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1. Beskrivelse 

1.1 Planens rettsvirkning 

Kommuneplanens arealdel 2016-2027 vedtatt i kommunestyret i sak 17/16 den 5. april 2016 
erstatter kommuneplanens arealdel 1999 – 2007 vedtatt i kommunestyret i sak 63/99 den 23. 
mars 1999. 

Generelle bestemmelser (kapittel 2) gjelder uavhengig av arealformål og er knyttet til 
plankartet datert 07.03.2016. De øvrige bestemmelsene er knyttet til angitte arealformål i 
plankartet. Til enkelte bestemmelser er det knyttet retningslinjer for bruk av skjønn i 
saksbehandlingen. 

Kommuneplanens arealdel, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er i henhold til § 11-
6 i plan- og bygningsloven (heretter kalt PBL), rettslig bindende for all arealdisponering i 
Nordre Land kommune, med unntak av de områder der eldre reguleringsplaner fortsatt skal 
gjelde, jf. PBL § 11-8, 3. ledd bokstav f). Disse områdene framgår som hensynssoner på 
plankartet og er listet opp i kapittel 9. 

Nye reguleringsplaner som blir vedtatt etter at kommuneplanen er vedtatt, gjelder foran 
kommuneplanen, jf. PBL § 1-5, 2.ledd. 

1.2 Innholdet i kommuneplanens arealdel – arealformål, 
hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer 

Arealformål 
Angir en rettslig bindende virkning for hva arealet kan nyttes til. Arealformålet vises på kartet. 

Hensynssoner 
Angir hvilke spesielle hensyn som skal ivaretas når den arealbruk som fremgår på kartet 
gjennomføres. Sonene vises på plankartet og/eller vedlagte temakart, og kan gå over flere 
arealformål. 

Bestemmelser 
Bestemmelser kan gjelde hele eller deler av kommunen eller kan gis for spesifikke 
arealformål. Bestemmelser angir på en rettslig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må 
oppfylle for at det skal kunne gjennomføres. Bestemmelser til kommuneplanens arealdel er 
nummerert fortløpende B1, B2 osv. 

Retningslinjer 
Det kan gis retningslinjer for kommunens egen praktisering av skjønn innenfor særlovene i 
de ulike arealkategoriene og sonene.Retningslinjer til ulike bestemmelser eller til planen 
generelt er nummerert fortløpende R1, R2 osv. 

For Fokusområde Dokka gjelder utfyllende bestemmelser og retningslinjer i tillegg til 
bestemmelsene for kommuneplanens arealdel. 
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1.3 Automatisk fredete kulturminner 

Alle kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven §§4,6,8. 
Alle tiltak som kan berøre slike kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndighetene i 
Oppland Fylkeskommune.  

Alle større offentlige og private tiltak skal avklares i forhold til kulturminner, jf. 
kulturminneloven § 9, første ledd. Slike tiltak som ikke er avklart gjennom reguleringsplaner, 
eksempelvis store driftsbygninger i landbruket, massetak for landbruket, gang og 
sykkelveger, vann og avløpsanlegg og e-verkstiltak i LNF-områder skal forelegges 
kulturminnemyndighetene, enten som byggesaker, dispensasjonssaker eller i forbindelse 
med konsesjonsbehandling. 

I kommunen finnes det mange kulturminner som er automatisk fredet etter kulturminnelovens 
§ 4. På grunn av antall og størrelse er disse ikke vist i plankartet. På kartutsnitt over 
hensynssoner etter § 11-8 bokstav c er det imidlertid vist enkelte områder med stor tetthet av 
kulturminner. Dette er områder der en skal utvise særlig forsiktighet i inngrepssaker og at 
sannsynligheten for å finne flere kulturminner enn de som er registrert er stor.  

1.4 Forholdet til jordloven 

Der det ikke foreligger godkjent reguleringsplan gjelder jordlovens §§ 9 og 12, jf. jordlovens § 
2 annet ledd. 

1.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven skal legges til grunn for vedtak der tiltak kan berøre viktige 
artsforekomster og naturtyper. 

1.6 Definisjoner og ordforklaringer 

PBL  Plan- og bygningsloven (2008) 

KML  Kulturminneloven (1978) 

NML  Naturmangfoldloven (2009) 

BYA  Bebygd areal. Angitt som m2-BYA eller %-BYA.  

pe  Personekvivalenter; brukes ved beregning av størrelse på avløpsanlegg 

Vassdrag Vannressurslovens definisjon benyttes (Vannressursloven §2) 

Anneks Sidebygning – supplement til hovedbygning, ikke en selvstendig enhet. 
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2. Generelle bestemmelser og retningslinjer 

Jf. PBL § 11-9 

Bestemmelsene gjelder for hele kommunen, uavhengig av arealformål. 

B1 Plankrav (jf. PBL § 11-9 nr. 1) 

For områder som er avsatt til bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg, skal tiltak i 
henhold til PBL § 1-6, ikke finne sted før området inngår i vedtatt reguleringsplan, jf. PBL 
Kapittel 12 (se retningslinjer for utarbeidelse av planer og byggeprosjekter). 

Unntak fra plankravet: 

 Fradeling av hele det framtidige byggeområdet under forutsetning av at formålet er i 
samsvar med fastsatt arealbruk. For ytterligere fradeling internt i byggeområdet gjelder 
plankravet fullt ut. 

 Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling etter PBL § 20-2, med mindre de kan 
hindre intensjonen med bruken eller utviklingen av området, eller er i strid med 
arealbruken og intensjonene for øvrig i planen. 

 Tiltak som nevnt i bestemmelsene til boligbebyggelse (B22 og B23) 

Bestemmelsesområde #5 avgrenser ny områdereguleringsplan for Elverom. 

B2 Utbyggingsavtaler (jf. PBL § 11-9 nr. 2) 

I områder vist som områder for bebyggelse og anlegg på plankartet til kommuneplanens 
arealdel, må det påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging, jf. PBL 
Kapittel 17. 

For boligområder gjelder dette for samlet utbygging av mer enn 4 boenheter. 

Utbyggingsavtalene skal sikre anlegg av infrastruktur slik som veg, gatelys, tilrettelegging for 
bruk av bioenergi, gang- og sykkelveger, grøntstruktur, skiløyper og liknende. 
Utbyggingsavtalen kan også inneholde bestemmelser om andel boliger tilpasset personer 
med spesielle behov og lignende, og / eller kommunens rett til å kjøpe slike boliger. 

For næringsområder skal utbyggingsavtalene sikre teknisk infrastruktur, slik som veg, vann, 
avløp, fjernvarmenett/ nærvarmenett, fortauer, gang- og sykkelveger, belysning, bruer, 
flomsikringstiltak, grønnstruktur og andre tiltak for å sikre gjennomføring av planen i tråd med 
kommuneplanens og reguleringsplanenes intensjoner. Det kan også avtales andre forhold 
som miljøtiltak, kriminalitetsforebyggende tiltak og utbyggingstakt/ -rekkefølge. 

Ved vurdering av den finansiering som utbygger skal stå for, legges prinsippet om 
forholdsmessighet til grunn. Utbygger skal ikke finansiere annet enn den forholdsmessige 
delen som utbyggingen innebærer i forhold til omgivelsene. 

Opparbeidelsesplikten for veg-, vann- og avløpsanlegg som følger av § 18-1 i plan- og 
bygningsloven er fullt ut gjeldende. Eventuelle midler som innbetales kommunen som 
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resultat av forhandlinger skal avsettes på eget fond øremerket tiltak som nevnt i 
utbyggingsavtale. 

Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt 
overfor planmyndigheten om planlegging/ utbygging av et område eller prosjekt. Oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres, og helst sammen med forhåndsvarsling 
av reguleringsplan. Utbyggingsavtalen forhandles fram av rådmannen parallelt med 
utarbeidelse av reguleringsplanforslaget, og legges ut til offentlig ettersyn sammen med 
planen. Avtalen underskrives før kommunestyrebehandlingen av planen med forbehold om 
rettsgyldig reguleringsplan. 

For større, spesielle utbyggingstiltak, også næringsutbygging, kan det legges fram egen sak 
om tillegg til bestemmelsene over. 

B3 Energi (jf. PBL § 11-9 nr. 3) 

Det skal legges til rette for lavt energiforbruk og bruk av alternative energikilder, jf. PBL § 11-
9 nr. 3. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner for nye byggeområder skal bruk av vannbåren varme 
vurderes jf. PBL § 11-9 nr. 8. Tilrettelegging for vannbåren varme skal vurderes ved 
regulering. 

B4 Vann og avløp (jf. PBL § 11-9 nr. 3) 

Vann og avløpsanlegg skal anlegges i henhold til VA-norm for Nordre Land kommune, samt 
lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 
personekvivalenter (pe). 

Borebrønner skal fortrinnsvis anlegges felles for 2 eller flere boenheter. 

Det kreves felles vann og avløpsplan for minimum hele planområdet ved utarbeidelse av 
reguleringsplan. 

Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på 
annen måte. 

B5 Rekkefølgebestemmelser (jf. PBL § 11-9 nr. 4) 

Vann og avløpsplan skal følge reguleringsplanforslag til behandling. 

Ved behandling av reguleringsplaner for det enkelte utbyggingsområdet kan kommunen stille 
konkrete rekkefølgekrav innenfor rammene som følger av plan- og bygningslovens 
bestemmelser. 

B6 Holdningsklasser for avkjørsler (jf. PBL § 11-9 nr. 5) 

Holdningsklassene for avkjørsler langs riks- og fylkesveger, markert som funksjonsklasser A-
E på plankartet, legges til grunn i planleggingen. Klassene viser ansvarlig myndigheters 
holdning til etablering av nye avkjørsler og utvidelse av eksisterende avkjørsler langs de gitte 
vegstrekningene i tilfeller der avkjørsler ikke er hjemlet i en gjeldende reguleringsplan. 
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Funksjonsklassenes gradering er markert på plankartet som: 

A – Nasjonal hovedveg I  Meget streng holdning 
B – Regional hovedveg II  Streng holdning 
C – Lokal hovedveg II  Streng holdning 
D – Lokal samleveg III  Mindre streng holdning 
E – Lokal atkomstveg IV  Lite streng holdning 

Etablering av nye avkjørsler fra kommunal veg skal avklares gjennom søknad til kommunen. 

B7 Byggegrenser langs fylkesveg (jf. PBL § 11-9 nr. 5) 

Funksjonsklasse for den enkelte fylkesveg er markert på plankartet. Byggegrenser til 
funksjonsklassen er som følger: 

A – Nasjonal hovedveg 50m 
B – Regional hovedveg  50m  
C – Lokal hovedveg   30m 
D – Lokal samleveg   20m 
E – Lokal atkomstveg  15m 

B8 Byggeforbud langs vann og vassdrag (jf. PBL §§ 11-9 nr. 5 og 
11-11 nr. 5) 

I områder inntil 100 meter fra strandlinjen, målt i horisontalplanet ved middelvannstand langs 
hovedvassdragene samt alle innsjøer/ vann med areal over 10 daa, er bygge- og 
anleggstiltak etter PBL §§ 20-1, 20-2 og 20-3 ikke tillatt. 

Følgende vassdrag er definert som hovedvassdrag: Dokka, Etna, Synna, Kjøljua, Livasselva 
og Gjerda. 

Langs vassdrag som ikke er definert som hovedvassdrag, samt alle innsjøer/ vann med areal 
under 10 daa gjelder byggeforbudsone på 50 meter fra strandlinjen. 

I reguleringsplaner kan annen byggegrense fastsettes. 

