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Vedtatt dato:    Dato for siste mindre endring: 

 

 

Reguleringsplan for Lille Odnes boligområde 

Reguleringsbestemmelser 

 

Detaljregulering 
PlanID: 0536064 

Dato: 19.02.2018 

1 Planens hensikt 
Hensikten med reguleringsplanen er å vise løsninger og legge til rette for utvikling av området til 

boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan, og vise løsninger for blant annet boligtomter, 

adkomst, fellesarealer, lekearealer og renovasjon. 

  

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 

2.1  Overvann (§ 12-7 nr. 1) 
− Overvannshåndteringen skal gjennomføres ved lokal infiltrasjon på tomter og 

fordrøyningsmagasin med maksimalt utslipp iht. Rammeplan VA. Kun flomvann føres via 

veggrøfter og lavbrekk til bekk. 

 

2.2  Vann- og Avløpsanlegg (§ 12-7 nr. 1) 
− Alle boligene skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg, iht. egen rammeplan for VA.  

 

2.3  Ledningsnett (§ 11-10 nr. 2) 
− Ledninger og kabler for elektrisitet, vann, avløp, telekommunikasjon o.l. skal legges i 

bakken, og så langt det er mulig følge vegtraséer. 

Hovedledninger/distribusjonsledninger skal ligge i f_SKV – kjøreveg, f_SVT – annen 

veggrunn, f_BLK – lekeplass, o_GT – turveg eller f_GV – vegetasjonsskjerm. Felles teknisk 

anlegg/traseer skal ikke plasseres på enkelttomter. 
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2.4   Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2)  
− Bebyggelsen skal ligge innenfor angitt byggegrense.  

o Byggegrense til senterlinje samleveg er 10 m.  

o Byggegrense til senterlinje adkomstveg er 6 m. 

o Byggegrense til naboeiendom og andre formål enn vegformål er 4 m.  

o Byggegrense til Gamlevegen er 15 m. 

− Byggegrense på enkelttomter for garasje: 

o mot adkomstveg er 2 m.  

o mot naboeiendom er 1 m.  

 

2.5  Støy (§ 12-7 nr. 3) 
− For boligbebyggelsen skal det være innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA iht 

TEK 17 eller senere vedtatte forskrifter. Alle boenheter skal ha tilgang til oppholdsareal 

med støynivå under 55 dBA mot fasade. Det vises til støyretningslinjene i T-1442/2016 

eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. Støykrav skal 

dokumenteres ivaretatt i søknad om rammetillatelse/byggetillatelse. 

 

2.6  Radon (§ 12-7 nr. 3) 
− Alle nye bygg ment for varig opphold skal sikres mot radon iht. gjeldende byggteknisk 

forskrift. 

 

2.7 Universell utforming og tilgjengelighet (PBL § 11-9 nr.5) 
Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle, jf. 

rundskriv T-5/99 fra MD. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like 

vilkår av så stor del av befolkningen som mulig, jf. gjeldende byggteknisk forskrift. 

 

2.8 Leke- og uteoppholdsarealer  
− På fellesarealer og tomter skal plasseres slik at områdene har gode miljø- og solforhold. 

Minimum uteoppholdsareal (MUA) per boenhet skal være 50 m2 MUA, lekearealer tas 

med i beregningsgrunnlaget. Terrasse, balkong og veranda over 5 m2 skal regnes som 

uteoppholdsareal. 

 

2.9  Verneverdier kulturmiljø (§ 12-7 nr. 6) 
− 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. De som utfører arbeidet skal gjøres kjent med dette. 
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2.10 Sikringsgjerde  
− Det skal oppføres sikringsgjerde i minimum 1,5 m. høyde mot stup sør for planområde, 

jf. linje for sikringsgjerde i plankartet. 

− Høyde mellom sikringsgjerde og terreng skal være maks. 10 cm.  

− Gjerdet skal utformes slik at folk eller dyr hindres å komme mellom gjerdet og skrent.  

 

2.11 Situasjonsplan 
Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan som viser: 

− Eksisterende og planlagt bebyggelse 

− Plassering og utforming av adkomst med stigningsforhold 

− Parkering- biloppstillingsplasser og/eller garasje, nødvendig overdekte areal og andre 

markfaste installasjoner 

− Terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder, forstøtningsmurer, tomtegrenser 

bevaring/planting av vegetasjon m.m.   

