
5 Reguleringsbestemmelser 

Reguleringsbestemmelser for Granlund. 

 FELLESBESTEMMELSER  

 

Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 

kulturminner eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. 

Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune 

slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 

gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

 

 

Vann og avløp 

Tilkobling til eksisterende fellesanlegg tilhørende 114/9, alternativt annen privat vannforsyning og 

avløpsøknad ihht. kommunens bestemmelser. 

 

Renovasjon 

Renovasjon av fritidsbebyggelsen gjennomføres etter kommunens bestemmelser, fortrinnsvis 

tilknyttet fritidsrenovasjon gjennom det interkommunale renovasjonsselskapet VKR. 

 Terrenginngrep 

Anleggs- og bygningsarbeidene skal tilstrebes utført slik at naturinngrepene blir minst 

mulig synlige. 

 

Støy 

Anleggs- og byggearbeid som medfører støybelastning for omgivelsene kan bare 

drives mandag-fredag mellom kl. 07.00 og 22.00, samt lørdag mellom kl. 08.00 og 

15.00. Med støyende anleggsarbeid menes for eksempel boring, pigging, sprengning 

og graving med gravemaskin. 

 

 

5.1.Bebyggelse og anlegg 

 

5.1.1 Område for fritidsbebyggelse 

• I forbindelse med byggesøknad skal det leveres med situasjonsplan i målestokk 1:500 som 

viser adkomst, eksisterende og framtidig bebyggelse, avstander til nabobebyggelse og 

tomtegrenser. Det skal også fremgå terrengsnitt som viser høydeplassering og berørt terreng 

og terrengbehandling. Ved høydesetting skal naturlig vegetasjon og topografi bevares på 

best mulig måte. 

• Bygningen skal ha utforing, materialbruk og fargebruk som passer inn i det lokale 

bygningsmiljøet. Fargene skal være mørke og matte naturfarger. 

• På hver enkelt tomt kan det ikke oppføres flere enn tre bygg med et samlet bebygd 

areal, BYA, på 250 m2. Disse kan bestå av hovedhytte på inntil 180m2 BYA, anneks 

maks 35 m2 BYA og uthus/garasje maks 40 m2 BYA. 

• I samlet bebygd areal på 250 m2 BYAer det avsatt 36 m2 BYA til parkeringsformål pr tomt.  

• Bygningene skal i størst muliggrad være plassert i tunform. Mønehøyde skal være maks 6,0 m 

målt fra topp grunnmur. 

•  Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,5m over gjennomsnittlig planert terreng. 

• Byggene skal ha saltak og ha takvinkel mellom 15-35 grader. 



• Tekkemateriale på tak skal være skifer, shingel, torv eller tre. 

• Det tillates inngjerding av tomtene, dette er ihht. gjeldene praksis på mange av de 

eksisterende tomtene. Gjerdene skal utformes i tre og grinder skal slå utover. Gjerder som 

ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. 

• Oppsetting av flaggstenge er ikke tillatt. 

• Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet skal begrenses til et minimum og om 

nødvendig tilsås. 

• Vegetasjon mot boligområde på T13 og T15-21 skal i størst mulig grad bevares. 

• Skjemmende fjernvirkning av utendørs belysning er ikke tillatt. Belysningen skal være 

avskjermet og ikke over horisontalplanet, og skal ikke være blendende eller sjenerende for 

andre. Utendørsbelysningen skal reduseres til et minimum når bebyggelsen ikke er i bruk og 

begrenses ved bruk av bevegelsessensor, timer eller lignende. Belysning for å lyssette fasade 

er ikke tillatt. 

 

5.2 Landbruks-, natur og friluftsomåder 

 

5.2.1 Landbruk-, natur og friluftsområder 

• Området brukes til landbruk, skogbruk og friluftsformål 

• I områdene regulert til dette formål er det ikke tillatt å føre opp bygningar eller gjøre andre 

terrenginngrep utover det som er nødvendig for trafostasjoner, framføring av jordkabel, 

vann og avløpsanlegg m.m 

 

5.3 Hensynsoner 

 

5.3.1 Sikrings-, støy-, og faresone 

• Frisiktsone ved avkjørsel fra fv. 238. Frisiktsone i avkjørselen er 6x120m. Innen frisiktsonene 

er det ikke tillatt med sikthindrende vegetasjon, installasjoner eller lignende. 

 

5.4 Rekkefølgebestemmelser 

• Utvidet bruk av avkjørsel må være omsøkt og godkjent før byggetillatelse kan gis. 

• Før det kan gis byggetillatelse til nye hytter skal det foreligge godkjent VA-plan for minimum 

hele planområdet samlet. 

 

 

 