Unntak fra byggeforbudet: 
Pumpehus knyttet til landbruksnæring, tillates i byggeforbudssonen jf. PBL § 11-11 nr. 4. 

R1 Generelle hensyn ved dispensasjonssaker i vassdragsnære områder 

Hovedformålet med byggeforbudssonene langs vassdrag er å hindre forurensning til 
vassdragene inntil forurensningssituasjonen i vassdragene er kartlagt av kommunen, sikre 
allmennhetens tilgang til vassdragene og sikre kantvegetasjonen. Dispensasjon etter PBL 
kapittel 19 skal i tillegg vurderes i henhold til punktene nedenfor: 

 Tiltaket skal ikke være til skade for kulturminner, kulturlandskap, andre 
landskapskvaliteter, jord- og skogbruk, friluftsliv eller naturverdier, flom, forurensning og 
drikkevann. Dersom tiltaket vil være uheldig for en eller flere av disse hensynene bør det 
ikke innvilges dispensasjon for tiltaket. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 
skal oppfylles. 
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 Bygging på eiendommer uten bebyggelse, og nye oppføringer og endringer av, naust, 
brygger og moloer etc. er ikke tillatt. Nødvendig vedlikehold/ rehabilitering av nevnte 
installasjoner kan tillates. 

 Gjenoppbygging av bygninger er etter PBL kapittel 20 formelt å anse som nybygg.  Ved 
søknad om dispensasjon for gjenoppbygging av bygning etter brann, riving eller lignende, 
skal det søkes å oppnå en best mulig løsning i forhold til de hensynene som er nevnt i de 
tre første kulepunktene. Flytting av bebyggelsen til bedre egnet/ skjermet sted skal alltid 
vurderes. Dokumentasjon som f.eks. bilder/foto av tidligere bygg og anlegg kan 
vektlegges. 

 Det tillates ikke nye anlegg for avløp til eksisterende bebyggelse, når dette ikke er ledd i 
rehabilitering av et eldre, lovlig etablert anlegg. 

 Under forutsetning av at brygge og/eller molo er et fellestiltak som fritt kan benyttes av 
allmennheten, og tilrettelegges for bevegelseshemmede, kan man vurdere tillatelse til et 
slikt tiltak. Tiltaket må sees i sammenheng med eksisterende brygger og/eller moloer i 
området.  

 Ved søknad om dispensasjon for bygging av båthus må søker dokumentere fiskerett i det 
aktuelle vann. I tillegg til vurdering av hensynene i de tre første kulepunktene, gjelder 
følgende retningslinjer: Båthuset skal ikke overstige 20 m2 bebygd areal (m2-BYA). 
Mønehøyde skal ikke overstige 3 meter fra terrengnivå. Innvendig utforming skal være 
slik at det ikke er egnet for døgnopphold. Utforming, materialvalg og fargesetting skal 
være tilpasset omgivelsene slik at båthuset naturlig blir minst mulig skjemmende/synlig. 
Dette innebærer at det normalt må brukes jordfarger og torvtak. 

 Ved vurdering av utbygging langs vassdrag skal NVEs retningslinjer nr. 1/2008 
”Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag”, eller den til en hver tid gjeldene 
retningslinje, legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak, jf. B19. 

R2 Hensyn ved dispensasjonssaker i vassdragsnære områder for bebygde 
eiendommer 

I tillegg til retningslinjene i R1 gjelder følgende for bebygde eiendommer: 

 Ved behandling av tiltak på eksisterende bebyggelse knyttet til stedbunden næring og 
annen næring, skal tiltak som kommer innenfor forbudssonen vurderes flyttet til bedre 
egnet/ skjermet sted, og fare for økt forurensning skal vurderes i hvert tilfelle. 

 Tilbygg, påbygg og underbygg i byggeforbudssonen langs vassdrag skal ikke i noe tilfelle 
etableres nærmere vannlinjen (målt i horisontalplanet ved middelvannstand) enn 
eksisterende bebyggelse. Tilbygg skal fortrinnsvis etableres i bakkant av eksisterende 
bebyggelse i forhold til vannet, eventuelt som forlengelse av bygningen. Maksimal 
fasadelengde for fasader uten sprang som er eksponert mot vannet eller i 
landskapsbildet er 12 meter. Med sprang i fasaden kan det tillates fasadelengde inntil 15 
meter.  

 For eksisterende fritidsbebyggelse kan det tillates tilbygg på inntil 50 m2. Den totale 
bygningsmasse på tomta inklusive tilbygg skal ikke overstige 170 m2 bebygd areal (m2-
BYA), fordelt på 3 bygninger og inkludert 2 biloppstillingsplasser. Anneks, uthus eller 
garasje skal ikke overstige 25 m2 for hver bygning, og terrasser og verandaer skal ikke 
overstige 20 m2. Bygningen inklusive tilbygg kan ikke ligge nærmere vassdraget enn 30 
meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved middelvannstand.  

 Ved tilbygg, påbygg og underbygg i byggeforbudssonen langs vassdrag skal det gjøres 
en vurdering av eksponering og plassering av bebyggelsen i landskapsbildet sett opp mot 
byggehøyde. Maksimal mønehøgde skal ikke overstige 5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng rundt bygningen i byggeforbudssonen. 
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 Terrasser og verandaer skal tilpasses det naturlige terrenget og ligge så lavt som mulig. 
Det tillates ikke etablering av frittliggende terrasser, verandaer og plattinger. 

B9 Kantsone langs vann og vassdrag (jf. PBL §§ 11-9 nr. 6 og 11.11 
nr. 5) 

Langs alle vassdrag i kommunen skal det avsettes en sone på minimum 6 meter for sikring 
av kantvegetasjon.  

Kantsoner skal etableres/opprettholdes som et naturlig vegetasjonsbelte for å motvirke 
avrenning og gi levested for planter og dyr, jf. vannressursloven. Det kan etableres åpninger i 
vegetasjonen for å sikre tilgang til vassdraget. 

B10 Universell utforming (jf. PBL § 11-9 nr. 5) 

Arbeid som er nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2 kan ikke settes i gang før det 
er dokumentert hvordan universell utforming er ivaretatt. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det beskrives hvordan hensynet til universell 
utforming er vurdert og hensyntatt. Det skal utarbeides bestemmelser som ivaretar universell 
utforming der dette er nødvendig. 

Bygg og anlegg med tilhørende utearealer skal planlegges etter prinsippene for universell 
utforming, med tilfredsstillende adkomst til alle bygninger, og med veger, gangveger og 
parkering som gir god framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Nye boliger skal ha alle hovedfunksjoner (inngang, bad, toalett, oppholdsrom/ kjøkken og 
soverom/ -mulighet) på inngangsplanet. Disse skal være tilgjengelig med rullestol ved normal 
møblering. Boliger med inngang fra bakkeplanet, og boliger med krav om heis, skal ha trinnfri 
adkomst til inngangsplanet og til terrasse/ privat uteplass. Disse kravene gjelder også ved 
hovedombygginger/ restaurering dersom det ikke medfører uforholdsmessige kostnader. 

Ved nybygging, rehabilitering og ombygging skal det vektlegges at alle boliger, næringsbygg, 
fellesområder og utearealer i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

B11 Leke-, ute- og oppholdsareal (jf. PBL § 11-9 nr. 5) 

Alle nye boliger skal ha tilgang til utearealer egnet for lek og opphold, enten på egen tomt 
eller som fellesareal for flere boliger. Leke- og uteoppholdsplass skal ha en skjermet 
plassering, skal ikke være skyggelagt store deler av dagen, og ikke plasseres i nærheten av 
høgspentlinje. Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

I nye boligområder og ved fortetting/ endringer i eksisterende boligområder stilles følgende 
minstekrav til ute- og oppholdsarealer: 

 Områder med eneboliger:    100 m2 pr. boenhet 

 Områder med rekkehus og flermannsboliger:    80 m2 pr. boenhet 

 Områder med sentrumsbebyggelse og blokker:    30 m2 pr. boenhet 
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Halvparten av dette behovet skal dekkes ved et samlet lekeareal med god arrondering og 
beliggenhet, resten kan dekkes ved mindre felles uteplasser nærmere bebyggelsen. 

For sentrumsbebyggelse og blokker kan halvparten av utearealet godkjennes som private 
arealer, for eksempel terrasse. I forbindelse med søknad om oppføring av boliger skal det 
utarbeides illustrasjonsplan for utforming av lekeområder. Før det kan gis brukstillatelse for 
boliger skal utearealet/ friluftsområdet være opparbeidet i samsvar med illustrasjonsplan 
godkjent av kommunen. 

Areal som har vært i bruk til barn og unges lek- og opphold, skal ved omdisponering til annen 
bruk erstattes av areal med tilsvarende kvalitet. 

B12 Skilt- og reklameinnretninger (jf. PBL § 11-9 nr. 5) 

Formålet med bestemmelsen er å regulere bruken av skilt og reklameinnretninger tilknyttet 
næringslivet innenfor Nordre Land kommune. 

Ved oppsetting av skilt eller reklameinnretninger over 1 m2 får bestemmelsen om nabovarsel, 
jf. plan- og bygningslovens § 21-3, tilsvarende anvendelse. 

De materielle bestemmelser gjelder også for de skilt og reklameinnretninger som ikke er 
søknadspliktige. 

I tettbebygde områder med hastigheter mindre enn 60 km/t kan frittstående skilt/ID-mast ha 
en høyde på maks 7 m over terreng, en bredde på inntil 1,3 meter og en samlet skiltflate på 
inntil 4 m2. Utformingen må tilpasses virksomheten og miljøet det skal plasseres i. 

Utenfor tettbygde områder og med hastigheter over 60 km/t kan slike skilt oppføres i henhold 
til Vegdirektoratets retningslinjer. 

Definisjoner 
a) Reklameinnretning: All form for reklame som ikke kan defineres som skilt. 
b) Gatebukk: Mobile og/eller sammenleggbare reklameinnretninger som plasseres 

utenfor forretninger eller langs veg som tilvisningsskilt. 
c) Tilvisningsskilt: Skilt eller reklameinnretninger som viser til virksomheter som ikke er 

tydelig synlig fra veg. Er det tvil om et skilt er et tilvisningsskilt, er det formålet med 
skiltet som er avgjørende. Slik skilt kan være flyttbare skilt. 

d) Plakat og veggskilt: Med plakat menes tette skiltplater og kasser med fast eller 
utskiftbart reklamebudskap. Med veggskilt menes fastmonterte skilt eller utskiftbar 
duk/banner. 

Alle skilt, reklameinnretninger og lignende skal vurderes og behandles med tanke på 
estetikk. 

Søknad 
I Nordre Land kommune kan ikke skilt, reklameinnretninger og lignende settes opp uten at 
kommunen har gitt samtykke eller tillatelse etter søknad etter plan- og bygningsloven. 
Tillatelsen gjelder så lenge virksomheten/forretningen er i lokalene/bygget. Søknad om 
oppføring av skilt skal inneholde målbeskrivende tegning eller foto av skiltet, fargeforslag og 
plassering på bygning. 

Skilt – generell del 
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Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse og ikke være over 7 m2. Større skilt 
kan aksepteres på større fasader, maksimalt 10 % av en butikkfasade inkludert 
vindusreklame. Utforming, farge og plassering skal harmonere med bygningen og miljøet 
ellers. Hver virksomhet kan ha ett veggskilt og ett uthengsskilt på bygningsfasade. Det kan 
gis dispensasjon for virksomhet som disponerer flere fasader. 