− Kommunen kan kreve tegninger som viser bebyggelsens høydetilpasning i forhold til 

omkringliggende bygninger og vegetasjon.  Høydetilpasning kan vises med 

fotomontasjer, perspektivskisser eller fasadetegninger som viser flere bygninger i 

sammenheng 

 

2.12 Utomhusplan 
− Utomhusplan er en detaljert plan i målestokk 1:200 som skal gjøre rede for arealbruken 

og opparbeidelse av ubebygd del av tomt i BKS og/eller lekeplass før og etter utbygging 

samt de landskapsendringer utbyggingen medfører. Utomhusplanen skal innsendes ved 

søknad om rammetillatelse/byggetillatelse. Som grunnlag for utomhusplanen skal 

utsnitt av gjeldende reguleringskart benyttes. 

 

2.13 Vann og avløpsanlegg: 
− Alle boliger skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg, iht. VA-normen for GLT 

regionen, revidert i 2016 med lokale forskrifter, eller senere vedtatte 

forskrifter/retningslinjer. 

− Overvannshåndteringen skal gjennomføres ved lokal infiltrasjon på tomter og 

fordrøyningsmagasin med maksimalt utslipp iht. godkjent overvannsplan.  Kun flomvann 

føres via veggrøfter og lavbrekk til bekk. 

− Godkjent rammeplan for vann, avløp og overvanns inngår som vedlegg til 

reguleringsplanen, jf. «Vann og Avløp samt overvannshåndtering for Lille Odnes» med 

kart for oversiktsplan og overvannsplan. Rammeplan for VA for byggetrinn 2 kan 

revideres ifm. byggesak på et senere tidspunkt grunnet uavklarte kommunale løsninger. 

 

2.14 Renovasjon 
− Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet.  

Renovasjonsanlegg må sikres enkel adkomst fra samleveg. 
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− Renovasjon/avfallsbehandling skal følge «forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, 

Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland» 

fra 7.11.2017 eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer. 

 

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)  

− Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) - BFS  

− Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112) - BKS 

− Energianlegg (1510) – BE 

− Renovasjonsanlegg (1550) - BRE 

− Uteoppholdsareal (1600) - BUT  

− Lekeplass (1610) - BLK 

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

− Kjøreveg (2011) - SKV 

− Annen veggrunn -  tekniske anlegg (2018) - SVT 

 Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3)  

− Vegetasjonsskjerm (3060) – GV 

− Turveg (3031) - GT  

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

− Naturområde (6600) VN  

Hensynssoner (PBL § 12-6)  

− Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) - H370  

− Sikringssone - Frisikt - H140 

Juridiske punkt og linjer  

− Grense for sikringssone (1226 

− Plangrense (1201) 

− Formålsgrense (1202) 

− Regulert tomtegrense (1203)  

− Byggegrense (1211) 

− Regulert senterlinje (1221)     

− Frisiktlinje (1222) 

− Sikringsgjerde (1235) 

− Målelinje- og avstandslinje (1259 

− Grense for faresone (1223) 

                           



Side 5 av 9 Reguleringsplan for Lille Odnes PlanID 0536064 

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

3.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse felt BFS 1 - 5.  

− Eneboliger og horisontalt- og vertikaldelt tomannsboliger, maks. ett boligbygg per 

eiendom. 

− Maksimum prosent bebygd areal (%-BYA) = 40 % BYA. Parkering medregnes i 

utnyttingsgraden.  

− Utforming:  

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

fargebruk og bruk av lyse farger på fasade tillates ikke. 

− Byggehøyder måles fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå. 

− For tomt 12, 13, 14, 15 og 16 gis følgende høydebegrensninger av hensyn til landskap 

og bakenforliggende boligbebyggelse: 

o Saltak: mak. Tillatt mønehøyde 7,5 m. og maks. gesimshøyde for 

hovedtakflate 4,5 m.  

o Pulttak: maks gesimshøyde 6,5 m. 

o Flatt tak: maks gesimshøyde 5,5 m. 

− Byggehøyde for boliger med saltak: Mønehøyde maks. 9 meter og gesimshøyde 

maks. 6,5 meter  

− Byggehøyder for boliger med flatt tak: maks. gesims er 7 m.  

− Byggehøyder for boliger med pulttak: maks. gesims er 8 m. 

− Sokkeletasje med inngang tillates i skrånende terreng 

− Maks. tillatt størrelse på garasjer er 50 m2 

− Frittstående garasjer kan ha en mønehøyde på maksimalt 6 meter målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng 

− Boliger med saltak kan ha takvinkel mellom 20 og 40 grader 

− Boliger med pulttak kan ha takvinkler mellom 5 og 20 grader 

− Bygninger på samme tomt skal ha samme takform, men forskjellig takvinkel tillates. 

− På grunn av gult støynivå i 4 m mottakshøyde på tomt 24 og tomt 25 skal 

boligbebyggelse på disse områdene være gjennomgående boenheter som har stue 

og soverom vendt bort fra støykilden.  

− Angitte byggehøyder er maksimumsbegrensinger. Byggehøyder som overskrider 

begrensningene på den enkelte tomt skal godkjennes av kommunen. 

