
 

Reguleringsplan for Rognekollen Økogrend – Reguleringsbestemmelser side 1 

Forslagsstiller: Filago Gran AS   
Plankonsulent: Feste Kapp AS i samarbeid med Stilla Utvikling AS  

Reguleringsplan for Rognekollen økogrend 

PLAN-ID E266  

Reguleringsbestemmelser 13.11.2018, revidert 15.11.2018, revidert etter offentlig 
ettersyn: 27.02.2019 og 01.03.2019 

 

 Dato: Saks-nr.: 

Behandling før offentlig ettersyn i Planutvalget 
(1. gangsbehandling) 

28.11.2018 51/18 

2. gangsbehandling i Planutvalget   

Vedtak i Gran kommunestyre   

 
Reguleringsbestemmelsene skal gjelde for tilhørende reguleringsplan vist med 
plangrense på plankart datert 13.11.2018, revidert 27.02.2019. 
 
Kommuneplanens bestemmelse om utbyggingsrekkefølge gjelder ikke for 
planområdet. 
 
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.p
df  

BYA Bebygd areal på en tomt oppgis som BYA = xx % angis i hele tall og er 
forholdet mellom bebygd 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. 

Grend 1 BKS 1-3                            

Grend 2 BKS 4-7 

Grend 3 BKS 8-10 

Grend 4 BKS 11-14 

Grend 5 BKS 15-18 

Grend 6 BKS 19-22 

Grend 7 BKS 23-26 

Grend 8 BKS 27-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf
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Arealformål 
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
 

 
Hjemmel 

 
Hovedformål 

 
Underformål 

 
Feltnavn 

 
SOSI-kode 

 
§ 12-5 nr. 1 

 
 

 
Bebyggelse 
og anlegg 

 

 
Frittliggende 
småhusbebyggelse 

 
Konsentrert småhusbebyggelse 
 
Offentlig eller privat 
tjenesteyting 
 
Energianlegg, privat 
 
Renovasjonsanlegg, felles 

 
Uteoppholdsareal, felles 

 

 
BFS 1-2 
 
 
BKS 1-28 
 
 
BOP 1 
 
a_BE 1 
 
f_BRE 1-7 
 
f_BUT 1-17 

 
1111 

 
 
1112 

 
 
1160 
 
1512 
 
1550 
 
1600 

         
§ 12-5 nr. 2 

 
Samferdsels-
anlegg og 
teknisk 
infrastruktur 

 
Kjøreveg, offentlig, felles og 
privat 
 
 
Fortau, offentlig 
 
Gang-/sykkelveg, offentlig 
 
Annen veggrunn – grøntareal, 
offentlig og privat 
 
Parkering, felles 

 

 
f_SKV 1-8 
o_SKV 9, 13 
a_SKV 10-12 
 
o_SF 1 

 
o_SGS 1-5 
 
o_SVG 1-16 
f_SVG16-44 
 
f_SPA 1-13 

 
2011 

 
 
 

2012 
 
2015 
 
2019 
 
 
2080 

§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur Grønnstruktur, felles 
 
Turveg, felles 
 
Vegetasjonsskjerm, felles 

f_G 1-10 
 
f_GT 1-10 
 
f_GV 1-3 
 

3001 
 
3031 
 
3060 

§ 12-5 nr. 5 LNFR LNFR, Areal for nødvendige 
tiltak for landbruk og reindrift 
og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. 
 

L1-6 5100 
 

§ 12-6 Hensynssoner Gul støysone  
Flomfare 
Høyspenningsanlegg 
Krav vedrørende infrastruktur 

H220_1-6 
H320_1 
H370_1 
H410_1 
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Reguleringsbestemmelser med hjemmel i PBL § 12-7: 

  Fellesbestemmelser 1

 Universell utforming og tilgengelige boenheter 1.1
Gangadkomst til bygning med boenhet fra tilhørende adkomstvei og parkering skal 
være trinnfri og ha stigning som ikke er brattere enn 1:15, unntatt for strekninger 
inntil 5,0 m som kan ha stigning som ikke er brattere enn 1:12. Gangadkomst skal 
ha hvileplan med lengde 1,5 m for hver 1,0 m høydeforskjell og fri bredde på 1,6 m. 
 
Det stilles tilsvarende krav til gangadkomst frem til følgende arealformål for felles 
uteoppholdsarealer: f_BUT 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13. Kravet gjelder fra tilhørende 
adkomstveg for grenda, jfr. tabell i § 2.7. For Grend 1 gjelder kravet fra f_SKV1. 
 
