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DETAU REGULERING FOR HAM RAN BOLIGOM RÅDE

Reguleringsbestem meiser

Plan-ID:

Saksnummer:

1. Planenshensikt

Hensikten med planen er aut arbeide en det alj reguleringsplan for boliger i Ham ran, og samt idig

ivareta jo rdbruksarealer for omkringliggende områder.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
- - - - - - - - - - - - - - - -

2.1 Funksjons- og kvalitetskrav($ 12-7 nr. 4)

2.1.1 Estet isk utforming

Kommunen skal ved sin behandling av bygget illatelser påse at bygninger og anlegg får en god

ut førelse med hensyn t il form, takvinkel, mone retning, materialvalg og fargesett ing.
Kravet gjelder også ut hus og garasjer .

2 .1.2 Universell ut forming

Tilgjengelighet for alle skal i størst mulig grad sikres gjennom universell ut forming, j f . forskrift

om tekniske krav t il byggverk (TEK 17).

2.1.3 Terrengin ngrep

Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte. Bebyggelse og andre t ilt ak skal planlegges

slik at det blir minst mulig synlige sår i t errenget . Under byggearbeider skal det et terstrebes a
ta vare på mest mulig av den eksist erende vegetasj onen. Grøft er, vegskj æringer og fyllinger

skal arronderes og reveget eres med stedegne arter, så raskt som mulig ett er inngrepet.

Graving av grøft er over de ulike tomt ene, i forbindelse med framføring av nødvendig

ledningsnett , t illates.

2.1.4 Tekniske anlegg

Det alj planer for tekniske anlegg (veg, vann og avløp) ut formes i t råd med kommunens VA-

norm. I detaljplanene skal t ilst rekkelig slokkevann sikres.

Ved et ablering av nye st ikkrenner, skal disse dimensjoneres til at ale mini mum 200-

årsflom, med en sikkerhetsmargin på 20 %.

Framføring av EL, t ele, fiber, mm skal skje med jordkabel.

Nettstasjon/ t rafostasjon og fordelingsskap skal ha materialbruk og fa rge som fastsatt i

pkt  2.1.1.
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2.1.5 At komst

Tomt ene skal ha atkomst fra den veg som fremgår av plankartet , eller med pil på plankart et.

At komst punkt kan j usteres / forskyves for best mulig plassering ett er at tomt a er oppmålt.

2.1.6 Skn ad  om  tilt ak

I forbindelse med søknad om t iltak, skal det vedlegges sit uasjonsplan i målestokk

1:500 (eller bedre), som viser adkomst t il eiendommen, bygningers plassering, avst ander t il

nabobebyggelse, behandling av eksisterende vegetasjon, terrengbearbeiding, opparbeidelse

av uteareal, event uelle forstøt ningsmurer og veg- og parkering slosninger.

Det skal videre vedlegges fasadet egninger og redegjøres for fargebruk og vurdering av

t ilt akets estet iske sider, både i forhold t il seg selv, omgivelsene; t ilt akets fjernvirkning og

hvordan bebyggelsen er t ilpasset eksisterende t erreng. Det skal vedlegges målsatt e

snitt / perspekt iv/ profi l av tomta, med planlagt bebyggelse. Det vises for øvrig t il pkt . 2.1.3 0g

3.1.1 om t errengt ilpasning.

Fargesett ing skal angis i søknad om t iltak, og skal godkj ennes av kommunen.

2.1.7 Anle ggsfasen

Ut bygger er ansvarlig for at det ikke oppstår unødvendig st øy- og støvplager for omgivelsene,

og at vann og grunn som berøres av ut byggingen ikke blir forurenset .

Ut bygger plikt er å gjennomføre t ilt ak for å sikre at anleggsarbeidet ikke medfører

uakseptabel helse- og milj@risiko, og at anleggsarbeidet ikke medfr er

forurensningsspredning eller fa re for skade på helse og miljø. Byggherreforskrift ens

sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan skal legges t il grunn.

