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Bestemmelsene er revidert: 27.08.2019 

 

1 Avgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med målestokk på 1:1000 ved 

utskrift i A1-format, datert 11.05.18. Vertikalt nivå 3 er vist som utsnitt på plankartet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling  Dato Sak 

Kunngjøring av oppstart av planarbeid  17.06.16  

1. Gangs behandling i formannskapet 22.05.18 59/18 

1.   Gangs offentlig ettersyn 01.06.18 – 31.08.18  

2. Gangs behandling i formannskapet 20.05.19 45/19 

2.   Gangs offentlig ettersyn 03.06.19 – 20.07.19  

3. Gangs behandling i formannskapet 03.09.19 75/19 

Vedtatt av Sel kommunestyre: 23.09.19 53/19 
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2 Reguleringsformål 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål:  

 

2.1 Vertikalnivå 2 (på grunnen) 

 

2.2 Vertikal nivå 3 (over grunnen)  

Arealformål Feltnavn 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr 2) 

Kjøreveg (sosi 2011)  

 

 

 

 

Arealformål Feltnavn 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr 1) 

Boligbebyggelse (sosi 1110) B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 

Undervisning (sosi 1162) BU1 

Kulturinstitusjon (sosi 1167) KU1 

Bensinstasjon (sosi 1360) BV1 

Bolig/forretning/kontor (sosi 1802) 

 

BFK1, BFK2, BFK3, BFK4, BFK5, BFK6, BFK7, 

BFK8, BFK9, BFK10, BFK11, BFK12, BFK13,  

BFK14, BFK15, BFK16 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr 2) 

Veg – privat (sosi 2010)  FA1, FA2 

Kjøreveg – offentlig (sosi 2011)  

Fortau – offentlig (sosi 2012)  

Torg (sosi 2013)  ST1, ST2 

Gang- og sykkelveg (sosi 2015)  

Annen veggrunn – teknisk anlegg (sosi 2018)   

Annen veggrunn – grønnstruktur (sosi 2019)  

Parkeringsplass – offentlig og privat (sosi 2082) o_SPP1, o_SPP2, SPP3, o_SPP4, SPP5, o_SPP6, 

o_SPP7, SPP8, SPP9 
Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr 3) 

Friområde (sosi 3040)   

Park (sosi 3050)  GP1, GP2 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5, nr 6) 

Naturområde i sjø og vassdrag (sosi 6610) 



PLANBESTEMMELSER – OMRÅDEREGULERING OTTA SENTRUM ØST 

Vedtatt 23.09.2019   Side 3 av 15 

3 Hensynssoner 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert til følgende hensynssoner: 

 

Sikringssone  

� Frisikt (sosi 140) 

� Flomforebygging (sosi 190) 

Støysone 

� Gul sone iht. rundskriv T-1442 (sosi 220)  

� Rød sone iht. rundskriv T-1442 (sosi 210)  

Faresone 

� Flomfare (sosi 320) 

Soner med særlig angitt hensyn 

� Kulturmiljø (sosi 570)  

� Grønnstruktur (sosi 540) 

 

4 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

4.1 Universell utforming 

Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle nye bygg, fellesarealer, 

utearealer og anlegg som er rettet mot allmennheten og skal bygge på den til enhver tid 

gjeldende forskrift.   

 

4.2 Utforming, estetiske krav og bruk av arealer 

a) Nye bygninger og anlegg, samt tiltak, tilbygg, påbygg eller endring av eksisterende 

bebyggelse, skal ta særskilt hensyn til kvartalets egenart, med samspill mellom 

bygninger i samme strøk. 

b) Alle nybygg i områder for småhusbebyggelse skal ha fasadekledning med trepanel som 

hovedmateriale.  

c) Alle nybygg i øvrige områder skal ha fasadekledning med trepanel eller pussede flater 

som hovedmateriale.  

d) Siktelinjene skal sikres åpne og kvartalsstrukturen bevares. Et felt på minimum 8 m 

bredde, som hovedregel med utgangspunkt i senter gate, skal være fri for bebyggelse.  

e) Bygg, anlegg og offentlige uteoppholdsareal skal ha høy estetisk kvalitet både i seg selv 

og i forhold til omgivelsene. Tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar med 
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funksjon og med respekt for naturgitte og bebygde omgivelser. Fargene skal variere 

mellom fargene i gjeldende bydesignprogram for Otta sentrum. Skjemmende farger 

tillates ikke og kan kreves endret. 

