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Søndre Land kommune 
 
 
 
 
 

Vedtatt dato: XX.XX.XXXX Dato for siste mindre endring: 
 
 
 
 

 

Reguleringsplan for Hovlandsvegen 
 

Reguleringsbestemmelser 
 

 
Detaljregulering 
PlanID: 0536057 

Dato: 28.03.2022 

 

1 Planens hensikt 
 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å regulere nytt næringsområde for flytting av Hov bilverksted  
til nedre del av Grettejordet og omregulering av deler av tidligere næringsområde nord for  
Hovlandsvegen (der Hov bilverksted ligger) til forretning/tjenesteyting/bolig.  Omregulering/endring av  
deler av sentrumsplanen nord for Hovlandsvegen inngår i transformasjon av arealet mellom  
Hovlandsvegen og Grettegutua til gatetun med forretning/tjenesteyting/bolig.   

 
 
 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

 
2.1 Begreper i reguleringsbestemmelsene: 

• Utomhusplan  Utomhusplan defineres som en plan for den ubebygde del av tomten og eventuelt 
fellesareal, jf. plan- og bygningsloven § 28-7. Kommunen kan kreve utomhusplan i de tilfeller der 
dokumentasjon på hvordan krav til den ubebygde del av tomta oppfylles ikke kan vises 
tilfredsstillende på situasjonsplan eller på annen kartillustrasjon. Dette kan være:  Terrengets 
utforming. Plassering av biloppstillingsplasser. Plassering av lekeapparat eller liknende 
innretninger. 
 

• Situasjonsplan Situasjonsplan skal vise hele tiltaket nøyaktig inntegnet, påført utvendige mål og 
avstander. Det skal i den grad det er relevant for behandlingen av byggesaken påføres 
opplysninger om tiltakets planlagte plassering og minste avstand i forhold til nabogrenser. 
 Ved innsending av søknad om tiltak skal en etter byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 sende 
med situasjonsplan som viser hva som skal bygges og hvor det skal byggeS.  
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• Teknisk plan for veg, vann- og avløpsnett Hva som skal være med i teknisk plan avklares nærmere 
med kommunen.  I Søndre Land kommune benyttes tekniske og administrative bestemmelser 
utgitt av KS – i forhold til det som gjelder vann, avløp og overvann. I tillegg benyttes VA norm 
felles for GLT, Gran og Lunner. For veg benyttes vegvesenet sine håndbøker. 
 

• Tiltaksplan for forurenset grunn Hvis grunnundersøkelsene påviser forurensning, skal det 
utarbeides en tiltaksplan for hvordan grunnforurensningen på eiendommen skal håndteres. 
Tiltaksplanen skal svare på alle punktene i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6. 

 

 
2.2 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2) 

Byggegrenser mot veg framgår av plankartet. Der hvor byggegrense ikke går fram av plankartet, gjelder 
forskriftskrav for avstand til naboeiendom.   
 

2.3 Arkitektur og estetikk 
Området mellom Hovlandsvegen og Grettegutua planlegges transformert som en del av Hov sentrum 

der utbygging i arealene KBA, B/F1, o_GT, BAA og  o_FO6 legger føring for videre utvikling av fremtidig 

gatetun. Ved utbygging av KBA, B/F1, o_GT, BAA og o_FO6 kreves utomhusplan/situasjonsplan med 

illustrasjon av forslag til løsning for helhetlig grep mht. arkitektur og estetikk (visuelle kvaliteter i 

byggverk og fysiske omgivelser) mellom Hovlandsvegen og Grettegutua. 

Utomhusplanen/situasjonsplanen skal redegjøre for hvordan nye bygninger tilpasses strøkets karakter 

mht. naturgitte omgivelser/eksisterende terreng, vegetasjon, tomtestruktur, og bygde omgivelser der 

faktorer som volum, form, materiale og farger inngår i beskrivelsen for kommunens vurdering av det 

enkelte tiltak. Bygninger i B/F1 og BAA skal vektlegge bruk av tre i fasade.  Avgrensning av 

utomhusplan/situasjonsplan avklares med kommunen for det enkelte byggetrinn. 

 

Området NÆ1 ligger med tilknytning til eksisterende bygg (Rema 1000 og Europris) som har store 

volumer («platebygg») med flatt tak i en etasje, selv om planbestemmelsene gir grunnlag for påbygg av 

2. etasje for bolig.  For område NÆ1 skal det utarbeides utomhusplan/situasjonsplan med illustrasjon av 

arkitektur og estetikk som redegjør for tilpasning til strøkets karakter mht. naturgitte 

omgivelser/eksisterende terreng, vegetasjon, tomtestruktur, og bygde omgivelser der faktorer som 

volum, form, materiale og farger inngår i beskrivelsen for kommunens vurdering av det enkelte tiltak.  

