk, murer, gjerder og 
støyskjermer. 

 Tomteinndeling. 

 VA-tilkobling til bygningene. 

 
1.2 Estetikk 

Lange fasader (over 30 meter) skal brytes opp for å motvirke monotoni og skape variasjon. 
Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende bebyggelse. Store skjæringer og 
fyllinger skal unngås. 
 
Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform. Tilbaketrukket takoppbygg 
for tekniske installasjoner og heistårn kan tillates inntil 2 meter over tillatt maksimal 
gesims-/ mønehøyde. Takoppbygg kan maksimalt dekke 10 % av byggets totale takflate. 
Tekniske installasjoner skal innebygges. 
 
Vedlagt alle søknader om tiltak, herunder både bebyggelse og tekniske anlegg, skal det 
redegjøres for tiltakets arkitektoniske og estetiske kvaliteter. Dette kan gjøres skriftlig og 
ved hjelp av illustrasjoner, plan, snitt, fasader, 3D-modeller eller lignende. 
 

1.3 Universell utforming 
Offentlige arealer og bygg skal utformes i henhold til gjeldende teknisk forskrift (TEK 17 
eller nyere)   
 
Tiltak for å redusere ulemper for miljøhemmede: 
-Unngå trær og planter som avgir pollen, og planter som gir sterk duft. 
 
Regulerte felles leke- og oppholdsarealer skal ha en universell utforming som sikrer like 
muligheter for bruk av mennesker i alle aldre, uavhengig av funksjonsnivå.  
 
Det bør være maks 100m til postkassestativ og renovasjonspunkt fra inngangen til boligen 
den er ment å betjene.   
 

1.4 Parkering 
Følgene parkeringsnorm gjelder for planområdet.  
 

Formål Bil Sykkel Pr. 

Bolig under 60 kvm 
bruksareal 

1 1 Boenhet 

Bolig over 60 kvm bruksareal 2 2 Boenhet 

Boliger i gruppebebyggelse, 
tillegg for gjester 

1 1 Påbegynte 10. boenhet 

mailto:postmottak@gran.kommune.no
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Kontor og tjenesteyting 1 1 50 kvm bruksareal 

Industri/lager 1 1 100 kvm bruksareal 

Forsamlings- og 
konferanselokaler 

1 1 10 kvm bruksareal 

 
Ved felles parkeringsanlegg med 10 plasser eller mer skal 5 % av parkeringsplassene være 
reservert bevegelseshemmede, dog minimum 1 plass. 
 
I nye boligbygg med felles parkering, skal minimum 50 % av biloppstillingsplassene ha 
mulighet for lading av el-biler. Parkeringsanlegget skal bygges slik at det senere er mulig å 
tilrettelegge samtlige p-plasser for lading av el-biler. 
 
Det skal på situasjonsplan vises plassering av garasje/carport, selv om denne ikke skal 
oppføres samtidig med boligen. 
 
Sykkelparkering skal være under tak og nær inngang. Inntil 50 % av sykkelparkeringen for 
bolig kan dekkes opp i bod/garasje/carport. 
 
Parkering under bygg/terreng regnes ikke med i grad av utnytting. 
 

1.5 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene 
for dette. 
 

1.6 Geotekniske vurderinger 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge en geoteknisk vurdering av 
byggegrunnen innenfor planområdet som minimum vurderer stabilitet og fare for ras. 
Fundamentering av bebyggelse og fare for setninger skal også dokumenteres. Vurderingen 
skal foretas av fagkyndig. Utbygging skal skje i henhold til anbefalinger i disse 
vurderingene. Det skal utføres grunnundersøkelser.  

  
1.7 Støy 

Ved søknad om nye boenheter eller annen støyfølsom bebyggelse skal det dokumenteres 
at støynivå på en uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk, ikke overskrider 55 dB 
Lden, jfr. grenseverdier i T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging), 
gjeldende byggteknisk forskrift med veiledning og NS 8175 (Norsk standard om lydforhold 
i bygninger). Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives, og dokumenteres gjennomført før 
det gis brukstillatelse/ferdigattest. Behov for eventuelle støytiltak bekostes av 
tiltakshaver.  
 
Støyrapport skal utarbeides av fagkyndig.  
 

