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 Planid: E236 

 

Forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene etter høring er vist med rød skrift 

 

§ 1 Planens formål og avgrensning 

 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av nytt anlegg for offentlig 
tjenesteyting med areal for ev. utvidelse. 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankartet.  

Planen erstatter delvis reguleringsplanene i følgende tabell. 

 

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 

E-55 Vassenden Nord (eldre reg.plan dekker aktuelt byggeområde) 07.11.1985 

E-117 Gang- sykkelveg Vassenden-Jarhaug (langs fylkesvegen) 20.03.1997 

E-183 Granumstranda (boliger i øst) 10.09.2009 
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§ 2 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  

Bebygd areal på en tomt oppgis som BYA = xx m2, og angis i hele tall. Det tas med samlet 
areal for «fotavtrykket» til all bebyggelse og overbygget areal. Parkeringsareal inngår i 
beregningsgrunnlaget. 

% BYA 

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

BRA 

Bruksareal for bebyggelse på en tomt oppgis som BRA = xx m2, og angis i hele tall. 
Parkeringsareal inngår i beregningsgrunnlaget. 

Planbestemmelsene skal fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng 
medregnes i «Grad av utnytting». 

% BRA 

Prosent bruksareal er forholdet mellom bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) og 
tomtearealet. Det oppgis som %-BRA = xx %, og angis i hele tall. 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 eller liknende. 

 

 

 

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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§ 3 Reguleringsformål og hensynssoner 

 

Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 
12-5 og 12-6: 

§ 3.1 Reguleringsformål (PBL § 12-5): 

 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF-1, BF-2 og BF-3)): 5.396 m2 

- Kombinert bolig/tjenesteyting (B/T-1 og B/T-2): 15.687 m2 

- Kombinert bygge- og anleggsformål og offentlig/privat tjenesteyting (KBA/OPT): 736 m2 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

- Veg (SV): 2.485 m2 

- Fortau (SF): 1.106 m2 

- Anna veggrunn – grøntareal (SVG): 372 m2 

- Kollektivholdeplass (SKH): 219 m2 

- Parkering (SP): 4.238 m2 

 Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3) 

- Grønnstruktur (G): 19.909 m2  

Landbruk, natur- og friluftsliv samt reindrift, LNFR (PBL § 12-5 nr.5) 

- Landbruk, natur- og friluftsliv samt reindrift, LNFR 1.654 m2 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr.6) 

- Naturområde i sjø og vassdrag (NSV): 10.266 m2 

§ 3.2 Hensynssoner (PBL § 12-6): 

- Sikringssone – frisikt H140 

- Fareområde - flomfare 

- Støysone - RØD 

- Støysone – GUL 

- Bestemmelsesområde 
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§ 4 Fellesbestemmelser 

§ 4.1 Rekkefølgekrav 

a) All utbygging i felta B/T-1 og B/T-2 skal starte med planlegging av løsninger for 
strømforsyning under og etter anleggsperioden i samarbeid med ansvarlig strømnett-
leverandør (Glitre Energi AS pr. 01.11.2017). 

b) Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan.  

c) Geoteknisk vurdering og ev. undersøkelse skal utføres før det kan gis igangsettingstillatelse. 

d) Ny avkjøring for Granumsvegen, SV-2, med tilhørende fortau, SF-3 og SF-4, skal opparbeides 
før anleggsarbeid for tiltak innafor formålsområde for bolig/tjenesteyting (B/T) kan ta til. 

e) Eventuelle støytiltak skal være ferdigstilt før det kan gis midlertidig brukstillatelse.  

f) Tilhørende parkeringsareal skal være ferdigstilt før det kan gis midlertidig brukstillatelse. 

g) Uteoppholdsareal for tiltak innafor formålsområde for bolig/tjenesteyting(B/T) skal være 
ferdig opparbeida før aktuelt tiltak kan få ferdigattest. 

h) Lokalt brannvesen skal godkjenne dimensjoneringsgrunnlaget før det bygges ny bru innafor 
BEST-1-BRU. 

i) Intern bruforbindelse over Vigga skal ferdigstilles før det kan gis midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest for tiltak innafor formålsområda for B/T. 