For felles uteoppholdsareal med krav til gangadkomst skal opparbeidet areal avsatt 
til lek og rekreasjon ha et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 
meter som muliggjør deltakelse og likestilt bruk. Opparbeidet utendørs nivåforskjell 
skal være merket visuelt og taktilt. Stolper, rekkverk og lignende skal ha synlig 
kontrast til omgivelsene. 
 
Minimum 50 % av alle boenhetene innenfor hver grend skal ha alle hovedfunksjoner 
på boligens inngangsplan. Dette skal framkomme på situasjonsplan for hver grend, 
jf. 2.1.1 

 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner 1.2
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene, eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. 
Varsel skal sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune, slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan 
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette. 

 Vegetasjon-landskap 1.3
Store, særegne furutrær på området skal så langt som mulig bevares og integreres 
på den enkelte boligtomta og uteoppholdsarealer. 
Ved opparbeiding av tomter og fellesområder skal en ta vare på det eksisterende 
terrenget i størst mulig grad. Forstøtningsmurer skal utføres i tørrmurt naturstein 
og være maks. 1.5 meter høye. Gjerder skal være maks. 1.0 meter høye. Utvendige 
trapper, gjerder mm. skal i materialbruk og form tilpasses landskapet og 
bebyggelsen, samt ha et enhetlig preg. 

 Byggegrenser 1.4
Det er fastsatt byggegrenser for boligbebyggelse og felleshus i plankartet på 4 
meter fra formålsgrense-veg. Der det ikke er vist byggegrenser gjelder 
formålsgrense-SVG. Byggegrensen langs Sørgefossbekken er vist på plankartet. Den 
er 20 meter fra bekken, med unntak av der flomsonen er nærmere bekken enn 20 
meter. Der er den 4 meter fra formålsgrensen mot f_G10. 
 
Byggegrense mot jernbane er 30 meter fra spormidt.  
 
Langs f_SKV1-8 gjelder i tillegg følgende: 
Boder kan plasseres inntil 2 m fra formålsgrense-veg. 
 
På BKS 8,10 og 11 tillates: 
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 Carport/garasje etablert med vinkelrett innkjøring fra vegen 5 meter fra 
formålsgrense-veg. 

 Carport/garasje etablert med parallell innkjøring fra vegen 2 meter fra 
formålsgrense-veg. 
 

Langs o_SKV9 er det fastsatt byggegrenser for boligbebyggelse og felleshus i 
plankartet på 6 meter fra formålsgrense-veg. Der det ikke er vist byggegrenser 
gjelder formålsgrense-SVG.  
 
I tillegg gjelder følgende: 

 For carport/garasje og p-plasser på grunn er byggegrensen 4 meter.  

 For renovasjon og trafo er byggegrensen 3 meter. 

 Utnyttelse 1.5
Tillatt bebygd areal (BYA) regnes i % i henhold til veileder Grad av utnytting (H-
2300). For BKS 1-28 skal parkering for beboerne samles på egne formål. Men for BKS 
8, 10 og 11 og kan parkering løses i kombinasjon av p-plasser inne på 
byggeområdene og på egne parkeringsformål. 

 Fjernvarme 1.6
For de delene av planområdet som ligger innenfor område hvor det er gitt 
konsesjon for fjernvarme skal bebyggelsen utformes og tilrettelegges slik at den 
kan kobles på et fremtidig fjernvarmeanlegg. 

 Energinett 1.7
Det tillates ikke utforming som medfører kabler i luftstrekk. 

 Støy 1.8
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, angir grenseverdier 
for støy som ikke skal overskrides. 
For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442/2016, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som 
erstatter disse, legges til grunn for alle tiltak i området. 
 
Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK17, eller senere vedtatte 
forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. 
Innendørs lydnivå i boligene skal ivaretas etter NS8175/TEK17. 
 
I gul støysone kan det etableres bebyggelse for støyfølsomt bruksformål dersom: 
 

 Boenhetene er gjennomgående med tilgang til stille side.  

 For hver boenhet skal minimum ett soverom ha vindusfasade mot stille 
side, hvor støygrensene i tabell 3 i T1442 tilfredsstilles.  

 Alle boenheter skal evt. gjennom lokale støyskjermingstiltak ha tilgang 
til private og felles utearealer hvor støygrensene i tabell 3 i T1442 
tilfredsstilles. 

