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Områdereguleringsplan for Bjoneroa 
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Reguleringsbestemmelser 
Revidert 05.03.2019 

 Dato: Saks-nr.: 

Forslag til offentlig ettersyn 27.11.2013 PLU 49/13 
Forslag til 2. gangs offentlig 
ettersyn 

25.11.2015 PLU 36/15 

Forslag til sluttbehandling 25.02.2016 PLU 8/16 
Forslag til sluttbehandling   
Vedtak i Gran kommunestyre xx.xx.20xx KST xx/xx 

 

1. FORMÅL OG GYLDIGHET 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa 
Reguleringsbestemmelsene skal gjelde for tilhørende reguleringsplan vist med 
plangrense på plankart datert 24.02.2016, sist revidert 05.03.2019. 
 

2.  AREALFORMÅL 

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

Bebyggelse og anlegg  (Pbl § 12-5, nr. 1) 
SOSI-kode 

Boligbebyggelse, B1 - B12 
Forretninger, F1 – F2 
Offentlig eller privat tjenesteyting, OPT 
Undervisning, o_U 
Kirke/annen religionsutøvelse, o_KR 
Forsamlingslokale, o_FL 
Idrettsanlegg, o_IA 
Vann- og avløpsanlegg, o_VA 
Telekommunikasjonsanlegg, TA 
Bolig/forretning/kontor, B/F/K 
Bolig/tjenesteyting, BT1 – BT2 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, SB  
Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 
hovedformål – Forretninger/landbruksformål, F/L  
 

1110 
1150 
1160 
1162 
1164 
1165 
1400 
1540 
1570 
1802 
1803 
1587 

 
1900 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2) 
SOSI-kode 
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Kjøreveg, o_KV, KV 
Fortau, o_FT 
Annen veggrunn – grøntareal, o_AVG, AVG 
Kollektivholdeplass, o_KH1, o_KH2 
Parkering, o_P 
G/S veg, o_GS1 – o_GS4 

2011 
2012 
2019 
2073 
2080 
2015 

Blågrønnstruktur (Pbl § 12-5, nr. 3) 
SOSI-kode 

Grønnstruktur, G 
Turveg, o_TV 
Friområde, o_FRI 

3001 
3031 
3040 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (Pbl § 12-5, nr. 5) 
SOSI-kode 

Landbruksformål, LNFRL 5110 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5, nr. 6) 

SOSI-kode 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, V 
Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, FOSL 

6001 
6720 

 
 

Hensynssoner 
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. Pbl §§ 12-6 og 11-8: 
 
Sikringssoner 
Frisiktsone H140_1 – H140_6 

(Pbl § 11-8, a) 

Støysoner 
Vegtrafikkstøy, H220 

(Pbl § 11-8, a) 

Faresoner 
Flomfare, H320_1 – H320_4 
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler), H370_1 – H370_2 

(Pbl § 11-8, a) 

Sone med angitte særlige hensyn 
Kulturmiljø, H570 
Naturmiljø, H560 

(Pbl § 11-8, c) 

 

 
 

 3  FELLESBESTEMMELSER 
 
 3.1 Byggeskikk 

Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i området skal det legges vekt på god 
arkitektonisk utforming. Det skal legges stor vekt på god terrengtilpasning og å 
tilstrebe løsninger som bevarer mest mulig av eksisterende vegetasjon.  
Fasader og tak skal bygges med varige kvalitetsmaterialer. 
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende med hensyn til takform, plassering, 
utforming, fargebruk og volum slik at området fremstår med et helhetlig preg. 
Redegjørelse, med fotomontasje eller tilsvarende, for hvordan ny bebyggelse tilpasses 
eksisterende, skal vedlegges byggesøknaden. 

 
 3.2 Detaljregulering 
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 Det skal utarbeides en detaljert reguleringsplan for nye byggeområder før 
rammetillatelse kan gis. Dette kravet gjelder for områdene B11, B12, OTP og 
B/T 2, inkludert avkjøring/kryss med fv 245.  Flomfare skal vurderes og 
dokumenteres og avbøtende tiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende 
teknisk forskrift. For område B12 skal det i detaljreguleringsplanen også 
gjennomføres en støyfaglig utredning. 

 Før det etableres gang/sykkelveg langs vestsiden av fv 245 fra x fv 47 til 
Bjoneroa skole, skal det gjennomføres detaljplanlegging, som også ivaretar 
behov for avkjørselssanering. 