Skilt på bygninger skal plasseres på veggflate og utenfor viktige motiv i fasade. Skilt skal ikke 
kunne settes opp på møner, gesims eller takflater. 

Skilt- og reklameinnretninger tillates ikke plassert på stolper, master, trær eller gjerder. Skilt 
på egen reklamevegg kan tillates dersom det estetisk får en god utforming som samsvarer 
med hovedbygget/gatefasaden generelt. Banner, vimpler etc. tillates ikke som permanente 
reklameinnretninger. 

Skilt og reklame, herunder plastfolie, i og på vinduer, tillates ikke dersom innretningen ikke er 
en naturlig del av vindusutstillingen eller at vindusskjerming er påkrevet. 

Lysskilt 
Lysskilt er tillatt og skal utformes i tråd med de generelle bestemmelsene ovenfor. 
Dominerende lyskasser er ikke tillatt. Ved bruk av lyskasser skal ikke annet en teksten og 
eventuelt logo gi lys. Lysarrangement som ikke fungerer skal slukkes inntil vedlikehold er 
utført 

Blinkende og bevegelige skilt er ikke tillatt. 

Uthengsskilt 
Uthengsskilt skal ha størrelse og farger som er tilpasset huset og annen skilting. Plassering 
av uthengsskilt fra ulike forretninger på samme fasade skal samordnes. Skiltet skal ikke 
være til fare eller hinder for gående. 

Uthengsskilt skal ikke stikke mer enn 0,7 meter ut fra fasadelivet, inklusive innfesting. 
Maksimalt godkjent størrelse er 1 m2. Fri høyde over fortau skal være minst 2,5 meter. 
Avstand fra fortauskant skal ikke være mindre enn 0,5 meter. 

Markiser 
Markiser skal være like over hele bygningen. De skal passe til vinduene, dører og husfarge. 
Reklame på markiser tillates ikke, men logo og firmanavn aksepteres. 

Gatebukker 
Det er kun tillatt med én gatebukk for hver forretning, for forretningsgårder gjelder en 
gatebukk pr. forretning. Det kan gjøres unntak etter spesiell grunngivelse i søknad. 

Gatebukker skal plasseres slik at de ikke er til hinder for funksjonshemmede, gående, 
syklende, svaksynte og for vedlikehold av fortau. Gatebukker skal ikke være til hinder for fri 
sikt for motorkjøretøy. Gatebukker må kun benyttes i forretningens åpningstid. 

Plakater og veggskilt 
 

Plakater på vegg som er større enn 0,5 m2 regnes som skilt. Plakater skal ikke være 
dominerende og ødelegge helhetsinntrykket av bygningen. 
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Plakater på fasade/vegg og veggskilt skal ikke være eller virke sammenhengende over hele 
eller store deler av fasaden. Skilt skal ikke dekker med enn ¼ av bygningens fasadelengede, 
begrenset til 4 meter.  

Plakater, transparenter og vimpler skal fjernes når de er foreldet. 

Miljøhensyn 
Det kan ikke oppføres frittstående reklameskilt i naturlandskap, kulturlandskap eller parker. 
Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen dersom det er presserende behov for et skilt 
med tanke på informasjon om henvisningsansvar overfor publikum. Forutsetningen for 
unntak vil være at det stilles store krav til den estetiske utformingen av skiltet og at dette står 
i forhold til en eventuell omliggende bebyggelse og landskap. Denne type skilt er 
søknadspliktig. 

Innenfor særpregende og historisk interessante miljø, skal det ikke oppføres 
reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie. Det faste utvalg for 
plansaker kan kreve at det blir utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under 
ett. 

I rene boligområder er det ikke tillatt å oppføre reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på 
forretninger, kiosker og liknende kan oppføres i den grad dette ikke sjenerer boligområdene. 

Turskilt og liknende som settes opp ved turveger, skiløyper og turstier skal være i henhold til 
nasjonal standard, ref. merkehåndboka til Den norske turistforening. 

Eier har plikt til å vedlikeholde skilt eller reklameinnretninger som er omtalt i denne 
bestemmelsen. Dersom vedlikehold ikke gjennomføres kan kommune gi pålegg om fjerning. 

Fjerning 
Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre innretninger som er i strid med denne 
bestemmelsen. Unntak fra denne regelen kan likevel gjøres dersom det er gitt tidsavgrenset 
samtykke. Innretning som kan medføre fare kan i alle tilfeller kreves fjernet. Kommunen kan 
gi pålegg om å fjerne skilt som er satt opp uten nødvendig tillatelse eller vedtak. 

Ved avvikling eller flytting av virksomhet skal skilt fjernes. 

B13 Parkering (jf. PBL § 11-9 nr. 5) 

Ved nybygg, ombygging, tilbygg, påbygg, underbygg eller ved bruksendring av eksisterende 
bygninger, kreves det biloppstillingsplasser (parkerings- eller garasjeplasser), beregnet i 
forhold til boligenheter eller bruksareal, på egen grunn. Eventuell tidligere bebyggelse som er 
fjernet innvirker ikke på beregningen. Areal avsatt til kjøretrafikk medregnes ikke. 

Det faste utvalg for plansaker kan unntaksvis godkjenne at biloppstillingsplasser helt eller 
delvis blir anordnet på annet sted i rimelig nærhet (naboeiendom, gjenboer) mot tinglyst 
rettighet. Kommunen kan for den enkelte tomt fastsette lempinger eller skjerpelse i kravene 
når det foreligger gode grunner. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner kan det stilles egne/ 
tilpassede krav. 
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Biloppstillingsplasser må dimensjoneres slik at de minst tilfredsstiller minstekravet angitt i 
Byggforskserien 312.130. Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av 
hverandre. 

Biloppstillingsplassene skal være lett tilgjengelige, og inntil 30 % kan være merket/ reservert. 
Løsning av kravet til biloppstillingsplasser skal være godkjent og gjennomføringen sikret før 
igangsettingstillatelse gis for bygging. 

Institusjoner, kiosker/ gatekjøkken, bensinstasjoner, undervisningssteder, idrettsanlegg og 
andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha tilfredsstillende ut- 
og innkjøringsforhold, samt biloppstillingsplasser etter kommunens bestemmelser. 

Det skal tilrettelegges for minimum 2 parkeringsplasser for personer med nedsatt 
funksjonsevne ved alle institusjoner og offentlige bygg. 

Tabell 1: Biloppstillingsplasser, inkl. gjesteplasser 

Formål  Biloppstillings-
plasser  

Pr. 

Bolig og fritidsbolig < 60 m2 bruksareal 1 Boenhet 

Bolig og fritidsbolig >= 60 m2 bruksareal 2 Boenhet 

Leiligheter 1,5 Boenhet 

Boliger og fritidsboliger i gruppebebyggelse, 
tillegg for gjester 

1 Påbegynte 5. boenhet 

Forretning/ Kontor 1 50 m2 bruksareal 

Forretninger med særlig trafikkskapende 
virksomhet 

1 25 m2 bruksareal 

Industri/ lager 1 100 m2 bruksareal 

Forsamlings- og konferanselokaler 1 10 m2 bruksareal 

Hotell, overnattingssteder 0,5 Gjesterom 

Serveringssteder 1 15 m2 bruksareal 
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Barnehager 6 Avdeling 

Treningsstudio 1 50 m2 bruksareal 

 

Tilrettelegging av biloppstillingsplasser ut over kravet i tabellen kan kreves etablert i lukket 
anlegg. 

Parkering beregnet for gjester til boliger skal tilrettelegges utomhus. 

Det tillates ikke tilrettelegging for parkering av kjøretøy med tillatt totalvekt over 7,5 tonn i 
boligområdene. 

B14 Estetikk og grønnstruktur (jf. PBL § 11-9 nr. 6) 

Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg samt 
endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold 
på stedet og kulturlandskapet. Bebyggelsen skal underordne seg områdets topografiske 
særpreg, ha en helhetlig form-, farge- og volumoppbygging. 

Ferdselsveger, stier og løyper skal sikres ved planbehandling og ved byggesaksbehandling. 
Det bør tilrettelegges slik at avstanden mellom boligområder og grøntområder blir minst 
mulig, og maksimum 400 meter jf. Folkehelsemeldinga 2013.  

Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene på natur og omgivelser 
forebygges, og blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det 
som er nødvendig for å få ført opp bygningene, opparbeidet atkomstveger og 
parkeringsplasser. Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, skal 
reetableres med stedegen vegetasjon. Utbygger har ansvar for å sette i stand og så til etter 
hvert som utbygginga blir ferdig i feltet. 

Det skal legges vekt på god arealutnyttelse, men ta hensyn til landskap, eksisterende 
bebyggelse, kulturmiljø samt adkomst til friluftsområder. Kommunen ønsker å bevare de 
miljø- og trivselsmessige kvaliteter som både tettstedene og spredtbygde områder 
representerer.  

Det vises til utfyllende bestemmelser og retningslinjer for Fokusområde Dokka.  

B15 Illustrasjoner 

Konsekvenser av nye reguleringsplaner med mer enn 10 nye bolig- eller fritidsboliger skal 
belyses ved bruk av 3D-modell. Det samme gjelder for andre større byggeprosjekt eller 
større enkeltbygg. Illustrasjonene vil kunne gjøres bindende ved behandling av 
reguleringsplan. 

For utbyggingsområder beliggende i eksponerte li-sider kreves bestemmelser til bl.a. 
terrengtilpasning, utforming og farge- og materialbruk. I tillegg kreves egne geotekniske 
vurderinger relatert til risiko- og sårbarhetshensyn. 



 
 

17 
 

Større stier som blir berørt av utbygging skal bevares eller det skal sikres at disse legges om 
eller at ferdsel til fots ivaretas på annet vis. 

R3 Estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak 

I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og en vurdering av tiltakets 
estetiske sider, både i seg selv, omgivelsene og fjernvirkning. 

Det skal legges vekt på de estetiske kvalitetene ved alle tiltak. Det skal legges avgjørende 
vekt på å bevare ås-profiler og landskapssilhuetter. Det skal utarbeides særskilt estetisk 
analyse der byggverk vil få en fjernvirkning, eller lokaliseres som landemerke. 

Ved tillatelse til tiltak nær verneverdig kulturminne og kulturmiljøer skal det legges særlig vekt 
på helhetsvurdering. Ved beplantning og bygging av veg, bane og andre samferdselstiltak 
skal det stilles krav til redegjørelse for estetiske tiltak. Støyskjermingstiltak skal inneholde en 
estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene vedrørende omfang, materialbruk og 
fargevalg. 

Ved større byggetiltak i LNF-områder, slik som landbruksbygg og natur- og friluftslivstiltak, 
skal søknaden om tillatelse til tiltak inneholde en estetisk vurdering av forholdet til 
omgivelsene vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg. 

Det kan kreves dokumentasjon i form av perspektivskisser eller fotomontasjer, på at 
estetiske sider av saken er vurdert og ivaretatt. 

Ved planlegging av nye bygg og større ombygginger, over 500m2 kan kommunen kreve at 
det skal utredes et alternativ der tre nyttes som hovedmateriale (bærende konstruksjoner og 
kledning). 

R4 Retningslinjer for inngjerding av fritidseiendommer 

Ved fritidsbebyggelse i byggeområder og LNF-områder er det i utgangspunktet ikke ønskelig 
med gjerder i noen form av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser, beiteinteresser og av 
estetiske hensyn. 