For bygninger i NÆ1 skal det vektlegges bruk av tre i fasade. 

 
2.4 Parkering  (PBL 12-7 nr. 7) 

Etablering av biloppstillingsplasser fremgår av de enkelte arealformålene.  

 

2.5 Overvann (§ 12-7 nr. 1) 
Overvann inntil 20-års nedbørshendelse skal håndteres gjennom infiltrering og/eller fordrøying 

innenfor planområdet, med maksimalt påslipp 5 l/s til kommunalt overvannsnett. Avrenning fra tette 

flater ledes til grønne grøfter og infiltrasjonsarealer. Infiltrasjonskapasiteten i grunnen skal avklares. 

Utvendige taknedløp anbefales for å lede overvann ut på terreng og til grøntareal hvor vannet kan 

fordrøyes og infiltreres. Stikkrenner og grøfter for overvannshåndtering i planområdet skal 

dimensjoneres for 200-års flom med klimapåslag på 40% iht. flomvurdering for Hov sentrum, datert 

09.01.2022, detaljplaner for flomveger utarbeidet på grunnlag av den overordnede flomvurderingen 

og den til enhver tid gjeldende byggteknisk forskrift.  

 

Overvannshåndteringen som fremgår av VA-plantegning VA-01 angir overordnet ramme for flom og 

overvann.   Avrenning fra Grettejordet oppstrøms skal håndteres i grøft innenfor VS1 og ledes langs 
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Hovlandsvegen mot Bølebekken utenfor planområdet.  Eksisterende OV150 mellom Rema og Europris 

avklares mht kapasitet for påslipp fra NÆ1.  OV250 i VS2 har mindre kapasitet enn OV300 gjennom 

Grettegutua oppstrøms.  Nye flomveger oppstrøms vil redusere fare for 20-års flom eller 200-årsflom 

med 40 % klimapåslag.  For å redusere belastningen på overvannsnettet forutsettes etablert en åpen 

fordrøyningssone i VS1/VS2.   

 

Det skal utarbeides teknisk plan for overvannshåndtering og sikring av flomveier i planområdet. 

Overvannshåndteringen skal også fremgå i utomhusplaner/situasjonsplaner for hvert byggetrinn.  

 

2.6 Kulturminner (PBL §12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med planleggingen eller 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 

kulturarv i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og 

avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

 

2.7 Terrenginngrep og massehåndtering (PBL 12-7 nr. 1) 
Alle inngrep skal planlegges og utføres skånsomt slik at skadevirkningene begrenses, og inngrep skal 

tilsås/beplantes. Vegfyllinger og -skjæringer skal revegeteres ved at eksisterende toppdekke tas av, 

mellomlagres og legges tilbake.  Traséer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, skal 

ryddes, planeres og tilsås/beplantes på en slik måte at stedegen vegetasjon i størst mulig grad kan bli 

reetablert.  Mellomlagring av masser skal godkjennes av Søndre Land kommune. Flytting av matjord 

skal håndteres iht. punkt 2.17 Matjordplan. 

 
2.8 Energiforbruk, -forsyning og miljø (PBL §12-7 nr.8) 

Byggeområder og byggverk skal utformes med hensyn til energieffektivitet og fleksible 

energiløsninger. Gjeldende byggteknisk forskrift skal som minimum følges ved valg av energiforsyning.  

 

Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med anleggsaktivitet skal begrenses mest mulig gjennom 

redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som gir lavt energiforbruk og -utslipp. 

Utbygger/tiltakshaver skal ved søknad om rammetillatelse dokumentere hvordan prosjektet bidrar til 

å nå klimamålene.  

 

2.9 Solenergi 
Det skal legges til rette for muligheten for solenergi på tak. Dette skal kunne påvirke utforming av 

bebyggelse med tanke på takvinkel, takutforming og retning på bebyggelse til fordel for andre 

hensyn. 

 

2.10 Fremmede arter 
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av arealer. Dersom 
fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre spredning ved masseforflytning 
iverksettes, jf. Matjordplan, datert 17.03.2022. 
 