j) Fortauet innafor formålsfeltet SF_2 med tilhørende gangforbindelse over Vigga, 
BEST_2_GANGBRU, skal ferdigstilles før det kan gis midlertidig brukstillatelse for tiltak 
innafor formålsområdet o_B/T_2. 

k) Kollektivholdeplass, SKH-1, med tilhørende fortau, SF-1, skal ferdigstilles før det kan gis 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak i samsvar med formålet innafor B/T-1. 

l) Tilkomst for B/T-2 skal flyttes til Granumsvegen og avkjøringa fra Fv. 36 skal stenges før det 
kan gis tillatelse til nye tiltak i samsvar med formål for bolig/tjenesteyting innafor felt B/T-2. 

m) Turveg rundt Sagatangen skal ferdigstilles før det kan gis ferdigattest for det planlagte 
helsehuset på felt B/T-1. 

§ 4.2 Kulturminner 

Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner i planområdet. Dersom det i forbindelse 
med tiltak i marka blir funnet slike kulturminner, skal arbeidet straks stanses i den grad det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jfr. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres 
og eventuelt vilkårene for dette.  

§ 4.3 Byggesøknad og situasjonsplan 

a) Kommunen skal ved sin behandling av byggetillatelse påse at bebyggelsen får god form og 
materialutforming. 

b) Byggesøknadene skal inneholde situasjonsplan/utomhusplan og terrengsnitt som viser 
eksisterende og nytt terreng. 
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c) Byggesøknaden skal dokumentere gesimshøyde, mønehøyde, bygningsvolum, utforming, 
byggemateriale og terrengbehandling.  

d) Byggesøknader skal vise plass for søppelstativer for området.  

e) Situasjonsplanen skal utarbeides i minimum målestokk 1: 500. Den skal vise tilkomst og 
plassering av alle bygg på tomta med meterangivelse fra nabogrenser, angivelse av 
møneretning, kotehøyder for grunnmur, gesimshøyde og mønehøyde, bygningsvolum, 
sammenheng med nabobygg, interntrafikk, parkering/garasjer, stigningsforhold, 
terrengbehandling, grøntarealer og uteoppholdsarealer på hver tomt.  

f) Situasjonsplanen skal vise utforming av utomhusarealer med terrengbehandling og 
eventuelle murer, stigningsforhold, bevaring av vegetasjon, ny beplantning, belegg, belysning 
og møblering.  

g) Situasjonsplanen skal vise hvordan tilkomst fra gate til bygning skal tilrettelegges for 
orienterings- og bevegelseshemmede. 

h) Kommunen kan kreve tegninger som viser bebyggelsens høydetilpassing i forhold til 
omkringliggende bygninger og vegetasjon. Høydetilpasning kan vises med fotomontasjer, 
perspektivskisser eller fasadetegninger som viser flere bygninger i sammenheng.  

i) Farge- og materialvalg skal fremgå av byggesøknaden. Vedlagt alle søknader om tiltak, 

herunder både bebyggelse og tekniske anlegg, skal det redegjøres for tiltakets arkitektoniske 

og estetiske kvaliteter. Dette kan gjøres skriftlig, eller ved hjelp av illustrasjoner, plan, snitt, 

fasader el. 

§ 4.4 Utforming 

a) Det skal legges vekt på estetisk kvalitet ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg. 
Bebyggelse skal når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og fargesetting, 
utformes slik at området samla framstår med et godt helhetlig preg.  

b) Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Valg av 
utforming og plassering skal medføre så lite behov for tilpasninger av terrenget med 
skjæringer, fyllinger, murer osv som mulig.  

c) Det skal fortrinnsvis benyttes nordisk treverk som hovedmateriale eller som vesentlig innslag 
i fasadene. Kombinasjoner av materialbruk godtas, forutsatt at tre er dominerende 
fasademateriale. Aktuelle materialer vil være mur, betong, puss, metall, glass og tre. 

d) Fasadene på alle bygg skal ha overflater og detaljer med harmoniske farger, fortrinnsvis 
minst to farger(materialer) per bygg. Ubehandla naturmaterialer kan gjerne brukes, men 
ellers skal rein grå farge uten tilslag av kulør unngås. 