2.2 Kulturmiljø og naturmangfold ($ 12-7 nr.6)

2.2.1 Arkeologiske kult urminner

Dersom det i forbindelse med t ilt ak i marken oppdages automat isk fredet e kult urminner som

t idligere ikke er kjent , skal arbeidet st anses i den ut st rekning det berører kult urminnene eller

deres sikringssone på fem met er. Det er vikt ig at også de som utf ører arbeidet i marken

gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om f unn skal st raks sendes Innlandet

fylkeskommune, j f . lov om kult urminner § 8 annet ledd.

2.2.2 Nat urmangfoldloyen

Biologisk mangfold skal ivaretas med grunnlag i prinsippene i Nat urmangfoldloven.
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2.3 M iljokvalit et (5 12-7 nr.3)

2.3.1 Radon

Jfr .  TEK-17, § 13-15  skal bygninger for varig opphold sikres mot radonkonsent rasjon i inneluft

over 100 Ba/ m?. Dersom radonfa ren for den enkelt e t omt ikke er avkreft et, skal det gjøres

t ilt ak mot radonst råling ved bygging.

2.4 Samfunnssikkerhet (§ 12-7 nr. 1, 2, 4)

2.4.1 Overvann

Overvann skal håndteres på egen eiendom, hovedsakelig ved infi lt rasjon i grunn. Veger i

planområdet skal opparbeides med t ilst rekkelig grøft eareal for håndtering av overvann fra

vegflatene.

Lekeområdet skal opparbeides på en slik måt e at det fungerer som nat urlig

fordrøyningsbasseng i perioder med mye smeltevann/ nedbør.

2.5 Vannbåren varme og fjernvarme ($ 12-7 nr. 8)

Nye bygg skal t i lrett elegges for miljøvennlige løsninger, med t anke på energiut nytt ing og

oppvarming. Det er ikke t i llatt å inst allere varmeinst allasjon for fossilt brensel i nye bygg (jf.

TEK17).

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

3.1  Frittlig gende boligb ebyggelse (BFS1-18)

3.1.1 Terre ngtil pasning

Bygningers plassering og form skal best mulig t ilpasses t errenget på den enkelt e t omt , bl.a.

skal und vend ig ut sj akting av t erreng og høye fyllinger (st ein/ løsmasse) unngås.

3 .1.2  Ut nyt t elsesgrad

Maksimalt t illat t bebygd areal pr. tomt er BYA 30 % inkludert garasj e/ ut hus/ anneks.

Biloppst illingsplasser skal regnes med i bebygd areal med 18 m2 per oppst illingsplass.

Tomtene kan ikke deles opp.

3.1.3  Bygningstype og byggehøyder

Innenfor formålet t illat es oppført fr itt liggende boligbebyggelse i innt il t o et asj er, samt

ti lhare nde garasje/ carport og ut hus.

Byggehøyder skal beregnes etter t errengets eksist erende gjennomsnit tsnivå. Dett e er

illust rert på neste side med figur fra veilederen «Grad av utnytt ing» (utgitt 2014), fra KMD.

Rød linj e viser gj ennomsnittsnivået , dvs. hvor høyden måles fra.
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For asikre en best mulig terrengt ilpasning kan hovedbygning på t omt ene BFS2, BFS3, BFS13

og BFS14 oppføres med sokkeletasje. Hovedbygning med sokkeletasj e t illat es oppført med

gesimshøyde innt il 7,0 met er og mønehøyde inntil 9,5 meter over ferdig planert terrengs

gjennomsnit tsnivå rundt bygningen.

På de flatere t omt ene BFS1, BFS4-12 0g BFS15-18 kan hovedbygning t illat es uten

sokkeletasje. Hovedbygning med 2 etasjer t illates oppført med gesimshøyde innti l 7,0 meter

og mønehøyde innt il 9,5 met er over ferdig planert terrengs gjennomsnitt snivå rundt

bygningen.

Det ti llates 1,5 et asjes bygning med maksimum gesimshy de 5,5 m og mønehøyde 7,8 m.