 
4.3 Byggegrenser 

a) Byggegrense mot elvekanten er minimum 14 m (middel vannstand). Mindre 

bygningsvolum med fotavtrykk maks 36 m2 kan oppføres inntil 10 m fra elvekant.  

b) Byggegrense mot jernbanen er 20 m fra nærmeste midtspors senterlinje.  

c) Byggegrense fra Skansen er 12 m fra senterlinje. Byggegrense fra Riksvei 15 er 15 m fra 

senterlinje.  

d) Statens vegvesen skal ha tilstrekkelig plass for inspeksjon, drift og vedlikehold av 

høgbrua. Det skal være en fri avstand på minst 2 meter fra alle brudeler (fundamenter, 

pilarer, landkar, bruplate etc.) Det skal også kunne utføres vedlikehold i underkant av 

brua (som meisling, overflatebehandling, montering av drenering mv.).  

 

 

4.4 Krav til utomhusplan  

Ved byggesøknad skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:500, som viser eksisterende 

og planlagt bebyggelse, samt den ubebygde del av tomtas utnyttelse. Ved oppføring av 

nybygg skal utomhusplanen også vise reguleringsgrenser (formålsgrenser), byggegrenser og 

tomtegrenser, terrengbehandling, bygningers plassering, høyde og utforming, atkomst, 

parkering, forstøtningsmurer, utforming av utearealer og beplantning. Det skal også 

redegjøres for detaljert håndtering av overvann (terrengendringer, høyder, løsning for 

overvannssystemer mv.).  

 

4.5 Mindre, tekniske bygninger  

Trafoer, pumpestasjoner og andre mindre, tekniske bygninger kan plasseres uavhengig av 

reguleringsformål. De skal godkjennes av kommunen. Det er tillatt å legge frem 

høyspentkabler, føre opp nettstasjoner og annen infrastruktur innenfor formålene for 

bebyggelse og anlegg. Interne byggegrenser innenfor byggeformålene mot høgspent, 

nettstasjon osv. avklares med anleggseier som en del av byggesaken.  

 

 

4.6 Sykkelparkering 

Sentrale plasser i sentrum skal ha parkeringsmuligheter for sykkel, fortrinnsvis under tak. Ved 

sambruk og fellesløsninger kan parkeringskravet reduseres. 
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Krav til parkeringsplasser for sykkel: 

Formål Antall sykkelplasser 

Bolig 1-3 plasser pr. bolig 

Skole 0,5 plass pr. elev 

Bedrift/kontor/industri  0,3-0,5 plass pr. ansatt 

Forretning/detaljhandel/kjøpesenter Min. 2 plasser pr. 50 m2  

Kultur- og idrettsarenaer 2 sykkelplasser pr. 10 seter 

 

 

4.7 Parkering  

Arealkrav pr. biloppstillingsplass er minimum 15 m2 for alle frittstående plasser. For 

frittliggende småhusbebyggelse og carport/garasje skal biloppstillingsplassene være 18 m2. I 

parkeringsanlegg minimum 25 m2 inkludert kjøreareal. Parkeringsplasser på bakkeplan skal 

avgrenses mot gate med beplantning. Større p-plasser skal inndeles med beplantning.   

 

For offentlige bygg, næringsbygg, forsamlingslokaler og større boligprosjekter skal minst 10 

% (minimum 2) av parkeringsplassene utformes for og reserveres funksjonshemmede. 

Plassene skal lokaliseres nærmest mulig hovedinngangen. Arealkrav for HC-plasser er 3,5 m x 

6 m. Et tilstrekkelig antall av p-plassene skal reserveres el-bil med mulighet for lading.  

 

Ved beregning av krav til p-plasser skal beregningsgrunnlaget alltid rundes oppover til 

nærmeste hele plass. Ved sambruk og fellesløsninger kan parkeringskravet reduseres for 

kontor, forretning og service, og industri/lager.  

