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REGULERINGSPLAN FOR  

KANTVEIEN 19 
I LILLEHAMMER KOMMUNE 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

 

Reguleringsbestemmelsene sist revidert:  27.10.2017     

Tilhørende plankart er sist revidert:    23.10.2017 

Godkjent av kommunestyret: 
 

 

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.  

 

Innenfor området er arealene regulert til disse formålene, jf. plan- og bygningsloven § 12-5 og 

12-6: 

 

PBL § 12-5 nr.1 Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse 

• Lekeplass 

 

PBL § 12-5 nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Kjøreveg 

• Annet veggrunn - grøntanlegg 

 

PBL § 12-5 nr.3 Grønnstruktur 

• Grønnstruktur 

• Turveg 

• Vegetasjonsskjerm 

 
 

PBL § 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift   

• Friluftsformål 
 

HENSYNSSONER;  

 Sikringssone – frisikt (H140) 

 Faresone – flomfare (H320) 

 Faresone – høyspenningsanlegg (H370) 
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1. FELLES BESTEMMELSER 

1.1.  Terrengtilpasning 

Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 

Eksisterende vegetasjon tillates fjernet der det er nødvendig for å få gjennomført godkjente 

byggetiltak, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og etablert løyper/stier. 

Traséer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, skal ryddes og planeres på 

en slik måte at stedegen vegetasjon kan bli reetablert. 

 

1.2. Krav til estetisk redegjørelse 

I henhold til pbl § 29-1 og 29-2 skal søknad om byggetillatelse medfølge redegjørelse for 

arkitektonisk kvalitet og tilpasning til landskap og bygde omgivelser. Det skal særlig 

vektlegges en god orientering av bebyggelsen i landskapet og terrengtilpasning. 

 

Redegjørelsen skal omfatte følgende vurderinger og begrunnelse for valg av arkitektonisk 

uttrykk og plassering på tomten: 

- bygningens bruk og organisering av funksjoner 

- bygningsvolumets form og samspill til omkringliggende bebyggelse  

- tilpassing til landskap og terreng  

- tomtens naturlige kvaliteter og solforhold 

- bygningenes forhold til gate, byrom og felles uteoppholdsareal 

- beskrivelse av materialbruk 

    

1.3. Universell utforming 

Ny bebyggelse og nye anlegg innenfor området skal utformes etter prinsippet om universell 

utforming og krav om tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper i til en hver tid gjeldende 

veiledninger og forskrifter.  

 

 

2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Offentlige eller private anlegg som er nødvendig for at boligområdet skal fungere etter 

hensikten, skal opparbeides og ferdigstilles etter hvert som tomtene blir byggget ut. 

 

Lekeplass BLK skal være ferdig opparbeidet før den 4. nye boenheten får brukstillatelse. 

 

3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1. Boligbebyggelse 

I byggeområdene for boligbebyggelse kan det oppføres bebyggelse i form av eneboliger og 

tomannsboliger. Eneboligene og tomannsboligene kan eventuelt oppføres med inntil to utleie-

/sekundærboenheter per tomt. På tomtene som er benevnt B6, B7 og B8 kan det oppføres 

boligbebyggelse med inntil 4 boenheter per tomt. 

 

Hver tomt tillates bebygd med inntil 30 % BYA. Hver boligtomt har fått en byggegrense mot 

nabotomter, veger og andre omgivelser. 

 

Det skal tilrettelegges for det antall parkeringsplasser som til enhver tid gjelder for 

kommunens overordnede parkeringsbestemmelser. 
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Det tillates bygget boliger med inntil 11 meter mønehøyde og inntil 9 meter gesims målt etter 

gjennomsnittlig planert terreng på tomt B1 til og med B3. På tomt B4 til og med B10 tillates 

det bygget boliger med inntil 9 meter mønehøyde og inntil 7 meter gesims målt etter 

gjennomsnittlig planert terreng. 