1,5 etasjes bygning med ark eller t akopplett defineres med maksimum gesimsh o yde 7,8 m

for ark og t akoppl ett og mone hy de 7,8 m.

Synlig grunnmur over planert terreng skal ikke overst ige 0,7 meter. Høyere synlig grunnmur

kan godkjennes på begrensede deler av bygning, eksempelvis i skråning eller ved innebygd

garasje.

Garasj e, ut hus og anneks skal underordne seg hovedbygning.

3.1.4 Byggegrenser

Generell byggegrense er 4 m fra tomtegrense.

Fritt liggende garasje/ carport på innt il 50 m2 kan godkjennes innt il 2 m fra veg, så lenge

åpningen pa garasjen/ carpor t en ikke vender ut mot vegen.

3.1.5 Fasade, t ak og farger

Bygningers kledning skal i hovedsak være av t re, og utvendig farger skal ha en dempet fa rge

innen jordfargeskala (rødskala, brunskala eller gråskala) som ikke skiller seg ut eller gir
dominerende fjernvirkning av bygningene. Materialene skal være matt e i overflaten. M indre

detaljer, som f.eks. vinduer og vindskier, kan gis avvikende farger.
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Bygningene skal i hovedregel ha skrå t akform, med takvinkel minimum 18 grader. Kommunen

kan godkj enne annen takform ett er søknad.

Takt ekking skal være mørk og mat t i overflat e og fa rge. Blanke t akplater er ikke t illat t. Det
t illat es et ablering av so lcellepanel på t ak.

3.1.6 Parkering og biloppst illingsplass

På hver tomt skal det avsett es oppst illingsplass for minst to bile r. Garasje/ carport regnes som

biloppst illingsplass.

3.1.7 Vann og avlop

Boliger skal kobles t il fellesanlegg for vann og avløp. Kravet gjelder ikke for garasjer/ carport

og ut hus. Overvann, t akvann og drensvann håndteres på egen eiendom.

3.1.8 Gjerder og inst allasjoner

Det t illat es oppset t av gjerde i eiendomsgrensene. Høyde på gjerde kan være inntil 1,1 m.

3.2 Energianlegg (BE1 )

Innenfor formålet t illates oppført nettst asjon, for boligområdet. Det må sikres vegat komst

for last ebil t il nett st asjonen. Det er generelt byggeforbud på 5 m rundt nettst asjonen.

3.3 Lekepla ss (BLK1 )

Det skal anlegges felles lekeplass for boligområdet . Lekeplassen skai opparbeides med enkel

t errengbearbeiding. Det kan etableres lekeapparater, møbler, inst allasj oner, vegetasjon og
ulike typer dekke som tj ener områdets f unksjon som lekeplass, ut eoppholdsareal og/ eller
samlingsst ed.

Stedegen vegetasjon og nat urlige t errengformer skal fort rinnsvis tas vare på, og pleies på en

slik måt e at området fremstår med grønt preg.

Lekeplassen skal t ilfredsst ille krav t il universell utforming jf . TEK 17 5 8-3 nr. 5 a.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ($ 12-5 nr 2)
- - - - - -
4.

4 .1 Kjoreveg (SKV1-2)

SKVl omfatter adkomstveg t il Hamran bolig omrade. Vegen regulerer adkomst t il tomt ene

BFS1-14, 0g har regulert bredde på 5 m. Vegen er dimensjonert for lastebil med

kjøremønst er B.

SKV2 omfatter adkomstveg t il t omtene BFS12 og BFS15-18. Vegen er regulert med 4,5 m

bredde.

4.2 Annen veggrunn - grøntareal

Annen veggrunn omfatt er sideareal og grøfter langs kjørevegene innen planområdet.

Områdene skal opparbeides og ferdigst illes samt idig med t illiggende vegareal.
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s. Grønnstruktur (§ 12-5 nr 3)----------------------
5.1 Turveg/ gangveg(GTV1-3)

Turvegene skal opparbeides med enkel standard og grusdekke. GTVl og GTV2 er regulert

med 3m bredde. GTV3 er regulert med 2 m bredde.

