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§ 1 Planens hensikt
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger i et tun, med 
delingsløsninger, dyrkingsmuligheter og sosialt fellesskap. Planen omfatter også tilhørende 
infrastruktur, grønnstruktur og fellesområder innenfor planområdet Roterudtunet.

§ 2  Fellesbestemmelser

 Kulturminner
- Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete 

kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal 
straks sendes Innlandet fylkeskommune, kulturseksjonen, jf. lov kulturminner 8 annet 
ledd.

 Universell utforming 
- Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle. 
- Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av 

befolkningen som mulig, jf. TEK17 eller til enhver tid gjeldende tekniske forskrifter. 

 Overvann
- Håndtering av overvann skal skje på overflaten innenfor planområdet, og skal ikke føre 

til økt avrenning nedstrøms.

 Mobilitet 
- Det skal sikres løsninger for bærekraftig mobilitet, med sykkelparkering under tak nær 

innganger og ladingsmuligheter for sykler og biler. Ved etablering av delingsløsning for 
biler skal kommunen gjøre en vurdere et redusert krav til antall opparbeidede 
parkeringsplasser i forhold til kommunens parkeringsnorm.

 Dokumentasjonskrav
- Ved søknad om tillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides 

situasjonsplan i henhold til pbl §28-7 og gjeldende teknisk forskrift.

- Følgende forhold skal dokumenteres i søknaden:
- Plassering av nye bygg, etasjeantall, takform, farge og materialbruk (arkitektur)
- Hvordan den ubebygde delen av tomten skal planeres og utnyttes
- Forstøtningsmurer, gjerder
- Areal for lek og opphold, internt vegsystem, areal for gående og syklende i tråd 

med reguleringsplanens bestemmelser
- Plassering av sykkelparkering
- Adkomst, biloppstillingsplasser, garasje/carport med angivelse av kotehøyder og 

adkomst til bolig
- Fremkommelighet for utrykningskjøretøy
- Plassering av nødvendig infrastruktur (nettstasjon, ladestasjoner, felles 

avfallshåndtering med mer)
- Snumulighet for renovasjonskjøretøy i tråd med reguleringsplankart og 

bestemmelser
- Bearbeiding av terreng med høydeangivelse og beplantning, (inkl. bruk av stedegen 

vegetasjon)
- Sol- og skyggediagram
- Løsning for overvannshåndtering
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- Profiler og snitt som viser det aktuelle tiltaket i forhold til eksisterende og planlagt 
terreng

- Det skal gjøres greie for de arkitektoniske og estetiske sider ved tiltaket ved søknad 
om tillatelse til tiltak

 Samfunnssikkerhet
- Det skal etableres tilstrekkelig adkomst for nødetater i henhold til Pbl. §27-4 og 

tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap.
- Det skal monteres hydranter med tilstrekkelig slokkevann når kommunal vannledning 

etableres. Dette skal utføres i henhold til Tek. §11-17 og vannforsyning til 
brannslokking i henhold til Pbl. §27-1.

§ 3 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 2. Ledd, nr. 1)

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg

 Plassering og utforming av bebyggelse
- Det skal legges vekt på å gi bebyggelse og anlegg en funksjonell og estetisk god 

utforming forankret i samtidens formspråk, teknologi og materialbruk. 
- For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning, 

både med hensyn til nær- og fjernvirkning. Bebyggelse skal tilpasses tomtas topografi. 
Plassering skal forsøke å minimalisere inngrep i eksisterende terreng. Det skal legges til 
rette for sokkeletasje der dette er mulig.

- Bebyggelsen skal plasseres slik at det oppnås best mulig kvalitet i uteoppholdsareal 
med hensyn til sol og skygge.

- Balkonger og terrasser skal ikke henge utenpå, men være integrert i husets form, og 
sammen skape en arkitektonisk helhet.

- Vegger og tak kan brukes til solceller eller andre løsninger for å utnytte solenergi.
- Maksimal terrengjustering kan være inntil 1,5 meter.

 Private uteoppholdsarealer
- Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være minimum 25 m² brukbart privat 

uteoppholdsareal for hver bolig. 
- Disse arealene skal være egnet til formålet, ha gode lysforhold, og opparbeides med 

tanke på formålet. 
- Arealene som inngår i beregning av MUA skal være skjermet mot støy over 

grenseverdiene i tabell 3 i støyretningslinjen T-1442/2016.

 Gjerder og murer
- Det kan etableres murer inntil 1 meters høyde over terreng for å ta opp 

høydeforskjeller i terrenget.
- Gjerder og murer skal utføres i naturlige og fornybare materialer.

Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1) 

 Bebyggelsen skal organiseres rundt felles tun.
 Det tillates eneboliger og tomannsboliger.
 Maks. BYA = 25 %, maks. BYA pr. bygning 300 m² 
 Arealet sør for hensynssone h320_1 kan ikke deles opp, men en mindre sone rundt hver 

bolig kan tilhøre en egen seksjon knyttet til hver bolig. Større eller mindre deler av arealet 
nord for h320_1 kan fradeles som egen eiendom. 