e) Takform,- materiale og –vinkel skal vurderes i forhold til nabobebyggelse og begrunnes 
estetisk. Det skal ikke benyttes reflekterende materialer på tak. 

f) Det skal legges vekt på god terrengbehandling ved utbygging av områdene. Ved planering og 
utfylling skal skråning/ fyllingsareal såes til og/eller beplantes etter godkjent situasjonsplan. 

g) Bygging skal skje innafor de inntegna byggegrensene i alle byggeområder. 

h) Oppstillingsplass for søppelstativer/containere skal skjermes for innsyn på en estestisk 
tilfredsstillende måte. 
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§ 4.5 Tekniske anlegg 

a) Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon og 
liknende skal legges som jordkabler innafor planområdet. Tilsvarende gjelder ved større 
utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 

b) Alle bygg skal inngå i nye tekniske planer for vann og avløp innen planområdet og tilknyttes 
nytt offentlig vann- og avløpsnett. 

§ 4.6 Overflatevann 

a) Overvannshåndteringen innafor området skal primært baseres på overflatebaserte løsninger 
(LOD), t.d. i form av grønne tak.  

b) Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt rekreasjonsverdi og trivsel, og samtidig 
bidra til å skape et best mulig bomiljø.  

c) Overflatevann skal føres til terreng og til eksisterende bekker og grøfter. 

§ 4.7  Støy 

a) For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje 
T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, legges til grunn for 
alle tiltak i områder. Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK 17, eller senere 
vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse.  

b) Tiltakshaver må bekoste eventuelle støytiltak. Ved plassering og utforming av bygg skal 
hensynet til støy fra Rv. 4, Fv. 36 Jarenstranda og jernbanen i nordøst vektlegges. 
Støyutredning datert 6. mars 2018 inneholder beregninger og analyser som legges til grunn 
for detaljprosjektering og utbygging.  

c) Ved søknad om rammetillatelse for ny støyfølsom bebyggelse med tilhørende 
uteoppholdsarealer som kan være utsatt for støy skal tiltakshaver dokumentere at 
grenseverdiene ikke overskrides gjennom en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og 
beskrivelse av nødvendige tiltak inngår, jfr. den gjennomførte støyutredningen.  

d) Ved eventuell etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt 
vekt på estetiske kvalitet.  

§ 4.8 Universell utforming 

a) Utearealene, parkeringsareal og inngangspartier skal ha universell utforming. Mulighet for 
direkte og helst overdekket forbindelse mellom parkering og boliger skal vurderes.  

b) All ny bebyggelse skal utformes etter gjeldene normer for universell utforming. 

c) Bruk av pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås. 

§ 4.9 Avkjørsler og parkering 

a) Det skal være bil- og gangforbindelse over Vigga fra SP-1 til B/T-1 og B/T-2. 

b) Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. Maksimal tillatt bredde på 
avkjørsel til boligtomt er 5 meter.  

c) I tilknytning til avkjørselen skal det fortrinnsvis være mulig å vende aktuell kjøretøytype på 
egen eiendom eller felles tilkomst.  
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d) Det skal opparbeides parkeringsareal for minimum 1,5 personbiler per bolig for BF-2 og BF-3. 
Det skal opparbeides minimum 0,5 biloppstillingsplass per boenhet innen resten av 
planområdet. 

e) Innafor formålsfelt B/T-1, B/T-2, KBA/OPT og SP-1 kan det opparbeides maksimalt 215 
parkeringsplasser for alle formål i tilknytning til helsehuset. Så mange som mulig av disse skal 
opparbeides innafor felt SP-1. 

f) Ved nye tiltak innenfor formålsfelt B/T-1 og B/T-2 skal det avsettes bilparkeringsplasser som 
gir minimum 1 plass per sengeplass ved sjukehjemmet og minimum 0,5 plass per 
omsorgsbolig. 

g) Ved nye tiltak innenfor formålsfelt B/T-1 og B/T-2, KBA/OPT skal det avsettes 
sykkelparkeringsplasser for minst 60% av de ansatte og 0,5 sykkelparkeringsplasser per 
omsorgsbolig med plassering fordelt ved aktuelle inngangspartier. Minst 40% av disse 
plassene skal ha tak. 

h) Der ikke andre bestemmelser er gitt skal det opparbeides parkering for biler og sykler i 
henhold til bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel.  

