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DEFINISJONER 
PBL Plan- og bygningsloven. 
 

 
AREALFORMÅL 
Området er regulert til følgende arealformål, jmf. plan- og bygningslovens § 12-5:  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG  (§ 12-5, 1.ledd nr. 1) 
BFS1-4, Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse 
BRE, Renovasjonsanlegg 
 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) 
f_SV1-2, Veg, felles  
f_SVG, Annen veggrunn - grøntareal, felles  
  
GRØNNSTRUKTUR  
  

f_GN1-2, Naturområde – grønnstruktur, felles 
 

(§ 12-5, 1.ledd nr. 3) 

HENSYNSSONER 
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens § 12-6: 

 
SIKRINGSSONER 
H140, Frisiktsone 
 

(§ 11-8, 3.ledd, a) 

STØYSONER 
H220, Gul sone iht. T-1442 

(§11-8, 3. ledd, a) 
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1 FELLESBESTEMMELSER 

 
  
1.1 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. 
 

1.2 RADON 
Boligbebyggelsen skal sikres mot radon i henhold til TEK17. 
 

1.3 TILGJENGELIGHET 
Tilgjengelighetskravene i TEK17 gjelder. 
 
1.4      OVERVANNSHÅNDTERING 
Overvann skal håndteres internt i planområdet ved infiltrasjon og 
fordrøyning. Redegjørelse for beregnete overvannsmengder og hvordan disse 
skal håndteres innenfor planområdet, skal sendes inn sammen med 
byggesøknad.  
I beregning av overvannsmengder skal det tas utgangspunkt i 20-års regn med 
40% klimapåslag.  
 

1.5 STØY 
Støyretningslinjen T-1442 gjelder. 
 

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 1. LEDD NR.1) 
 

2.1 BOLIGBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE 
 Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1, skal det sendes inn situasjonsplan og snitt som viser: 
• Tomtegrenser. 
• Bebyggelsens plassering, høyde og møneretning. 
• Terrengprofiler som viser bygninger og utomhusanlegg samt eksisterende 

og nytt terreng. 
• Adkomst  
• Parkering 
• Terrengbearbeiding 
• Overvannsanlegg i henhold til beregnede overvannsmengder 
• Støyberegning 

 
2.1.1 Utnyttelse  
 • Maksimalt bebygd areal (BYA) er 20% BYA 
2.1.2 Høyder, terreng 
 Møne- og gesimshøyde for alle bygg måles til planert terrengs 



Detaljregulering for Frøisli - Lunner kommune 
 
 

Mal – Reguleringsbestemmelser. Sist revidert 18.03.13 
 

 Side 3 av 6 Fyll inn firmanavn 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 
Bygningene skal tilpasses de naturlige terrengformasjoner slik at det ikke er 
behov for store oppfyllinger på nedsiden. Nødvendige fyllinger/skjæringer og 
forstøtningsmurer skal gis mest mulig naturlig og god tilslutning til 
eksisterende terreng. Terrengnivået utenfor bygningene skal ikke endres mer 
enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå, med unntak av 
fjellskjæringer og støttemurer på oversiden av parkeringsplass og 
carport/garasje. Høyder, materialbruk og beplantning skal vises i godkjent 
utomhusplan. I støttemurer skal det benyttes naturstein, enten konstruktivt 
eller som forblending. 
 
Boliger med flatt tak / takterrasse skal ha maks gesimshøyde 7,0 meter. 
Utover dette tillates videreføring av trapperom opp til takterrasse med maks 
gesimshøyde 10,0 meter.  
 
Bolig med skråtak skal ha maks mønehøyde 9 meter og maks gesimshøyde 6,5 
meter. 
 
Paviljong skal ha maks mønehøyde 4,5 meter og gesimshøyde 3,0 meter. 
 
Frittstående garasje(r) skal ha maks mønehøyde 5,0 meter og gesimshøyde 
3,0 meter. Garasjer skal ikke ha takopplett eller ark. 
 

2.1.3 Estetiske forhold 
 Bygningene på felt BFS2-BFS4 skal ha flate tak. 

Bygningene på felt BFS1 kan ha flatt tak eller saltak med vinkel mellom 15 og 
35 grader. 
Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. 
 
Det skal benyttes naturfarger og ikke-reflekterende materialer som er 
tilpasset landskapet. Fasader over terreng skal i hovedsak være kledd med 
tre. Materialvalg skal beskrives i søknaden om rammetillatelse. 