 Overvann 1.9
Overvannsberegninger og beskrivelse av løsninger skal inngå i teknisk plan, som skal 
godkjennes av Gran kommune. 
Beskrivelsen skal dokumentere hvordan alt overvann håndteres og at utbyggingen 
ikke medfører raskere avrenning til overvannsnett og vassdrag enn det som var 
tilfellet før utbygging. 
Utbyggingen skal ikke medføre at flomvannføringen i Sørgefossbekken og Vigga 
økes.  
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Overvann skal løses lokalt på egen grunn ved å: 
· fange opp og infiltrere mindre nedbørsmengder 
· forsinke og fordrøye større nedbørsmengder 
· sikre flomveier og avrenning ved ekstremnedbør 
 
Overvann fra området må fordrøyes før avrenning til eksisterende vassdrag. 
Eksisterende vannveier skal holdes åpne og ikke legges i rør. Lukking av bekker 
tillates generelt ikke foruten nødvendige kulverter i forbindelse med 
samferdselsanlegg og gangveger/gangstier. Kulverter skal dimensjoneres for 
vannføring ved 200-årsflom med 40 % påslag for økt nedbørsintensitet. 
I anleggsfasen tillates ikke urenset overvann ført til resipient.  
 
I tillegg skal overvann håndteres ut i prinsippene som er beskrevet i notatet til 
Cowi, datert november 2018. 

 Bebyggelse og anlegg 2

 Fellesbestemmelser 2.1
 

 Situasjonsplan 2.1.1

Det skal utarbeides en situasjonsplan for hver grend. Situasjonsplanen skal vise 
tilgjengelige boenheter, jf. 1.1, eksisterende og planlagt bebyggelse, plassering og 
utforming av adkomst, gangveger, grønne/grå utearealer, stigningsforhold, 
parkerings- og biloppstillingsplasser og plass for avfallshåndtering.  
Situasjonsplanen skal videre vise terrengbehandling med gamle og nye 
terrenghøyder, forstøtningsmurer, tomtegrenser, bevaring av vegetasjon (store 
furutrær) og planting av vegetasjon m.m. Situasjonsplanen skal også vise gangsoner 
og felles møteplasser ved inngangspartier. Kommunen kan kreve tegninger som 
viser bebyggelsens høydetilpassing i forhold til omkringliggende bygninger og 
vegetasjon. Høydetilpasning skal være vist med fotomontasjer, perspektivskisser 
eller fasadetegninger som viser flere bygninger i sammenheng. 

 
 Parkering 2.1.2

Krav til biloppstillingsplasser fremgår av følgende tabell. 
 

Utbyggingsformål: Biloppstillingsplasser Kravene gjelder pr.: 

Bolig <= 85 m2 bruksareal Min. 1 – max. 1,5 Boenhet 

Bolig > 85 m2 bruksareal Min. 1,5 – max. 2,0 Boenhet 

Barnehager 6,0  Avdeling 

  
I tillegg skal det etableres 1 gjesteplass for hver 10. boenhet. 
Hvis parkering for boliger i gruppebebyggelse på mer enn 10 boenheter samles skal 
5 % av biloppstillingsplassene og minimum 1 merkes og dimensjoneres med 4,5 m x 
6,0 m for HC. 
Det skal legges til rette for etablering av ladestasjoner på parkeringsformålene 
(f_SPA 1-13). 
For barnehage skal 5 % av biloppstillingsplassene og minimum 1 merkes og 
dimensjoneres med 4,5 m x 6,0 m for HC. 
 

 Sykkelparkering 2.1.3

Det skal avsettes 2 oppstillingsplasser for sykkel pr 100 m2 BRA barnehage. 
  



 

Reguleringsplan for Rognekollen Økogrend – Reguleringsbestemmelser side 6 

Forslagsstiller: Filago Gran AS   
Plankonsulent: Feste Kapp AS i samarbeid med Stilla Utvikling AS  

 Krav til uteoppholdsareal 2.1.4

Følgende krav til utendørs leke-/uteoppholdsareal for boliger gjelder (areal pr. 
boenhet):  

 Områder med eneboliger: 100 m2 pr. boenhet 

 Områder med rekkehus og flermannsboliger: 80 m2 pr. boenhet 
 

Halvparten av dette behovet kan dekkes ved felles uteoppholdsareal jfr. Pkt 7.1 d). 
I felles uteoppholdsareal inngår områder regulert til uteoppholdsareal (f_BUT1-15), 
turveger (f_GT1-10), samt parsellhager o.l. innenfor de ulike byggeområdene (BKS1-
28). 
 