2.11 Skilt/reklame 
a) Skilt og reklameinnretninger skal kun settes opp etter at Søndre Land kommune har gitt samtykke til 

det. Slikt samtykke kan gis inntil videre eller for en angitt tidsperiode. Skilt og reklameinnretninger 
skal ikke virke skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. De skal ha moderat størrelse, 
utforming og farge og skal slik sett harmonere med og underordne seg bygningen de er plassert på.   
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b) Reklameskilt eller lignende innretning må ikke uten tillatelse plasseres ved offentlig veg eller 
plasseres slik at det er rettet mot vegtrafikken eller er synlig for vegfarende, jamfør vegloven § 33.   

c) Skilt og reklameinnretninger skal plasseres på veggflate på bygninger. Uthengskilt med maksimum 75 
cm bredde kan godkjennes dersom det ikke er til ulempe eller hinder for alminnelig trafikk, 
snøbrøyting mv.  

d) Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av bygningens fasadelengde, begrenset til 4 meter eller en rimelig 
andel av fasaden virksomheten disponerer.  

e) Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på takflater, møne eller gesims og ikke på gjerder 
eller stolper. Montering av bannere på stolper kan tillates.  

f) I bygninger med flere virksomheter skal firmaenes skilt samles på 1 oppslagstavle. Den kan være 
frittstående. Virksomheter i lokaler med fasade langs fortau eller gate kan ha egne skilt i tillegg. 

g) Løsfotreklame tillates ikke.  
h) Omramminger skal være tydelige, utføres i solide materialer og ha mørk farge.  
i) Det foretrekkes frittstående bokstaver og symboler med indirekte belysning.  Lyskasser skal normalt 

ikke brukes, men kan tillates i nærings- og forretning/bolig-områder sør i sentrum (N1 og FB2) 
dersom de utformes med lukket front, slik at bare bokstaver og symboler er gjennomlyst.  

j) Blinkende og bevegelige reklameinnretninger tillates ikke.  
 
Søndre Land kommune kan kreve at nye skilt og reklameinnretninger som ikke forholder seg til 
bestemmelsene skal endres eller fjernes.   

 
 

2.12 Universell utforming og tilgjengelighet (PBL § 11-9 nr.5) 
Oppholdsareal, interne gangveger/veger, adkomstareal  og parkeringsareal skal tilfredsstille krav til 

universell utforming i henhold til gjeldende byggteknisk forskrift. 

 
2.13 Belysning 

Adkomstveger, gatetun  og uteoppholdsareal skal være belyst.  

 
2.14  Ledningsnett (§ 11-10 nr. 2) 

Alle kabler og ledninger, både de som føres inn til planområdet og internt i området, skal legges som 

jordkabler, og så langt det er mulig følge vegtraséer. Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller 

utbedringer av eksisterende nett. 

 
2.15 Anleggsgjennomføring (PBL §12-7 nr.3) 

Anleggsarbeid utomhus kan gjennomføres på hverdager 0700 – 1900. Anleggsstøy skal ikke overstige 
støygrensene i tabell 4 og 5 i retningslinje T-1442/2021, eller tilsvarende tabeller i enhver tid gjeldende 
retningslinjer. Dersom grensene overskrides skal det gjennomføres nødvendige avbøtende tiltak.  

 
2.16 Teknisk plan for veg, vann- og avløpsnett 

Det skal utarbeides teknisk plan for veg, vann- og avløpsnett. Håndtering av overvann skal også 

inngå i planen. Planen skal omfatte hele planområdet og skal vise plassering og dimensjonering 

av stikkrenner, grøfter og andre nødvendige overvannstiltak. Overvannstiltak skal dimensjoneres 

for 200-års flom. Grøft innenfor VS1 skal fremgå på teknisk plan. Utforming og dimensjon av åpen 

fordrøyning i VS1/VS2 skal fremgå. 

 

2.17  Matjordplan 

  Utbygging av NÆ1 skal skje iht. matjordplan datert 17.3.2022.  
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3 Arealformål og Bestemmelser til arealformål 
 

Arealformål i planen (§ 12-5) 

Feltkoder i plankartet er angitt med store bokstaver bak hvert arealformål. 