1.8 Gjerder 
Støyskjermer må tilpasses nødvendig skjermingshøyde og skal godkjennes av kommunen. 
 

1.9 Energianlegg og strøm 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal kapasitet på strømtilførsel og evt. behov for ny 
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nettstasjon og plassering av den avklares. Konsesjonshaver for distribusjon av elektrisitet 
skal kontaktes for å avklare tilknytning til distribusjonsnettet. Fordeling av strøm innen 
planområdet skal skje via jordkabel, og i henhold til teknisk plan som skal godkjennes av 
lokal nettleverandør. 
Ved søknad om tiltak skal alle energi-/høyspentanlegg vises med byggegrense og 
hensynssone på situasjonsplanen, med unntak av anlegg som kommer inn under 
energiloven § 9-3. Byggegrense gjelder mellom ledning/ kabel til bebyggelsens nærmeste 
bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant m.m.) og det godtas ikke noen form for 
bygningsmessig aktivitet innenfor dette området uten godkjennelse netteier.    
 
Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv- /datakommunikasjon 
og lignende innenfor planområdet skal legges som jordkabler. Tilsvarende gjelder ved 
større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 
 

1.10 Anleggsfasen 
Utbygger er ansvarlig for at det ikke oppstår støvplager for omgivelsene, og at vann og 
grunn som berøres av utbyggingen ikke blir forurenset.  
 
Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at anleggsarbeidet ikke 
medfører uakseptabel helse- og miljørisiko, og at anleggsarbeidet ikke medfører 
forurensningsspredning eller fare for skade på helse og miljø. Byggherreforskriftenes krav 
til SHA legges til grunn. 
 

1.11 Lek og uteoppholdsareal 
Minste uteoppholdsareal (MUA) kravet er på 100 kvm pr. boenhet for eneboliger, 80 kvm 

pr. boenhet for rekkehus og flermannsboliger og 30 kvm pr. boenhet for blokker. 
Halvparten av dette skal dekkes ved et samlet lek- og uteoppholdsareal med god 
arrondering og beliggenhet. I forbindelse med søknad om oppføring av boliger skal det 
utarbeides utomhusplan for utforming av lekeområder. Lekeområder skal utstyres med 
sittebenker og minimum tre lekeapparater. Før det kan gis brukstillatelse for boliger skal 
uteareal og lekeplasser være opparbeidet i samsvar med utomhusplan godkjent av 
kommunen. Lekeplasser lokaliseres slik at områdene er beskyttet mot trafikk, 
forurensninger og støy. Lekeareal skal sikres med gjerde, hekk eller lignende tilpasset 
lekeplassens omgivelser. Areal og lekeapparater utformes i samsvar med den til enhver tid 
gjeldende sikkerhetsforskrift. 
 
Krav til lekeareal for BT3-6 er dekt opp i o_L2. 
 
Arealer brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteareal.  
 

1.12 Sol og skygge 
Ved søknad om tiltak på alle byggeområder, unntatt BF 1-14 og KL1, skal det utføres og 
følge med en sol- og skyggeanalyse som minimum viser skygge på internt på 
tomta/delområde og skygge på tilliggende tomter/delområder.   
 

1.13 Tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskaper 
Planområdet skal til enhver tid være tilgjengelig for utrykningskjøretøy, også i 
anleggsperioden.   
 

1.14 Jordvern 
Matjordlaget skal flyttes og gjenbrukes på jordbruksarealer i aktiv drift eller ved nydyrking. 
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Matjordplan skal følges som metode for gjennomføring av flyttingen. Mattilsynet og 
landbrukskontoret skal varsles og godkjenne flyttingen. Det skal meldes ifra ved oppstart 
av flytting og ved gjennomført flytting.  
  
 

1.15 Renovasjon 
I forbindelse med søknad om tiltak skal det lages en renovasjonsplan som tilfredsstiller 
kravene til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA).  
 
Nedgravd avfallsløsning skal benyttes ved konsentrert bebyggelse med mer enn 20 
boenheter. Nedgravd avfallsløsning må søkes til HRA i forbindelse med planlegging og før 
etablering og HRA må samtykke. 
 

