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PLANENS
FORMÅL

Hensiktenmed reguleringsplanener å leggetil rette for ny blokkbebyggelse/leilighetsbygg
i inntil 4
etasjer + parkeringi sokkel/kjeller. I tillegg regulereseksisterendebebygdeeiendommertil
kombinert formål bolig/forretning/kontor.

§2

AVGREN
SNING

Det regulerteområdet er vist med plangrensepå plankart.Planområdetomfatter eiendommene
med gnr./bnr. 146/29, 146/44, 146/45, 146/7, 146/13 og 146/14 og deler av 146/1 på sørsideav ny
regulert adkomstvei.

§3

REGULERINGSFORMÅL
OGHENSYNSSONER

Områdetregulerestil følgendeformål (PBL§ 12-5):

Bebyggelseog anlegg(PBL§ 12-5 nr. 1)
-

Bolig– blokkbebyggelse(BB1)
Kombinertformål: Bolig/forretning/kontor(BKB1 og BKB2)

Sonemed særligangitt hensyn(PBL§ 12-6)
- gul støysone(H220)
- rød støysone(H210)
- Sikringssone- flomvei (H190)
Bestemmelsesområder(PBL§ 12-7)
-

Anlegg- og riggområde# 19
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§4

FELLESBESTEM
MELSER

§ 4.1 Rekkefølgekrav
a) Detaljutformingav felles uteoppholdsarealskalværeutarbeidet og godkjennesi forbindelsemed
søknadom igangsettingstillatelse
.
b) Uteoppholdsarealog parkeringsom tilhører omsøktbebyggelseskaletableresog ferdigstilles
samtidigmed bebyggelsen
.
c) Ved nybyggmed boliger innenfor BB1gis det ikke ferdigattestfør felles og private
uteoppholdsarealerer opparbeidet.
d) Ved nybyggskaldet etableresparkeringskjelleri ett plan. Parkeringsplasser
i kjeller og
gjesteparkeringutendørsskalvære opparbeidetfør ferdigattestkan gis.
e) Ny adkomsto_V12i reguleringsplanfor Verkevika– Tososkalvære ferdig opparbeidetfør det gis
igangsettingstillatelsefor ny bebyggelsei felt BB1.
f) Eksisterendeavkjørseltil Glassverkvegen
22 skalstengesfør det gis brukstillatelsetil ny
bebyggelsei felt BB1.

§ 4.2 Arkitektur og estetisk utforming
a) Kommunenskalse til at søknadspliktigtiltak, blir planlagtog utført slik at det tilfredsstiller
rimelige skjønnhetshensyn
bådei segselvog i forhold til omgivelsene. Det skalleggessærlig
vekt på høy kvalitet på den arkitektoniskeutforming og materialbruk.Ny bebyggelseskal
utformes i et nåtidig formspråk.Nye bygninger/anlegginnenfor planområdet skalvære
estetisktilpassethverandre.
b) Materialbruk: Fasadematerialerskalha et enhetlig og rolig uttrykk, og bestandigematerialer
skalbenyttes.Flerefasadematerialerpå sammebygningkan benyttesfor å redusere
høydevirkningeller størrelse.
c) Hensyn til uterom: Ved nybyggeller andre tiltak skaldet leggessærligvekt på at bygningens
eller tiltakets form, fasadeog materialbrukunderstrekerog forsterker tilliggendegate og
uterom.
d) Takform og utforming av tak: Bebyggelsenskalha fri takform.
Takoppbyggfor trapper, heiser,ventilasjoneller solcelleanleggskalgodkjennesi tillegg til de
maksimalemøne-/ og gesimshøyderinnenfor en samletestetisk/arkitektoniskvurdering.
e) Takterrasser:Eventuelletakterrasserskalutformes slik at den blir til minst mulig sjenansefor
nabo,og sikre tilfredsstillendestøy-, vind- og solforhold.Takterrasserskali forhold til
utforming og størrelsetilpassesslik at den harmonerermed byggetfor øvrig.Fastmonterte
konstruksjonerinne på taket skalikke ha en byggehøydesom overstigertopp rekkverk.
Unntatt fra dette er mindre levegger.
f) Bygningsplassering
: Byggegrensa
langsGlassverkvegen
og mot nabobebyggelse
i
Glassverkvegen
24 samt Østgata4-6 liggeri formålsgrensa.For øvriggjelder byggegrenser
vist på plankartet. Boderog mindre frittstående konstruksjonerkan plasseresutenfor
nærmerenabogrense.