§ 4.10  Uteoppholdsareal 

a) Det skal etableres en nærlekeplass som del av utearealet rundt helsehuset. Lekeplassen skal 
plasseres slik at den blir offentlig og lett tilgjengelig for folk som går tur i området – innafor 
eller ev. tilgrensende felt G-2. 

b) Utearealene skal ferdigstilles samtidig med bebyggelsen for det enkelte tiltak. 

c) Private uteplasser skal ha solinnfall i sommerhalvåret, og skjermes mot støy og biltrafikk. 

§ 4.11  Den ubebygde del av tomta og vegetasjon 

a) Vegetasjonen langs Jarenvatnet og Vigga skal tas vare på i størst mulig grad, og skjøtsel og 
eventuelle endringer i kantvegetasjonen må gjøres i dialog med fylkesmannen som er 
vernemyndighet for naturreservatet, (jfr. § 6.5). 

b) Inngrep på tomta skal konsentreres slik at mest mulig grønnstruktur blir bevart.  

c) Alle anleggsarbeider skal utføres på en mest mulig skånsom måte for å bevare eksisterende 
terreng. 

d) Det er ikke tillatt å benytte ubebygd del av tomt eller fellesområde til permanent utendørs 
lagring eller utendørs lagring som er sjenerende for nabolaget. 

§ 4.12  Elektromagnetiske felt og radon 

a) Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høyspente ledninger/kabler, og ved 
arealdisponering inntil/over slike anlegg, skal det søkes å unngå at boliger og lekeplasser 
utsettes for elektromagnetiske felt over 0,4 µT (mikrostesla) fra disse anleggene 
(utredningsnivå), jf. anbefalingene i "Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved 
høyspentanlegg", rapport 31. mai 2005. 

§ 4.13  Energiforsyning og miljø 

a) Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. 
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§ 5 Reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg  
 

§ 5.1 Boligbebyggelse, BF-1, BF-2 og BF-3 

a) Området BF-1, BF-2 og BF-3 skal nyttes til boligformål med tilhørende anlegg. 

b) Innen byggeområder for boliger BF-1 og BF-2 er maksimal %-BYA=25 %.  

c) Innen byggeområder for boliger BF 3 er maksimal %-BYA=31 %.  

d) Innen BF-1, BF-2 og BF--3 kan det bygges boligbygg med maksimal mønehøyde på 9 m målt i 
planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

e) Ved nybygging eller ombygging skal bygningene ha fellestrekk med nabobebyggelse, t.d. 
takvinkel, materialvalg og farger. Bygningene skal ha saltak. 

f) Alle boenheter skal ha tilgang til pipe som gir mulighet for installering av ildsted. 

g) For hver boenhet skal det etableres minimum 1,5 biloppstillingsplass hvorav 1 i garasje eller 
carport. 

h) Garasjer/uthus kan oppføres med til sammen maksimum 50 m² bebygd areal. Maksimum 
gesimshøyde for garasje/uthus er 2,7 m og maksimum mønehøyde er 5,5 m, over planert 
terrengs gjennomsnittsnivå. 

i) Ved etablering av nye boenheter på eiendommer som grenser inn til jernbanen, skal det mot 
jernbanen etableres 1,8 m høyt flettverksgjerde eller tett gjerde utformet slik at det ikke kan 
klatres på fra boligsiden, før det gis brukstillatelse. 

§ 5.2 Kombinert bolig/tjenesteyting, B/T-1 og B/T-2 

a) Maksimal samla %-BYA for begge formålsfelta er 80%. 

b) Fasademateriale skal fortrinnsvis være treverk. 

c) Det skal i størst mulig grad brukes grønne tak for å sikre fordrøyning og visuell grøntstruktur. 

d) Det tillates tekniske rom og installasjoner over regulerte tall for etasjer. Tekniske rom og 
installasjoner skal plasseres tilbaketrukket fra gesims med areal maksimalt 1/3 av etasjen 
under. Plassering av tekniske rom og installasjoner skal søke å ikke gi utvida ettermiddags-
skygge på nabobygg.  

e) B/T-1 er formålsfelt for sjukehjem og omsorgsboliger  

f) B/T-2 er formålsfelt for ev. framtidig utvidelse av det tilgrensende anlegget innafor B/T-1.  