 

Krav til parkeringsplasser for bil: 

Formål Grunnlag pr. 

parkeringsplass  

Antall 

biloppstillingsplasser 

Boenhet Over 70 m2 2,0 

Boenhet Under 70 m2 1,5 

Boenhet Under 50 m2 1,0 

Kontor Pr. 50 m2 1,0 

Forretning og service  Pr. 50 m2 1,0 

Industri/lager Pr. 100 m2 1,0 

 

I områdene nord for Storgata regulert til bolig/forretning/kontor, BFK1 til og med BFK10 kan 
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det ved større utbygging av forretning/kontor over 2000 m2 reduseres antall 

biloppstillingsplasser pr. 50 m2 ned mot 0,5 biloppstillingsplass pr. 50 m2.   

 

For areal som ikke gir behov for parkering (teknisk rom, lager, søppelhåndtering) skal det 

ikke beregnes p-plasser. 

 
 
4.8 Vegetasjon og terrengbehandling 

Fysiske inngrep skal i størst mulig grad ivareta eksisterende terrengformasjon og 

naturelementer. Ved beplanting skal det ikke benyttes fremmede arter som fortrenger 

naturlig stedegen vegetasjon, eller arter som kan ha negative miljøkonsekvenser. Forskrift om 

fremmede organismer legges til grunn ved beplantning. Større friske trær (stammeomkrets 

>60 cm) skal, så langt som mulig, bevares.  

 

 

4.9 Kulturmiljø  

For utbygging inntil verneverdig bebyggelse eller opp til 4 m avstand fra bygningen, skal 

høyden på det verneverdige bygget være retningsgivende for nybygget. Høydeforskjell på 

mer enn 2 etasjer skal unngås.  

 

Ved fornyelse og reparasjon skal karakteren i eksteriøret og materialbruken opprettholdes 

eller tilbakeføres til det opprinnelige dersom dette er antikvarisk og arkitektonisk 

tilfredsstillende.  

 

Rivingstillatelse krever dispensasjon fra planen og blir bare gitt i tilknytning til godkjent 

søknad for nybygg, når det er godtgjort at byggearbeid skal settes i gang straks etter rivning. 

Før rivning skal dokumentasjon sikres.  

 

 

4.10 Fjernvarme 

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme er det tilkoblingsplikt for ny bebyggelse av enhver 

kategori større enn 300 m2 BRA, samt tilbygg og hovedombygging av større areal enn 300 m2 

BRA.   

 

 

4.11 Overvannshåndtering 

Alt overvann innenfor planområdet skal håndteres og renses lokalt, på en slik måte at det 

ikke medfører økt flomfare eller forurensning nedstrøms i vassdraget. For alle tiltak skal det 

være lokal overvannsdisponering for hensiktsmessig oppsamling og bortledning av 
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overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Overvann tillates ikke ført direkte til 

harde overflater som ikke er del av anlegg for overvannshåndtering. Overvannssystem skal 

utformes slik at skader/ulemper ved flom ikke oppstår.  

 

 
4.12 Bekkekrysning 

Alle kryssende bekker/elver skal beregnes for 200 års flom. Eksisterende og nye 

stikkrenner/kulverter kontrolleres opp mot flomberegningen. Underdimensjonerte rør skiftes 

ut til å ta unna 200 års flom og utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende. Det skal benyttes 

en klimafaktor på minimum 1,4.   

 

 
4.13 Skilt og reklameinnretning 

For bestemmelser for skilt og reklameinnretning vises det til enhver tids gjeldende 

planbestemmelser i kommuneplanens arealdel.  

 
 
4.14 Krav om undersøkelser 

Ved planlegging av nye utbyggingstiltak skal det undersøkes om det foreligger forurensede 

masser innenfor områder der det er/har vært virksomheter som kan ha gitt opphav til 

grunnforurensning. Eventuell forurenset masse skal skiftes ut.  