Etter søknad kan det tillates inngjerding av inntil 200 m2
 pr. tomt, eller inntil 40 meter gjerde 

pr. tomt. Gjerdet skal ikke på noe sted stå mer enn 15 m fra bygning. Inngjerding i tun er 
tillatt når avstand til anneks/uthus er maks. 15 meter fra nærmest hyttevegg. Gjerdene bør 
utformes i tre og tilpasses omgivelsene når det gjelder fargevalg. Grinder skal slå utover. 
Gjerdehøyde skal være maks 110 cm. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. 
Ved oppsetting av gjerder skal hensynet til fri ferdsel langs vassdrag, sikring av hevdvunne 
ferdselsårer og stier, samt beitebruk tillegges vekt. 

B16 Radon (jf. PBL § 11-9 nr. 6) 

Tiltak på eksisterende bebyggelse iverksettes ved konsentrasjon over 100 Bq/m3. Det skal 
som minimumstiltak ved nybygging installeres radonsperre (sikre gasstetthet mot grunnen) 
og radonbrønn (passivt trykkreduserende tiltak). Påfølgende kontrollmålinger utføres når 
bygget er oppført. 
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B17 Høyspent (jf. PBL § 11-9 nr. 6) 

Nye tomter og nybygg for bolig, barnehager, skoler og lignende, skal ligge minimum 30 
meter fra midtre fase på høyspentlinjer <66 kV, 50 meter fra ved høyspentlinjer fra og med 
66 kV til og med 132 kV og 75 meter fra ved høyspentlinjer > 132 kV. Avstandene gjelder 
tilsvarende ved bruksendring til nevnte formål. 

Ved dokumentert beregning på strålingsnivå som ikke overstiger 0,4 µT kan tiltak godkjennes 
nærmere, dersom fare for skade som følge av linjebrudd vurderes som minimal. Tilbygg til 
eksisterende bygninger skal så langt der er mulig plasseres slik at det får minst mulig 
strålingsnivå. 

B18 Støy (jf. PBL § 11-9 nr. 6) 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,, skal legges til grunn ved 
behandling av tiltak nær støykilder. Støyømfintlige tiltak skal ikke lokaliseres innenfor kartlagt 
rød støysone. Ved tiltak innenfor gul sone skal det foretas støyberegninger og gjennomføres 
tiltak mot støy dersom grenseverdiene i retningslinjen overskrides. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, samt enkelttiltak, nær støykilder hvor det ikke 
foreligger støysonekart, skal støy utredes. 

B19 Flom (jf. PBL § 11-9 nr. 6) 

Planlegging og utførelse av nye tiltak i flomutsatte områder 
NVEs retningslinjer 2/2011 ”Flaum og skredfare i arealplanar”, eller den til en hver tid 
gjeldene retningslinje, skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak. Det 
tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivå for en 200-
års flom + 30 cm (jf. tematisk plankart 1 – flomfare), med mindre det utføres tiltak som sikrer 
ny bebyggelse mot flom.  

I områder med kartlagt reell fare skal det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot flom, jf. 
sikkerhetskrav gitt i TEK10 § 7-2, eller til enhver tid gjeldende teknisk forskrift, før bygging 
kan starte. I områder med lavpunkt (jf. tematisk plankart 1 – flomfare og NVEs flomsonekart) 
kan det etableres bebyggelse uten kjeller. 

B20 Verneverdige bygninger og kulturmiljø (jf. PBL § 11-9 nr. 7) 

Verneverdige enkeltbygninger, bygningsmiljø og andre kulturminner skal i størst mulig grad 
tas vare på som bruksressurs og istandsettes dersom det ikke er til vesentlig ulempe for eier 
eller samfunnet. 

All utbygging må vurderes i hvert tilfelle ut fra områdets karakter. Det skal legges vekt på å 
tilpasse bebyggelsen til omkringliggende bebyggelse, landskap og kulturmiljø. 

R5 Hensyn til verneverdige bygg og kulturverdier 

Dersom et tiltak kommer i konflikt med verneverdige bygg og kulturverdier, skal saken 
sendes Oppland fylkeskommune for uttalelse. 
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Tiltak som gjelder riving eller vesentlig endring av ikke fredet bygg eldre enn 1850 skal 
sendes fylkeskommunen for uttale senest 4 uker før søknaden avgjøres jf. kml § 25. 

B21 Bestemmelsesområde # 5 Elverom – Veisten 

Bestemmelsesområde # 5 Elverom – Veisten danner avgrensning for fremtidig 
områdereguleringsplan. 

Ved regulering av BO # 5 Elverom – Veisten må sikringstiltak for vanninntaket utredes ved 
planlegging av nye tiltak innenfor sikringssonen angitt som hensynssone H110_1. 
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3. Bestemmelser og retningslinjer til bebyggelse 
og anlegg (jf. PBL §§ 11-9 og 11-10) 

Bestemmelsene gjelder for de områdene som på kommuneplankartet er vist som nåværende 
og fremtidige områder for bebyggelse og anlegg, og omfatter følgende formål: 

Følgende områder kommer inn under bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse 

 Fritidsbebyggelse 

 Offentlig og privat tjenesteyting 

 Næringsbebyggelse 

 Kombinerte formål 

 Grav og urnelund 

 Fritids- og turistformål 

 Råstoffutvinning 

 Idrettsanlegg 

Med nåværende områder menes områder som er avsatt i tidligere plan. Fremtidige områder 
er areal som avsettes til nytt formål gjennom denne planen. 

B22 Unntak fra plankrav (jf. PBL § 11-10 nr. 1) 

Unntatt fra generell bestemmelse om plankrav (B1)er: 

 Bruksendring av eksisterende bygningsmasse til formål i samsvar med vedtatt arealbruk. 

 Tiltak i eksisterende områder for boligbebyggelse som beskrevet i B23 (under). 

B23 Boligbebyggelse (jf. PBL §§ 11-9 og 11-10) 

Unntatt fra plankrav 
I eksisterende områder for boligbebyggelse kan mindre bygge- og anleggstiltak tillates uten 
godkjent reguleringsplan. 

Generelt om boligbebyggelse 
 Bygningen skal ha en klar lengderetning som følger høydekotene.  

 Bygningen skal ha hovedmøneretning som følger byggets lengderetning.  

 Bygning skal ha takform og takfarge som er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Taket 
skal være tekket med matt materiale, og takvinkel mellom 20 og 42 grader.  

 Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 7,5 meter målt fra planert terrengs 
gjennomsnittsnivå jf. gjeldende teknisk forskrift. 

 Gjennomsnittlig synlig grunnmurhøyde ved ferdig planert terreng skal ikke overstige 0,4 
meter. Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1,5 meter. 
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 For eksisterende boligeiendommer skal grad av utnytting pr. eiendom være maksimalt %-
BYA=25%, men m2-BYA skal likevel ikke overstige 350 m2 for noen eiendom, 
parkeringsareal inkludert. 

Nye tomter og tilleggsarealer 
Ved fradeling av tilleggsarealer eller nye tomter for boligbebyggelse, skal totalt tomteareal 
være mellom 600 og 1.500 m2. Etter fradeling skal avgiver-eiendommen ikke være mindre 
enn 600 m2 og grad av utnytting skal ikke overstiges. Tomter som fradeles skal være egnet til 
boligbebyggelse, både med hensyn til størrelse, topografi og avgrensning, og skal ikke være 
til hinder for god utnytting av resten av formålsområdet. 

R6 Føringer for reguleringsplanarbeidet i fremtidige boligområder 

B1 – Lengeropp 
Innenfor avsatt areal kan det reguleres inntil 10 nye boligtomter med tomtestørrelse på 600-
1500m2. 

Støyutredning i forhold til fv. 33 må gjennomføres ved regulering. Reguleringsplan må ivareta 
god landskapstilpasning. 

B8 – Bårli 
Innenfor avsatt areal kan det reguleres minimum 5 nye enheter. Tomtestørrelsen kan i dette 
området være større enn 2 dekar, inntil 8 dekar. 

B10 – Kværndalskroken 
Innenfor avsatt areal det kan det reguleres inntil 10 nye boligtomter med tomtestørrelse på 
600-1500m2. 

Flomfare knyttet til Åvella må utredes ved regulering. Det samme gjelder forholdet til Åvella 
kraftverk. 

B24 Fritidsbebyggelse (jf. PBL §§ 11-9 og 11-10) 

Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg terrenget og naturpreget i området. Større 
terrenginngrep og planeringsarbeider tillates ikke. Bestående vegetasjon skal bevares og 
fornyes slik at hovedpreget av landskapet opprettholdes. Nye byggeområder skal gis et 
enhetlig preg. Ved fortetting i eksisterende byggeområder skal ny bebyggelse tilpasses 
eksisterende.  

 Maksimal m2-BYA=215 m2, fordelt på 3 bygninger og inkludert 2 biloppstillingsplasser. 
Anneks, uthus eller garasje skal være underordnet hovedhytta, og bruksområde for 
anneks avgrenses til overnatting/ sengeplasser, der det ikke tillates innlagt vann og avløp 
og bad/kjøkken. 

 Taket skal tekkes med torv eller mørke, matte flater som ikke reflekterer sollys, og ha 
takvinkel mellom 18-35 grader. 

 Tre skal utgjøre hovedmateriale i bygningenes fasadekledning 

 Fasadene skal ha mørke og matte farger. Eventuell sidebygning skal ha utforming og 
farge tilpasset hovedbygning. 

 Frittstående levegger, portaler, lyktestolper eller flaggstenger tillates ikke. 
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 Verandaer skal tilpasses bygningens størrelse og i størst mulig grad tilknyttes 
eksisterende terrengnivå. 

 Framføring av elektrisitet i tilknytning til eksisterende eller nye byggeområder skal skje 
med jordkabel både for høyspent og fordelingsnett. Det samme gjelder eventuelle kabler 
for telefon og TV med videre. Nye luftstrekk av kabler tillates ikke. 

R7 Føringer for reguleringsplanarbeidet i fremtidige hytteområder 

FH1 – Bondlisætra - Rishaugen 
 Innenfor avsatt areal kan det reguleres inntil 50 nye hyttetomter med tomtestørrelse på 

600-1000m2. 

 I reguleringsplanen skal forholdet til seterdrift, setervoller og husdyr på beite utredes 
nærmere slik at utbyggingen tilpasses disse forholdene. 

FH2 – Lengeroppberget 
 Innenfor avsatt areal kan det reguleres inntil 15 nye hyttetomter med tomtestørrelse på 

600-1000m2. 

FH3 – Aksjøen - Rundtjenn 
 Innenfor avsatt areal kan det reguleres inntil 15 nye hyttetomter med tomtestørrelse på 

600-1000m2. 

 Det må tas hensyn til tiurleik ved Rundtjenn ved regulering. 

 Ved regulering skal konsekvensene ved økt støy og trafikk i området som følge av 
utbygging utredes i forhold til Akksjøens naturkvaliteter.  

FH4 – Haugom 
 Innenfor avsatt areal kan det reguleres inntil 5 nye hyttetomter med tomtestørrelse på 

600-1000m2. 

 Forholdene til de biologiske kvalitetene i Håmotten og våtmarksområdene rundt må 
utredes og ivaretas i reguleringsplanen. 

FH5 – Lenningen 
 Innenfor avsatt areal kan det reguleres inntil 40 nye hyttetomter med tomtestørrelse på 

600-1000m2. 

FH6 – Kjølsjøen 
 Innenfor avsatt areal kan det reguleres inntil 15 nye hyttetomter med tomtestørrelse på 

600-1000m2. 

B25 Råstoffutvinning (jf. PBL §§ 11-9 nr. 1 og 11-10) 

Uttak av mineralske råstoff utover eget bruk, eller vesentlig utvidelse av eksisterende 
massetak (1000 m2 eller uttaksvolum 1000 m3), kan ikke finne sted før området inngår i en 
godkjent reguleringsplan. 