 Estetiske forhold 2.1.5

For enkeltbygg og bygningsgrupper skal plassering, volumer og hovedform vurderes i 
forhold til nabobygg, eksisterende terreng og vegetasjon slik at området fremstår 
harmonisk og helhetlig. 
  
Store skjæringer og fyllinger skal unngås. Husets lengderetning skal som hovedregel 
følge terrengets koteretning. Fyllinger som ikke er i tilknytning til sokkeletasje 
tillates inntil 1,5 meter over eksisterende terreng. I områder der terrenget har en 
helningsgrad på 1:4 eller mer langs byggets vegg som går på tvers av koter, skal 
bygningene bygges med underetasje. 
Det tillates installert solceller og solfangere i fasader og på tak. 

 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS 1-2 2.2
Områdene BFS 1-2 er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. For områdene er 
maksimal prosent bebygd areal (%-BYA) = 25 % BYA. Maksimal gesimshøyde er 6,0 
meter og maksimal mønehøyde 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
Carporter/Garasjer skal ha maks mønehøyde 5 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng.  
Innenfor BFS1-2 skal bebyggelsen ha saltak med takvinkel mellom 22º- 45 º. 

 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-28 2.3
Områdene BKS 1-28 er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Maksimal prosent 
bebygd areal (%-BYA) på de enkelte delområdene framkommer av plankartet. 
Bebyggelsen kan utformes som eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, 
seksmannsboliger, rekkehus eller kjedehus. Maksimal gesimshøyde er 7,5 meter og 
maksimal mønehøyde er 9,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. For 
bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 8 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. 
Bebyggelsen skal utformes med pulttak eller saltak. Pulttak: fra 7º til 15º. Saltak: 
fra 15º til 35º. Fasadematerialet skal hovedsakelig være i treverk. 
  
På BKS 8,10 og 11 tillattes det bygget carporter/garasjer med maks mønehøyde 5 
meter og gesimshøyde 3,5 meter over gjennomsnittlig terreng. 
  
Hver grend skal danne en helhet når det gjelder arkitektur, bebyggelsens avstand til 
veg og vegetasjonsbruk. 
Parsellhager skal inngå som felles uteoppholdsareal i den respektive grend. 
 
Utnyttelse i minimum antall boenheter: 

Grend: Min. antall boenheter: 

Grend 1 26 

Grend 2 20 

Grend 3 20 

Grend 4 20 
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Grend 5 17 

Grend 6 16 

Grend 7 17 

Grend 8 11 

SUM 147 

 

 Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP 1 2.4
Innenfor området skal %-BYA =15 %. Store, særegne furutrær og markvegetasjon på 
området skal så langt som mulig bevares og sikres i anleggsfasen. Maksimal 
gesimshøyde er 5,0 meter og maksimal mønehøyde er 7,0 meter. Området skal ha 
adkomst via a_SKV 11. 

 Energianlegg, privat, BE 1 2.5
Innenfor felt a_BE 1 skal det anlegges trafo i henhold til teknisk plan godkjent av 
lokalt nettselskap. Trafo plasseres og utformes slik at den fremstår mest mulig i 
harmoni med omgivelsene, og kan plasseres delvis inn i terrenget. Trafo skal ha 
adkomst fra o_SKV9. 

 Renovasjonsanlegg, felles, f_BRE 1-7 2.6
Innenfor områdene skal det etableres felles renovasjonsanlegg og delvis nedgravde 
løsninger tillates. Inne på f_BRE 1, 4 og 5 kan det plasseres trafo. 

 Uteoppholdsareal, felles, f_BUT 1-17 2.7
 
Uteoppholdsareal 
  

Formålsnavn:  Felles for grend nr: 

f_BUT 1 Grend 8 (BKS 27-28) 

f_BUT 2-3 Grend 7 (BKS 23-26) 

f_BUT 4 Grend 6 og 7 (BKS 19-26) 

f_BUT 5 Grend 6 (BKS 19-22) 

f_BUT 6 Grend 5 (BKS 15-18) 

f_BUT 7-8 Grend 4 (BKS 11-14) 

f_BUT 9-10 Grend 2 (BKS 4-7) 

f_BUT 11-12 Grend 3 (BKS 8-10) 

f_BUT 13 Grend 1 (BKS 1-3) 

f_BUT 14-15 Grend 1-8 (BKS 1-28) 

f_BUT 16 Grend 4 og 5 (BKS 11-18) 

f_BUT 17 Grend 1-8 (BKS 1-28) 

 
 
f_BUT 1-17 skal være felles uteoppholdsareal med sittemuligheter (benker og bord) 
og lekeplass for den enkelte grend i henhold til tabellen over og være ferdig 
opparbeidet før andre halvdel av antall boenheter i hver grend kan gis 
igangsettingstillatelse.  
 