1.16 Løsmasser 
Det tillates kun å bruke ikke-forurensede masser i planområdet. Ikke-forurensede masser 
kan for eksempel bestå av jord, stein, sand, grus og leire og skal ikke inneholde 
forurensende stoffer over normverdier for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften 
kap. 2, vedlegg 1, datert 01.06.2004. 
 

1.17 Fremmede arter 
Ved graving eller flytting av masser som er infisert av arter på fremmedartlista, skal 
massene: 
• håndteres lokalt slik at plantene ikke spres til nye steder, eller deponeres i varig deponi.  
 
Dersom masser skal kjøres bort skal: 
• massene dekkes godt under transport. 
• jord fra bil, maskiner og utstyr fjernes før det tas i bruk andre steder. 
• massene leveres til godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for håndtering av 
denne typen spesialavfall. 
 

1.18 Byggegrenser 
Mot o_KV3 Røykenviklinna er byggegrensen 30 meter. Mot o_KV4 Grinakerlinna er 
byggegrensen 20 meter. Byggegrenser for fylkesvegene måles fra vegens senterlinje. Mot 
kommunale og private veger er byggegrensen 4 meter fra formålsgrense.  
 

1.19 
 
 

Eierform 
Arealer regulert til offentlig areal: 
o_KV1-5 og o_KV7 med tilhørende annen veggrunn, o_GS1-2, o_SF1-6, o_SKH1-2, o_L1-2, 
o_G1-3 og o_TV1-5 er offentlige veger og grøntarealer. 
 
Arealer regulert til felles-/privat areal: 
f_R1, f_KV6 og f_KV8-13 med tilhørende annen veggrunn, f_SF7 og f_G4 er felles/private 
veger og grøntarealer.  
 
 

2 Bebyggelse og anlegg 
 

2.1 Boligbebyggelse  
 

2.1.1 
 

Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-14) 
Innenfor BF1-14 tillates frittliggende småhusbebyggelse, eneboliger og tomannsboliger 
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med tilhørende garasje/carport. Det kan bygges med mønehøyde maks 9 meter og 
gesimshøyde maks 8 meter. Grad av utnytting er satt til %-BYA=30 %. 
 
Der opprinnelig terreng har fall mer enn 1,5 meter i byggets bredde, skal bygget utformes 
med underetasje. 
 

2.1.2 Konsentrert småhusbebyggelse (BK1-3a og b) 
Innenfor BK1-3a og b tillates konsentrert småhusbebyggelse sammenbygd i kjeder eller 
rekker med tilhørende garasje/carport. Det kan bygges med mønehøyde maks 9 meter og 
gesimshøyde maks 8 meter. Grad av utnytting er satt til %-BYA=35 %.  
 
I BK1 skal det bygges minimum 15 boenheter. I BK2 skal det bygges minimum 5 boenheter. 
I BK3a skal det bygges minimum 20 boenheter og i BK3b skal det bygges maksimum 10 
boenheter. 
 
Der opprinnelig terreng har fall mer enn 1,5 meter i byggets bredde, skal bygget utformes 
med underetasje. 
 

2.2 Offentlig eller privat tjenesteyting 
 

2.2.1 
 

Undervisning (U1) 
Innenfor U1 tillates bebyggelse for undervisningsformål. Grad av utnytting er satt til  
%-BYA=50 %. Byggehøyde skal godkjennes av kommunen i forbindelse med byggesaken.  
 

2.3 
 

Uteoppholdsareal 
 

2.3.1 Lekeplass o_L1-2 
o_L1-2 skal være felles lekeplass for alle innenfor planområdet. Lekeplassene skal 
minimum inneholde benk, huske, sklie og sandkasse. Lekeplassene skal gjerdes inn og 
beskyttes mot trafikk, forurensning, renovasjon og annen teknisk infrastruktur. 
 
 
50 % av arealet i o_L1 skal være uberørt.    
 

2.4 
 

Kombinert formål 
 

2.4.1 
 

Bolig/tjenesteyting (BT1-7) 
Innenfor BT1-7 tillates offentlig og privat tjenesteyting og boligbebyggelse. Det skal bygges 
konsentrert småhusbebyggelse og/eller lavblokk. Grad av utnytting i BT1-2 er satt til  
%-BYA=35 %. Grad av utnytting i BT3-6 er satt til %-BYA=40 %. For BT7 er grad av utnytting 
satt til %-BYA=30 %. Maks bygningshøyde er 10 meter fra planert terreng.  
 