 

 
4.15 Lagring av snø 

Det er ikke lov å etablere snøopplag innenfor planområdet. Snø kjøres bort etter behov til 

aktuelle snødeponier. Innenfor siktelinjer for kjørevei tillates ikke sikthindringer høyere enn 

0,5 meter over kjørebanen.  
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Vertikalnivå 2 (På grunnen) 

5 Bestemmelser til arealformål  

 

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

 

5.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

Byggehøyder 

- Sagtunet/Amfi (felt BFK1) og Rondatunet (felt BFK2) kan bygges inntil 4 etasjer med saltak 

pluss innredet loft, eller maks 5 etasjer med flatt tak. Bebyggelsen kan variere i etasjetall fra 

2-5. 

 

Mellom høgbrua og forlengelsen av Nordmogata: 

- Maks 4 etasjer med saltak pluss innredet loft, eller maks 5 etasjer med flatt tak.  

- Bebyggelsen kan variere i etasjetall fra 2-5. 

 

Mellom forlengelsen av Nordmogata og mellom Storgata: 

- Maks 3 etasjer med saltak pluss innredet loft, eller maks 4 etasjer med flatt tak.  

- Bebyggelsen kan variere i etasjetall fra 2-4.  

 

Halve kvartalet mellom Storgata og Vognmannsgata og mot Lågen: 

- Maks 2 etasjer med saltak pluss innredet loft, eller maks 3 etasjer med flatt tak.  

- Bebyggelsen kan variere i etasjetall fra 1-3.  

- Bebyggelsen skal trappes ned mot Vognmannsgata og mot Gudbrandsdalslågen. 

 

Grad av utnytting 

a) Bebyggelse skal oppføres innenfor den grad av tomteutnytting som er gitt ved prosent 

bebygd areal (% BYA) for hvert reguleringsformål. Parkeringsareal på bakkeplan regnes 

med i utnyttelsesgrad.  

b) Møne skal som hovedregel legges parallelt med gate. 

 

Uteoppholdsareal og lekeplasser 

a) For alle boenheter/leiligheter skal det i rimelig nærhet være uteoppholdsareal som er 

egnet til rekreasjon, lek og opphold. Areal på takterrasse/balkong er et supplement til 

lekeplasser. Uteoppholdsareal skal løses innenfor planområdet, men er ikke begrenset av 
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formålsgrensene. Uteareal skal være ferdig opparbeidet før det blir gitt brukstillatelse til 

boenhetene.  

b) Leke- og oppholdsarealer skal være skjermet mot trafikkfare, støy og forurensning. 

Arealene skal ha gunstig beliggenhet og være solbelyst i minst 5 timer ved jevndøgn. 

c) Der det etableres nye boenheter skal det fortrinnsvis dekkes areal for lek og opphold på 

egen grunn.  

 

5.1.2 Boligbebyggelse (sosi 1110) 

Grad av utnytting 

a) Maks utnyttelsesgrad er 40 % BYA.  

b) Maks 50 % BYA dersom det kan dokumenteres at parkeringsbehov/-krav og krav til 

minste uteoppholdsareal (MUA) er tilfredsstilt. MUA er 50 m2 pr. boenhet. 

c) For prosjekter som inneholder 3 eller flere nye boliger skal det avsettes min. 10 m2 til 

felles lekeplass eller uteoppholdsareal pr. boenhet. Arealet skal være tilgjengelig for alle 

boligene og skal være egnet for barns lek.  

d) Uteoppholdsareal til boenheter kan løses på hele eller deler av ikke overbygde terrasser 

og takterrasser. 

e) Maks fotavtrykk pr. bygningsvolum er 480 m2 BYA.  

Plassering 

a) Som hovedregel skal bebyggelsen plasseres med fasadeliv i tomtegrense/fortausliv. 

Tilbaketrekking kan være maks 3,0 m på inntil 1/3 av fasadens lengde.  

b) Fasadelengde mot gater og elver skal ikke være større enn 20,0 m.  

Byggehøyder 

a) Det kan oppføres bygninger i inntil 2 etasjer pluss innredet loft.  

b) Maks tillatt gesims- og mønehøyde for 1 etasjes bygg er hhv. 3,5 og 8,0 m.  

c) Maks tillatt gesims- og mønehøyde for 2 etasjes bygg er hhv. 6,0 og 10,0 m.  