 
 3.3 Søknad 

 Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge en detaljert/målsatt 
situasjonsplan for det enkelte tiltak, som viser anleggenes/bygningenes 
plassering med høydeangivelse for gulv, gesims og møne. Situasjonsplanen 
skal påføres høydekoter for ferdig terreng på hver enkelt tomt, og vise 
tilpasning til tilstøtende terreng. Eksisterende og nytt terreng skal vises på 
fasadeoppriss av alle fasader. Kommunen kan i tillegg til situasjonsplanen 
kreve annen dokumentasjon som snittlinjer, perspektivtegninger, utomhusplan, 
innmåling av eksisterende vegetasjon mv. Utomhusplanen skal godkjennes av 
Gran kommune før det kan gis byggetillatelse og utomhusanleggene skal være 
ferdig opparbeidet før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis 

 Det skal framlegges teknisk plan som viser oppbygging av veger, vann- og 
avløpsanlegg ihht Gran kommunes kommunaltekniske norm, samt koteplan 
som viser avrenning og håndtering av overvann. Teknisk plan skal være 
godkjent av Gran kommune før det kan gis byggetillatelse. 

 Ved søknad om byggetiltak innenfor gul støysone, skal det redegjøres for 
støytiltak ihht T-1442. 

 Utvidet bruk av avkjørsel eller anleggelse av ny avkjørsel skal godkjennes av 
Statens vegvesen. 

 
 

 
 3.4 Universell utforming 

Prinsipper for universell utforming skal i størst mulig utstrekning legges til grunn ved 
valg av løsninger innenfor byggeområdene, jfr T5/99B, «Tilgjengelighet for alle». Alle 
nye boenheter skal ha primærrom i inngangsplanet. Strandsti og offentlig 
friluftsområde skal følge prinsippene for universell utforming.  

 
 3.5 Radonsikring 
 Nye bygninger skal radonsikres ihht gjeldende forskrifter. 
 
 3.6 Klima og energi 

Det er ikke satt av tomt for etablering av fjernvarmesentral innenfor planområdet. Ved 
eventuell etablering av fjernvarmesentral i Bjoneroa, skal nye boliger innenfor 
planområdet kobles til dette anlegget. 

 
 3.7 100m beltet til vassdrag 

Ihht PBL §§ 20-1, 20-2 og 20-3 er det angitt en byggeforbudssone på 100m i forhold 
til Randsfjorden. Innenfor denne byggeforbudssonen kan det etableres tursti mellom 
Kirkeby og Stilla. 
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For områder vist som byggeformål, der Fv 245 går mellom byggeformålene og 
Randsfjorden, settes grensen for byggeforbudssonen i kanten av Fv 245. 
 
Kantvegetasjon langs vassdrag skal tas vare på i en bredde på minimum seks meter. 
 

 
3.8 Flom og ras  

Det er ikke tillatt å føre opp bygninger nærmere enn 20 m fra bekk/elv uten at det er 
dokumentert at disse, eventuelt etter gjennomførte sikringstiltak, ikke vil være utsatt 
for flom eller ras.  

 
3.9  Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner 
  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 snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan 
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette. 

 
   
 4   REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 Område F/L kan tilbakeføres til landbruk når ny adkomst nordvest for forretning er 

etablert. 
  

 
 5   BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 
5.1 Boligbebyggelse, område B1 – B12, samt BT2  
 

a) Området skal bebygges med frittliggende småhusbebyggelse. 
 

b) BT2 kan utnyttes til boligbygging og /eller tjenesteyting 
 

c) Maks utnyttingsgrad skal være %-BYA = 30% 
 

d) Boligene skal oppføres med maks gesimshøyde 7 meter (to etasjer) og maks 
mønehøyde 10 meter. Begge deler målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 

e) Garasje skal maksimalt ha en gesimshøyde på 3 meter og en mønehøyde på 5,5 fra 
gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. 
 

f) For frittliggende eneboliger skal det opparbeides minst to biloppstillingsplasser pr 
tomt. For hus med flere boliger skal det avsettes 1 biloppstillingsplass pr boenhet 
under 60 m2 og 2 for boliger over 60m2.. 
 

g) Takvinkel for bygninger med saltak skal være mellom 22 og 40 grader. Flatt tak kan 
også tillates. For bygninger med gavlbredde større eller lik 12 m tillates ikke saltak. 
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h) Bebyggelsens volumoppbygging, materialbruk og farger skal utformes på en slik måte 
at den framstår med en helhetlig karakter. Det skal legges vekt på god arkitektonisk 
kvalitet i form, materialbruk og detaljering. 
 

i) Ved søknad om fradeling av nye boligtomter innenfor område B1 – B10, må det 
foreligge tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Statens vegvesen.  

