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1 Planens formål 
  

Dette er ei detaljregulering som følger opp krav om bebyggelsesplan i eksisterende 
reguleringsplan. 

 

 

2 Avgrensning 
  

Det regulerte området omfatter de sørlige og østlige delene av Heggen boligfelt som ikke 
ennå er utbygd. Plangrensa er vist på plankartet. 

 Planen erstatter deler av reguleringsplan for Heggen boligfelt, vedtatt 11.05.2006 

 

 

3 Reguleringsformål og hensynssoner 
 

Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens (PBL) 
§12-5 og 12-6: 
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 Reguleringsformål (PBL 12-5): 

 

 Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr. 1) 

- Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse , BF (1111) 

- Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse , BK (1112) 

- Vannforsyningsanlegg, BVF (1541) 

- Energianlegg, BE (1510) 

- Leikeplass, GL (1610) 

 

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

- Veg, SV (2010) 

- Fortau, SF (2016) 

- Annen veggrunn – grøntareal, SVG (2019) 

- Frisiktlinjer (1222) 

 

 Grønnstruktur (PBL 12-5 nr.3) 

- Grønnstruktur, G (3001) 

- Turdrag, GTD (3030) 

- Turveg, GT (3131) 

-  Fordrøyningsanlegg og grøntstruktur/aktivtetsområde; GAA (3900) 
 

 

 Hensynssoner (PBL 12-6, jf. 11-8 a): 

- Fareområde – flomfare, H320 - inkludert areal for fordrøyning 

- Fareområde – høyspenningsanlegg, H370 

 

 

4 Fellesbestemmelser 
 

4.1 Rekkefølgekrav 

a) Flomsikring av bekkene i planområdet med flomvern og all nødvendig fordrøyning skal være 
opparbeida før det kan gis ramme-/ igangsettings- eller byggetillatelse for boliger innenfor 
planområdet. 

b) Alle infrastrukturtiltak (samleveger, overvanns, vann- og avløpsanlegg etc.) skal være etablert 
før tilgrensede tomter kan fradeles.  

c) Før byggetillatelse kan gis må forutsatte fellesløsninger for adkomst, parkering, turvegnett 
rundt og gjennom området være opparbeida og godkjent av kommunen. 

d) Aktivitetsområdet skal opparbeides og ferdigstilles før det gis ferdigattest til ny boenhet nr. 
20 innenfor planområdet. Opparbeidelsen skal skje etter plan godkjent av kommunen.  
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e) Det skal ikke gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygg før tilhørende privat og 
ev. andel av felles uteoppholdsareal/leikeplass er opparbeida. 

 

4.2 Situasjonsplan 

Søknad om tiltak eller søknad om rammetillatelse skal inneholde situasjonsplan med 
plassering for alle bygg på tomta, selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig. 

Situasjonsplanen skal vise følgende: 

a) Plassering bebyggelse og anlegg med påført utvendige hovedmål, antall etasjer, møne‐ og 
gesimshøyder, avstand til nabogrenser og nærmeste bebyggelse. Eventuelle planlagte 
framtidige byggetrinn skal også være vist. 

b) Terrengprofil som viser bebyggelsens plassering i høyde i forhold til omkringliggende 
bebyggelse, og opprinnelig og ferdig planert terreng på tomta. 

c) Interne adkomstveger på tomta med stigningsgrad, parkeringsareal, terrengarbeid, ev. murer 
og andre melde-/søknadspliktige tiltak. 

d) Kommunen kan kreve dokumentasjon av sol- og skyggeforhold for bebyggelsen på tomta, og 
for boliger og uteoppholdsareal på andre tomter som får endra sol- og skyggeforhold. 

e) Kommunen kan kreve dokumentasjon i form av siktlinjer og eventuell endring i utsikt for 
nabobebyggelse. 

f) Opparbeidelse og bruk av uteoppholdsareal. 
g) VA‐ledninger og overflatevannshåndtering på tomta. 
h) Situasjonsplanen skal godkjennes av kommunen. 