g) Maksimalt antall etasjer er 3 (inkludert ev. sokkel) fra c+204 moh. med maksimal 
gesimshøyde kote 216,5 moh. i nordlig del av B/T-1 

h) Maksimalt tillatt antall etasjer er 3 etasjer fra c+208 moh. med maksimal gesimshøyde kote 
220,5 moh. i sørlig del av B/T-1 og  

i) B/T-2 skal ha felles bestemmelser med boligbebyggelse, BF-1, fram til det ev. kommer tiltak i 
samsvar med det regulerte formålet, kombinert bolig/tjenesteyting.  

j) Det skal etableres turveg/gangveg langs adkomstvegen langs østre kant av område B/T-1. 
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§ 5.3 Kombinert bebyggelse  og anlegg/offentlig eller privat tjenesteyting, 
KBA/OPT 

a) Det er ikke tillatt med nybygg innafor formålsområdet for kombinert bebyggelse og 
anlegg/offentlig eller privat tjenesteyting. 

b) Arealet er satt av for eksisterende verneverdig bebyggelse som er tillatt vedlikeholdt og brukt 
til generelt allmennnyttige aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen. 

c) Tiltak skal ha allmennyttig formål og skal bevare og formidle kulturminneverdien i 
bygningsmassen. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

§ 5.4 Veg, SV-1, SV-2 og SV-3 

a) SV-1, areal for eksisterende Fv. 36, Jarenstranda. Vegen skal ha fast dekke og dimensjoneres 
med normal vegstandard i samsvar med gjeldende retningslinjer fra vegvesenet. 

b) SV-2, areal for endra kryss mellom Fv. 36 og Granumsvegen. Avkjøringa skal ha fast dekke og 
dimensjoneres med normal vegstandard i samsvar med gjeldende retningslinjer fra 
vegvesenet. 

c) SV-3, areal for avkjøring fra Fv. 36 til parkeringsplass SP-1. Avkjøringa skal ha fast dekke og 
dimensjoneres med normal vegstandard i samsvar med gjeldende retningslinjer fra 
vegvesenet. 

§ 5.5 Parkering, SP 

a) SP_1, parkeringsareal for tiltak innafor formålsfelt for offentlig og privat tjenesteyting, BOPT. 

§ 5.6 Fortau, SF 

a) Areala skal brukes til fortau, og skal ha fast dekke og dimensjoneres i samsvar med gjeldende 
retningslinjer fra vegvesenet. 

b) SF_1 er fortau langs kollektivholdeplassen SKH_1 og skal fungere som venteareal ved 
holdeplassen. 

c) SF_2 er fortau langs o_OPT_2 med tilhørende forbindelse over Vigga innafor 
BEST_2_GANGBRU. 

d) SF_3 og SF_4 er fortau langs SV_2, del av Granumsvegen. 

§ 5.7 Kollektivholdeplass, SKH-1 

a) SKH-1 er areal for holdeplass ved Hofsbrua.  

b) Holdeplassen skal ha fast dekke og dimensjoneres med normal vegstandard i samsvar med 
gjeldende retningslinjer fra vegvesenet. 
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Grønnstruktur 
 

§ 5.8 Grønnstruktur, G-1, G-2 og G-3 
a) Areala skal i all hovedsak forvaltes med mest mulig bevaring av vegetasjon langs Jarenvatnet 

og Vigga for å ta vare på naturmiljøet og eksisterende biotoper. Se forskrift for 
naturreservatet for utfyllende veiledning til skjøtsel, ref. § 6.5 a). Skjøtsel og eventuelle 
endringer i kantvegetasjonen må gjøres i dialog med fylkesmannen som er vernemyndighet 
for naturreservatet (jfr. § 6.5). 

b) Det er tillatt å opparbeide parkanlegg innafor G-3 og i den delen av G-2 som grenser til B/T-1 
og B/T-2.  

c) Det er tillatt å opparbeide turveg innafor formålsfelta. 

d) Det kan legges ledningsanlegg gjennom området, men ledningstraséen må legges slik at det 
kan bevares mest mulig vegetasjon langs Jarenvatnet. 