 
 
5.2 Forretning og bolig/forretning/kontor, område F1 – F2 og B/F/K 
 

a) Området kan bebygges med angitt type bebyggelse 
 

b) Maks utnyttingsgrad skal være %-BYA = 45% 
 

c) Byggene skal oppføres med maks gesimshøyde 10 meter og maks mønehøyde 13 
meter. Begge deler målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 
d) Parkeringsbehov skal dekkes innenfor egen tomt. 

 
e) Takvinkel for bygninger med saltak skal være mellom 22 og 40 grader. Flatt tak kan 

også tillates. For bygninger med gavlbredde større eller lik 12 m tillates ikke saltak. 
 

f) Bebyggelsens volumoppbygging, materialbruk og farger skal utformes på en slik måte 
at den framstår med en helhetlig karakter. Det skal legges vekt på god arkitektonisk 
kvalitet i form, materialbruk og detaljering. 

  
g) Ved anleggelse av nye avkjørsler fra Fv 245 skal Statens vegvesen godkjenne teknisk 

plan, før tillatelse kan gis. 
 

5.3 Bolig/tjenesteyting, område BT1 
 
a) Området omfatter eksisterende barnehage. 

  
b) Dersom ny barnehage etableres et annet sted, kan området tilbakeføres til bolig med 

bestemmelser tilsvarende pkt. 5.1. 
 

c) Dersom området videreutvikles som barnehage, skal maks utnyttingsgrad være %-
BYA= 30%. 

 
5.4 Offentlig eller privat tjenesteyting, område OPT 
 

a) Området skal utnyttes til offentlig og/eller privat tjenesteyting 
 

b) Maks utnyttingsgrad skal være %-BYA = 45% 
 

c) Byggene skal oppføres med maks gesimshøyde 10 meter og maks mønehøyde 13 
meter. Begge deler målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

d) Parkeringsbehov skal dekkes innenfor egen tomt. 
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e) Takvinkel for bygninger med saltak skal være mellom 22 og 40 grader. Flatt tak kan 
også tillates. For bygninger med gavlbredde større eller lik 12 m tillates ikke saltak. 
 

f) Bebyggelsens volumoppbygging, materialbruk og farger skal utformes på en slik måte 
at den framstår med en helhetlig karakter. Det skal legges vekt på god arkitektonisk 
kvalitet i form, materialbruk og detaljering.  

 
 
5.5 Undervisning, område o_U 
  

a) Området skal utnyttes til undervisningsformål 
 

b) Maks utnyttingsgrad skal være %-BYA = 40% 
 

c) Byggene skal oppføres med maks gesimshøyde 10 meter og maks mønehøyde 13 
meter. Begge deler målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 

d) Bebyggelsens volumoppbygging, materialbruk og farger skal utformes på en slik måte 
at den framstår med en helhetlig karakter. Det skal legges vekt på god arkitektonisk 
kvalitet i form, materialbruk og detaljering, og god tilpasning til omgivelsene. 

 
5.6 Kirke/annen religionsutøvelse, område o_KR  
 Innenfor området er eksisterende kirkebygg, gravplass og parkering. 
 
5.7 Forsamlingslokale, område o_FL 
 

a) Området skal utnyttes til forsamlingslokale, kulturbygg 
 

b) Maks utnyttingsgrad skal være %-BYA = 45% 
 

c) Byggene skal oppføres med maks gesimshøyde 10 meter og maks mønehøyde 13 
meter. Begge deler målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 

d) Bebyggelsens volumoppbygging, materialbruk og farger skal utformes på en slik måte 
at den framstår med en helhetlig karakter. Det skal legges vekt på god arkitektonisk 
kvalitet i form, materialbruk og detaljering, og god tilpasning til omgivelsene. 

 
 
5.8 Idrettsanlegg, område o_IA 

Området utnyttes til idrettsanlegg. Nødvendig bebyggelse innunder formålet kan 
etableres. 

 
5.9 Vann- og avløpsanlegg, område o_VA 
 Eksisterende renseanlegg 
 
5.10 Telekommunikasjonsanlegg, område TA 
 Eksisterende anlegg for telekommunikasjon 
 
5.11 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, område SB 
 Området kan benyttes til gjestebrygge og anløpskai for turistbåt. 
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5.12 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål – 

Forretninger/landbruksformål, F/L 
 Området er avsatt til forretning, men ved eventuell etablering av ny adkomst vest for 

dagens forretning, kan området etter avtale gå tilbake til landbruksformål.  
 
6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Kjøreveg, o_KV, KV 
 Området benyttes til kjøreveg 
 
6.2 Fortau, o_FT 
 Eksisterende fortau fra bussholdeplass til skole. 
 
6.3 Annen veggrunn – grøntareal, o_AVG, AVG 
 Vegens sidearealer utformes på en god måte, og revegeteres. 
 
6.4   Kollektivholdeplass, o_KH1 – o_KH2 

Området benyttes til kollektivholdeplass. Det stilles krav til universell utforming ved 
opparbeidelse av holdeplassen. 