Et lekeareal på min 50 m2, som vist på utomhusplanen, på f_BUT 1-13 skal være 
opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for den første boenheten innenfor 
hver grend. Opparbeidelsen skal skje i henhold til utomhusplan som skal godkjennes 
av Gran kommune. Områdene skal inneholde lekeelementer i form av minimum to 
lekeapparater, naturlig terreng og vegetasjon. 
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Ved opparbeiding skal mest mulig av eksisterende terreng bevares. Store furutrær 
innenfor områdene skal bevares og sikres i anleggsfasen. Innenfor f_BUT 
1,3,5,6,7,9,12,13 og 14 tillates det bygget felleshus på inntil 80 m2 BYA. Felleshuset 
skal medregnes som en del av fellesareal uteopphold for beboerne. Ved salttak er 
maksimal gesimshøyde 4,0 meter og maksimal mønehøyde er 6,0 meter og ved 
pulttak er maksimal gesimshøyde 5 meter, regnet fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. 
Felleshusene tillates benyttet til gjesteovernatting, men skal ikke inneholde egne 
boenheter (bygningskode 529). 
Områdene tillates benyttet som en del av overvannshåndtering. 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 3

 Kjøreveg, offentlig, felles og privat, o_SKV 9, f_SKV 1-8, a_SKV 10-12 3.1
 
o_SKV 9 skal være den primære vegen gjennom området (samleveg). o_SKV 9 skal 
ha en asfaltert bredde på 6 meter og skal stenges med bom for normal biltrafikk 
som vist på plankartet etter at f_SKV3 er etablert. Avkjørsler fra o_SKV9 til 
tilliggende bebyggelse skal i hovedsak unngås, men kan tillates til BKS 3 så lenge 
krav til frisikt og stigningsforhold ivaretas. For eiendommer som har avkjørsel 
direkte fra o_SKV9 er det krav om snuplass på egen eiendom. 
o_SKV 9 skal bygges ut med gatelys. 
 
f_SKV 1 skal være felles atkomstvei for del av grend 1 (BKS 1-2) 
f_SKV 2 skal være felles atkomstvei for grend 2 (BKS 4-7) 
f_SKV 3 skal være felles atkomstvei for grend 3 (BKS 8-10 og BKS 3) 
f_SKV 4 skal være felles atkomstvei for grend 4 (BKS 11-14) 
f_SKV 5 skal være felles atkomstvei for grend 5 (BKS 15-18) 
f_SKV 6 skal være felles atkomstvei for grend 6 (BKS 19-22) 
f_SKV 7 skal være felles atkomstvei for grend 7 og 8 (BKS 23-29) 
f_SKV 8 skal være felles atkomstvei for grend 8 (BKS 27-28) 
 
f_SKV1-8 skal ha en opparbeidet vegbredde på 3,5 m, herunder 3,0 m kjørebane og 
0,25 m skulder. Veger skal dimensjoneres for brannbil og et akseltrykk på 10 tonn. 
 
a_SKV 10 er eksiterende privat atkomstvei for eiendommene 155/34, 155/156, 155, 
104 og 155/133. 
a_SKV 11 er eksiterende privat atkomstvei for BFS 1 (gnr/bnr: 155/60,70,71,72,74) 
a_SKV 12 skal være privat atkomstvei for BOP 1, framtidig næringsbebyggelse 
nordøst for planområdet og skogsdriftsatkomst for eiendommen 155/23. Kjørevegen 
skal være asfaltert og 6,5 meter bred. Nødvendige grøfter og skråninger skal ligge 
innenfor den regulerte bredden på 10 meter. Ved uttransport av tømmer via SKV12, 
skal transporttidspunkt avtales med driver av barnehage på BOP1. 
o_SKV 13 er eksisterende veg. 

 Fortau, offentlig, o_SF 1 3.2
o_SF1 skal være offentlig fortau med asfaltert bredde på 2,5 meter og belyses. 