§ 4.3 Krav til søknad;situasjonsplanm.m.
§ 4.3.1 Søknadom ny bebyggelseskal inneholde:
a) Støyberegningmed prosjektertestøydempendetiltak dersombebyggelsenliggeri støysone.
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b) Det skalgjøresrede for forholdet til eksisterendebygninger,uteoppholdsareal,trafikkareal
etc.
Somvedleggtil søknadom byggetillatelseskaldet medfølgeen redegjørelsefor tiltakets estetikkog
en begrunnelsefor de valgsom er gjort.
§ 4.3.2 Krav om illustrasjonsplan
Søknadom byggetillatelsefor nybyggskalinneholdeillustrasjonsplanfor hele eiendommen. Med
illustrasjonsplanforståsen detaljert plan for utforming av bygningerog utomhusanleggfor ett eller
flere enkeltbyggi forhold til egentomt og de nærmesteomgivelser.Illustrasjonsplanenskal
godkjennesav kommunensom en del av byggesøknaden
etter at naboerog andre berørte parter er
gitt anledningtil å uttale seg.
Innhold i illustrasjonsplan
Illustrasjonsplanenskalutarbeidesi målestokk1:500og tydelig visei den grad det er
relevant:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bebyggelsens
plassering,hovedform,dimensjonerog møneretninger.
Tomtegrenser.
Utforming av private og felles tilgjengeligeuteoppholdsarealerog eventuell
takterrasse.
Utforming av adkomsttil parkeringskjeller.
Tilretteleggingfor universellutforming.
Anleggfor vann,avløpog overvann.
Areal for avfallshåndtering.
Detaljeringog trasé for flomvei.

Med illustrasjonsplanenskaldet følge:
a) Terreng- og bebyggelsessnittsom viser sammenhengenmellom ny og eksisterende
bebyggelse,. Terrengsnittskalvise eksisterendeog nytt terreng, herunder
bebyggelsepå naboeiendommene
.
b) Vurderingav konsekvenserfor nye og eksisterendeboliger med tanke på solforhold,
uteareal, trafikksikkerhetog støy.

§ 4.4 Parkering
Parkeringsdekningen
for nye boliger skalværemellom 1,5 og 2,0 plasseri snitt pr. leilighet, inkl.
gjesteparkering.Minimum 5 % skalvære tilpassetbevegelseshemmede,
hvor plasseringenskalvære
nærmestmulig inngangsparti/heis.
I utregningav BYAskal18m2 pr- p-plasspå terreng leggestil grunn.
For utbyggingi felt BKB1-2 skaloffentlig p-plasspå sørsidenav Glassverkvegenbenyttessom
kundeparkering.
Ansattparkeringskalværepå egeneiendom.

§ 4.5 Tekniskeanlegg
Nye høyspentlinjer,fordelingsnettfor strømforsyningog for tele-/tv - /datakommunikasjonog
lignendeskalinnenfor planområdetleggessom jordkabler.Tilsvarendegjelderved større
utskiftningereller utbedringerav eksisterendenett. Innenfor alle formål – med unntak av
trafikkareal,kan det tillates plassertsmåtekniskefellesanleggsom nettstasjoner(småtrafoer /
kabelskap)osv.Utforming av slikeanleggskalbeskrivesi søknadom tiltak. Det sammegjelder kabler
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og ledninger.Anleggenemå plasseresog utformes slik at de praktiskog estetisker til minst mulig
sjenanse.