 
6.5  G/S-veg, o_GS 

a) o_G/S1 etableres for å binde sammen strandsti og idrettsanlegg. Plan for 
gjennomføring av tiltaket må godkjennes av Statens vegvesen. 
 

  b) o_G/S2 - o_GS4 etableres for å sikre trygg skoleveg fra fv47 x fv245 til Bjoneroa 
skole. Tiltaket må detaljreguleres. 

 
6.6 Parkering, o_P 

Området benyttes til parkering i forbindelse med Stilla elvepark 
  
 
7 BLÅGRØNNSTRUKTUR 
 
7.1 Blågrønnstruktur, G 

Strandsona langs Randsfjorden består i stor grad av gammel vegfylling og enkelte 
bryggeanlegg. Området skal opprettholdes som grøntstruktur, og inngrep i strandsona 
skal i størst mulig grad unngås. Ved inngrep skal området formes og revegeteres, og gi 
et godt estetisk uttrykk. 

 
7.2 Turveg, o_TV 
 Det kan etableres turveg i strandsonen.  
 
7.3 Friområde, o_FRI 
 Reguleringsplan for Stilla elvepark er fortsatt gjeldende for området. 
 
 
8 LANDBRUKSFORMÅL, LNFRL 
 Området skal benyttes til landbruksformål 
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9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 

STRANDSONE 
 
9.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, V 
 Innenfor området tillates båtplasser, brygger og båthus i tråd med eksisterende 

situasjon pr 01.11.2015 
 
9.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, FOSL  
 Innenfor området kan det etableres gjestebrygge, utsettingsplass for båt og mulighet 

for kiosk/servering. Før etablering av evt serviceanlegg skal det foreligge godkjent 
detaljregulering for området. 

 
 
10 HENSYNSSONER 
 
10.1 Frisiktssoner, H140_1 – H140_6 

I områder regulert til frisiktssoner skal det være fri sikt i en høyde på 0,5m over 
tilstøtende vegers planum 

 
10.2  Støysoner, H220 
  Ved søknad om byggetiltak innenfor gul støysone, skal det redegjøres for støytiltak 

ihht T-1442. 
 
10.3  Hensynssone flomfare, H320_1 – H320_4 

Det er ikke tillatt å gjennomføre byggetiltak innenfor hensynssonen, uten at det er 
dokumentert tiltak som avbøter flomfaren. 
 

10.4 Høyspenningsanlegg, H370_1 – H370_2 
Eksisterende luftstrekk med faresone 

 
10.5  Hensynssone kulturmiljø – Ærskjella, H570 

Kulturmiljøet i hensynssone C (H-570) består av pakkhus, rester av brygge og 
tidligere butikk/bolighus fra 1800-tallet. Bygninger og bryggeanlegg skal ivaretas som 
et viktig kulturmiljø. Ved byggetiltak skal det tas hensyn til områdets kvaliteter som 
kulturmiljø. 

 
a) Endringer i eksteriøret på bygninger som skal bevares, skal utføres på en slik måte at 

bygningen beholder eller øker sin verneverdi. 
b) Så langt det er mulig skal gamle bygningsdeler repareres og ikke byttes ut. 
c) Ved endring av vinduer, kledninger, taktekking osv. skal ha for øye en tilbakeføring til 

opprinnelig utseende. 
d) Eventuell tilbakeføring må baseres på dokumentasjon, eksempelvis i form av 

fotografier eller bygningstegninger. 
e) Punktene 1, 3 og 4 i denne bestemmelsen gjelder normalt også for overflatebehandling 

og farger. 
f) Ved nybygg etter total brannskade eller tilsvarende, gjelder de samme krav til 

tilpasning som nevnt ovenfor. 
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g) Kommunen kan i samråd med fylkeskonservatoren tillate mindre avvik fra punktene a 
- f i disse bestemmelsene om pakkhuset, butikken og brygga hvis den finner det 
nødvendig for å gjøre bygningen anvendelig på en måte som er hensiktsmessig. 

 
Det tillates ikke virksomhet som kan virke skjemmende på kulturmiljøet ved 
Ærskjella. Eksempler på dette er lagring av materialer, oppstilling for maskiner og 
redskap og midlertidig bebyggelse. 
Kulturminnemyndighetene skal uttale seg til alle plan- og byggesaker knyttet til 
bygninger som skal bevares og arealer som skal bevares innenfor planområdet. 

 
10.6 Hensynssone naturmiljø – deltaområde Bjonelva, H560 

Det tillates ikke aktivitet som kan forringe områdets kvalitet som beiteområde for 
andefugl mfl 
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