Landbruk, natur- og friluftsliv og reindrift 
 

§ 5.9 Landbruk, natur- og friluftsliv og reindrift, LNFR 

a) Bygging er ikke tillatt innafor disse områdene. 

b) Arealet skal forvaltes med mest mulig bevaring av naturmiljø og eksisterende biotoper og 
med mest mulig bevaring av naturlig kantvegetasjon langs Jarenvatnet naturreservat. 

c) Gang- og sykkeltrasé innafor felt G-2 tillates lagt inntil 5 m innpå vestlig kant av LNFR-feltet. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med strandsone 
 

§ 5.10    Naturområde i sjø og vassdrag, NSV-1 og NSV-2 

a) Areala skal forvaltes med sikte på bevaring av naturmiljøet og eksisterende biotoper. Se 
forskrift for naturreservatet, ref. § 6.5 a). 

b) NSV-1 er areal for Jarenvatnet. 

c) NSV-2 er areal for nederste del av elveløpet til Vigga. 
 
 

§ 6 Hensynssoner 

§ 6.1 Sikringssone – frisikt, H140 

a) I frisiktsona skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende 
vegers nivå.  

b) Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende 
vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som ikke 
hindrer sikten tillates. 

  



 

Detaljreguleringsplan for Sagatangen– planbestemmelser  

Forslagsstiller Gran kommune og konsulent RiK Arkitektur / Plan og Prosjekt Arkitekter 

Side 11 av 11 

 

§ 6.2 Fareområde – flomfare, H320 
a) Området mellom Jarenvatnet og Granumsvegen er flomutsatt. Flomkoter for 200-årsflom og 

1000-årsflom er vist i plankartet, og bygg, anlegg og installasjoner skal generelt tåle en 200-
års flom i Jarenvatnet i tråd med NVEs retningslinjer og flomsonekart.  

b) Alle tiltak innenfor faresone flom må dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom i tråd 
med sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift før bygging kan starte. For helsehus/sykehjem 
gjelder F3, for kjeda/sammensatte omsorgsboliger med mer enn 10 boenheter gjelder 
sikkerhetskrav F3, for frittstående omsorgsboliger med færre enn 10 boenheter gjelder F2 og 
for uteoppholdsareal og parkering oppe på bakken gjelder F1. 

c) Der det etableres kjeller innenfor flomsona, ved lavpunkt og der det er fare for 
vanninntrenging i grunnen må kjelleren tåle å bli satt under trykk fra vann og alle tekniske 
installasjoner og elektriske anlegg må plasseres i flomsikker høyde. Det er ikke tillatt å 
benytte kjellere til annet enn parkeringsareal innenfor faresone flom. 

d) Nye vassdragskryssinger og endringer på eksisterende kryssinger skal gjennomføres på en 
vassdragsteknisk tilfredsstillende måte ved å: 

 Dimensjoneres for å kunne ta unna for en 1000-års flom. 

 Unngå pilarer i vassdragsstrengen og unngå oppstuvende effekter. 

 Unngå gravearbeider i elva i perioder da yngel og annet dyreliv i vassdraget kan ta skade. 

§ 6.3 Støysone – rød, H210 

a) Rød støysone er vist i plankartet. 

b) Det er gitt fellesbestemmelser om støy i § 4.7. 

§ 6.4 Støysone – gul, H220 

a) Gul støysone er vist i plankartet. 

b) Det er gitt fellesbestemmelser om støy i § 4.7. 

§ 6.5 Naturvernområde 

a) Av hensyn til artsrikt fugleliv er området verna gjennom Forskrift om fredning av 
Jarenvatnet naturreservat, Gran kommune, Oppland. 

ref. http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0842.html  

b) Tillatelse til skjøtsel og tiltak kan kun gjøres med hjemmel i forskriften. 

§ 6.6 Bestemmelsesområder 

a) Innafor BEST-1-BRU skal det etableres bruforbindelse dimensjonert for brannbil. 
Dimensjoneringsgrunnlaget skal godkjennes av lokalt brannvesen. 

b) Innafor BEST_2_GANGBRU skal det etableres gangforbindelse over Vigga i sammenheng med 
fortauet, SF_2, langs Fv. 36, SV_1. 

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0842.html