GTVl og GTV2 skal vint erbrøyt es.

5.2 Vegetasjonsskjerm (GV1)

Innen formålet er plukkhogst, t ynning og skjøt sel t illatt , i den grad dett e fremmer

vegetasj onsskjermens formål, eller bidrar ti l abedre sol- og lysforhold. Flat ehogst er ikke

t illat t. Event uell replant ning skal være av stedlig vegetasjon.

Landbruks-, natur- og fr iluft sformål samt reindrift ($ 12-5 nr 5)
- - - - -
6.

6.1 Landbruksformål (UOl -2}

Innenfor formålet t illat es arealbruk og t ilt ak som er i samsvar med arealbruksformålet

j ordbruk. Området forvalt es ut over dette gjennom særlovgivningen Uord loven, skogloven

mv.).

6.2 Friluft sformål (Lfl -2)

I områdene avsatt t il fr iluftsformål t illates ikke nydyrking, flat ehogst eller oppføring av nye

drift sbygninger i landbruk. Veget asjonen i områdene skal i størst mulig grad bevares og

kult iveres på en slik måt e at veget asjonsbildet over t id bevares.

7. Bestemmelser t il hensynsson er  (5$  12-6, 12-7 og 11-8)
r ot

7.1 Sikrings-, sty - og faresoner (§ 11-8 a)

7 .1.1 Sikringssone fr isikt

Innenfor fr isikt sone ne skal det ikke være sikt hindringer som er høyere enn 0,5 m over

kjørebanenivå. Enkeltelementer som oppstammede t rær, stolper eller lignende, med

diameter mindre enn 0,15 m, kan t i llat es.

Frisikt reguleres t il 6 m x 50 m.

7.1.2 Faresone hy spent, H370 1

H370_1 omf atter fareområde for eksisterende 220 kV høyspent linje. Innenfor faresonen

t illat es ikke et ablering av bebyggelse for permanent eller varig opphold. Ved flytt ing av

høyspent linjen, eller omlegging t il jordkabel, skal faresonen fast sett es av linjeeier.

7.1.3 Faresone h@yspent, H370 2

H370_2 omf att er regulert net tst asjon. Innenfor faresonen t illat es ikke etablering av
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bebyggelse for permanent eller varig opphold. Ved flyt t ing av nettstasjonen, skal faresonen

fast settes av linjeeier.

7.2 Særlig hensyn til landskap (§11-8 c)

7.2.1 Hensy n Landskap

Innenfor hensynsone for landskap, H550_1, skal det ikke fj ernes veget asjon, eller utføres

terrengbearbeiding som fører t il eksponering av boligbebyggelsen. Det t illates plukkhogst for

skj øtsel av veget asj onsbelt et og t omt enearealet .

8. Rekkefølgebestem meiser

8.1 VA-plan

Før t i lt ak i planområdet kan igangsett es skal det foreligge godkjent VA-plan for boligtomtene.

Planen skal godkj ennes av kommunen.

8.2 Teknisk infrast ruktur

All graving knyt tet t il teknisk infrast rukt ur skal foregå etter helhet lig, på forhånd godkjent

plan.

Før det gis brukst illat else for ny bebyggelse skal t ekniske anlegg og samfunnstjenester som

adkomstveg, vann- og avløpsanlegg og energiforsyning være et ablert i henhold t il godkjent e

planer.

8.3 Gangveg/ turveg

Det skal opparbeides t raf ikksikker gangforbindelse mellom boligfeltet og FV30 før det gis

brukst il latelse for ny boligbebyggelse. Dett e omfatt er opparbeidelse av GTVl og GTV3, samt

gangveg fra parkeringsplassen i Hamran ned til R rosveien 2076, som vist i fig. 6.9 i

planbeskrivelsen.

8.4 Lekeplass

Lekeplassen skal opparbeides med enkel t errengbearbeiding og apparater før det gis

brukst illatelse for ny bebyggelse.
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