Tetthet, antall og boligsammensetning/størrelse  

a) Avstand mellom bygningsvolum er minimum 4,0 m, forutsatt at brannkrav er ivaretatt og 

at nabo samtykker til oppføring av bebyggelse i en avstand mindre enn 4,0 m fra 

nabogrensa.   

Takform og/eller møneretning 

a) Tak skal utføres som saltak, valmtak eller halvvalmtak. Takvinkel skal være mellom 22 -

45 grader. Bruk av ulik takkonstruksjon og takvinkel kan tillates på mindre deler av 

bygningen.  
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Felt B7 

a) Maks fotavtrykk på bygningsmasse er 1500 m2.  

b) Maks 35 % BYA.  

c) Det tillates etablering av parkeringsanlegg for boenhetene.  

d) Bebyggelse kan oppføres i inntil 2-4 etasjer.  

e) Maks gesims- og mønehøyde er hhv. 12,0 og 15,0 m.  

 

5.1.3 Undervisning – BU1 (sosi 1162) 

Maks utnyttelsesgrad er 40 % BYA. Bebyggelse kan oppføres i inntil 3 etasjer.   

 

5.1.4 Forsamlingslokale (Solvang) – BFL1 (sosi 1165) 

Maks fotavtrykk på bygningsmasse er 480 m2.  

a) Det kan oppføres bygninger i inntil 2 etasjer pluss innredet loft.  

b) Maks tillatt gesims- og mønehøyde for 1 etasjes bygg er hhv 3,5 og 8,0 m.  

c) Maks tillatt gesims- og mønehøyde for 2 etasjes bygg er hhv 6,0 og 10,0 m. 

 

 

5.1.5 Bensinstasjon – BV1 (sosi 1360)  

Formålet omfatter arealer til bensinstasjon med tilhørende anlegg. Maks utnyttelsesgrad er 50 

%. Maks 2 etasjer med saltak pluss innredet loft, eller maks 3 etasjer med flatt tak. 

 

 

5.1.6 Bolig/forretning/kontor – BFK (sosi 1802) 

Maksimal grad av utnytting er 70-90 % BYA inkl. egendekning av parkering.  

 

Bebyggelse i en etasje skal normalt ikke tillates. Mot definerte handlegater og sentrale byrom 

som Storgata og Johan Nygårds gate fra Storgata og nordover, skal det være åpne, 

publikumsrettede aktiviteter i første etasje. 

 

Som hovedregel skal bebyggelsen plasseres med fasadeliv i tomtegrense/fortausliv. 

Tilbaketrekking skal være maks 3,0 m.  

 

For område BFK7 skal det være brutte fasader med glass/vinduer og belysning. Og i enden 

av Nordmogata og Olav Bismos gate skal fasaden være inntrukket.  

 

Bygging i område BFK9 sendes Oppland fylkeskommune ved kulturarv til uttalelse. Før 

rivningstillatelse blir gitt skal dokumentasjon sikres.  
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For område BFK17 mot Johan Nyggårdsgate skal tilbaketrekningen være minst 8 meter målt 

fra tomtegrense/fortausliv.  

 

Felt BFK10 

I den nordligste delen av kvartalet tillates det midlertidig privat bussparkering i tilknytning til 

Gnr. 220 Bnr. 291. Trafikkbildet og sikkerhet skal vurderes i detaljprosjekteringen av 

parkeringsplassen. 

 

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

 

5.2.1. Veg – FA1 og FA2 (sosi 2010)  

De regulerte felles avkjørslene FA1 og FA2 med tilhørende vei disponeres av de nevnte 

eiendommer:  

 

FA1: Gnr. 220 bnr. 27, gnr. 220 bnr. 21 og gnr. 220 bnr. 318 

FA2: Gnr. 220 bnr. 97 og gnr. 220 bnr. 96 

 

5.2.2 Kjøreveg – offentlig (sosi 2011) 

Kjørebredde skal være minimum 6 m for vanlig trafikkert kjørevei, hvorav 0,25 m er 

kantsteinsklaring på hver side. Der gateløpet er bredt nok, kan det etableres 

sykkelfelt/sykkelvei.  