 Maks. gesims- og mønehøyde er hhv. 6,1 m og 8,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
 Garasje, uthus o.l. skal klart underordne seg bolig i høyde og volum.
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 Veier og parkeringsplasser innenfor området skal etableres med permeable flater, for å 
ivareta fordrøyning av overvann

 Det skal etableres maksimum 8 boenheter.
 Det tillates et felleshus på tunet som er felles for beboerne.
 Boligenes fasader skal i hovedsak utføres i tre, men gjerne i kombinasjon med andre 

materialer som bidrar til variasjon og høy arkitektonisk kvalitet. 
 Boligene skal planlegges og utføres med planløsning og materialer som gir husene lang 

levetid, helst med et 100-års perspektiv. Materialene skal kunne vedlikeholdes av 
beboerne. De fleste materialer som brukes bør kunne resirkuleres.

Frittliggende småhusbebyggelse (BFS2) 

 Hensynet til landbruk, natur og friluftsliv skal vektlegges ved tiltak i disse områdene.
 Innenfor formålet tillates bolig i form av frittliggende småhusbebyggelse
 Småskala håndverk, produksjon og tjenesteyting/service som utøves av beboer på 

eiendommen tillates. Det er en forutsetning at trafikksikkerhet og adkomst er ivaretatt, at 
det ikke fører til forurensing/støy og/eller er til sjenanse for omgivelsene.

§ 4 Grønnstruktur (pbl § 12-5 2. Ledd, nr. 3)

Fellesbestemmelser for grønnstruktur

 Naturlig vegetasjon skal bevares. 
 Enkle installasjoner og møblering som tilrettelegger for lek og sosiale møteplasser er tillatt. 

Stier og turveier tillates.

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

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

 Anlegg for veg skal opparbeides i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende vegnormal.
 Adkomst for regulerte tomter er vist med adkomstpil på plankartet. Adkomstpilene er 

retningsgivende og kan sidevegs forskyves langs formålsgrensen, men skal være fra angitt 
veg.

 Avkjørsler til tomter skal ha maksimal bredde 4 meter.
 Nøyaktig plassering av adkomster skal framkomme på utomhusplan. 

Veg (SKV)

 Vegutforming og veggeometri tilsvarer vegklasse A1- «Atkomstveger i boligområder 30 
km/t» i vegvesenets håndbok N100 fra 2013.

 F_SKV1 er felles for eiendommene 74/15, 74/22, 74/26, 74/8, 74/9, 74/38, 74/45, 74/47, 
74/50, 74/52, 74/53, 74/60, 302/8 m.fl.

 F_SKV2 er felles for eiendommene, 74/38, 74/45, 74/47, 74/50, 74/52, 74/60 og 302/8.
 F_SKV3 er felles for eiendommene 74/8, 74/9, 74/15, 74/22, 74/26 og 74/53.

§ 6 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl § 11-8 jf. § 12-5)
 Arealet skal brukes til landbruksformål.

§ 7 Hensynssoner (pbl § 11-8 jf. § 12-6)
I nødvendig utstrekning angis følgende hensynssoner, med angivelse av de hensyn som skal tas, jf. 
pbl. 11-8 3. ledd bokstav a-f.
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Sikringssone

 I frisiktsone mot langs vei skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers 
planum.

Faresone H320 Flomfare

 Område H320 reguleres til faresone for flom. Det er ikke tillatt med byggetiltak innenfor 
faresonen før tilstrekkelig sikkerhet iht. byggeteknisk forskrift er dokumentert ivaretatt. Det 
er tillatt med flomforebyggende tiltak som ikke øker flom- og erosjonsfaren.

Støysone H220

Ved søknad om tiltak for nye boliger eller boenheter skal det foreligge støyutredning som 
viser hvordan skjerming mot støy er ivaretatt i henhold til T- 1442 eller til enhver tid 
gjeldende retningslinje. Disse kravene skal dokumenteres og ivaretas i søknad om 
byggetillatelse.

Faresone H370 Høyspenningsanlegg

 Arealet innenfor området H370 (Høyspenningsanlegg) skal ikke bebygges og kan ikke 
brukes på en måte som er i strid med restriksjonene i fareområdet.

§ 8 Rekkefølgebestemmelser

Rammetillatelse

 Følgende planer skal være utarbeidet og godkjent ved søknad om rammetillatelse innenfor 
BFS1:
a) Plan for vann- og avløp
b) Plan for håndtering av overvann
c) Byggeplaner for felles vegarealer. Med tilhørende terrengsnitt 
d) Situasjonsplan

 Ved første rammesøknad innenfor BFS1 skal det foreligge forslag til arkitektur, materialbruk 
og fargepalett som omfatter alle bygninger innenfor tunet. Det skal vises hvordan fasader, 
omramming av dører og vinduer skal fargesettes, og med eksempler på materialbruk på tak 
og andre bygningsdeler. 

Brukstillatelse
Før det gis brukstillatelse for den første boligen innenfor BFS1 skal kulvert i enden av f_SKV2 mellom GT2 og 
BFS1 være etablert med et sirkulært rør med innløpskontroll og dimensjon minimum 1000 mm. 

Ferdigattest
Før det gis ferdigattest for den første boligen skal alle områder som er felles være ferdig 
opparbeidet.