  

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

o Næringsbebyggelse (1300) - NÆ 

o Energianlegg (1510)  - EA 

o Næring/Foretning/Bolig  (1800) - KBA 

o Bolig/Foretning  (1801) - B/F 

o Bolig/Forretning/ parkering (1900) - BAA 

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

o Kjøreveg (2011) - KV 

o Fortau (2012) - FO 

o Gatetun (2014) - GT 

o Annen veggrunn - grøntareal (2019) - AVG 

o Parkering - P 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

o Vegetasjonsskjerm (3060) - VS 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

o Sikringssone - Frisikt, H140 

o Flomfare, H320 

o Høyspenningsanlegg, H370 

 

Bestemmelsesområde (PBL § ) 

o Åpen fordrøyning #1  

o Frigivelse av kulturminne #2 

o Midlertidig rigg og anleggsområde #3 

 

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

 
3.1.1 Energianlegg (EA) 

Innefor området tillates det oppført trafo. 
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3.1.2  Næringsareal ( NÆ1) 

 
a) Adkomst 

Adkomst skal skje som vist med adkomstpil på plankartet. 
 

b) Bruk 
Innenfor formål NÆ1 tillates verksted, industri, næringsdrift, håndverks- og produksjonsbedrifter, 
transport- og plasskrevende varegrupper, garasje/carport for busser og annet som naturlig hører 
til reguleringsformålet.  

 
c) Høyder 

Det tillates at ny bebyggelse oppføres med en maksimal gesimshøyde på 8 m.  
Mønehøyde maks. 11 meter på bygg med skråtak. 
Høyden måles ut ifra gjennomsnittlig planert terreng. 

 
d) Utforming 

Farge og materialbruk skal harmonere med eksisterende bebyggelse sør og vest for 

Hovlandsvegen. Sterke kontraster i    fargebruk på fasade tillates ikke. 

 
Bygg med saltak kan ha takvinkel mellom 20 og 40 grader. 

Bygg med pulttak kan ha takvinkler mellom 5 og 20 grader. 

 
Bebyggelsen kan ha en kombinasjon av skrå og flate tak. Dersom takene etableres som flate tak, bør 
disse fortrinnsvis etableres som grønne tak.  
 

e) Utnyttelse 
Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % BYA.  

 

f) Terrengtilpassing 
For bebyggelsen på område NÆ1 kreves det etablert terrengmur mot vegetasjonsskjerm VS1. 

 

g) Utomhusplan 

Ved nybygg utarbeides utomhusplan i forbindelse med rammesøknad. Planen skal redegjøre for 
eksisterende -og nytt terreng, terrengmur, parkering, vendehammer/ sporingskurve for større 
kjøretøy, overvannshåndtering, snøopplag, grøntareal/vegetasjonsskjerm, parkeringsplasser, type 
dekke, belysning, biodrivstofftank, renovasjon, oppstillingsplasser for bil, buss, vogntog og sykkel. 

 

h) Støy 
Virksomhet som medfører uakseptabel støy for nærliggende boligmiljøer tillates ikke.  
Retningslinje for behandling av innen- og utendørs støy ihht. grenseverdier i 
Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2021 og Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, 
NS 8175 eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende 
skriv, skal følges.  

 

i)  Renovasjon 
Avfallshåndtering skal avklares med Søndre Land kommune ved søknad om rammetillatelse. 

 

j) Parkering: 
Det skal etableres følgende oppstilllingsplasser: 

− 35 p-plasser (personbiler) inkl. HC-parkering 
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− 8 oppstillingsplasser for buss i garasje 

− 5 oppstillingsplasser for lastebil/vogntog 
 

Minimum 2 parkeringsplasser for personbiler utformes for og reserveres bevegelseshemmede. 
Plassene skal lokaliseres nærmest hovedinngang. 
 
Det skal legges til rette for lading av el-biler for ansatte og eventuelt el-busser.  
 
 
 

3.1.3 Bolig/Forretning/ Annen offentlig eller privat tjenesteyting (frisør, lege, tannlege 
etc)/parkering BF1 og BAA  

 
a) Adkomst 

Adkomst skal skje som vist med adkomstpiler på plankartet. Boligbebyggelsen kan også benytte 
adkomsten i øst. 
 

b) Bruk 
Innenfor områdene B/F1 og BAA tillates det oppført forretning eller annen offentlig- og privat 
tjenesteyting, samt bolig, inkludert arealer for uteopphold, parkering og annet som naturlig hører 
til arealformålet.  
 
Første etasje mot gatetun o_GT og mot parkeringsplass på terreng i BAA skal forbeholdes 
forretningsformål eller annen tjenesteyting. 
 

 Areal over parkeringsplass på terreng i BAA kan overbygges med en etasje + takoppbygg og 
 teknisk  anlegg.   

 
c) Krav til Utomhusplan 

Det skal utarbeides utomhusplan samtidig med rammesøknad. Planen skal vise 

eksisterende og  ny bebyggelse, plassering og utforming av adkomst, stigningsforhold, 

parkerings -og biloppstillingsplasser, vendehammer, nærlekeplasser,sittegrupper og 

oppholdsareal, renovasjonsanlegg, brannhydrant, areal for snøopplag, nødvendige 

overdekte areal og andre markfaste installasjoner. Planen skal videre vise 

terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder, forstøtningsmurer, tomtegrenser og 

bevaring/planting av vegetasjon.  