 

 

4.3  Tekniske anlegg 

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-, tv-, datakommunikasjon 
og liknende skal legges som jordkabler i planområdet. Tilsvarende gjelder ved større 
utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 

 

4.4 Overflatevann 

a) Gausdal kommune tillater ikke å føre overvann til kommunalt avløpsnett. 

b) Nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering. Løsning for overvannshåndtering skal 
beskrives og dokumenteres i forbindelse med søknad om tiltaket. Det skal redegjøres for 
behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann.  

c) Overvannshåndteringen innenfor området skal primært utføres med overflatebaserte 
løsninger. Sammenhengende blågrønne strukturer skal i størst mulig grad bevares og utvikles 
for å legge til rette for sikre vannveger og flomveger, fordrøyning og biologisk mangfold. 
Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt rekreasjonsverdi og trivsel, og samtidig 
bidra til å skape et best mulig bomiljø.  

d) Gausdal kommune kan kreve egne anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortleding 
av overflatevann fra bebyggelse, veger og andre arealer. Dette gjelder også for overvann som 
kommer fra områder utenfor planområdet. 

e) Overvann fra tette flater (veger, hustak, parkeringplass ol.) skal fordrøyes på eiga tomt. Krav 
til fordrøyningsvolum er 14 mm/m2 for alle tette overflater.  

f) Fordrøyning av overvann skal gjennomføres ved bruk av lokal overvannsdisponering , LOD-
tiltak – (Se omtale av LOD-tiltak i planbeskrivelsen.) 
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g) For bebyggelse med kjeller må drenering av disse ses i sammenheng med flomnivåer i 
bekkene.  

h) Tiltak for lokal flomforebygging/overvann fra tomt er tillatt innafor alle arealformål og er 
søknadspliktig. Alle slike tiltak skal godkjennes av kommunen. 

 

4.5  Støy 

a) For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje 
T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, legges til grunn for 
alle tiltak i området. Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK 10, eller senere 
vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse.  

b) Ved søknad om rammetillatelse for ny boligbebyggelse som kan være utsatt for støy (BK_1) 
skal tiltakshaver dokumentere at grenseverdiene ikke overskrides gjennom en støyfaglig 
utredning hvor støyberegninger og beskrivelse av nødvendige tiltak inngår.  

c) Ved  etablering av støyreduserende tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på estetiske 
kvalitet.  

 

4.6 Universell utforming og tilgjengelighet 

a) Alle tiltak i planområdet skal utformes etter gjeldende forskrifter og være tilgjengelige i 
størst mulig grad. 

b) Offentlige tiltak innafor planområdet skal utformes i henhold til rundskriv T-5/99 B 
«Tilgjengelighet for alle» fra Miljøverndepartementet, Håndbok 278 «Universell utforming av 
veger og gater» og jf. TEK 10 «Byggteknisk forskrift». 

c) Det skal ikke plantes pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel.  

d) Situasjonsplanen skal sannsynliggjøre hvordan adkomst fra veg til bygning kan tilrettelegges 
for orienterings- og bevegelseshemmede dersom dette ikke er ivaretatt ved prosjektert 
adkomst. 

 

 

4.7 Parkering 

 

Krav til parkering for:  

Eneboliger 2 parkeringsplasser 

Tomannsboliger minimum 1,5 og maksimum 2 p-plasser pr. boenhet 

Konsentrert småhusbebyggelse minimum 1 og maksimum 2 p-plasser pr. boenhet 

Eneboliger m/ sekundærleilighet Maks 3 parkeringsplasser 

 

4.8 Uteoppholdsareal    

a) Leike- og uteoppholdsarealer skal ha en skjermet plassering og ikke kunne benyttes til 
bilparkering. Bakgrunnsstøy skal ikke overstige ekvivalentnivå 55 dB(A) for nye 
uteoppholdsområder.  

b) Alle uteoppholdsarealer skal ha solinnfall i sommerhalvåret, og skjermes mot støy og 
biltrafikk. 
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4.9 Elektromagnetiske felt og radon 

Ved nyanlegg av trafoer, og høyspente kabler, og ved arealdisponering inntil slike anlegg, 
skal det unngås at boliger og leikeplasser utsettes for elektromagnetiske felt over 0,4 µT 
(mikrostesla) fra disse anleggene (utredningsnivå), jf. anbefalingene i "Forvaltningsstrategi 
om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg", rapport 31. mai 2005. 