 Gang og sykkelveg, offentlig, o_SGS 1-5 3.3
o_GS1-4 skal være offentlig gang- og sykkelveg med asfaltert bredde på 3 meter og 
belyses. 
Gnr. Bnr. 155/173 kan ha adkomst via o_SGS5. o_SGS5 skal ha en bredde på 4 meter 
og skal bygges samtidig med siste etappe av o_SVG9. 
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 Annen veggrunn, grøntareal, offentlig og privat, o_SVG 1-16, f_SVG 16-44 3.4
o_SVG 1-16 og f_SVG 17-45 er avsatt for opparbeiding av grøfter, skjæringer, 
fyllinger og andre sidearealer langs vegformål. Arealene skal planeres, dekkes med 
jord og tilsås. 
 
f_SVG 17-19 skal være felles atkomstvei for del av grend 1 (BKS 1-2) 
f_SVG 20-22 skal være felles atkomstvei for grend 2 (BKS 4-7) 
f_SVG 23-27 skal være felles atkomstvei for grend 3 (BKS 8-10 og BKS 3) 
f_SVG 28-30 skal være felles atkomstvei for grend 4 (BKS 11-14) 
f_SVG 31-33 skal være felles atkomstvei for grend 5 (BKS 15-18) 
f_SVG 34-36 skal være felles atkomstvei for grend 6 (BKS 19-22) 
f_SVG 37-41 skal være felles atkomstvei for grend 7 og 8 (BKS 23-29) 
f_SVG 42-44 skal være felles atkomstvei for grend 8 (BKS 27-28) 
 

 Parkering, felles, f_SPA 1-13 3.5
Generelt. Innenfor f_SPA 1-13 kan det bygges carporter/garasje inntil 
formålsgrensen dersom det ikke framkommer byggegrense på plankartet. Maks 
mønehøyde er 5 meter og maks gesimshøyde er 3,5 meter over gjennomsnittlig 
terreng. Sammenbygde carporter/garasjer kan bestå av maksimalt 10 enheter. 
 
f_SPA 1 skal være felles for felt BKS 27-28 (grend 8). 
f_SPA 2-6 skal være felles for felt BKS 23-26 (grend 7) 
f_SPA 7 skal være felles for felt BKS 19-22 (grend 6) 
f_SPA 8 skal være felles for felt BKS 15-18 (grend 5) 
f_SPA 9 skal være felles for felt BKS 11-14 (grend 4) 
f_SPA 10 skal være felles for felt BKS 4-7 (grend 2) 
f_SPA 11 skal være felles for felt BKS 9-10 (grend 3) 
f_SPA 12 skal være felles for felt BKS 3 (sørvestre del av grend 1) 
f_SPA 13 skal være felles for felt BKS 1-2 (nordøstre del av grend 1) 

 Grønnstruktur 4

 Grønnstruktur, felles f_G1-10 4.1
f_G1-19 skal være fellesareal og nødvendig opparbeiding skal skje på en skånsom 
måte med stedegen vegetasjon. 
Innenfor f_G10 tillates flomsikringstiltak i form av en voll eller heving av terrenget i 
tråd med notatet fra Cowi datert november, 2018, forutsatt revegetering med 
stedegne arter. 
Ut over flomsikringsstiltak, i form av en terrengvoll eller heving av terrenget, skal 
eksisterende markvegetasjon beholdes, men tynning av tre-sjiktet kan tillates. 
Områdene tillates benyttet som en del av overvannshåndtering. 
Det skal ikke etableres ferdselshindrende elementer innenfor områdende. 
Kantvegetasjonen langs bekken skal tilfredsstille kravene i vannressurslovens § 11. 
 

Formålsnavn:  Felles for: 

f_G1 og 4 Grend 8 (BKS 27-28) 
f_G2 Grend 7 (BKS 23-26) 

f_G3 Grend 5 (BKS 15-18) 
f_G5 Grend 4 (BKS 11-14) 

f_G6-7 Grend 3 (BKS 8-10) 
f_G8-9 Grend 1 (BKS 1-3) 

f_G10 Grend 1-8 (BKS1-28) 
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 Turveg, felles, f_GT 1-10 4.2
I området kan det ryddes og opparbeides gruset gangsti på 1-2 meter. Det er ikke 
krav til at turvegene skal få en universell utforming. 
Områdene tillates benyttet som en del av overvannshåndtering. 
 