− Estetisk kvalitet skal vektlegges ved utforming av bebyggelsen. Volumer, takformer, 

stiluttrykk, materialbruk og fargesetting utføres slik at området/delområder fremstår 

med et helhetlig preg.  

 

 

3.1.2  Konsentrert småhusbebyggelse felt BKS1 og BKS2  

− Konsentrert småhusbebyggelse kan være kjedete eneboliger eller flermannsboliger med 

opptil fire boenheter i hvert boligbygg.  

− 50% av boenhetene skal være tilgjengelige boenheter med trinnfri adkomst iht. 

gjeldende byggteknisk forskrift. 

− Utforming:  

− Maksimum prosent bebygd areal (%-BYA) = 40 % BYA. Parkering medregnes i 

utnyttingsgraden 
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− Farge og materialbruk skal harmonere med lokal byggeskikk. Hvite fasader anbefales 

ikke. 

− Byggehøyder måles fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå. 

− Byggehøyde for boliger med saltak: Mønehøyde maks. 9 meter og gesimshøyde 

maks. 6,5 meter  

− Byggehøyder for boliger med flatt tak: maks. gesims er 7 m.  

− Byggehøyder for boliger med pulttak: maks. gesims er 8 m. 

− Frittstående garasjer kan ha en mønehøyde på maksimalt 6 meter målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng 

− I hellende terreng kan det tillates sokkeletasje med inngang. 

− På grunn av gult støynivå i 4 m mottakshøyde på felt BKS2 skal boligbebyggelse på 

disse områdene være gjennomgående boenheter som har stue og soverom vendt 

bort fra støykilden.  

− Angitte byggehøyder er maksimumsbegrensinger. Byggehøyder som overskrider 

begrensningene på den enkelte tomt skal godkjennes av kommunen. 

− Estetisk kvalitet skal vektlegges ved utforming av bebyggelsen. Volumer, takformer, 

stiluttrykk, materialbruk og fargesetting utføres slik at området/delområder fremstår 

med et helhetlig preg.  

 

3.1.3 Energianlegg felt o_BE 

− Felt o_BE er beregnet for trafo. Fra feltet legges høyspent i bakken til vest for 

planområdet. 

 

3.1.4 Renovasjon f_BRE1 - 3 

− Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet. Renovasjonsanlegg 

må sikres enkel adkomst fra f_SKV1 for renovasjonsbil. 

− Renovasjon/avfallsbehandling skal følge forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i 

GTL-kommunene.  

 

3.1.5 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 7) 

• Parkering og sykkelparkering  

− Det legges opp til to parkeringsplasser per boenhet i enebolig og leilighet med 4 rom eller 

mer, disse kan være i garasje/carport eller på grunn. For leiligheter opp til 3-roms legges 

det opp til 1,5 p-plasser per boenhet. Garasje/carport regnes som biloppstillingsplass, 

dette skal medregnes i bebygd areal (BYA) med minimum 18 m2 per plass. 

−  For flermannsboliger skal det opparbeides sykkelparkering, minimum en 

oppstillingsplass per boenhet.  

 

 

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

3.2.1 Veg, felt f_SKV2 – 4 

− Adkomstveger er regulert med 3 meter vegbredde. 

− Ledningsnett for teknisk infrastruktur kan legges i dette formålet.  
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3.2.2 Kjøreveg, felt f_SKV1  

− Samleveger er regulert med 5 meter bredde 

− Andre tekniske installasjoner og traseer kan også legges i dette formålet. 

− Det skal opparbeides fartsdumper som fartsreduserende tiltak på SKV1, eksempelvis på 

begge sider av avkjørsel til SKV3.  

− SKV1 skal opparbeides med gatebelysning. Plan for belysning skal vedlegges 

prosjekteringen av veg.  Dette må være i stand før det gis brukstillatelse på byggetrinn 2. 

 

3.2.3 Annen veggrunn, felt SVT 

− Annen veggrunn inkluderer vegskulder og areal til grøfter i en bredde av 1,5 meter på 

hver side av SKV. 

− Tekniske installasjoner og ledningstraseer kan legges i dette formålet. 

 

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

3.3.1 Fellesbestemmelser for grønnstruktur, felt f_GV1 – 2 og o_GT1 - 4 

Utforming (§12-7 nr. 1) 

− Arealbruk 

− Det tillates kun bygge- og anleggstiltak som bygger opp under formålet. Dette kan for 

eksempel være benker, gapahuk o.l. 

− Det tillates vegetasjonspleie av hensyn til framkommelighet og sikt. 

− Turvegene GT skal være fremkommelig på hjul og skal opparbeides med et fast 

dekke, f.eks. fast grus eller asfalt.  