 

4.10 Energiforsyning og miljø 

Byggeområder og byggverk skal lokaliseres og utformes med hensyn til energieffektivitet og 
fleksible energiløsninger. Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og 
ressurstenkning 

 

4.11 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeida straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssone på 5 meter, jf. Lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes 
kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

 

 

 

5 Reguleringsformål 
 

 Bebyggelse og anlegg  

 

Fellesbestemmelser bebyggelse. 

Måleregler: Møne og gesimshøyder måles fra ferdig planert terreng rundt bygningene. 

 Utforming av bygg og tomt 

a) Det tillates mindre avvik fra formålsgrensene mellom vegformål for planlagte nye veger, 
tilhørende anna vegformål – grøntområde og tilliggende boligformål i forhold til usikkerheten 
rundt endelig plassering av fyllinger og skjæringer langs vegene, jf. pkt.  4.1 a 

b) Det skal legges vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse og utomhusanlegg. 
Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og 
fargesetting, utformes slik at området samla framstår med et godt helhetlig preg.  

c) Det tillates ikke blanke reflekterende takflater, som f.eks. glasert takstein. 
Taktekkematerialet skal gi matt eller mørk fargevirkning. Det bør brukes matte farger 
og/eller naturmaterial i fasadene. 

d) Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng, med så 
lite behov for tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. som mulig. 
Skjæringer skal ikke overskride 2,0 m og fyllinger skal ikke overstige 1,5m i forhold til 
opprinnelig terreng. 

e) I skrånende terreng brattere enn 1:6 er det krav om sokkeletasje, med mindre det velges 
andre løsninger som er tilpassa bratt terreng (smal bygning, og/eller trappa løsning).  
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f) Saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 38 grader. Pulttak og bygg med to takflater skal ha 
takvinkel mellom 10 og 18 grader. Som hovedregel, skal møneretningen følge terrenget. 

g) Takoppløft og arker kan maksimalt utgjøre 1/3 av takets lengde.  
h) For fasadeendring og rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. Tilbygg 

eller påbygg skal tilpasses og samordnes med opprinnelig bebyggelse. Plassering av adkomst 
(vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra hvilken veg tomta skal ha 
adkomst, er bindende. Ved justering av plasseringa må det dokumenteres at avkjørselen ikke 
kommer i konflikt med kryss, kurvatur og lignende. Eneboligtomter skal ikke ha flere enn en 
avkjørsel. Alle boliger skal ha mulighet for å snu personbil på tilhørende privat tomt eller 
felles privat adkomstveg. 

i) Maksimal mønehøyde for garasjer og uthus er 5,0m. Garasjer og uthus tillates ikke brukt til 
beboelse, store vinduer tillates ikke. Garasjer/uthus skal ikke ha bruksareal (T-BRA) over 
50m2, og tilpasses og underordnes bolighuset. 

j) Garasjer kan plasseres nærmere adkomstveg enn den generelle byggegrensen på 10 m. 
Dersom kommunen mener det kan gi en hensiktsmessig løsning. Eventuell plassering 
nærmere enn 10 m forutsetter at tiltaket ikke kommer i konflikt med siktforhold og 
vedlikehold av vegen, og at det er satt av plass til å snu personbil på egen tomt i 
sammenheng med garasje og avkjørsel. 

 

5.1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse - BF 

a) Boligtomter tillates bebygd med enebolig evt. med sekundærleilighet med tilhørende 
garasje/uthus per tomt.  

b) Tomtene 5-10, 7-1, 7-2 og BF-1 kan bebygges med ene- eller tomannsboliger.  

c) Prosent bebygd areal (%-BYA) inklusive uthus/garasje og biloppstilling, skal ikke overstige 
35% av tomtas areal.  

d) Frittliggende småhusbebyggelse i skrånende terreng (jf. 4.3 e) med sokkeletasje (BF-xyz) 
- Saltak: Gesimshøyde inntil 6 m og mønehøyde inntil 8 m. 

- Pulttak: Øvre tillatte gesimshøyde er maks 8 m og nedre tillatte gesimshøyde  maks 6,5 m 

- Bygg med to takflater: skal spranget i mønet ikke overstige 1,3m og mønehøyde 7,5m.  

- Flatt tak: Gesimshøyde inntil 7,5m. 

e) Frittliggende småhusbebyggelse i flatt terreng (BF-xyz) 
- Saltak: Gesimshøyde inntil 5,5 og mønehøyde inntil 7,5 m. 