 

d) Illustrasjoner 

Kommunen kan kreve tegninger som viser bebyggelsens høydetilpasning i forhold til 

omkringliggende bygninger og vegetasjon. Høydetilpasning kan vises med 3D-animasjon, 

fotomontasjer, perspektivskisser eller fasadetegninger som viser flere bygninger i 

sammenheng.  

 
 
 

e) Grad av utnytting (PBL 12-7 nr. 1) 
Utnyttingsgrad skal måles i % BYA av netto tomteareal og inkluderer parkeringsplasser på 
terreng.  Grad av utnytting skal ikke overstige 80 % BYA. 

 
Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig uteareal på terreng, skal resterende etableres på tak. 
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f) Høyder (PBL 12-7 nr. 1) 

Bygninger tillates oppført i 2 etasjer + takoppbygg og teknisk anlegg.  

Ved flatt tak tillates maksimalt 20 % av takflaten til tekniske anlegg som 

heis/trappoppbygg, ventilasjonsanlegg og rekkverk. Teknisk anlegg skal etableres min. 2 m 

inn på takflaten ved flatt tak.  I tillegg tillates uteoppholdsareal med pergola og fasiliteter 

knyttet til takterrasse. Takkonstruksjonene skal samlet ikke utgjøre mer enn 50 % av 

takflaten. 

 

Ved skråtak/pulttak skal teknisk anlegg inngå i loftsetasjen. Deler av tak kan etableres som 

takterrasse. Eventuelle takkonstruksjoner må da trekkes inn 1 meter fra gesims. 

o Byggehøyde for boliger med saltak: Mønehøyde maks. 12 meter og gesimshøyde maks. 
9,5 meter. 

o Byggehøyde for boliger med flatt tak: maks. gesims er 10  meter. 

o Byggehøyde for boliger med pulttak: maks. gesims er 11 meter.  

 

For sammensatte pulttak, gjelder maks. mønehøyde for den høyeste gesimsen. 
Høydene måles over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  
 

g) Terrengtilpasning 
Bygningers plassering og utforming skal tilpasses tomta. Innenfor området kan terrenget 
bearbeides slik at stigningsforholdene blir hensiktsmessige i forhold til bruk/formålene. 
 
 

h) Utforming:  

Farge og materialbruk skal harmonere med lokal byggeskikk. Sterke kontraster i fargebruk 

på fasade tillates ikke.  Tre skal benyttes som hovedmaterialet. 

 

Bygg med saltak kan ha takvinkel mellom 20 og 40 grader. 

Bygg med pulttak kan ha takvinkler mellom 5 og 20 grader. 

 
i) Uteoppholdsareal/lekeplass 

Lekeplass/nærlekeplass på minimum 150 m2 skal  etableres på terreng med tilknytning til 

inngangsdør. Minimum 30 % av utearealet skal være solbelyst mellom kl 12 og 18.  

 

 Alle boenheter skal ha tilgang til privat markterrasse eller balkong, og/eller areal for opphold på 
tak, jf. byggteknisk forskrift kapittel 8 (angående opparbeidelse av uteareal).   

 

j) Krav til opparbeiding av uteoppholdsareal  

Før det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til byggetiltak skal uteoppholdsareal være 

ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan. Ved ferdigstilling av boliger i 

vinterhalvåret, kan det gis utsettelse for ferdigstilling til påfølgende sommer, senest 1.juli. 

 

 
k) Parkering 

 Det skal etableres felles parkering for boligformål innenfor B/F1 med innkjøring fra 
Hovlandsvegen. Parkering for boligformål med innkjøring fra Hovlandsvegen skal i sin helhet 
etableres under terreng fra BAA, jf. avkjøringspil. Parkeringskjelleren utformes/dimensjoneres  
slik at øvrige boligformål i fremtidig gatetun mellom Hovlandsvegen og Grettegutua skal ha 
innkjøring fra parkeringsplassen på terreng i BAA, til B/F1.  Alle parkeringsplasser i 
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parkeringskjeller skal ha mulighet for el-lading.  
 
 Parkering til forretning i B/F1 og parkering til forretning i fremtidig gatetun (mellom 

Hovlandsvegen og Grettegutua) med innkjøring fra Hovlandsvegen kan benytte parkering på 
terreng i BAA.  Behov for øvrig parkering til forretning forretningsareal/offentlig og privat 
tjenesteyting i fremtidig gatetun mellom Hovlandsvegen og Grettegutua skal være i 
parkeringskjeller med innkjøring fra parkeringsplassen på terreng i BAA. 