 

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

3.4.1 Bestemmelser for Naturområde, felt f_VN 

− I området avsatt til naturområde skal det ikke gjøres naturinngrep. 
− Det tillates kun bygge- og anleggstiltak som bygger opp under formålet.  
− Det tillates skånsom vegetasjonspleie av hensyn til framkommelighet og sikt etter avtale med 

kommunen. 
 

4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Faresoner (§ 11-8 a), H370 
− Inkluderer trafo og høyspentkabler, det er ikke tillatt tiltak for varig opphold innenfor sonen. 

 

4.2 Sikringssoner (§ 11-8 a), H140 
− I områder mellom frisiktlinje og veg er det ikke tillatt vegetasjon eller tiltak med høyde over 

0,5 meter over nivået til de tilstøtende vegene. 
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5 Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Byggetrinn 
Utbygging av området skal deles i to byggetrinn. 

Byggetrinn 1 omfatter byggeområdene BKS2, BFS3 tomt 12-16, BFS4 og BSF5 

Byggetrinn 2 omfatter byggeområdene BKS1, BFS2 og BFS3 tomt 6 og 11. 

 

5.2 Før det kan gis rammetillatelse/igangsettingstillatelse 
− For bygge- og anleggstiltak innenfor den enkelte tomt på BFS-områder og BKS-områder skal 

det foreligge godkjent situasjonsplan 
− Før opparbeidelse av kjøreveg SKV og annen veggrunn SVT skal disse prosjekteres. 

Prosjektert veg med lengdeprofil og tverrsnitt skal godkjennes av kommunen. 
− Plan for belysning skal fremlegges og godkjennes av kommunen sammen med prosjektert 

veg 
− For BKS (konsentrert småhusbebyggelse) og BLK /– lekeplass skal det foreligge godkjent 

utomhusplan  
− Det gis ikke igangsettingstillatelse på bygg før endelig VAO plan er godkjent av kommunen 
− Avfallsløsning skal være godkjent av lokalt renovasjonsselskap. 

 

5.3 Før bebyggelse tas i bruk 
 

5.3.1 Bestemmelser for hele planområdet 

− Dersom boligene ferdigstilles i vinterhalvåret, skal tilsåing/beplantning ferdigstilles så tidlig 
som mulig påfølgende vår for hvert byggetrinn. Følgende skal likevel være opparbeidet til 
bruk: nødvendige fysiske tiltak som grovplanering av utearealer og grusing av gangarealer, 
gangadkomst til boligene og biloppstillingsplasser, dog ikke ferdigstilt med belegning som 
asfalt, stein e.l.  

− Vegforbindelse skal være ferdig opparbeidet til angjeldende bebyggelse 
− Fradeling av boligtomter og adressering skal være gjennomført før det gis brukstillatelse 

 

5.3.2 Bestemmelser for hvert byggetrinn 

 

Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 

Utomhusarealer i BKS2 og f_BLK2 skal være 
ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest eller 
brukstillatelse for byggetrinn 1 

Utomhusarealer i BKS1 og f_BLK1 skal være 
ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest eller 
brukstillatelse for byggetrinn 2 
 

Lekeplass f_BLK2 skal ferdigstilles senest 
samtidig med ferdigattest for første bolig i 
byggetrinn 1 iht. til godkjent utomhusplan 
 

Lekeplass f_BLK1 skal ferdigstilles senest 
samtidig med ferdigattest for første bolig i 
byggetrinn 2 iht. godkjent utomhusplan 
 

Lekeplass f_BLK2 skal opparbeides med fysisk 
skille mot SKV/- kjøreveg 

Lekeplass f_BLK1 skal opparbeides med fysisk 
skille mot SKV/- kjøreveg 

Sikringsgjerde langs skrent skal være ferdigstilt 
senest samtidig med ferdigattest for første bolig 
i byggetrinn 1 

Energinett for byggetrinn 2 skal være 
opparbeidet i henhold til godkjente tekniske 
planer, og angjeldende bygg være koblet til 
energinettet 
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Energinett for byggetrinn 1 skal være 
opparbeidet i henhold til godkjente tekniske 
planer, og angjeldende bygg være koblet til 
energinettet 

Vegforbindelse skal være ferdig opparbeidet til 
angjeldende bebyggelse 

Vegforbindelse skal være ferdig opparbeidet til 
angjeldende bebyggelse 

Belysning langs hele SKV1 skal være ferdig 
opparbeidet før det gis brukstillatelse på 
byggetrinn 2 

Belysning langs SKV1 fra avkjørsel i øst t.o.m. f_ 
SKV3 skal være ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse på byggetrinn 1 
 

 

Fartsreduserende tiltak i form av fartsdumper 
skal være opparbeidet før det gis ferdigattest 
for første bolig i byggetrinn 1 
 

 

 
 

 