- Pulttak: Øvre tillatte gesimshøyde 7,5 m og nedre tillatte gesimshøyde 6 m. 

- Bygg med to takflater: skal spranget i mønet ikke overstige 1,3m og mønehøyde 7,5m. 

- Flatt tak: Gesimshøyde inntil 6,5 meter. 

 

5.2 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse - BK_1-3 (nedre del) 

a) I områda BK_1-4 tillates det bygd rekkehus, kjeda eneboliger og flermannsbolig.  

b) Type boligbebyggelse og utforminga/opparbeidinga av felles parkeringsareal fastsettes i 
rammesøknaden/situasjonsplanen for området.  

c) Det skal være minimum 3 boenheter per daa og maksimum 6 enheter per daa.  

d) Prosent bebygd areal (%-BYA) skal være 35-60 % av tomtas areal.  

e) Bygninger innenfor et og samme byggeområde skal ha takform som gjør at de danner 
helhetlige grupper. 

f) For område BK_1 skal møne-/gesimshøyde for hver bygning ikke være større enn 9,5/6,5 
meter. Bygg med flate tak skal ikke overskride 7,5 meter gesimshøyde. 
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g) For område BK_2 skal møne-/gesimshøyde for hver bygning ikke være større enn 10,5/7,5 
meter. Bygg med flate tak skal ikke overskride 8,5 meter gesimshøyde. 

h) For område BK_3 skal møne-/gesimshøyde for hver bygning ikke være større enn 8,5/5,5 
meter. Bygg med flate tak skal ikke overskride 6,5 meter gesimshøyde. 

i) Hver boenhet i flermannsboliger/leilighet skal ha minimum 20 m2 privat uteoppholdsareal og 
til sammen minimum 40 m2 med privat og andel av felles uteoppholdsareal/leikeplass.  

j) Hver boenhet i rekkehus/kjeda enebolig skal ha minimum 60 m2 privat uteoppholdsareal på 
bakkenivå. 

k) Minimum 50 % av boenheter i et BK-område skal være tilgjengelige enheter. Adkomster og 
uteområder til tilgjengelig boenheter skal  være universelt utformet. 

5.3 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse - BK_4-7 (øvre del) 

a) I områda BK_4-7 tillates det bygd rekkehus, flermannsbolig og kjeda enebolig.  

b) Det skal være minimum 2 boenheter per daa og maksimalt 4 enheter per daa. . 

c) Type boligbebyggelse og utforminga/opparbeidinga av felles parkeringsareal fastsettes i 
rammesøknaden/situasjonsplanen for området.  

d) Prosent bebygd areal (%-BYA) skal være 35-60 % av tomtas areal.  

e) Bygninger innenfor et og samme byggeområde skal ha takform som gjør at de danner 
helhetlige grupper. 

f) For område BK_4 skal møne-/gesimshøyde for hver bygning ikke være større enn 8,5/5,5 
meter. Bygg med flate tak skal ikke overskride 6,5 meter gesimshøyde. 

f) Konsentrert småhusbebyggelse i skrånende terreng med sokkeletasje (BF-xyz) 
- Saltak: Gesimshøyde inntil 6 m og mønehøyde inntil 8 m. 

- Pulttak: Øvre tillatte gesimshøyde er maks 8 m og nedre tillatte gesimshøyde maks 6,5 m 

- Bygg med to takflater: spranget i mønet skal ikke overstige 1,3m og mønehøyde 7,5m.  

- Flatt tak: Gesimshøyde inntil 7,5 meter.  

g) For hver boenhet i flermannsbolig/leilighet  ha minimum 20 m2 privat uteoppholdsareal og til 
sammen minimum 40m2 med privat og andel av felles uteoppholdsareal/leikeplass. Alle 
boenhetene skal ha utgang på bakkenivå med enkel tilgang til privat uteoppholdsareal. 

h) Minimum 50 % av boenheter i et BK-område skal være tilgjengelige enheter. Adkomster og 
uteområder  til tilgjengelig enheter skal være universelt utformet. 