§ 4.6 Avfallshåndtering
Plasseringav renovasjonsbeholdere
skalvære under tak eller i nedgravdeavfallsbeholdere.
Plasseringog utforming av avfallsløsningerskalvisespå planer eller situasjonsplanved byggesøknad
.

§ 4.7 Overflatevann,vann og avløp
a) Søknadskali nødvendigutstrekningangitiltak og visehvordanarealerfor lokal
overvannshåndteringsikres.
b) Taknedløpskalledesut i terreng og ikke koblesdirekte på ledningsnett.
c) Overvannskalledesmed naturlig fall til LNFR
-området nord for planområdet.Det skal
tilstrebesat overvannetledesi grøntstrukturersom bidrar til forsinkelseog infiltrasjon.
d) For bortledningav overflatevannrundt byggverkskaldet tas utgangspunkti preaksepterte
ytelser gitt i tekniskforskrift.
e) Det skaletableresen flomvei gjennomområdemerket som sikringssoneH190. Flomveien
skalha et jevnt fall gjennomområdet og en breddepå minimum 5 meter. Detaljeringav
flomveienmå inngåi detaljprosjekteringen jf. § 4.3.2h).
f) Fordrøyningav overvannskalhåndterespå egeneiendom.

§ 4.8 Universellutforming og tilgjengelig boenhet
Utforming skalskje i henholdtil gjeldendetekniskforskrift for tidspunktet for byggesøknaden.

§ 4.9 Private uteoppholdsareal
Solforhold: Privateuteplasserskalha solinnfalli sommerhalvåret.
Areal som er ment å tjene som fellesoppholds-, leke- eller parkeringsarealfor eiendommen,kan ikke
tilleggesenkeltseksjonersom tilleggsarealdersomeiendommenblir seksjonert.

§ 4.10 Elektromagnetiskefelt
Ved nyanleggav trafoer, nettstasjonerog høyspenteledninger/kabler,og ved arealdisponering
inntil/over slikeanlegg,skaldet søkeså unngåat boliger og lekeplasserutsettes for
elektromagnetiskefelt over 0,4 µT (mikroTesla)fra disseanleggene.

§ 4.11 Energiforsyningog miljø
Om tiltaket gis plikt til tilknytning til fjernvarmeanleggavgjøresav gjeldendekommunaltkrav på
tidspunkt for innsendingav rammesøknad.
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§ 4.12 Automatisk fredete kulturminner
Dersomdet i forbindelsemed tiltak i markablir funnet automatiskfredete kulturminner som ikke er
kjent, skalarbeidet straksstansesi den grad det berører kulturminneneeller deressikringssonerpå
fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skalsnarestsendestil kulturminnemyndighetenei
Opplandfylkeskommuneslik at vernemyndighetenekan gjennomføreen befaringog avklareom
tiltaket kan gjennomføresog eventuelt vilkårenefor dette.

§5

BEBYGGELSE
OGANLEGG

§ 5.1 Bolig - blokkbebyggelse(BB1)
§ 5.1.1 Utnyttelse:
BB1 skalbenyttestil bolig i blokkbebyggelsemed parkeringskjeller og tilhørendefelles
uteoppholdsareal. Gjesteparkeringkan plasserespå terreng.
Bebygdareal (BYA)kan væreopp til 50 %.
§ 5.1.2 Byggehøyder
Maks tillatt møne- og gesimshøydeskalikke overskridekotehøydeC+152,5.
Maksimaltillatt kotehøydefor mindre takoppbygg/heistårner C+154,0.
Oppgitte høyderer basertpå kartgrunnlagmed vertikaldatumNN2000.
§ 5.1.3 Bygningsvolumer
Nye boligblokkerskalframståsom punkthusmed maks.fasadelengde20 meter.
Avstandmellom blokkeneskalværemin. 10 meter.
§ 5.1.4 Krav til felles uteoppholdsareal/møteplass
Det skalavsettesfelles uteoppholdsareali forbindelsemed boligene. Minimum størrelseskalvære
200 m2 hvoravmin 50 % skalha en grønnutforming. Uteoppholdsarealetskalinneholdeminimum to
benkerog enkle lekeapparat.