 
 Parkeringsplassene i B/F1 med innkjøring fra Hovlandsvegen og fremtidig gatetun mellom 

Hovlandsvegen - Grettegutua skal etableres iht. følgende: 
  Forretning min. 1 p-plass per 50 m2  BRA + HC-parkering.  

  Kontor min. 1 p-plass per 100 m2 BRA + HC-parkering. 

  Boenheter opptil 90 m2, min. 1 p-plass. 

  Boenheter over 90m2, min. 1,5 p-plasser. 
  Gjesteparkering  min. 0,1 p-plass pr. boenhet. 

 
 Parkeringsplass for boenheter og/eller kontor i B/F1 skal ha mulighet for lading av el-bil.   
 
 Det skal etableres parkeringsplasser for el-sykkel for 40 % av sykkelparkeringsplassene til 

boligbebyggelsen. Det legges til rette for transportsykler og familiesykler. 
Det skal også legges til rette for parkering av sykkel og el-sykkel til forretningsformål. 
 
For boliger mindre enn 60 m2 BRA skal det etableres min. 1 sykkeloppstillingsplass per 

 boenhet. For boliger større enn 60 m2 BRA skal det etableres min. 2 sykkeloppstillingsplasser 

 per boenhet.  

 

Parkering til boenheter i B/F 1 med innkjøring fra Grettegutua kan ha parkering på terreng, 

forutsatt at det er avsatt tilstrekkelig areal til nærlekeplass, uteoppholdsareal, renovasjon etc.  

Parkeringsplasser nærmest inngangsdør skal være forbeholdt HC.   

 

Løsning av krav til oppstillingsplasser for bil og sykkel skal foreligge ved søknad om 

rammetillatelse og vises i utomhusplan. 

 
l) Renovasjon 

Det skal anlegges eget renovasjonsanlegg felles for boliger, innenfor felt B/F 1. 

Plassering, antall og utforming avklares med Søndre Land kommune ved søknad om 

rammetillatelse, og skal vises i illustrasjonsplan ved rammesøknad.  

 

Avfallshåndtering fra forretning skal avklares med Søndre Land kommune. 

 
m) Universell utforming og tilgjengelig boenhet 

Uteoppholdsareal, nærlekeplasser, interne gangveger/veger, adkomstareal  og parkeringsareal 

skal tilfredsstille krav til universell utforming i henhold til gjeldende byggteknisk forskrift. 

 

Det skal tilstrebes flest mulig tilgjengelige boliger i området. Min. 65 % av boenhetene innenfor 

området skal utformes som tilgjengelige boliger i henhold til gjeldende teknisk forskrift.  

 
  

3.1.4 Bolig/Forretning ( B/F_2) 
a) Innenfor felt B/F_2 tillates varelevering for tilgrensende forretningslokale. 
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3.1.5  Næringsbebyggelse, bolig, forretning (KBA) 

 
a) Adkomst 

Adkomst skal skje som vist med pil på plankartet.  
 

b) Bruk 
Innenfor området tillates parkeringsareal knyttet til bensinstasjon/energistasjon med 
småvarehandel, og annet som naturlig tilhører reguleringsformålet (parkering og opphold, 
beplantning, uteareal og annet grøntareal).  

 
Det tillates ikke virksomhet som vil medføre uakseptabel støy eller ulempe for nærliggende 
boligmiljøer.  

 
Grad av utnytting/asfalterte flater skal ikke overstige 80 % - BYA for KBA. 

 
 

c) Utomhusplan/situasjonsplan 

Ved  tiltak skal det utarbeides utomhusplan/situasjonsplan ved  rammesøknad. Planen skal 
redegjøre for eksisterende -og nytt terreng, parkering, vendehammer/ sporingskurve for større 
kjøretøy, overvannshåndtering, snøopplag, grøntareal, parkeringsplasser, type dekke, samt 
eventuell møblering. 

 

d)  Overvann 

Ved etablering av tilknyttet bebyggelse må løsningen med innvendig taknedløp og 
fordrøyningsmagasin velges, da avsatt område ikke har grøntareal til å fordrøye vannet på eget 
areal. 

 

e) Parkering 

Det skal tilrettelegges for 11 p-plasser (personbiler) inkl. HC-parkering. Minimum 2 
parkeringsplasser reserveres bevegelseshemmede nærmest hovedinngang. 

