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§ 1 PLANENS FORMÅL 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 50 parkeringsplasser knyttet til Hov 

idrettsplass, gangveg langs parkeringsplassen og overgang for gående fra parkeringsplassen til 

idrettsplassen (gangveg over «Lausgardsvegen» Fv 130).  

Det må arbeides videre med prosess for etablering av gang- og sykkelvei langs 

«Lausgardsvegen» i retning Hov (mellom idrettsplassen og Fv 247). 

§ 2 AVGRENSING 
Det regulerte området er 3,8 daa og fremgår av plankartet.  Arealet omfatter hovedsakelig 

43/1 tilhørende Anne S. Bergan Stuedal (Skje gård).  Videre omfatter arealet 43/140 

tilhørende Søndre Land idrettslag (planområdet grenser til idrettsplassen i sør) og 306/2 

tilhørende Statens vegvesen/Oppland fylkeskommune (Lausgardsvegen Fv 130). 

 

§ 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens (PBL) §§12 

-5 og 12-6: 

 

Reguleringsformål (PBL § 12-5): 

Nr. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Parkering 

 Kjøreveg 

 Gangveg/gangareal 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
 
Nr. 5 Landbruks- natur og friluftsområder 

 LNFR område 
 

Reguleringsformål (PBL § 12-6): 

Hensynssone jf. PBL §§ 11-8 og 11-10 

 H370 Faresone for høyspent 
 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

4.1 Situasjonsplan 

Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan. 

Situasjonsplanen skal vise plassering og utforming av adkomst/utkjøring, parkering- og 

biloppstillingsplasser, stigningsforhold og drenering/håndtering av overvann, belysning, 
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skilting.  Planen skal videre vise terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder, 

forstøtningsmurer, tomtegrenser, bevaring/planting av vegetasjon m.m 

4.2  Tekniske anlegg 

 Nye høyspentledninger, fordelingsnett og strømforsyning, tele-/tv-

/datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet etableres som jordkabler. 

Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller ved utbedringer av eksisterende nett. 

 

 Eksisterende høgspentlinje kan videreføres over parkeringsplassen, men det 

forutsetter at linjen heves etter nærmere avtale med VOKKS. 

 

 Utbygging kan ikke finne sted før planer om tekniske anlegg er godkjent av Søndre 

Land kommune. 

4.3  Overvannshåndtering 

 Overvannshåndteringen i planområdet skal baseres på stedlig fordrøyning fra harde 

flater (parkeringsplassen). 

 

 To stikkrenner som leder fra veggrøfta langs østsiden av Fv130 er viktige flomveger, 

særlig stikkrenna som leder mot bekken lengst nord.  Det må vises aktsomhet ved 

opparbeiding av parkeringsplassen slik at stikkrenne/flomveiene holdes åpne. 

 

 Søndre Land kommune kan kreve egne anlegg for bortledning av overflatevann fra 

bebyggelse, veger og andre arealer.  

 

 Utbygging kan ikke finne sted før det foreligger tekniske planer for 

overvannshåndtering og avløp som er godkjent av Søndre Land kommune. 

4.4  Terrengbehandling 

 Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte, tilpasses eksisterende terreng og 

vegetasjon. Stedlige vekstmasser skal benyttes ved reetablering av vegetasjon. 

 

 Ulike typer vekstmasse skal ikke blandes i mellomlagringsperioden eller ved utlegging. 

 

 Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av 

sideterrenget, jf. «Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter» fra Statens 

vegvesen Region øst. 

 

 Terrengbehandlingen skal gjøres ferdig samtidig med resten av anlegget. 
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4.5  Naturmiljø og biologiske forhold 

 Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet 

for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. lov om forvaltning av 

naturens mangfold. 

4.6 Utforming og estetikk 

 Det skal legges vekt på estetikk i utformingen av parkeringsanlegget. Dette omfatter 

volumer, stiluttrykk og materialbruk. 

  

 Parkeringsplassen skal ha en helhetlig utforming og ta hensyn til omkringliggende 

omgivelser.  

 

4.7  Rekkefølgekrav 

 Eksisterende høgspentlinje heves eller legges som jordkabel gjennom eller forbi 

parkeringsplassen før parkeringsplassen tas i bruk.  Valg av løsning avklares med 

VOKKS. 

 

 Parkeringsplasser for handicappede/bevegelseshemmede skal være etablert og 

merket med skilt ved idrettsplassen før parkeringsplassen på østsiden av fylkesvegen 

tas i bruk. 

 

 For den delen av tiltaket som berører fylkesvegen, herunder grøft, krysningspunkt og 
inn/utkjøring skal det signeres en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før 
byggingen kan starte.  Her skal ansvarsforhold for gjennomføring og drift 
fremkomme, samt krav til dokumentasjon av ferdig anlegg. I forbindelse med 
gjennomføringsavtalen må det utarbeides en skiltplan og en mer detaljert plan for 
belysning av krysningspunktene. Herunder type belysning. 
 

 Krysningspunkt med lyssetting skal være opparbeidet før parkeringsplassen tas i 
bruk. 

§ 5 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL AMFERDSELSANLEGG OG 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

5.1  Kjøreveg, gangveg og annen veggrunn 

 Innenfor området regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur kan det anlegges  

parkeringsplasser, kjøreveg, og fortau/gang- og sykkelveg. Her inngår også annen 

veggrunn som fyllinger, skjæringer, drenering, murer, stabiliserende tiltak mm. 
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5.2 Adkomst og utkjøring 

 Parkeringsplassen skal være envegskjørt med innkjøring i sør og utkjøring i nord. 

   

 Oppstillingsplassene skal være markert og utformet som skråparkering med 45o vinkel 

med lengde 5,2 meter og bredde 3,4 meter, jf. Statens vegvesens norm figur E44 og 

tabell E19 der c=5,2 m og e=3,4 m.  

 

 

 Skråparkeringens retning som angitt på plankartet medfører at biler skal rygge inn i 

oppstillingsplassen ved ankomst. 

 

 Krysningspunkt over fylkesveg Fv130, mellom parkeringsplassen og idrettsplassen, skal 

være lyssatt iht. godkjenning fra Statens vegvesen. 

 

5.3 Frisikt 

 Det er krav om frisiktsone på 6 x 84 meter i utkjøringen fra parkeringsplassen til Fv130. 

  

 Innenfor frisiktlinjene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller 

lignende med høyde over 50 cm. Enkeltstopler og trær med høy stamme kan tillates 

 

5.4 Universell utforming og tilgjengelighet 

 Gangveger/veger og parkeringsareal skal tilfredsstille krav til universell utforming i 

henhold til TEK10 eller gjeldende forskrift, så langt terrenget tillater det. 
 

§ 6 BESTEMMELSER FOR AREALFORMÅL FOR LANDBRUKS-, NATUR 

OG FRILUFTSFORMÅL 

6.1 Landbruk 

 Arealet videreføres som LNF-område. 

§ 7  RETNINGSLINJE 

7.1 Varslingsplikt ved funn av kulturminner 

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snares sendes kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at 
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vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

 

 

 

 

 