Formålsnavn:  Felles for: 

f_GT1-10 Grend 1-8 (BKS1-28) 

 

 Vegetasjonsskjerm, felles f_GV 1-3 4.3
Eksisterende vegetasjon og terreng skal i størst mulig grad bevares. Tynning og 
nødvendig vedlikehold og skjøtsel er tillatt. Ved nyplanting skal stedegen 
vegetasjon benyttes. Områdene kan ikke snauhogges, men plukkhogst kan 
forekomme dersom det ikke ødelegger skjermingseffekten betydelig. 
Innenfor f_GV1 skal det settes opp et 1,8 meters høyt flettverksgjerde. 
Områdene tillates benyttet som en del av overvannshåndtering. 
 

Formålsnavn:  Felles for: 

f_GV 1 Grend 1-8 (BKS1-28) 

f_GV2-3 Grend 1-8 (BKS1-28) 

 LNFR1-6 5
Områdene tillates brukt som landbruksområde. 

 Hensynssoner 6

 Støysoner 6.1
Hensynssone støy 
Støysone - gul sone (H220_1-6) 
Ved byggesøknad skal det tas hensyn til og dokumenteres at de nye boligene med 
tilhørende uteområder tilfredsstiller anbefalte støygrenser i rundskriv T-1442, eller 
senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende 
skriv, jf. pkt. 1.8. 

  Faresoner 6.2
Hensynssone flomfare, H320_1-3 
Innenfor hensynssone flomfare kan det ikke etableres bebyggelse før 
flomsikringstiltak beskrevet i notatet til Cowi, datert november 2018, i form av en 
voll eller heving av terrenget er gjort.  
  
Høyspenningsanlegg, H370_1 
Omfatter område for trafo, med sikringssone på 4m. Tiltak etter Pbl´s kap. 20 er 
ikke tillatt. 

 Rekkefølgebestemmelser 7
o_SKV 9 med tilhørende o_SGS 1-4 og o_SF 1 skal bygges ut fortløpende slik at de 
enkelte grendene til enhver tid har fullverdig adkomstløsning. Ved trinnvis 
utbygging av denne vegen skal det til sikres en vendehammer dimensjonert for 
lastebil i enden/kryss ved den sist anlagte adkomstvegen. Det skal settes opp en 
bom som vist på plankartet i forbindelse med opparbeidelsen av f_SKV3.  
Når f_SKV 3 er ferdig skal eiendommene på BFS 1 gis rettighet til adkomst via denne 
vegen og benytte denne som adkomstveg.  
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Det skal til enhver tid være sammenhengende helårs, sikret gangforbindelse 
gjennom planområdet ned til jernbaneundergangen i form av en gruset trasé. 
Innenfor hensynssone flomfare kan det ikke etableres bebyggelse før 
flomsikringstiltak beskrevet i notatet til Cowi, datert november 2018, i form av en 
voll eller heving av terrenget er gjort.  
 

 Detaljplaner og rekkefølge før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for tiltak 7.1
innenfor den enkelte grend.  
 

a) Tekniske detaljplaner: 
Teknisk detaljplaner for veg, vann- og avløp og plan for overvannshåndtering, 
jf. pkt 1.9, skal være godkjent av Gran kommune. 
 

b) Sammen med søknad om igangsettingstillatelse til veier, teknisk infrastruktur 
eller bygninger innenfor planområdet skal det vedlegges en marksikrings- og 
riggplan som viser hvilke deler av eksisterende vegetasjon som skal bevares. 
Planen skal innbefatte hensiktsmessige tiltak for merking av områder som 
skal bevares. 

 
c) Godkjent situasjonsplan: 

Det skal foreligge godkjent situasjonsplan for den enkelte grend. 
Situasjonsplanen skal være i samsvar med krav til innhold i pkt 2.1.1. 

 
d) Før det gis rammetillatelse til bebyggelse, skal det foreligge godkjent 

utomhusplan for felles uteoppholdsareal i grenda. Utomhusplanene skal bestå 
av kart i målestokk 1:500/1:200 og en skriftlig beskrivelse av valgt løsning. 
 

e) Før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for nye boenheter innenfor 
BFS1 skal vendehammer for f_SKV11 eller gjennomkjøring til f_SKV1 sikres 
ved avtale. 

 
f) Flomsikringstiltak i tråd med notatet fra Cowi, datert november 2018 skal 

være gjennomført før igangsettingstillatelse på BKS 12,14,16,18,20 og 22 kan 
gis. 

