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AREALFORMÅL
Området er regul ert til følgende arealformål , jamfør pl an - og bygningslovens

§ 12 -5:

BEBYGGELSEOG ANLEGG
Boligbebyggelse (B1-B2)
Frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
Energianlegg (o_BE)
Forretning/ Kontor (BKB1 - BKB2)
Kombi nert bebyggelse og anl egg (BAA, pl asskrevende
varehandel / kontor/ industri/ lager)

(§ 12 -5, 1. ledd nr. 1)

SAMFERDSELSANLEGG
OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Kjøreveg (o_SKV)
Gang- / sykkelveg (o_SGS1-o_SGS2)
Annen veggrunn - tekni sk anlegg (o_SVT1 -o_SVT4)

(§ 12 -5, 1. ledd nr. 2)

LANDBRUKS
-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅLSAMT REINDRIFT
LNF -formål (L1 - L4, Landbruks -, natur - og friluftsformål )
Landbruksformål (LL, Jord - og skogbruk)

(§ 12 - 5, 1. ledd nr. 5)

HENSYNSSONER
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6:
SIKRINGSSONER
Frisikt (H140_ 1-H140_2)

(§ 11 -8, 3.ledd, a)

FARESONER
Flomfare (H320)
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370_ 1- H370_2)

(§11 -8, 3. ledd,a)

SONEMEDANGITTESÆRLIGEHENSYN
Bevaring naturmiljø (H560)
Bevaring kulturmiljø (H570_ 1- H570_2)

(§11 -8, 3. ledd, c)

BESTEMMELSESOMRÅDE
Området er regul ert til følgende områdebestemmelser
Midlertidi g anl eggsområde (#1 -#2)

(§12 -7)

Detaljregulering for Stubbengmoen næringspark - Lunner kommune
FELLESBESTEMMELSER
Fellesbestemme l sene gje lder for he le p lanområdet dersom ikke annet er spes i fisert.
1 .1

STØY
Støyretn i ngs linjene T - 1 442/201 2 med ti lhørende grenseverd i er gje lder innen
p lanområdet. Støy fra bygge - og an leggsv i rksomhet skal ho lde seg innenfor grensene i
Miljøverndepartementets
retn i ngs linjer for støy.

1 .2

VARSLINGOG UNDERSØKELSESPLIKT
ETTERLOV OM KULTURMINNER
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka bl i r funnet automatisk fredete kulturminner,
skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller deres
sikringssone på fem meter, jf. Lov om kul turminner § 8. Varsel skal snarest sendes til
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, slik at vernemyndighetene kan
gjennomføre befaring og avkl are om til takene kan gjennomføres, og eventuelle vilkår for
dette.

1 .3

UNIVERSELLUTFORMING
Det skal tilstrebes universell utformingen utover mini mumskravene iTEK1 0/TEK1 7.

1 .4

BYGGEGRENSETIL RV. 4
Byggegrense til rv. 4 er 50 meter. Det er ikke til latt med byggeti ltak mel lom rv. 4 og
byggegrensen.

1 .5

LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING
Overvann/takvann skal håndteres på egen eiendom.

1 .6

UTOMHUSPLAN
Som en del av byggesøknaden skal det fore ligge utomhusp l an i må lestokk 1:500. Dette
gjelder for kombinert område for plasskrevende varehandel/kontor/i ndustri/lager.
Utomhusplanen skal vise:
•
Plassering av bygninger og anlegg
•
Terrengforhol d med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige
punkthøyder.
•
Vegetasjon og grøntanlegg med eksisterende vegetasjon som skal bevares
•
Utform i ng av kjøreveg, internveger, avkjørs l er, fortau, parker i ngsp lasser (både
på og under bakken), sykke loppstil lingsp lasser, utendørs lagr i ngsp lasser m.m.
•
Løsning for varelevering
•
Dekker og beplantning
•
Overvannshåndtering, brannvann og bel ysni ng
•
Pl asseri ng av evt. støttemurer, terrengmurer mm.
•
Atkomst for utrykningskjøretøy og renovasjon
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BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 1. LEDD NR. 1)

2.1
2.1.1

1
BOLIGBEBYGGELSE(B1 - B2)
Area l bruk
Områdene skal benyttes som midlertidi g anl eggsbel te. Området reguleres i tråd med
gjeldene kommuneplan for Lunner kommune.

2.2

FRITTLIGGENDESMÅHUSBEBYGGELSE(BFS)

2.2.1

Area l bruk
I området er det ti llatt å oppføre fritt liggende småhusbebygge l se (enebo lig og
tomannsbo l ig) med ti l hørende an legg.

2.2.2

Utnyttel se
Bebygd areal skal ikke overst i ge BYA = 400 kvm ink lus iv overflateparkeri ng.
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Detaljregulering for Stubbengmoen næringspark - Lunner kommune
2.2.3

Høyder, terreng
Ny bebygge lse i flatt terreng kan ha ges i mshøyde på inntil 5,5 m og mønehøyde på inntil
8,5 m, begge deler i forhold til pl anert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

2.2.4

Plasser i ng av bygg
Fr ittstående garasje, uthus o.l. m indre bygn i nger (jfr. PBL § 29 -4) kan oppføres inntil 1 m
fra tomtegrense I e iendomsgrense. Mindre bygn i nger skal ligge m inst 3 m fra kanten av
regu lert kjøreveg. Ved innkjøring til garasje v i nke lrett på atkomstveg skal denne
avstanden økes til 7 m.