   

f) Renovasjon 

Avfallshåndtering avklares med Søndre Land kommune ved søknad om rammetillatelse.  

 

 
 

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

3.2.1 Kjøreveg, felt o_KV 
Områder merket o_KV er offentlig veg.  
 

3.2.2 Fortau, o_FO 
Fortau er offentlig og skal være 2,5 meter bredt.  
 

3.2.3 Gatetun, o_GT 
Gatetun skal være offentlig.  Gatetun skal ha opparbeidet bredde som kjøreveg med 
vegetasjon/beplantning og sittemulighet på sidene. Vegetasjon benyttes som skjerming mot 
boligområde.  
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Trafikk i gatetunet skal primært gjelde adkomst til BAA og varelevering/varehenting og renovasjon. 
 

3.2.4 Annen veggrunn, grøntareal, AVG 
Nødvendig areal til skjæring/fylling utover det som er regulert som annen veggrunn, skal være del av 
områdene regulert til utbyggingsformål.  
 
I områdene kan det anlegges avkjørsler med nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter 
og andre sidearealer, drensgrøfter, murer, stabiliserende tiltak mv. Områdene skal gis en tiltalende form 
og tilrettelegges for reetablering med stedlig vegetasjon.  
 

3.2.5 Parkering o_P1 
Parkering tilknyttet gnr/bnr. 59/49.  
 

3.2.6 Parkering BAA 
Parkering på terreng i BAA skal være offentlig. 
 
Det skal tilrettelegges for 27 parkeringsplasser, hvorav 2 plasser skal være HC-plasser. 
Minimum 50 % av parkeringsplassene for bil skal ha el-ladepunkt. 
 
 Det skal også legges til rette for 10 sykkelparkeringsplasser.  Minimum 50 % av sykkeloppstillingsplassene 
skal være tilrettelagt for el-lading. 
 

 
3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
 
3.3.1 Vegetasjonsskjerm, VS2 

 
Det skal avsettes areal tilsvarende formålet som skal fungere som en vegetasjonsskjerm mot 
boligområdet i nord (VS2) og jordbruksarealet i øst (VS1). 
 
Det skal etableres et åpent fordrøyningsområde i VS1 og VS2 for håndtering av overvann og for å 
redusere belastningen mot ledningsnettet fra overvannsgrøfta som kommer fra Grettegutua. 
Fordrøyningsområdet skal dimensjoneres i teknisk plan. 
 
VS1 
Innenfor felt VS1 skal det avsettes areal til avskjærende grøft for håndtering av overvann og større 
vannmengder som følger dreneringslinje fra øst. Dimensjonering av grøft skal fremgå på teknisk plan. 
 
 Området skal beplantes for å forhindre erosjon, samt ivareta overvannshåndtering. 
 
VS2 
Vegetasjonsskjerm (VS2) skal beplantes med trær, men skal også kunne fungere som regnbed og 
infiltrasjonsområde.  
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4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

 
 

4.1 Støysone (§11-8a). H220 
 
Hensynssonen for gul støysone. Bebyggelse som føres opp innenfor støysonen skal følge retningslinjer for 
behandling av innen- og utendørs støy ihht. grenseverdier iht Miljøverndepartementets rundskriv T-
1442/2021 og byggteknisk forskrift , NS 8175 eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller 
vedtekter som erstatter gjeldende skriv.  
 
Boligbebyggelse i gul støysone skal ha minst 50 % av rom med støyfølsomt bruksformål vendt mot stille 
side. 
 
4.2 Hensynssone flom 
Innenfor hensyssone flom kan det ikke etableres bebyggelse før det er utført tiltak i flomsonen sør for 
planområdet, i tråd med flomvurdering Hov sentrum, datert 9.2.2022 

 
4.3 Hensynssone høgspentledning 

Det kan ikke etableres bygninger over høyspentledningen. Eksisterende ledning kan flyttes ved behov. 
Leding må hensyntas ved utførelse av graverarbeid i forbindelse med tiltak.  
Høyspentledning må markeres på utomhusplan/situasjonsplan og det skal avsettes areal der tiltak ikke 
kan foretas med mindre ledning skal flyttes. 
 

4.4 Sikringssone frisikt (H140) 

Frisiktsoner er vist på plankartet. Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt på minimum 0,5 m over 
tilgrensende vegers nivå. Busker, trær, gjerde eller konstruksjoner som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
Høystammede trær, trafikkskilt og lysmaster kan, etter faglig vurdering, likevel plasseres i frisiktsonen. 
Det er ikke tillatt med parkering i frisiktsonene. 