Unntak gjelder for masseuttak som behandles etter landbruksvegforskriften, det vil si uttak av 
masser langs driftsveg for landbruket som er nødvendig for anlegg eller vedlikehold av veg. 

For områder som ikke er avsatt til råstoffutvinning på kommuneplankartet, men der det drives 
eller er drevet råstoffutvinning kan kommunen kreve godkjent reguleringsplan før driften 
videreføres eller tas opp igjen.  
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R8 Krav til driftskonsesjon 

Samlet uttak av mineralforekomster over 10 000 m3 og ethvert uttak av naturstein krever 
driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. 

R9 Føringer for reguleringsplanarbeidet i fremtidige massetak 

M1 – Gjerdalen massetak 
 Massetaket må undersøkes nærmere med tanke på steinkvalitet, og spesielt grense mot 

nord kvalitetssikres i forhold til svartskiferforekomster.  

 Reguleringsplanen for masseuttaket skal fastlegge uttakets omfang, istandsetting og 
etterbruk, og avklare nødvendige tiltak slik at driften ikke medfører urimelig store ulemper 
for omgivelsene. 

 Massetaket må sikres god nok veg ved regulering. 

M2 – Steintipp Åmot 
 Massetaket må undersøkes nærmere med tanke på steinkvalitet og kvalitetssikres i 

forhold til mulige svartskiferforekomster i den deponerte og stedegne massen. 

 Reguleringsplanen for masseuttaket skal fastlegge uttakets omfang, istandsetting og 
etterbruk, og avklare nødvendige tiltak slik at driften ikke medfører urimelig store ulemper 
for omgivelsene. 

B26 Næringsområder (jf. PBL § 11-10) 

Tiltak i eksisterende områder for næringsbebyggelse kan tillates uten godkjent 
reguleringsplan under følgende forutsetninger: 

Næringsbebyggelse skal ha en klar lengderetning som følger høydekotene. Bygning skal ha 
hovedmøneretning som følger byggets lengderetning. Bygning skal ha takform og takfarge 
som er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Taket skal være tekket med matt materiale. 
Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 10 meter målt fra planert terrengs 
gjennomsnittsnivå jf. gjeldende teknisk forskrift. 

For eksisterende næringseiendommer skal grad av utnytting pr. eiendom være maksimalt %-
BYA=70%, parkeringsareal inkludert. 

Virksomheten skal ikke påføre nabobebyggelse støy over grenseverdiene i henhold til 
gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Støyberegning kan kreves. 

R10 Føringer for reguleringsplanarbeidet i fremtidige næringsområder 

N5 - Elverom 
Arealet reguleres enten gjennom områdereguleringsplan for Elverom eller som egen 
detaljreguleringsplan. Det skal ikke tilrettelegges for støyende virksomhet sett i forhold til 
avstanden til boligområdene i Elverom. Undersøkelsesplikten i forhold til kulturminner skal 
oppfylles ved regulering. 

B27 Grav- og urnelund (jf. PBL § 11-10 nr. 1) 

Formålet omfatter kirkegårder og offentlige gravplasser. 



 
 

24 
 

Det vises til retningslinjer for hensynssoner (R23) for listeførte kirker og andre kirker. 

Middelalderkirkestedene Kinn, Haugner og Østsinni har egne saksbehandlingsregler etter 
kulturminneloven (B41). 

B28 Offentlig og privat tjenesteyting (jf. PBL § 11-10 nr. 1) 

I områder for offentlig eller privat tjenesteyting kan det oppføres bygninger og anlegg for 
offentlige og allmennyttige formål (barnehage, skole, institusjon, omsorgsboliger, 
helsetjenester, museum, kirke, forsamlingslokale og lignende) samt bolig- og 
næringsvirksomhet i begrenset omfang. 

R11 Føringer for reguleringsplanarbeidet i fremtidige områder for offentlig og 
privat tjenesteyting 

O6 – Elverom/ Korsvoll omsorgssenter 
Arealet skal benyttes til bebyggelse der nærheten til eksisterende omsorgstilbud er vesentlig. 
Reguleringsplanarbeidet må spesielt utrede flomfaren i området.  

O5 – Elverom/ Flerbrukshall 
O7 – Elverom/ Skole- og barnehage 
Arealet ved Torpa barne- og ungdomsskole (O5) er aktuelt areal til idrettshall. Det samme 
gjelder arealet ved Mariringen (O7). Arealet O7 kan også være aktuelt til utvidelse av 
Mariringen barnehage. Reguleringsplanen må spesielt utrede flomfare og 
trafikkutfordringene den nye bebyggelsen kan medføre. De landskapsestetiske forholdene 
skal også utredes ved regulering av disse arealene da bebyggelsen her kan bli liggende 
svært synlig. Regulering av dette arealet må sees i sammenheng med omlegging av lysløypa 
(GT3) slik at en sørger for god og sikker adkomst for skole og barnehagen til nærturområder. 
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4. Bestemmelser og retningslinjer til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jf. 
PBL §§ 11-9 og 11-10) 

Formålet omfatter de områdene som på kommuneplankartet er vist som samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur. 

B29 Parkering 

P1 - Røssjørompa 
I området kan det etableres utfartsparkering og tillates enkle tilretteleggingstiltak for 
utfartsparkering.  

Større bygge- og anleggstiltak vil kreve reguleringsplan. 

P2, P3, P4, P5, P6 og P8 – Parkering ved kirker 
Arealene kan utnyttes til parkering i tilknytning til kirkene Kinn (P2), Haugner (P3), Åmot (P4), 
Østsinni (P5), Nordsinni (P6) og Vølstad (P8). Utnyttelse av arealene krever reguleringsplan. 

Innenfor det avsatte arealet for parkering skal et vegetasjonsbelte opprettholdes eller 
etableres omkring parkeringen for å ivareta omgivelsene til Kinn, Østsinni og Haugner 
middelalderske kirkested. 

Det middelalderske kirkestedet er et automatisk fredet kultuminne. Alle inngrep i grunnen 
eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten 
etter dispensasjon fra kulturminneloven. 

R12 Føringer for reguleringsplanarbeidet i fremtidige områder for parkering 

Tiltakene forutsetter utarbeidelse av reguleringsplan. Reguleringsplanene skal i tillegg til å 
løse infrastrukturen spesielt ivareta hensynene til kulturminner og det helhetlige 
landskapsbildet på kirkestedet. 
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5. Bestemmelser og retningslinjer til LNF-områder 
(jf. PBL § 11-11) 

LNF- områdene er i planen delt inn i to kategorier: 

LNF-A 
Innenfor arealformålet er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn det 
som har direkte tilknytning til stedbunden næring; det vil i praksis si tradisjonell landbruksdrift 
med tilleggsnæringer jf. Landbruk Pluss. 

Forbudet omfatter både ny og utvidelse av eksisterende fritids-, bolig- og ervervsbebyggelse, 
samt fradeling til slike formål.  

Som landbruksbebyggelse defineres våningshus, nødvendig kårbolig, driftsbygninger, 
seterhus og skogshusvær jf. PBL §§ 20-1 og 20-2. Driftsbygninger i landbruket er bygninger 
som er nødvendig for tradisjonelt jordbruk, hagebruk, gartneri og pelsdyravl. Anlegg for 
foredling av egne produkter, seterhus og skogshusvær inngår. 

LNF-B 
Innenfor arealformålet er spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse tillatt etter gitte 
kriterier. Disse områdene er avmerket på plankartet.  

B30 Landbruks-, natur- og friluftsområde kategori A (LNF-A) 

I LNF-områder er tiltak som nevnt i PBL § 20-1, som ikke er tilknyttet stedbunden næring 
ikke tillatt. Dette gjelder også fradeling til slike formål. 

R13 Generelle retningslinjer for saksbehandling av dispensasjonssaker 

Ved fradeling av tomter til bolig- eller fritidsformål i LNF-områdene eller tillegg til eksisterende 
slike eiendommer, skal totalt tomtestørrelse normalt ikke overskride 2000 m² for boligtomter 
og 1000 m² for hyttetomter.  

Ved fradeling av eksisterende bebyggelse som f.eks. gardsbebyggelse med tun, kan en 
naturlig avgrensning av tomten avvike fra 2000 m². Det kan settes vilkår om beliggenhet, 
avgrensning, byggeskikk, landskapstilpasning og bruk av gjerder. 

Ved fradeling av tomt til boligformål kan inntil 5000 m2 godkjennes fradelt når særlige behov 
tilsier det. 

Tiltak skal ikke berøre viktige områder for biologisk mangfold jf. naturmangfoldloven (NML) § 
7 jf. §§ 8-12. 

Tiltak skal ikke berøre dyrket mark jf. Jordloven §§ 1 og 9 samt Jordvernsstrategien for 
Oppland. 

Bygging kan ikke skje i områder som er utsatt for flom eller skred. Det kan stilles krav om 
nærmere utredning av reell fare i forbindelse med byggesøknad. 

Det skal vurderes hvorvidt tiltaket vil være til skade for kulturminner, kulturlandskap, andre 
landskapskvaliteter, jord- og skogbruk, friluftsliv eller naturverdier. Dersom tiltaket vil være 
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uheldig for en eller flere av disse hensynene bør det ikke innvilges dispensasjon for tiltaket. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal oppfylles. 

R14 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om tiltak på 
eksisterende bebygde eiendommer i LNF 

Ved behandling av søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterende bebygde 
boligeiendommer, skal som minimum følgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i R13:  

 Omfanget må være begrenset til to boenheter innenfor én bygningskropp pr. bebygd 
eiendom, i tillegg til tilhørende bygninger som uthus, garasjer etc. 

 Bygningen skal ha en klar lengderetning som følger høydekotene. Taket skal ha 
hovedmøneretning som følger byggets lengderetning. Bygning skal ha takform og 
takfarge som er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Taket skal være tekket med matt 
materiale, og takvinkel mellom 20 og 42 grader. Maksimal mønehøyde skal ikke 
overstige 7,5 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå jf. gjeldende teknisk 
forskrift. Gjennomsnittlig synlig grunnmurhøyde ved ferdig planert terreng skal ikke 
overstige 0,4 meter. Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1,5 meter.  

 For eksisterende boligeiendommer skal grad av utnytting pr. eiendom være maksimalt %-
BYA=25%, men totalt bebygd areal skal likevel ikke overstige 350 m2 (m2-BYA) for noen 
eiendom, parkeringsareal inkludert. 

R15 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om fradeling av 
bebygd areal til boligformål i LNF 

Bebygde tomter kan være gardstun, kårbolig eller bolighus nr. 2 på gardsbruk som ikke har 
eller har hatt funksjon som kårbolig. 

Ved behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av bebygde eiendommer til 
boligformål, skal som minimum følgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i R13:  

 Om jord– og skogbruksarealene kan selges som tilleggsjord til annen landbrukseiendom 
(bruksrasjonalisering).  

 Kårbolig eller bolighus nr. 2, ev. bolighus nr. 3, som søkes fradelt bør ikke ligge på 
gardstunet.   

R16 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om fradeling av 
ubebygd areal til boligformål i LNF 

Ved behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av ubebygde tomter til boligformål, 
skal som minimum følgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i R13:  

 Tomta eller adkomstveg til tomta skal ikke berøre dyrka mark og heller ikke 
vanskeliggjøre driften av landbruksarealene i området. 

 Tomta skal ikke være lokalisert i byggeforbudssonene langs vassdrag. 