I BT3 skal det bygges minimum 18 boenheter. I BT4 skal det bygges minimum 12 
boenheter. 
I BT5 skal det bygges minimum 10 boenheter. I BT6 skal det bygges minimum 10 
boenheter. 
    
Arealfordelingen mellom bolig og tjenesteyting skal fastsettes i forbindelse med søknad 
om tiltak og vises på situasjonsplanen.  
 

2.4.2 Kontor/lager (KL1) 
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Innenfor KL1 ligger det gamle godshuset fra Brandbu stasjon på tidligere Røykenvikbanen. 
Det kan brukes som lager/verksted. Fasader skal ikke endres, jfr  bestemmelse 5.5.1. 
 

2.4.3 Bolig/kontor/tjenesteyting (BKT1-2) 
Grad av utnytting er satt til %-BYA=40 %. Arealfordelingen mellom formålene skal 
fastsettes i forbindelse med søknad om tiltak. BKT2 skal ha atkomst fra f_KV9 
 

2.4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5 
 

Kontor/lager/industri (KLI1) 
Området kan benyttes til lett industri (herunder verksted og håndverksbedrifter) og 
lagervirksomhet. Det tillates ikke utendørs lagring som er til sjenanse for omgivelsene.  
Brann- og eksplosjonsfarlig og støyende industri/lager tillates ikke. Grad av utnytting er 
satt til %-BYA=40 %. Arealfordelingen mellom kontor, lager og industri skal fastsettes i 
forbindelse med søknad om tiltak.  
Atkomst til underetasje skal skje fra f_KV9. Fra overetasje kan atkomsten skje fra f_SKV10. 
Ved eventuell nybygging, skal all virksomhet ha atkomst fra f_KV9. 
 
Renovasjon.(f_R1)  
Felles for BF13, BF14 og gnr.77, bnr. 108 
Før det gis brukstillatelse for nye boliger i BF13 eller BF14 skal renovasjonsanlegg være 
opparbeidet. 
 
 

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

3.1 Fellesbestemmelse 
Det skal utarbeides byggeplaner/tekniske planer for arealer regulert til samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur. Veger skal anlegges som vist på plankartet, og i samsvar med 
Statens vegvesens vegnormaler. 
 

3.2 
 
 
 
 

Kjøreveg, fortau og gang- og sykkelveg 
Kjøreveg o_KV1-2 med fortau og f_KV6 og f_KV8, skal opparbeides i henhold til 
byggeplaner godkjent av kommunen. 
 
Kryss o_KV4 Grinakerlinna (fv. 240) x o_KV1 Søndre Skogskoleveg skal opparbeides i 
henhold til byggeplaner godkjent av Statens vegvesen.  
 
Det skal etableres belysning langs o_KV1-2. 
 
o_GS2 kan fjernes når det er bygget fortau langs o_KV1 på strekningen fra BT1 til kryss 
med KV5. 
 

3.3 Avkjørsler 
Alle eksisterende avkjørsler skal opprettholdes, med unntak av de som er vist stengt på 
plankartet. Avkjørsler er vist med pil på plankartet til den veg det tillates avkjørsel. 
Avkjørselen kan sideforskyves inntil 5 m lang samme veg. Behovet for antall avkjørsler, 
skal vises og godkjennes i forbindelse med søknad om tiltak.  
 
Det tillates ikke nye avkjørsler til o_KV3-4 (fv. 34 og fv. 240).  
 

3.4 Vann og avløp 
Ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. 
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Detaljplaner for vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres i henhold til kravene i Gran 
kommunes VA-norm og planene skal behandles av kommunen. Det skal prosjekteres 
brannvannsforsyning i henhold til krav i gjeldende forskrifter. For private anlegg skal det 
også prosjekteres etter Gran kommunes sanitærreglement tekniske bestemmelser. 
 
Detaljplaner for vann- og avløpsanlegg skal vise hva som er offentlig og privat 
ledningsnett. De skal også vise byggegrenser til ledningsnettet.  
 