 

Kommunen kan kreve at sikthindrende vegetasjon og gjenstander blir fjernet.  

 

 

 

5 Bestemmelsesområde 

 
5.1 Åpen fordrøyning #1 
Innenfor området skal det i tilknytning til overvannsgrøfta som kommer fra Grettegutua etableres et 
åpent fordrøyningsområde for håndtering av overvann og for å redusere belastningen mot 
ledningsnettet. Fordrøyningsområdet dimensjoneres i teknisk plan. 

 
5.2 Frigivelse av kulturminner #2 
Innenfor bestemmelsesområder #2 ligger det et kulturminne som er automatisk fredet, jf. 
kulturminnelovens § 4. Det søkes om dispensasjon fra fredningen gjennom reguleringsplanen. 

 
5.3 Midlertidig rigg- og anleggsområde #3 
Det midlertidige bygge- og anleggsområdet #3 kan i anleggsperioden nyttes til riggplass, samt til 
mellomlagring av masser og materialer i forbindelse med bygging av forstøtningsmuren mot VS1. Etter at 
muren er etablert skal området tilplantes. 
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6 Rekkefølgebestemmelser 
 

6.1 Før rammetillatelse 
 

6.1.1 Forrurenset grunn 
Før søknad om rammetillatelse i B/F 1, BAA, o_GT, eller KBA skal forurenset grunn være undersøkt.  Hvis 
forurenset grunn påvises skal det utarbeides tiltaksplan.  
 

6.1.2 Teknisk plan 
Før søknad om rammetillatelse skal det utarbeides teknisk plan for veg, overvann og vann- og avløpsnett. 
Omfang avklares med Søndre Land kommune for hvert byggetrinn. 
 

6.1.3   Flytting av matjord 
For tiltaket på NÆ1 skal matjordplan 17.3.2022 være retningsgivende for flytting av eksisterende matjord. 
 
6.2 Før midlertidig brukstillatelse/ ferdigsattest 
 

6.2.1  Krav til opparbeidelse av veg/gatetun, vann- og avløpsnett 
Før det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til byggetiltak på byggeområde NÆ1 og/eller B/F1 
skal veg, vann- og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og angjeldende 
bygg være koblet til nettet. 
 
Ombygging av krysset Hovlandsvegen/Randsfjordvegen Fv 34 (o_KV, o_FO1 o_FO2 med avkjøringer til 
KBA og B/F2) skal inngå i søknad om rammetillatelse for utbygging av KBA, B/F1, o_GT, BAA, og/eller 
o_FO6 (utbygging i området mellom Hovlandsvegen og Grettegutua).  Ombyggingen av krysset skal være 
gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse for KBA, B/F1, o_GT, BAA, og/eller o_FO6. 
 
o_KV fra avkjøring til nordre del av NÆ1, o_FO3, o_FO4 og o_FO5 skal inngå i søknad om rammetillatelse 
for utbygging av NÆ1. Hovlandsvegen o_KV fra nordre innkjøring av NÆ 1 med fortau, belysning og 
tilhørende infrastruktur langs Hovlandsvegen skal være gjennomført før det gis midlertidig brukstillatelse 
for NÆ1.   
 

6.2.2  Riving av eksisterende bebyggelse 
Rivetillatelse skal være gitt på eksisterende bygninger i B/F 1, o_GT, BAA, o_FO6 før det gis midlertidig 
brukstillatelse på nytt verkstedbygg innenfor NÆ1.   Eksisterende bebyggelse skal være revet senest tre 
måneder etter at nytt verkstedbygg har fått midlertidig brukstillatelse.  Ferdigattest for nytt verkstedbygg 
i NÆ1 gis når arealet B/F 1, BAA og o_GT, o_FO6 fremstår som ubebygd og undersøkt mht. forurenset 
grunn. 
 
 

6.2.3  Overvannsledning utenfor planområdet. 
Gjennomføring av flomvegtiltak A, B, og/eller C iht. flomvurdering Hov Sentrum 09.02.2022 skal være 
planlagt senest samtidig med søknad om rammetillatelse for realisering av reguleringsplanen.  
Opparbeiding av flomvegene skal være påbegynt før det kan gis midlertidig brukstillatelse.  Hvis 
flomsikring 200-årsflom med 40 % klimapåslag oppstrøms ikke er sluttført ved søknad om rammetillatelse 
skal akseptabel risiko avklares med Søndre Land kommune.   
 
Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse for bygninger i NÆ1 før bebyggelsen er tilstrekkelig sikret mot 
20-års flom oppstrøms, i planområdet eller nedstrøms.  
 
 
 

 