 Avkjørselstillatelse fra offentlig veg skal være gitt. 

 Tomta bør ligge i nærheten av / i områder med eksisterende bebygd(e) boligeiendom(er).  

 Tomta skal ha sikret vannrett med tilgang til vann med tilfredsstillende vannkvalitet. Vann 
og avløp skal være sikret i samsvar med kravene gitt i B4. 

 Forholdet til støy skal være avklart, jf. gjeldende retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. 



 
 

28 
 

 Tomta bør ikke godkjennes dersom vegen mellom bolig og skole, eller bolig og nærmeste 
busstoppested er definert som særlig trafikkfarlig av kommunen jf. Trafikksikkerhetsplan 
og Opplæringsloven. 

 Ved utforming av tomta skal det tas hensyn til at naturlige stier og gjennomgangsveger i 
området ikke blir stengt eller bebygd. 

R17 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om tiltak på 
eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF 

Ved behandling av søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterende bebygde 
fritidsboligeiendommer, skal som minimum følgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i 
R13: 

 Det tillates kun én fritidsenhet pr. eiendom. Fritidsboligen skal ha en klar lengderetning 
som følger høydekotene og ha hovedmøneretning som følger byggets lengderetning.  

 Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt materiale og takvinkel mellom 
18 og 35 grader.  

 Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 6 meter målt fra planert terrengs 
gjennomsnittsnivå jf. gjeldende teknisk forskrift.  

 Gjennomsnittlig synlig grunnmurhøyde ved ferdig planert terreng skal ikke overstige 0,4 
meter.  

 Opprinnelig terreng bør ikke endres mer enn 1,5 meter.  

 Maksimal utnyttelsesgrad gitt i m2-BYA bør ikke overstige 190 m2, fordelt på maksimalt 3 
bygninger. Minimum 2 biloppstillingsplasser a 18 m2 inngår i m2-BYA. Anneks, uthus eller 
garasje skal ikke overstige 25 m2 for hver bygning, alt medregnet i eiendommens tillatte 
bebygde areal.  

Innenfor byggeforbudssonen til vassdrag gjelder egne bestemmelser og retningslinjer. 

R18 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om fradeling av 
bebygd areal til fritidsformål i LNF 

Ved behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av tomter til fritidsformål, skal som 
minimum følgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i R13:  

 Om jord– og skogbruksarealene kan selges som tilleggsjord til annen landbrukseiendom 
(bruksrasjonalisering). 

 Det må dokumenteres at det ikke er behov for landbruksbebyggelsen i framtidig 
landbruksdrift. 

 Det skal legges positiv vekt på om gardstun, kårbolig eller bolighus nr. 2 ligger i 
randsonene til kommunedelplanene for Synnfjell syd og Synnfjell øst hvor det allerede er 
mye fritidsbebyggelse. 

R19 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om tiltak på 
eksisterende ubebygde bolig- og fritidseiendommer i LNF 

Ved behandling av søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterende ubebygde tomter til 
bolig- og fritidsformål, skal som minimum følgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i 
R13: 
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 Det skal være dokumentert fra søker at tomta er fradelt og tinglyst som selvstendig 
byggetomt (ikke tilleggsareal) for bolig eller fritidsbolig 

 Før bygging blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig adkomst til veg som 
er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret 
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende, jf. PBL § 27-4. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43.  

 Tomta skal ikke være lokalisert i byggeforbudssone langs vassdrag. 

 Tomta bør ligge i nærheten av / i områder med eksisterende bebygd(e) eiendom(er).  

 Tomta skal ha sikret vannrett med tilgang til vann med tilfredsstillende vannkvalitet. Vann 
og avløp skal være sikret i samsvar med kravene gitt i B4. 

 Forholdet til støy skal avklares, jf. gjeldende retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. 

 Bolig bør ikke etableres dersom vegen mellom bolig og skole, eller bolig og nærmeste 
busstoppested er definert som særlig trafikkfarlig av kommunen, jf. Trafikksikkerhetsplan 
og opplæringsloven. 

 For tiltak på ubebygde tomter til boligformål skal kriterier i R14 vurderes. 

 For tiltak på ubebygde tomter til fritidsboligformål skal kriterier i R17 vurderes. 

R20 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om tiltak på 
eksisterende bebygde næringseiendommer i LNF 

Ved behandling av søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterende bebygde 
næringseiendommer, skal som minimum følgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i 
R13: 

 Næringsbebyggelse skal ha en klar lengderetning som følger høydekotene, og bygningen 
skal ha hovedmøneretning som følger byggets lengderetning. Bygningen skal ha takform 
og takfarge som er tilpasset omkringliggende bebyggelse og taket skal være tekket med 
matt materiale. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 10 meter målt fra planert 
terrengs gjennomsnittsnivå jf. gjeldende teknisk forskrift. 

 Det for eksisterende næringseiendommer skal grad av utnytting pr. eiendom være 
maksimalt %-BYA=70%, parkeringsareal inkludert. 

 Virksomheten ikke skal påføre nabobebyggelse støy over grenseverdiene i henhold til 
gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Støyberegning kan 
kreves. 

B31 Kårbolig (jf. PBL § 11-11 nr. 1) 

Bygging av kårbolig tillates på landbrukseiendommer der det av hensyn til driften av 
eiendommen er nødvendig med to boliger på bruket, under følgende forutsetninger: 

 Kårboligen skal plasseres som en del av tunet på landbrukseiendommen. 

 Kårboligen skal plasseres og utformes på en slik måte at den blir en naturlig del av 
kulturlandskapet i området. Bygget skal ikke berøre dyrka mark. 

 Kårboligen skal tilpasses eksisterende bygningsmasse med hensyn til takvinkler, 
materialvalg, dimensjoner og farger. 
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B32 Skogshusvær (jf. PBL § 11-11 nr. 1) 

Bygging av skogshusvær tillates når det av hensyn til driften er behov for det: 

 Skogshusværet skal plasseres og ha en utforming med saltak og fargesetting/ taktekking, 
slik at det blir en naturlig del av det tradisjonelle skogsmiljøet. Det tillates ikke inngjerding. 

 Maksimalt tillatt bebygd areal, m2-BYA =80 m2 inkl. uthus. Maksimalt antall bygninger er 
3. 

 Kommunen kan gi en annen plassering enn det søkes om, bl.a. av hensyn til drifta av 
skogen i området, naturmiljø, biologisk mangfold og friluftslivet.  

B33 Spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LNF-B) 

I soner som er vist på plankartet som LNF-B for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 
og i tabellen under, kan det tillates et fastsatt antall nye enheter til et angitt formål. 

Tabell 2: Områder for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

Benevnelse Navn Boligtype Antall nye enheter 

SB1 Haug Eneboliger 2 

SB2 Røste Eneboliger 3 

SB3 Bjørkelykkja Eneboliger 2 

SH1 Røstelien Fritidsboliger 2 

SH2 Snauhaug Fritidsboliger 2 

SH3 Tverrelva Fritidsboliger 3 

 

Følgende vilkår må oppfylles før fradeling av tomter og bygging kan skje: 

 Bebyggelsen skal lokaliseres slik at den ikke kommer i konflikt med kulturminner og 
kulturlandskap. 

 Ved etablering av nye tomter skal det søkes å få klare, naturlige eiendomsgrenser, god 
arrondering og tilstrekkelig med arealer for utendørs opphold. 

 Bebyggelsen må ha tilfredsstillende vann- og avløpssystem, jfr. gjeldende regler og 
retningslinjer på søknadstidspunktet. 

 Bygging på dyrket mark tillates ikke. Det samme gjelder arealer som er registrert som 
dyrkbar jord, men det gjøres en landbruksfaglig vurdering av arealenes egnethet til 
oppdyrking.  

 Ny bebyggelse skal lokaliseres slik at det ikke gir drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruksdrift i området. 

 Tiltaket skal ikke redusere allmennhetens muligheter for fri ferdsel. 
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 Bolig skal ikke etableres dersom vegen mellom bolig og skole, eller bolig og nærmeste 
busstoppested er definert som særlig trafikkfarlig av kommunen, jf. Trafikksikkerhetsplan 
og opplæringsloven. 

 Bestemmelser i B23 og B24 gjelder for tomtestørrelse og utforming av bebyggelsen. 

 Nye boliger må ikke ha større avstand enn 250 meter fra eksisterende bolig eller 
fritidsbebyggelse for å understøtte grendene og utnytte eksisterende infrastruktur. 
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6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone (jf. PBL §§ 11-9 og 11-11) 

Bestemmelsene gjelder for områdene på kommuneplankartet som er vist med arealformålet 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

B34 Vannkvalitet i sjø og vassdrag 

Vannkvalitet i alle vassdrag i kommunen skal ha god økologisk og kjemisk tilstand og ha 
tilfredsstillende kvalitet mht. brukerinteressene slik som bading og rekreasjon, jordvanning og 
fritidsfiske. 

B35 Forbud mot og vilkår for tiltak i vassdrag 

I vassdrag vist med underformålet Naturområde (Etnaelva og nedre del av Dokkaelva), 
tillates kun tiltak med formål å bedre de økologiske forholdene i vassdraget.  

For andre vassdrag er utfyllinger, grusuttak og inngrep som forverrer de økologiske 
forholdene i og langs vannstrengen og i de områdene som oppfattes som en del av 
vassdragsnaturen, deriblant sidebekker, ikke tillatt. 

Anleggsarbeid som medfører slam og transport av finstoff i fiskeførende vassdrag skal 
utføres i perioden 15. juni til 15.september. I forbindelse med kryssing av mindre bekker og 
elver skal kulverter, stikkrenner og konstruksjoner forsøkes etablert så raskt som mulig, slik 
at perioden med transport av slam og finstoff i vannstrengen blir kortest mulig. 

B36 Forvaltning av varig vernede vassdrag 

Områder med særlige miljøverdier er gitt underformålet naturområde i vassdrag. Dette 
gjelder vannstrengen for varig verna vassdrag: 

 Etnavassdraget med nedbørsfelt 

 Buvassfaret (Tverrvatna med nedbørsfelt) 

 Øyvassfaret (Øyvatna med nedbørsfelt)  

For varig verna vassdrag gjelder bestemmelser nedfelt i forskrifter for de enkelte områder. 
Det er heller ikke tillatt å gjøre tiltak i nedbørsfeltet som påvirker vannsyklusen i vassdraget, 
jf. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. 
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7. Bestemmelser og retningslinjer til grønnstruktur 

Bestemmelsene gjelder for de områdene som på kommuneplankartet er vist som 
grønnstruktur. 

Formålet omfatter: regulerte friområder, friluftsområder, turdrag, stier og løyper, parker, 
lekeplasser og oppholdsarealer, samt vegetasjonssoner, naturområder og kulturmiljøer som 
er en naturlig del av grønnstrukturen. 

B37 Grønnstruktur (jf. PBL § 11-7 nr. 3) 

Generelt 
I utbyggingsområder til boligformål skal det ved detaljregulering avsettes arealer som sikrer 
tilgjengelighet til den overordnede grønnstrukturen. 

Eksisterende friområder og fellesarealer som benyttes til lek eller uteopphold eller arealer 
som gjennom tidligere godkjent plan er avsatt til slike formål, skal ikke omdisponeres til 
annet formål uten at det foreligger særlige grunner. 

GF3 og GF4 - Landsbyskogen 
Innenfor de avsatte arealene kan det opparbeides for eksempel lekeapparater, benker, og 
mindre bygninger. Skal det gjøres ytterligere tiltak i disse områdene utover det som er der i 
dag utløser dette krav om reguleringsplan. 