Minste avstand mellom bebyggelse og avløpsanlegg er 4 m ved normalt leggedyp på 2 til 
2,5 m. Ved større leggedyp, dårlige grunnforhold, ved fyllingsfot, massefyllinger, 
skjæringer, vanskelig tilgjengelighet for maskiner for drift og vedlikehold, store 
ledningsdimensjoner etc. må avstanden økes eller sikrings-tiltak bygges i samsvar med 
krav fra ledningseier. Eventuell dispensasjon fra kravet og sikringstiltak skal godkjennes av 
kommunen. 
 

3.5 
 

Overvann 
Overflatevann /takvann /drensvann skal behandles etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering. Det skal håndteres lokalt, enten ved infiltrasjon eller ved bruk av 
naturlige vannveger. 
 
Dersom overvann tilknyttes kommunal overvannsledning, skal det fordrøyes før det 
slippes inn på det kommunale nettet. Der overvann føres direkte til bekken skal det 
fordrøyes før det slippes ut i bekken og slik at det ikke medfører økt vannføring. Ved 
søknad om tiltak skal areal tiltenkt for fordrøyning vises.  
 
Detaljplaner for vann- og avløpsanlegg skal også vise sikre flomveger til resipient.  
 
 

4 Grønnstruktur 
 

4.1 Grønnstruktur 
I felt o_G1-2 skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. I o_G1 kan det 
etableres akebakke. 
 

4.2 Turveg 
o_TV1-3 skal opparbeides som offentlig turveg med grusa dekke på minst 1,5 meter. 
 

5 Hensynssoner 
 

5.1 Sikringssoner 
 

5.1.1 Frisikt 
I frisiktsoner H140_1-9 som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5 m over 
tilstøtende vegbane. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
 
 

5.2 Støysoner 
 

5.2.1 Rød 
I rød støysone H220_1 tillates ikke bebyggelse med støyømfintlig formål og 
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uteoppholdsareal.  
 

5.2.2 Gul 
I gul støysone H230_1 tillates bebyggelse med støyømfintlig formål og uteoppholdsareal 
kun dersom det ved avbøtende skjermingstiltak gir tilfredsstillende støynivå på 
uteoppholdsareal og inne i bebyggelsen i.h.t. gjeldende regelverk og forskrifter, jfr. pkt. 
1.8.  
 

5.3 Faresoner 
 

5.3.1 Høyspenningsanlegg 
Tiltak i hensynssonen H370_1 skal gjøres i samråd med netteier. Det tillates ikke 
bebyggelse for varig opphold, uteoppholdsareal og lekeareal innenfor hensynssonen. 
 

5.4 Infrastruktursone 
 

5.4.1 Krav vedrørende infrastruktur 
Innenfor sone H410_1 skal det settes opp vegbom som hindrer kjøretrafikk. Bommen skal 
være gjennomkjørbar for utrykningskjøretøy og vintervedlikehold.  
 

5.5 Sone med angitte særlige hensyn 
 

5.5.1 Bevaring av kulturmiljø 
Brandbu godshus og tunet på Augedal 
Omfatter område H570_1-2, hvor arkitektonisk og kulturhistorisk verneverdig bebyggelse 
skal sikres, jf. Pbl § 11-8, c). Eksisterende bygninger som er markert med tykk strek 
innenfor hensynssonen, skal ikke rives. Disse bygningene skal opprettholdes med 
eksisterende fasade, gesimshøyde, takform og etasjeantall – eventuelt tilbakeføres til 
dokumentert tidligere utforming. Hensynet gjelder eksisterende bygg i KL1, BT7 og BF9.  
 
Evt. ombygging eller modernisering kan tillates under forutsetning av at eksteriøret holdes 
uendret eller tilbakeføres til et mer opprinnelig utseende. Materialbruk, detaljering og 
farger skal vies spesiell oppmerksomhet. Det kan gjennomføres tiltak innenfor 
hensynssonen etter detaljerte planer avklart med kulturminnemyndighetene. 
 
Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før vedtak. 
 
