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1. Planens hensikt 

Hensikten med planen er å plassere nytt kommunalt vannforsyningsanlegg for Lenningen.  

 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

 

2.1 Terrenginngrep (pbl § 12-7 nr. 4) 
Eksisterende vegetasjon og løsmasser skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp 

bygninger og installasjoner, og opparbeide atkomstveger og parkeringsplasser. Toppdekket i terreng som 

blir berørt skal legges til side i ranker slik at frøbanken tas vare på og kan benyttes til revegetering etter at 

anleggsarbeid er ferdig. 

Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal berørte områder istandsettes og terrenget tilrettelegges slik at 

stedegen vegetasjon kan etablere seg. Toppdekket tilbakeføres på alle skråninger og flater som ikke skal 

bebygges eller benyttes til veg/manøvreringsareal eller biloppstillingsplass. 

 

2.2 Kabler og ledninger (pbl § 12-7 nr. 4) 
Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal 

innenfor planområdet legges som jordkabler. 
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3. Bestemmelser til arealformål 

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

 

Vannforsyningsanlegg, o_BVF1 (pbl § 12-7 nr. 1, 4 og 5) 

I område o_BVF1 tillates bebyggelse, anlegg og nødvendig oppstillings- og manøvreringsareal for drift av 

vannforsyningsanlegget. All virksomhet som ikke er nødvendig for vannverkets drift er forbudt innenfor 

området. 

All bebyggelse og anlegg skal ha en utforming og fargebruk slik at de får en god estetisk utforming 

tilpasset omgivelsene. Bygningers fasade skal kles med skiferstein eller ha annen overflate som passer inn 

i landskapet. Det skal benyttes torvtak. Maksimal tillatt høyde over eksisterende terreng for bygg og 

installasjoner er 2,5 meter. Ubebygde arealer skal bearbeides slik at de får et tiltalende utseende. 

 

Vannforsyningsanlegg, o_BVF2-5 (pbl § 12-7 nr. 1) 

Innenfor områdene kan det etableres borebrønner for vannforsyning. Nødvendig overbygning og sikring 

av borehullene tillates. 

All virksomhet som ikke er nødvendig for vannverkets drift er forbudt innenfor området. 

Inngjerding av hele området tillates. Inngjerding skal utføres som skigard med maksimal høyde 1,5 meter. 

 

3.2 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

Friluftsformål, LF 
Dette området skal brukes til friluftsområde. Området skal være åpent og tilgjengelig for allmennhetens 

friluftsliv. I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for 

områdets bruk som friluftsområde. Naturlig vegetasjon og terreng skal beholdes. Det er tillatt å gjøre 

nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for turstier og rasteplasser. Eksisterende stier og løyper skal 

ikke sperres eller hindres. 

 

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

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (sone H110_1) 
Det er forbudt å oppbevare eller bruke faste eller flytende stoffer, herunder olje og oljeprodukter, av 

sådan art eller i slike mengder at stoffene kan medføre fare for forurensing av vannkilden. 

Det er generelt forbudt å deponere gjenstander, avfall, slam eller lignende i nedbørsfeltet som kan 

forurense drikkevannet. Dette er ikke til hinder for oppbevaring av gjenstander som benyttes på  

eiendommen, forutsatt at disse ikke forurenser. 