R21 Føringer for reguleringsplanarbeid og tiltak i fremtidige områder for 
grønnstruktur 

GT3 – Lysløypa Elverom 
Området skal reguleres til lysløype. Ny løype er en omlegging av eksisterende trase som blir 
en del av boligområdet. Undersøkelsesplikten i forhold til kulturminner må oppfylles ved 
regulering.  

GF3 og GF4 – Landsbyskogen 
Gjennom områdereguleringsplan skal det foretas en nærmere utredning av biologiske verdier 
og kulturminner i området. Bruken av området skal styres slik at disse verdiene ivaretas. Det 
skal også finnes gode løsninger som styrer logistikken i området som gangtrafikk, 
søppelhåndtering og parkering/adkomst. 

B38 Kombinerte grønnstrukturformål 

GK1 – Våten 
Grønnstrukturområdene skal være til felles (privat) formål. Innenfor formålet kan det 
opparbeides anlegg eller gjøres tiltak på eksisterende bygningsmasse som fremmer bruken 
av området til friluftsaktiviteter. 

GF1 – Friområde Livassdammen 
Området skal benyttes som friområde, og kan opparbeides med for eksempel lekeapparater, 
benker, og mindre bygninger. Det må ikke etableres tiltak som kan påvirke våtmarksområdet 
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negativt eller påvirke kulturmiljøet ved Livassdammen negativt. Skal det foretas større bygge 
og anleggstiltak vil det kreve reguleringsplan. 
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8. Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner 
(jf. PBL § 11-8) 

Dette er arealer i kommunen hvor det må vises særlige hensyn. Bestemmelser og 
retningslinjer gir restriksjoner for bruken av arealene. 

B39 Sikrings-, støy- og faresoner (jf. PBL § 11-8 bokstav a) 

Følgende temaer er avsatt som sikrings-, støy- og faresoner på tematisk kartutsnitt, og gjort 
juridisk bindende gjennom bestemmelser (jf. PBL § 11-8 bokstav a):  
Flom – aktsomhetsområder hvor flomfare må utredes nærmere ved utbygging. Dette gjelder 
områder utsatt for 200-årsflom. 

Vist i tematisk plankart 1: Flomsone 

Kartet viser NVEs beregning av 200-årsflom for nedre del av Dokka(H320_1), og registrering 
av flomarealer på Nordsinni gjort av Oppland fylkes elektrisitetsverk i 1971 (H320_2). 

Det henvises til bestemmelsen B19. 

Skred – aktsomhetsområder hvor skredfare må utredes nærmere ved utbygging. Dette 
gjelder områder som kan være utsatt for snøskred (H310_1) og jord- og flomskred (H310_2). 

Vist i tematisk plankart 3: Skredfare 

Kartet viser NVEs data over områder utsatt for snøskred og jord- og flomskred. 

All virksomhet i skredutsatte områder skal ta hensyn til risiko for skred/ras. I alle 
byggeområder skal det dokumenteres at det ikke er fare for snøskred, steinsprang/steinskred 
og jord- og flomskred før det gis tillatelse til bygging. Kommunen kan kreve at det 
gjennomføres grunnundersøkelser for å dokumentere skredfaren. Nødvendige sikringstiltak 
mot 1000-års skred må inngå i reguleringsplan der dette kan bli aktuelt. 

Det generelle sikkerhetskravet i teknisk forskrift er tilfredsstillende sikkerhet mot 1000-års 
skred. Nødvendige sikringstiltak mot skred skal være gjennomført før utbygging av området. 

Høgspentlinjer – hovedlinjer samt transformatorstasjon. Hensynet gjelder hovedlinjene med 
høgspentoverføring (ikke vist med hensynssone i kartet) og transformatorstasjonen ved 
Aurlund (H370_1) som er vist i arealplankartet. 

Det henvises til bestemmelsen i B17. 

Støysoner – kjente støykilder (både utredet støy og beregnet støy) vises med gule og røde 
støysoner i tematisk plankart 2: Støysoner. 

Dette gjelder: 

Tabell 3: Oversikt støysoner 

Beskrivelse Rød sone Gul sone 
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 Bratlien grustak  H210_1 H220_1 

Gjefle skog massetak  H210_2 H220_2 

Skytebane Nordre Land 
(Djupådalen) 

H210_3 H220_3 

Snertin/ Jettestuen grustak  H210_4 H220_4 

Skytebane Torpa (Veisten) H210_5 H220_5 

Vinjarmoen motorbane  H210_6 H220_6 

Leirduebanen Østsinni 
(Einang) 

H210_7 H220_7 

Åssetra massetak H210_8 H220_8 

Fylkesveger (Statens 
Vegvesen) 

H210_9 H220_9 

 

Det henvises til bestemmelsen B18. 

Forurenset grunn – kjente områder med eldre avfallsmottak. Hensynet gjelder: 

 Gjefle grustak    H390_1 

 Feldelia     H390_2 

 Åmotstuen     H390_3 

Vist i tematisk plankart 4: Områder med forurensning i grunn. 

I områder med forurenset grunn eller fare for forurensing av grunnen skal Forskrift om 

begrensning av forurensning legges til grunn for all plan- og byggesaksbehandling. Før det 
kan iverksettes tiltak i grunnen eller gjennomføres terrenginngrep, skal det i henhold til 
forurensningsforskriften utarbeides tiltaksplan. Tiltaksplan skal være godkjent før tiltaket 
iverksettes. 

Sikringssone vannverk – sikringssoner for kommunale vannverk. Hensynet gjelder: 

 Torpa vannverk    H110_1 

 Dokka vannverk    H110_2 

Vist i tematisk plankart 5: Sikringssone drikkevann. 

Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder med tilhørende nedslagsfelt. Før 
det evt. gis tillatelse til tiltak her, skal godkjenning foreligge fra vannverkseier og vannverkets 
tilsynsmyndighet. 
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B40 Soner med særlige hensyn (jf. PBL § 11-8 bokstav c) 

Følgende temaer er avsatt som soner med særlige hensyn på tematisk kartutsnitt, og gitt 
særskilte bestemmelser og retningslinjer for bruk av arealene, og hvilke hensyn som skal 
vektlegges ved myndighetsutøvelse (jf. PBL § 11-8 bokstav c):  

 Kantområder til varig vernede vassdrag 

 Kulturminneområder – områder med stor tetthet av kulturminner   

 Listeførte kirker og deres omgivelser samt andre kirker i Nordre Land 

 Lokalt viktige kulturlandskap 

R22 Kantområdene til varig vernede vassdrag 

For Etna videreføres retningslinjene i tidligere kommunedelplan – skjøtselsplan for Etna. Her 
er inndeling av Etnavassdraget i forvaltningsklasser (soner) gjennomført i samsvar med 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag vedtatt ved kongelig resolusjon 
10.november 1994, jfr. rundskriv T-1078.  

Forvaltningsklassene fremgår av arealplankartet (påskrift på elvestrekningene). 

Forvaltningsklasse 1 
Kjennemerke: 

Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få mye å si for friluftslivet. 
Forvaltning: 

Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftsverdier medregnet fiske og 
framkommelighetsforhold i og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, bør unngås. 

Forvaltningsklasse 2 
Kjennemerke: 

Vassdrag med moderate inngrep i selve vannstrengen, og der nærområdene består av 
utmark, skogbruksområde og jordbruksområde med spredd bosetning. 
Forvaltning: 

En må søke å ta vare på hovedtrekkene i landskapet. Inngrep som endrer forholdene i 
kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områdene som blir oppfattet som en del av 
vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører en viss endring i 
selve vannstrengen bør unngås. Leveområder for truede plante og dyrearter og mindre 
områder med store verneverdier bør få særlig vern. 

R23 Listeførte kirker og andre kirker 

Hensynssonen viser listeførte kirker av nasjonal verdi. Disse er: 

 Nordsinni kirke  H570_8 

 Lunde kirke  H570_1 (innenfor hensynssone for kulturminneområde) 

 Åmot kirke   H570_10 

Hensynssonene vises i tematisk plankart 6: Listeførte kirker og kulturminneområder. 

Ved vedlikehold og utbedringer skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares. 
Fasadeelementer som vinduer, dører, kledning, taktekking, samt overflatebehandling skal så 
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langt som mulig bevares i sin opprinnelige tilstand. Ved nødvendig utskifting brukes samme 
type materialer som originalt. Alle tiltak skal forelegges kulturminnemyndigheten, jf. rundskriv 
T-3/2000 (kirkerundskrivet). All bygging nærmere kirken enn 60 meter er forbudt etter 
kirkeloven § 21 femte ledd, uten tillatelse fra biskopen.  

Ved all planlegging av tiltak i kirkens nære omgivelser skal det tas hensyn til kirkens 
plassering og virkning i landskapet. Alle saker som angår kirker skal behandles av kirkelig 
myndighet etter kirkeloven. Saker som medfører inngrep i den listeførte kirken skal 
behandles av Riksantikvaren. Saker som angår omgivelsene til den listeførte kirken skal 
sendes fylkeskommunen for rådgivning. 

I tillegg vises hensynssone for: 

 Vølstad kirke H570_9 

 Åsli kapell  H550_1 (innenfor hensynssone for lokalt verdifulle kulturlandskap, 
     R25) 

For Vølstad kirke og Åsli kapell skal det ved planlegging av tiltak i kirkens nære omgivelser 
tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet. 

R24 Kulturminneområder 

Hensynssone for kulturminner markerer områder i kommunen med høy tetthet av 
kulturminnelokaliteter. Ved all planlegging av tiltak i hensynssonen skal det tas hensyn til 
plassering og virkning i landskapet. Saker som er innenfor hensynssonen sendes på høring 
til fylkeskommunen. 

Hensynssonene vises i tematisk plankart 6: Listeførte kirker og kulturminneområder. 

Tabell 4: Hensynssone for kulturminneområder 

Lokalitet Type kulturminne Sone 

Lunde Gravfelt fra Jernalder, listeført kirke m.m. H570_1 

Kinn, Frøsaker Gravhauger fra jernalder og middelalderkirkested H570_2 

Møllerstufossen m.m. Samling av kulturminner bl.a. helleristninger H570_3 

Østsinni Gravminner fra jernalder m.m. Middelalderkirkested H570_4 

Walhovd Område med gravhauger fra jernalder H570_5 

Ullsak Middelalderkirke med usikker lokalisering H570_6 

Grønvold sag og mølle Restaurert sag og mølle H570_7 

 

R25 Lokalt verdifulle kulturlandskap 

Hensynssone H550 viser registrerte verdifulle kulturlandskap i kommunen. Dette er: 

 Åslibygda    H550_1 
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 Stuve    H550_2 

 Dæhli – Thomlebygda  H550_3 

 Østsinni    H550_4 

Hensynssonene vises i tematisk plankart 7: Lokalt verdifulle kulturlandskap. 

Innenfor sonen skal kulturlandskapet forvaltes slik at kulturminner og kulturmiljø, biologisk 
verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av landskapet 
opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, verdiskaping, rekreasjon og 
friluftsliv. De registrerte verdiene skal legges til grunn for saksbehandling av enkeltsaker 
innenfor det verdifulle kulturlandskapet. 

Alle tiltak skal planlegges og vurderes ut fra hensyn til kulturlandskapets verdier før det tas 
stilling til om omsøkt tiltak kan gjennomføres. Konsekvensene av varige fysiske inngrep skal 
synliggjøres. Søknader om tiltak som vil kunne få konsekvenser for kulturlandskapet skal 
sendes berørte statlige og regionale myndigheter for uttalelse. 