  
2.1.4 Parkering 
 Det avsettes 2 biloppstillingsplasser pr boenhet, inkludert gjesteparkering.  

Biloppstillingsplasser kan være i garasje/carport. 
 

2.1.5 Renovasjonsanlegg 
 Felt BRE skal benyttes til nødvendig sideareal til renovasjonsanlegg langs 

vegareal. 
 
 

  
3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 1. LEDD 

NR.2) 
 

3.1 FELLESBESTEMMELSER 
3.1.1 Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. 
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Tekniske planer for vann- og avløp skal omfatte hele planområdet med 
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan, og 
i samsvar med gjeldende retningslinjer for Lunner kommune. 
 
Nødvendige fyllinger/skjæringer og forstøtningsmurer i forbindelse med 
adkomstvei skal gis mest mulig naturlig og god tilslutning til eksisterende 
terreng. 
 
 

3.2 KJØREVEG 
3.2.1 Felt f_SV2 skal være veg. 

Regulert vegbredde = 6 m, med følgende underdeling regnet fra utside veg: 
2,0 m grøft/snølagring, 0,25 m skulder, 2,5 m kjørebane, 0,25 m skulder og 
1,0 m grøft, snølagring. 
Maks stigning på veg er 12,5%. 
 

 Felt f_SV2 skal være felles adkomst for alle eiendommene innenfor 
planområdet. 
 
Ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomst påhviler eiendommene innen 
planområdet. 
 

 Det skal avsettes særskilt plass for møtende biler på veiens høyeste punkt.  
  
  
3.6 ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL 
3.6.1 Felt f_SVG skal benyttes til grøfter og andre sidearealer langs vegareal. 

 
  
3.8 VANN- OG AVLØPSNETT 
3.8.1 Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig godkjent avløpsledning. 

 
3.8.2 Ny bebyggelse skal tilknyttes privat vannforsyningsnett dersom det ikke er 

tilstrekkelig kapasitet på offentlig ledningsnett i området. 
 

3.9 ENERGINETT 
3.9.1 Fordeling av strøm innen planområdet skal skje via jordkabel, og i henhold 

til teknisk plan som skal godkjennes av nettleverandør. (Glitre Energi). 
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4 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 1. LEDD NR. 3) 

 
4.2 TURDRAG 
4.2.1 Felt f_GN1 skal være tilgjengelig for almenheten for adkomst videre oppover 

i åsen.  
 

4.3 VEGETASJONSSKJERM 
4.3.1 Felt f_GN2 skal avsettes til vegetasjonsskjerm. Eksisterende vegetasjon og 

terreng skal i størst mulig grad bevares. 
Tynning og nødvendig skjøtsel er tillatt. 
Ved nyplanting skal stedegen vegetasjon benyttes. 
 

  
7 HENSYNSSONER (PBL §§ 12-6, 11-8) 

 
7.1 SIKRINGSSONER 
7.1.1 I frisiktssoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5m over nivå 

på tilstøtende vegbaner. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten 
er ikke tillatt. Terreng skal ikke planeres høyere enn nivå på tilstøtende 
vegbaner. 
 

7.2 STØYSONER 
7.2.1 Støysoner (gul sone iht. T-1442) er vist på plankartet. Dersom bebyggelse 

og/eller uteoppholdsplasser plasseres helt eller delvis innenfor disse 
støysonene, må det gjøres nødvendige tiltak for å tilfredsstille kravene til 
utendørs og innendørs støynivå gitt i NS 8175. Tiltakene skal være en 
integrert del av bygningenes arkitektur. Soverom og vinduer i soverom bør 
plasseres mot øst. Uteoppholdsareal i form av terrasser og lignende som 
heves over terreng vil ha behov for tett rekkverk. 

  
8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, LEDD NR. 10) 

 
8.1 Før det gis første rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det 

foreligge godkjent teknisk plan for veg, vann- og avløpsnett. 
 

8.2 Før det gis første rammetillatelse til bebyggelse i planområdet, skal det 
foreligge godkjent teknisk plan for energinett. 

  
8.3 Før det gis første igangsettingstillatelse til bebyggelse i planområdet, skal 

avkjørselen fra Oppdalslinna være opparbeidet med godkjente siktforhold. 
  
8.4 Før det gis første brukstillatelse til ny bebyggelse, skal veg, vann – og 

avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og 
angjeldende bygg være koblet til nettet. 
 

8.5 Før det gis første brukstillatelse til ny bebyggelse, skal energinett være 
opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og angjeldende bygg 
være koblet til energinettet via jordkabel. 
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