 

5.2.3 Fortau – offentlig (sosi 2012)  

Fortau er minimum regulert med 2 meters bredde eller den bredden eksisterende fortau har. 

Ved detaljprosjektering kan fortauet økes i bredde dersom detaljeringen viser det gunstig. 

Dette må ses i sammenheng med bredde på kjørevei og mulighet for sykkelfelt/sykkelvei. Ved 

detaljprosjektering av gatene skal det vurderes eventuelt behov og plassering av 

kantparkering.   

 

5.2.4 Torg – ST1 og ST2 (sosi 2013) 

Torg ST1 skal føre passasjerstrømmer i aksen mellom Otta stasjon og Johan Nygårds gate. 

Opparbeidelse av torget skal ses i sammenheng med torg i detaljreguleringsplan for Otta 

stasjon og skysstasjon.  

 

Det tillates beplantning og møblering på torgene. Sterkt allergifremkallende vegetasjon skal 

ikke benyttes. Det skal også etableres overbygget sykkelparkering.  

 

Over torg ST2 tillates det kjørbar atkomst for varelevering.  
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5.2.5 Gang- og sykkelvei – offentlig (sosi 2015) 

Eksisterende gang- og sykkelvei reguleres som den er. Ny elvepromenade som gang- og 

sykkelvei reguleres med 3 m bredde, samt ny gang- og sykkelvei nord for Amfi. 

Terrengmessige tiltak nødvendig for opparbeidelse av elvepromenaden er tillatt.  

 

5.2.6 Annen veggrunn – teknisk anlegg (sosi 2018) 

Omfatter brukar/søyler tilhørende høgbrua hvor Rv. 15 går over deler av planområdet.  

 

 

5.2.7 Annen veggrunn - grønnstruktur (sosi 2019) 

Vegetasjon skal være et visuelt skille mellom kjørevei og tilgrensende arealformål. 

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.  

 

 

5.2.8 Parkeringsplass – offentlig og privat (sosi 2082) 

Felt SPP1-SPP7 skal benyttes til parkeringsplasser. o_SPP1, o_SPP2, o_SPP4, o_SPP6 og 

o_SPP7 er offentlige parkeringsplasser. Terrengmessige tiltak nødvendig for opparbeidelse av 

parkeringsplasser er tillatt. Det er tillatt å bygge p-hus eller parkeringsanlegg over flere plan. 

Høyde på p-hus eller p-anlegg skal ikke overstige byggehøyder som er gitt for planområdet 

under punkt 5.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg. Byggehøyder for o_SPP1 

skal ikke overstige 5 etasjer. 

 

5.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

5.3.1 Friområde (sosi 3040)  

Friområdene skal være tilgjengelig for allmenheten.  

 

5.3.2 Park – GP1 og GP2 (sosi 3050)  

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Arealets utforming og beplanting 

skal ha tilfredsstillende kvaliteter i forhold til sol og lys, støy og annen miljøbelastning. 

Parkene skal være tilgjengelige for allmenheten.  

 

5.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-
5 nr. 6) 

5.4.1 Naturområde i sjø og vassdrag (sosi 6610) 

Omfatter vassdragene Gudbrandsdalslågen og Otta-elva. 
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Vertikalnivå 3 (Over grunnen) 

6 Bestemmelser til arealformål  

 

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

 

6.1.1 Kjøreveg (sosi 2011) 

Omfatter kjørevei for Rv. 15 som går over deler av planområdet. 

  

7 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

 

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

 

Frisikt (sosi 140) 

Innenfor frisiktsonen tillates det ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 meter over 

kjørebanen. Innenfor frisiktlinjene kan det stå nødvendige skiltstolper samt høystammede 

trær med opptil 25 cm i diameter målt 1 m over bakken.   

 

Sikringssoner (sosi 190)  

Område har til hensikt å sikre areal for opparbeidelse, vedlikehold og reparasjon av 

flomforebyggingen. Det er forbudt med lagring og tiltak oppå sikringen, men det åpnes for 

vedlikehold og adgang ved hendelser. 