 

 Rekkefølgekrav før midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor den enkelte grend.  7.2
 

a) Ferdigstillelse av anlegg: 
Nødvendig vann- og avløpsnett, overvannssystemer, parkeringsplasser (bil og sykkel), 
samt avfallsløsning skal være ferdig opparbeidet. 

 
b) Sikringstiltak 

For boliger innenfor den enkelte grend 2 og 4 (BKS 4-7 og BKS 11-14) skal 
flettverksgjerde med høyde minst 1,8 meter langs jernbanen i hele planens lengde, 
samt forlenget fram til planovergangen, inklusiv utbedret låsbar grind/port pluss 40 
meter forbi planovergangen være satt opp. Nøyaktig plassering avklares i samarbeid 
med Bane NOR. 
Flettverksgjerde med høyde minst 1,8 m skal være satt langs jernbanen, for boliger 
innenfor grend 2 og 4 (BKS 4-7 og (BKS 11-14). 

 
c) Turveger og Grønnstruktur skal være opparbeidet/istandsatt etter følgende tabell, før 

det gis midlertidig brukstillatelse. 
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Formålsnavn: Skal opparbeides/istandsettes 
før det gis midlertidig 
brukstillatelse for felt: 

f_G1 og f_GT1 BKS 27, BKS 28 

f_G2 og f_GT2 BKS 23, BKS 24 

f_G3 og f_GT3 BKS 19, BKS 20 

f_G4 og f_GT4 BKS 15, BKS 16 

f_GT5 BKS 11, BKS 12 

f_GT6 BKS 7, BKS 11 

f_G6 og 7 BKS 9, BKS 10 

f_G7, 8 og 9 BKS 1, BKS 2 

f_GT8 BKS 2, BKS 3 

f_GT9 BKS 1 

f_GT10 BKS 10 

 

 Rekkefølgekrav før ferdigattest for tiltak innenfor den enkelte grend. 7.3
 

a) Ferdigstillelse av privat og felles uteoppholdsareal: 

 Privat uteoppholdsareal for den respektive boenhet skal være ferdig 
opparbeidet.  

 Området vist som lekeareal i utomhusplan for den respektive grenda skal 
være ferdig opparbeidet i samsvar med krav stilt i pkt 2.7. 

 
Ved ferdigstilling i vinterhalvåret, kan kommunen gi utsettelse for ferdigstilling til 
påfølgende sommer, senest innen 1. juli. 
 
 
 


	1  Fellesbestemmelser
	1.1 Universell utforming og tilgengelige boenheter
	1.2 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner
	1.3 Vegetasjon-landskap
	1.4 Byggegrenser
	1.5 Utnyttelse
	1.6 Fjernvarme
	1.7 Energinett
	1.8 Støy
	1.9 Overvann

	2 Bebyggelse og anlegg
	2.1 Fellesbestemmelser
	2.1.1 Situasjonsplan
	2.1.2 Parkering
	2.1.3 Sykkelparkering
	2.1.4 Krav til uteoppholdsareal
	2.1.5 Estetiske forhold

	2.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS 1-2
	2.3 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-28
	2.4 Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP 1
	2.5 Energianlegg, privat, BE 1
	2.6 Renovasjonsanlegg, felles, f_BRE 1-7
	2.7 Uteoppholdsareal, felles, f_BUT 1-17

	3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
	3.1 Kjøreveg, offentlig, felles og privat, o_SKV 9, f_SKV 1-8, a_SKV 10-12
	3.2 Fortau, offentlig, o_SF 1
	3.3 Gang og sykkelveg, offentlig, o_SGS 1-5
	3.4 Annen veggrunn, grøntareal, offentlig og privat, o_SVG 1-16, f_SVG 16-44
	3.5 Parkering, felles, f_SPA 1-13

	4 Grønnstruktur
	4.1 Grønnstruktur, felles f_G1-10
	4.2 Turveg, felles, f_GT 1-10
	4.3 Vegetasjonsskjerm, felles f_GV 1-3

	5 LNFR1-6
	6 Hensynssoner
	6.1 Støysoner
	6.2  Faresoner

	7 Rekkefølgebestemmelser
	7.1 Detaljplaner og rekkefølge før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for tiltak innenfor den enkelte grend.
	7.2 Rekkefølgekrav før midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor den enkelte grend.
	7.3 Rekkefølgekrav før ferdigattest for tiltak innenfor den enkelte grend.