3.2. Krav til byggesøknad 

Nye tiltak innen området krever byggesøknad. Med byggesøknad skal det følge situasjonsplan 

i målestokk 1:500 der det er gjort greie for plassering av bygninger og evt. behov for 

støttemurer og/eller gjerde. Det skal også følge med nødvendige terreng- og bebyggelsessnitt 

som viser sammenhengen mellom ny - og eksisterende bebyggelse. Snittene skal vise 

eksisterende og nytt terreng. Byggesøknaden skal vise plan for overvannshåndtering. 

 

3.3 Lekeplass 
Området disponeres av alle boligene innenfor planområdet. Lekeplassen skal opparbeides med 

minimum 3 lekeapparater og minimum 1 sittebenk. 

 

3.4 Nettstasjon/transformator 
Innenfor område BE kan det oppføres nettstasjon/transformator. Denne skal ha uhindret, 

kjørbar atkomst for lastebil med kran. 

 

 

4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

4.1. Kjøreveg 

Kantveien er benevnt «Veg1» og denne er en kommunal veg. 

Pålsrudvegen er benevnt «Veg2» og denne er privat eiet. 

Atkomstvegen til de nye tomtene er benevnt og «Veg3» og skal være privat eiet. Vegen  skal 

opparbeides naturlig inn i terrenget og gis en skånsom terrengtilpasning.   

4.2. Annen veggrunn - grøntareal 

Arealene som er regulert til annen veggrunn – grøntareal har til hensikt å tjene øvrige 

vegformål, herunder grøfter og skråningsutslag som er knyttet opp mot den kommunale 

Kantveien.  

 

5. GRØNNSTRUKTUR 

5.1.      Grønstruktur 

Området som er regulert til grønnstruktur skal være en del av boligområdets fellesarealer og 

inngå som en del i den helhetlige felles grønne strukturen.   

 

5.2.      Turveg 

Den eksisterende turvegen som går gjennom planområdet er regulert til eget formål. Turvegen 

skal ha mulighet for brøyting og maskinpreparering som skiløype om vinteren.  
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5.3     Vegetasjonsskjerm 
På arealet som er regulert til vegetasjonsskjerm skal det være vegetasjon som skjermer ny 

bebyggelse mot Kantveien. Det tillates plantet busker og annen type vegetasjon som ivartar 

vegetasjonsskjermens funksjon. 

 

  

6. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE 
 

6.1     Friluftsområde 
Det er regulert inn to områder innen planområdet til friluftsområder. Disse områdene inngår 

som en del av den helhetlige grønne strukturen i området. 

 

 

 

7. HENSYNSSONE 
 
7.1 Sikringssone – frisikt (H140) 
Det er regulert inn sikringssoner for frisikt i kryssene mot Kantveien. Frisikten er regulert med 

4 ganger 50 meter. I disse sonene skal det ikke være innretninger, vegetasjon eller andre 

hindringer som begrenser fri sikt.  

 

7.2 Faresone – flomfare (H320) 
I hensynssonen som er vist som flomfare skal det ikke gjøres inngrep i terrenget som kan bidra 

til erosjon eller andre forhold som øker flomfaren. Det tillates ikke at overflatevann føres til 

Skurva. 

 

Langs skurva skal det opprettholdes et naturlig økologisk fungerende vegetasjonsbelte som 

ikke noe sted må være mindre enn 6 meter, jfr. vannressurslovens § 11. 

 

7.3 Faresone - høyspenningsanlegg (H370)  
Det er regulert inn hensynssone på 5 meter rundt ny nettstasjon/transformator. Det er et 

generelt byggeforbud på minimum 5 meter fra transformator til bygning.  

 

 

 

 

******* 

 

 

 

Tillegg til bestemmelsene etter Lov om kulturminner: 

Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk freda kulturminner som 

ikke er kjent, skal arbeidene straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 

sikringssoner på fem meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 

kulturminnemyndigheten i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 

gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 

dette. 