Innenfor det verdifulle kulturlandskapet skal det føres en streng dispensasjonspraksis. 

B41 Båndleggingssoner (jf. PBL § 11-8 bokstav d) 

Følgende båndleggingssoner er vist i arealplankartet til kommuneplanens arealdel (jf. PBL § 
11-8 bokstav d): 

Områder båndlagt etter lov om naturvern 

 Skjellingshovde naturreservat   H720_1  

 Dokkadeltaet naturreservat   H720_2 

 Dokka naturreservat    H720_3 

 Flåmyra naturreservat     H720_4 

 Salstutlia naturreservat     H720_5 

 Langsua nasjonalpark     H720_6 

 Røssjøen naturreservat     H720_7 

 Skardberga naturreservat   H720_8 

 Oppsjømyra naturreservat   H720_9 

 Storlægeret landskapsvernområde  H720_10 

 Oddelia naturreservat    H720_11 

Områdene er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfoldloven. Egne verneforskrifter 
gjelder for områdene.  

Områder båndlagt etter lov om kulturminner 

 Haugner kirke (ID: 84503)   H730_1 

 Kinn kirke (ID: 84774)    H730_2 

 Østsinni Kirke (ID: 85921)   H730_3 
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 Nordstuguhaugen  

v/ Dæhli barnehage (ID: 59302)   H730_4 

Den middelalderske kirkegården er automatisk fredet kulturminne. Alle inngrep i grunnen 
eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten 
dispensasjon fra kulturminneloven. 

Ullensaker (ID:85713) på Vest-Torpa og Vølstad (ID:85877) på Østsinni er ikke angitt i kartet 
på grunn av usikker lokalisering, men disse er også middelalderske kirkesteder som det skal 
tas hensyn til. 

B42 Soner for felles planlegging (jf. PBL § 11-8 bokstav e) 

Det er krav om felles reguleringsplan for de arealer som på plankartet er vist som 
hensynssone 810, gjennomføringssoner. Dette er:  

Områder for fritidsbebyggelse 

 Rishaugen    H810_1 

 Lengeroppberget   H810_2 

 Akksjøen    H810_3 

 Haugom    H810_4 

 Lenningen    H810_5 

 Kjølsjøen    H810_6 

I disse områdene kreves grunneiersamarbeid i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan og gjennomføringen av opparbeidelse av områdene. 

Områder for boligbebyggelse 

 Kværndalskroken   H810_7 

 Lengeropp    H810_8 

I disse områdene kreves at det skal lages en reguleringsplan for hele området.  Spesielt skal 
det i forhold til vann og avløpsløsninger foreligge en felles plan for hele planområdet før det 
åpnes for ytterligere utbygging. 

B43 Soner hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde (jf. PBL § 11-8 
bokstav f) 

Regulerings- og bebyggelsesplaner som fortsatt skal gjelde etter vedtak av 
kommuneplanens arealdel fremgår av plankartet som hensynssone H910. Tabellen nedenfor 
angir videre status for tidligere vedtatte planer. 

R26 Retningslinje til hensynssoner for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner 
som fortsatt skal gjelde 

Forøvrig gjelder tidligere godkjente reguleringsplan så langt de ikke er i uoverensstemmelse 
med kommuneplanens arealdel. Når det vurderes om det er samsvar mellom 
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kommuneplanens arealdel og eldre reguleringsplaner, må det tas hensyn til forskjell i 
detaljeringsgrad og målestokk. 

Innholdet i eldre regulerings-, bebyggelses- og disposisjonsplaner vil fremdeles være til 
støtte for kommunens beslutninger i områdene. 

Planer med status Oppheves må oppheves gjennom et eget vedtak som følger vanlig 
plansaksbehandling jf. PBL § 12-14, og §§ 12-8 og 12-13. Slike planer vil fortsatt gjelde der 
de ikke er i uoverensstemmelse med overordnet plan og nyere planer, inntil særskilte 
opphevingsvedtak er fattet. 

Reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner 

Plannavn Vedtaksår Vist i arealdelen Status Merknad 

Kommuneplan/ kommunedelplaner 

Kommuneplanens 
arealdel 1999-2007 

1999  
Erstattes 
av ny plan 

 

Kommunedelplan 
Synnfjell syd 

1996 
Plangrense for ny 
kommunedelplan 

Erstattes 
av ny plan 

Ny KDP under 
utarbeidelse 

Kommunedelplan 
Synnfjell øst 

2003 
Plangrense for ny 
kommunedelplan 

Erstattes 
av ny plan 

Ny KDP under 
utarbeidelse 

Kommunedelplan Aust-
Torpaåsen 

2004 Plangrense Gjeldende  

Vassdragsplan for Etna   
Inngår i 
arealdelen 

Tas inn i arealdelen 

Kommunedelplan for 
grus 

  
Inngår i 
arealdelen 

Tas inn i arealdelen 

Kommunedelplan 
Dokka 

  
Inngår i 
arealdelen 

Tas inn i arealdelen 

Reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner 

Landmovegen 2015 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

SAGA-planen 2014 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Øygardsjordet 2012 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  
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Synnfjellstuggua 2011 Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende Rev. av del av RP 
for R5 Krokhølen – 
Strangsetra 

Fjellolia sør - fortetting 2011 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende 
Rev. av tidl. RP for 
Fjellolia sør 

Lindstad 2011 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende 
Rev. av del av RP 
for Løkka-Døhl 

Massetak Gjefle skog 2011 H910_1 Gjeldende  

Fagertun 2011 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Fortau langs fv. 193 
Esso-Dokka mølle 

2011 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Omregulering av fv. 
250 – Dokka sentrum 

2010 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Kjølsjøen hyttefelt 2010 H910_2 Gjeldende  

Bratlien masseuttak 2009 H910_3 Gjeldende  

Gang- og sykkelveg 
langs fv. 33 Nermoen – 
Baggerudmoen 

2010 H910_4 Gjeldende  

Skoleområdet på 
Dokka 

2008 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Tonlia 2008 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende 
Rev. av tidl. RP for 
Tonlia 

Barsok boligtun 2007 
Innenfor foku-
sområde Dokka 

Gjeldende Bebyggelsesplan 

Alpinanlegg ved 
Spåtind 

2007 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende 
Beb.plan i del av RP 
Spåtind – Synnseter-
området 

Åssetra masseuttak 2007 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

Elverom 2008 H910_5 Gjeldende 
Rev. av tidl. RP for 
Elverom 

Dokken nord 2010 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  
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Spåtind – 
Synnseterområdet 

2006 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

Ruudskogen 2006 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende 
Rev. av tidl. RP for 
Ruudskogen 

Esbjug og Aspenes 
grustak 

2006 H910_6 Gjeldende  

Nersetra 2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende 
RP innenfor eldre/ ny 
KDP Synnfjell syd 

Rv. 33 Høljerast bru – 
Bergli 

2005 Vises ikke Gjeldende  

Snertin/ Jettestuen 
grustak 

2005 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

R1 Gråberga 2006 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

R9 Nysetra 2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

R8 Nylen 2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

R7 Åssetra 2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

R6 Storslåttet 2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

R5 Krokhølen – 
Strangsetra 

2006 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

R4 Klevmosetervegen 
– Krokhølen 

2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

R3 Klevmoseterhøgda 2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

R2 Vesleslåttet 2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende  

Fjellolia 2005 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Svartseterhalla 2005 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Skinnerlifjell 2005 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  
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Bergevatn 2005 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Haugseterpullen 2005 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Sengeklæmyra 2005 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Knotten 2005 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Slåtthaugen 2005 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende  

Dokka camping 2005 
Innenfor 
fokusområde 
Dokka 

Gjeldende  

T7, Stasjonsområdet 2006 
Innenfor 
fokusområde 
Dokka 

Gjeldende 
Bebyggelsesplan i 
RP for Dokka 
sentrum 

Rv. 33 Odnes – Sollien 2004 Vises ikke Gjeldende  

Langeråk 2004 H910_7 Gjeldende  

Munkhatten 2002 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende 
BP innenfor KDP 
Synnfjell syd 

T4 – Hugulia 2001 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende 
RP innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Dokka sentrum 2000 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Løkka-Døhl 2000 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Høistad hyttefelt 2000 H910_8 Gjeldende Bebyggelsesplan 

Møllerstufossen 1999 H910_9 Gjeldende  

Østsinni kirkegård 1999 H910_10 Gjeldende  

Svartbekken (delomr. 
6) 

1999 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende Bebyggelsesplan 
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Hugulia (delomr. 4) 1998 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende Bebyggelsesplan 

Slåtten seter (delomr. 
9) 

1997 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende Bebyggelsesplan 

Nersetra (delomr. 2) 1997 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende Bebyggelsesplan 

Tverrelva (delomr. 3) 1997 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende Bebyggelsesplan 

Langhaugen (delomr. 
10) 

1997 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende Bebyggelsesplan 

Slåtten seterveg – 
Åbborvatnet (delomr. 8) 

1997 
Innenfor KDP 
Synnfjell syd 

Gjeldende Bebyggelsesplan 

Bjørkelykkja 1997  Oppheves  

Del av Aksjøen-
Rundtjern hytteområde 

1997 H910_11 Gjeldende  

Granerområdet 1995 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Storslåttet 1994 Vises ikke Oppheves 
Erstattet av reg. plan 
R6 Storslåttet 

Nordrumssætra 1994 Vises ikke Oppheves 
Erstattet av reg. plan 
R6 Storslåttet 

Frøslid hytteområde 1994 Vises ikke Oppheves 
Erstattet av reg. plan 
R6 Storslåttet 

Gråberga 1994 Vises ikke Oppheves 
Erstattet av reg. plan 
R1 Gråberga 

Kjølsjøen 1993 Vises ikke Oppheves 
Erstattet av reg- plan 
Kjølsjøen hyttefelt 

Rv. 35 Dokka S – 
Dokka N 

1992 Vises ikke Oppheves  

Sollisvingen 1992 Vises ikke Oppheves  

Løkken grustak 1992 H910_12 Gjeldende  

Døhlsholmen 1988 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Oppheves  
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Vinjarmoen 1988 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Holtelia 1987 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Oppheves  

Gjefle grustak 1987 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Veisten 1986 Vises ikke Oppheves 
Innenfor ny 
områdereg. plan 
Elverom 

Åmot 1986 Vises ikke Oppheves 
Innenfor ny 
områdereg. plan 
Elverom 

Dokken søndre 1986 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Gjeldende  

Øvre Svartvatn 1985 H910_15 Gjeldende  

Lenningen 1985 H910_16 Gjeldende  

Nerli 1983 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Oppheves  

Kråkhuggukampen 1981 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Finndalen 1981 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Fjelloa 1981 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Vismundhaugen 1981 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Stutebufeltet 1981 H910_17 Gjeldende  

Mevatnfeltet 1981 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Gjeldende  

Fjellolia 1981 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Oppheves  

Vismundlia 1981 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Oppheves  
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Fjelloa 1981 
Innenfor KDP Aust-
Torpaåsen 

Oppheves  

Rv. 35 Dokka bru 1980 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Oppheves  

Rv. 250 Snertin nord 1979 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Oppheves  

Torstu vest 1976 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Oppheves  

Torstu øst 1975 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Oppheves  

Moskaug 1973 
Innenfor fokus-
område Dokka 

Oppheves  

Nordre Synnseter 1971 
Innenfor KDP 
Synnfjell øst 

Gjeldende Disposisjonsplan 
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