Pilegrimsleden 
Den opprinnelige leden fra Brurbakkvegen via Grinakerlinna og Augedalsvegen til 
Augedalsbrua er markert med hensynssone H570_3. Det samme gjelder omlagt trasé 
under fv. 34. Leden skal sikres for turgåere, og det må ikke gjøres tiltak som bryter ledens 
forløp, kurvatur og bredde. Eventuelle tiltak skal avklares med kulturminnemyndighetene 
før eventuell godkjenning. 
 
 

6 Rekkefølgebestemmelser 
 

6.1 Veg og VA 
Før det gis tillatelse til bebyggelse og/eller anleggsarbeid, skal teknisk plan for offentlige 
veger, vann- /avløpsnett og overvannsløsning være godkjent av Gran kommune.  
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Før det gis tillatelse til bebyggelse og/eller anleggsarbeid, skal teknisk plan for private 
veger, vann- /avløpsnett og overvannsløsning være forelagt Gran kommune for uttalelse.  
 
Busslommene langs Grinakerlinna skal utbedres i henhold til byggeplan som skal 
godkjennes av vegvesenet samtidig som krysset mellom o_KV1 og o_KV4 utbedres. 
 
o_KV1 Søndre Skogskoleveg skal være opparbeidet i samsvar med godkjente tekniske 
planer og bygning som hindrer sikt i kryss o_KV1/o_KV4 skal være revet, før det gis 
igangsettingstillatelse for utbygging av området. 
 
Det skal settes opp bom innenfor hensynssone H410_1 før det gis igangsettingstillatelse 
for utbygging av området. 
 
Veg-, vann – og avløpsnett skal være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer 
før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse som den er ment å betjene. Angjeldende bygg 
skal være koblet til nettet. Vann og avløpsanlegg skal være innmålt og godkjent som 
driftsklart av kommunen før det gis brukstillatelse for den bebyggelsen det betjener.  
 

6.2 Kabel 
Før det gis tillatelse til bebyggelse i planområdet, skal det foreligge teknisk plan godkjent 
av lokalt nettselskap. 
 
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal energinett være opparbeidet i henhold til 
godkjente tekniske planer, og angjeldende bygg være koblet til energinettet via jordkabel. 
 

6.3 Utomhusplan 
Før det gis brukstillatelse til ny boligbebyggelse, skal utbygger av boligene opparbeide 
lekeplasser i henhold til godkjent utomhusplan til den bolig den er ment å betjene.  
 

6.4 Renovasjon 
Avfallsløsning skal være godkjent av lokalt renovasjonsselskap før det gis 
byggetillatelse/rammetillatelse. 
Før det gis brukstillatelse for BF 13 og 14, skal R1 være opparbeidet. 
 

6.5  Støy 
Støybeskyttelsestiltak skal være gjennomført av utbygger før brukstillatelse gis for boligen 
den er ment å beskytte. 
 

6.6 
 
 
 
 
 
 
6.7 
 
 
 
6.8 

Tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskaper 
Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan for ivaretakelse av tilstrekkelig 
tilgang på slokkevannsmengde og slokkevannsuttak og en plan som viser tilfredsstillende 
ivaretakelse av tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet iht. gjeldende teknisk forskrift og 
brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper. 
 
Parkering for el-bil 
Før det kan gis brukstillatelse for nye boligbygg med felles parkering, skal minimum 50 % 
av biloppstillingsplassene ha utstyr for lading av el-biler. 
 
Opparbeidelse av lekeplasser og turveger 
o_L1 inkludert o_TV_1 skal opparbeides før det gis brukstillatelse i BK1-3a og b. o_L2 skal 
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opparbeides før det gis brukstillatelse i BT3-6.  
o_TV1 skal opparbeides som atkomst til o_L1 og skal være opparbeidet samtidig med 
o_L1. 
o_TV2 skal opparbeides som atkomst til o_L2 og skal være opparbeidet samtidig med 
o_L2. 
 
   
 

7 Bestemmelsesområde 
 

7.1 Felt #1 er satt av til midlertidig anlegg- og riggområde i forbindelse med 
opparbeidelse/utbedring av veger. Når veganlegget er ferdig skal område #1 tilbakeføres 
til sin opprinnelige stand. Eksisterende objekter innenfor område #1 skal i størst mulig 
grad opprettholdes eller erstattes.  
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