§ 5.1.5 Private uteoppholdsareal
a) Boligunder 100 m2 BRAskali hovedsakha privat uteoppholdsarealtilsvarendeminimum 6
m2 egenbalkong.
b) Boligover 100 m2 BRAskalha privat uteoppholdsarealsom utgjør minimum 10 m2 egen
balkong/takterrasse.
c) Feltet skalha adkomstsom vist på plankartet.
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§ 5.2 Kombinert formål: Bolig/forretning/kontor (BKB1)

§ 5.2.1 Utnyttelse:
Områdetreguleresfor bebyggelsemed kombinasjonav bolig, forretninger og kontorvirksomhet.I
tillegg tillates bevertningog tjenesteyting. Gateplanskalså langt som mulig benyttestil forretningseller kontorvirksomhet.
Bebygdareal (BYA)kan væreopp til 85 % på den enkelte eiendom.
§ 5.2.2 Byggehøyder:
Maks tillatt møne- og gesimshøydeskalikke overskride9,5 m målt fra høyestepunkt i
Glassverkvegen.
Maksimaltillatt høydefor takoppbygg/heistårn er 11 m mål fra sammepunkt.

§ 5.2.3 Adkomst og parkering:
Fellesparkeringsplass
på sørsidenav Glassverkvegen
skalbenyttessom hovedkundeparkeringtil
forretningsvirksomhet.Det kan etablereskundeinngangmot nord, som en sekundærinngang.
Vareleveringtil Glassverkvegen
22 skalforegåvia Svenåvegen
/ o_V12 i reguleringsplanfor Verkevika
– Toso.
De enkelte eiendommeneskalha atkomstersom vist på plankartet.

§ 5.3 Kombinert formål: Bolig/forretning/kontor (BKB2)
§ 5.3.1 Utnyttelse:
Områdetreguleresfor bebyggelsemed kombinasjonav bolig, forretninger og kontorvirksomhet.I
tillegg tillates bevertningog tjenesteyting.Områdetkan benyttes100 % til boligformål. Det kan
avsettesinntil 10 parkeringsplasser
på bakkeplanforbeholdt virksomheti felt BKB1/Glassverkvegen
22.
Bebygdareal (BYA)kan væreopp til 70 %.
§ 5.3.2 Byggehøyder:
Maks tillatt møne- og gesimshøydeskalikke overskridekotehøydeC+152,5.
Maksimaltillatt kotehøydefor mindre takoppbygg/heistårner C+154,0.
Oppgitte høyderer basertpå kartgrunnlagmed vertikaldatumNN2000.

§ 5.3.3 Adkomst og parkering:
Feltet skal ha adkomstsom vist på plankartet.
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§6

SONE
R MEDSÆRLIG
ANGITTHENSYN
(PBL§ 12-6)

§ 6.1 Støysoner (H210 og H220):
Retningslinjefor behandlingav støy i arealplanlegging(T-1442/2016) og NS8175:2012skalleggestil
grunn for støyskjermingstiltak.

§ 6.2 Sikringssonefor etablering av flomvei (H190)
I sikringssoneH190skal det etableresflomvei iht. § 4.7 e).

§7

BESTEMMELSESOMRÅDE
(PBL§ 12-7)

§ 7.1 Midlertidig anleggs- og riggområde(#19)
§ 7.1.1 Midlertidig anleggs- og riggområdekan i anleggsperiodennyttes som riggplass,lagringav
materialer,utstyr o.l. Stabilitetshensynkan sette lastbegrensningerpå riggområdet.
§ 7.1.2 Anleggsområderskalsikresslik at uvedkommendeikke kan kommeinn på områdene.
§ 7.1.3 Etter avsluttet anleggsperiodeopphørerden midlertidige bruken,områdeneistandsettesog
tilbakeførestil formål ved anleggsstarteller til godkjentformål i samsvarmed vedtatt arealplan.Det
skalgis skriftlig meldingtil kommunennår tilbakeføringer gjennomført.
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