Område skal opparbeides og benyttes som gangvei.  

 

Støysone 

- Gul sone iht. rundskriv T-1441 (sosi 220)  

- Rød sone iht. rundskriv T-1442 (sosi 210) 

 

I kommuneplanens arealdel er sentrumsformålet avsatt som avvikssone for støy (Pbl 11-8). 

Det innbefatter i områdereguleringsplanen formålet kombinert bolig/forretning/kontor, samt 

formålet undervisning – BU1. Innenfor disse områdene kan utbygging av nye bygninger til 

støyfølsomt bruksformål lokaliseres i områder med støynivå opp til Lden 70 dB fra vei og Lden 

73 dB fra jernbane. Dette forutsetter at: 
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a) Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side.  

b) Minst halvparten av oppholdsrommene og minimum 1 av soverommene i hver boenhet skal     

ha vindu mot stille side (Støynivå under Lden 55 utenfor fasade). 

c) Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 

støyutsatt side, skal ha balansert, mekanisk ventilasjon.  

d) I området regulert til kombinert formål bolig/forretning/kontor (BFK) skal forretning/kontor 

legges med fasade mot støykilden, dvs. at bolig ikke legges mot støykilden.  

Støykrav for felles uteoppholdsplasser skal ikke overskride støynivå 55 dB Lden.  

 

For private uteoppholdsplasser, skal støynivå ikke overskride støynivå på 55 dB Lden. Dersom 

privat uteplass lages som vinterhage/innglasset balkong kan det tillates støynivå inntil 

maksimum 65 dB Lden på fasade.  

 

Det skal fremlegges dokumentasjon på at fasadetiltak og inneklima er tilfredsstillende.  

 

Flomfare (sosi H320) 

Ved søknad om tillatelse til tiltak innenfor hensynssonen skal det dokumenteres av ansvarlig 

foretak at det ikke er fare for flom. På områder der det er flomfare skal det dokumenteres at 

behov for eventuelle sikringstiltak mot flom skal være på plass før utbygging kan starte, jf. 

pbl § 11-9 nr. 4. Det er ikke tillatt å bygge ny kjeller eller innrede eksisterende kjeller i 

flomutsatte områder, områder avsatt med hensynssone flom på plankartet.    

I områder avsatt til flom (H320) skal tiltak utformes etter de til enhver tid gjeldende krav satt 

i Teknisk forskrift.  

 

7.2 Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, 
landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c)  

 

Bevaring kulturmiljø (sosi 570) 

Verneverdige bygninger eller bygningsmiljø skal i størst mulig grad tas vare på som 

bruksressurs og istandsettes dersom det ikke er til vesentlig ulempe for eier eller samfunnet.  

 

Ved fornyelse og reparasjon skal karakteren i eksteriøret og materialbruken opprettholdes 

eller tilbakeføres til det opprinnelige dersom dette er antikvarisk og arkitektonisk 

tilfredsstillende. Søknad om eventuelt tiltak utover generell restaurering og vedlikehold skal 

oversendes kulturminnemyndigheten for uttalelse. 

Rivingstillatelse krever dispensasjon fra planen og blir bare gitt i tilknytning til godkjent 

søknad for nybygg, når det er godtgjort at byggearbeid skal settes i gang straks etter riving. 

Før riving skal dokumentasjon sikres.  
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Bevaring grønnstruktur (sosi 540) 

Siktlinjer skal i størst mulig grad holdes åpne og tas vare på ved ikke å bygge de ned, dersom 

dette ikke er til vesentlig ulempe for eier eller samfunnet.  

Ved fornyelse og reparasjon skal siktlinjene opprettholdes.  

 

8 Rekkefølgebestemmelser  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 10 gis følgende bestemmelser vedrørende 

vilkår og rekkefølge: 

 
8.1 Før bebyggelse tas i bruk 

• Utearealer skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. 

 
8.2 Tidsrekkefølge  

� Ny hovedkjørevei ved forlengelsen av Mostugugata må være ferdig opparbeidet og tatt 

i bruk før Johan Nygårds gate kan etableres som enveiskjørt gata mellom Høgbrua/Rv. 

15 og Storgata.  

 