 

5.4 Leikeplass 

a) Områda skal være tilgjengelige for allmennheten.  

b) I leikeplassområdene skal terreng og vegetasjon i hovedsak bevares, og det skal ikke 
iverksettes tiltak eller etableres anlegg som i vesentlig grad endrer landskapets art eller 
karakter. Enkle leikeapparater og tiltak for at området skal fungere som felles møteplass kan 
etableres. Større byggetiltak er søknadspliktige. 

c) Områda  Leik_1, Leik_2 og Leik_3 skal benyttes til nærleikeplass/felles møteplass. Leik 1 er 
felles for BF_2, BF_3, BF_4 og BK_7. Leik 2 er felles for BF_5 og BK_5 og BK_6. Leik 3 er felles 
for BF_6, BF_7 og BK_3, BK_4 og BK_2. 

d) BK_1 skal etablere nærleikeplass på minimum 0,5 daa innenfor byggeområdet, evt. inngå 
samarbeidsavtale med etablert leikeplass i Nedre Heggeskogen. 

 

 



 

Reguleringsplan for Heggen boligfelt – fase 4 - planbestemmelser 8 / 9 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

5.5 Veg 

a) Vegen V_1 er regulert til offentlig veg. 

b) Vegen V_2 er regulert til offentlig veg 

c) Vegen V_3 er regulert til felles adkomstveg for eiendommer innafor formålsfelt BK_3. 

d) Vegen V_4 er regulert til privat veg. 

e) Vegen V_5 er regulert til privat veg. 

f) Innenfor frisiktlinjene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende 
vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m 
over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som 
ikke hindrer sikten kan tillates. 

 

 

 Grønnstruktur  

5.6 Grønnstruktur  

a) Vegetasjonen i området skal i størst mulig grad ivaretas. Det skal tilstrebes 
ivaretatt/revegetert en levedyktig bestand av trær, slik at området kan fungere som en 
vegetasjonsskjerm. 

b) Grønnstruktur skal ikke privatiseres gjennom fradeling av tilleggsareal til private tomter. 

 

5.7 Turdrag  

a) I område for turdrag tillates anlegging og vedlikehold av enkle turveger som skal gi mulig 
adkomst for vedlikehold av bekkeløp og nødvendige flomforebyggende tiltak, og som 
hovedturveger gjennom/rundt boligområdet.  

 

5.8 Turveg  

a) Turveg/gangveg tillates vedlikeholdt som enkel gang-/sykkelveg og kan vinterbrøytes. 
Turvegen bør opparbeides med en bredde på minimum 3 meter og ha grusvegstandard.  

 

5.9 Fordrøyningsanlegg  grønnstuktur / aktivitetsområde 
leike 
a) Innenfor området KFG skal det etableres fordrøyningsbasseng. Endelig dimensjonering av 

fordrøyningsbasseng skal avklares gjennom egen teknisk VA/OV plan. 
Fordrøyningsbassengene skal være tilgjengelig for maskiner som skal fjerne sedimenter ved 
behov og foreta ellers nødvendig vedlikehold av fordrøyningsbasseng. 

b) Området skal være tilgjengelig for allmennheten.  

c) Området skal opparbeides etter plan godkjent av kommunen og gis en tiltalende utforming, 
og stilles til disposisjon for beboerne i boligfeltet.  

d) Området KFG skal benyttes til leike- og aktivitetsområde.  

e) Tiltak/konstruksjoner som er i tråd med formålet kan tillates, men disse må ikke være til 
hinder for fjerning av sedimenter og nødvendig vedlikehold av fordrøyningsbassenget. 
Konstruksjonene bør være mobile eller tåle vann/oversvømmelse 
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6 Hensynssoner 
 

6.1 Fareområde – flomfare, H320 

a) H320_1 er fareområde rundt eksisterende og planlagt omlegging av vassdrag og område for 
fordrøyning.  

b) Innafor fareområdet er det tillatt å etablere tiltak for fordrøyning og mot flom. 

 

6.2 Fareområde – høyspentanlegg, H370 

a) H370_1 er fareområde rundt eksisterende trase for kraftlinje med bredde 15 m.  

b) H370_2 er fareområde rundt formålsfelt for energianlegg/trafo, med avstand på 6 m.  

c) Det tillates anlagt veger, stier o.l. i fareområda.  

d) Det tillates ikke anlagt bygg for varig opphold, leikeplasser, aktivitetsområder eller andre 
typer uteoppholdsarealer i fareområda. 

e) Nåværende vegetasjon som ikke er til sjenanse for høyspenttraseen skal beholdes.  

f) Høyspentledninger tillates lagt i jord. 