2.2.5

Utforming av bebyggel se og anl egg
Utforming og pl asseri ng av bygninger og anl egg skal tilpasses eksisterende terreng.
Hovedmøneretn i ngen skal legges paral le lt med høydekotene og husets lengderetni ng.
Bygningenes hoveddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 22 og 42 grader og være
tekket med matt materiale. Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme
materialer og med samme formspråk som hovedhuset.

2.2.6

Parkering
Det skal avsettes m i nst 2 bi loppstil l ingsp lasser per boenhet, herunder min imum 1 i
garasje/ carport.

2.3

FORRETNING/KONTOR (BKB1 - BKB2)

2.3.1

Area l bruk
Områdene skal benyttes som midlertidi g anl eggsbel te. Området regul eres itråd med
gjeldende reguleringsbestemmelser for reguleri ngsplan «Hagaskogen nord" planlD 0533 2002 - 0004, med vedtaksdato 27.06.2002.

2.4

ENERGIANLEGG (o_BE)

2.4.1

1
Area l bruk
Området kan brukes til transformatorki osk, bygg og anlegg som er nødvendige for den
tekniske driften av anl egget.

2.5

KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGG - (BAA- PLASSKREVENDE
VAREHANDEL/KONTOR/INDUSTRI/LAGER)

2.5.1

Area l bruk
I området er det ti l latt å oppføre komb i nert formål - p lasskrevende
varehandel /kontor/i ndustr i / lager. Kontorv i rksomhet er kun ti llatt som ledd i driften av
industri , lager el ler p lasskrevende varehandel.
Med p lasskrevende varer menes bi ler og motorkjøretøyer, landbruksmaski ner, tre last og
andre større byggevarer og salg fra planteskoler I hagesentre. Industri som utgjør
forurensni ng av vassdraget, til lates ikke etab lert. Brann - og eksp losjonsfarlig industri
tillates ikke etablert. Definisjonen av plasskrevende varehandel er i tråd med
kommuneplanbestemmelse § 2.2.5 og regional planbestemmel se for Oppl and punkt 2. e).

2.5.2

2.5.3

Oppføring
Plasthaller/brakker kan bare till ates for korte avgrensede
Det vises til pbl. § 20 - 2.

ti dsrom i maksimal t 2 år.

Utnyttel se
Min%BYA=65%
Max%BYA=85%
Inkl. overflateparkeri ng.
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2.5.4

Byggehøyder
Maks gesimshøyde er 25 meter i forhol d til pl anert terrengs gjennomsnittsnivå
bygningen.

rundt

2.5.5

Plasseri ng av bygg
Det skal integreres grøntområder og skjerm i ng mel lom bebygge lsen, men samt i d ig ligge i
rel asjon til hverandre. Dette skal fremgå av utomhusplanen.

2.5.6

Utforming av bebyggel se og anl egg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy
kva litet ti lpasset omg i ve lsene og basert på bruk av var i ge mater ia ler. Fasader og
konstruksjoner i al le bygg skal dom i neres av tremateria l er. Fasadene skal utformes s lik
at de gi r et posi tivt til skudd til området og forbipasserende på rv4.
Bygninger Ianl egg i samme delfelt skal estetisk til passes hverandre og ha en fell es
ark itekton i sk utform i ng. Det skal likevel være var i asjon i uttrykket for å unngå
ark itekton i sk monotoni. Utform i ng skal fø lge veileder «Utv i k ling av Harestuas
nær i ngsområder", s i st rev idert 05 . 05.14. Det skal an legges internt system med veger,
fortau/gang - og sykke lveger som både ivaretar kommun i kasjonen mel lom
næringsbyggene og omgivel sene. Containere og annet anl egg for avfallshåndtering skal
bygges inn som en del av bygn i ngene.

2.5.7

Parkering I vareleveri ng
Parkeringsbehovet for den enkelte type næring skal avkl ares i byggesaken. Som et
minimum skal det avsettes minst:
•
2 biloppstil lingsplasser pr 100 kvm BRA bruksareal for kontorv i rksomhet.
•
1 bi loppstil lingsp lasser pr 100 kvm BRA bruksareal for annen v i rksomhet.
•
1 bi loppstil lingsp lass pr 300 kvm til leggsdel i bygg (tekn i sk rom, lager og
liignende).
I till egg til parkering skal det være nødvendig pl ass til på - og avlessing for eiendommens
bruk.
Det skal avsettes minst 5% av plassene til HC - parkering.

2

Det skal avsettes minst 3 sykkelparkeringsplasser pr 1000 m BRA.
Det skal avsettes mi nst 5% av plassene til el- biler.
2.5.8

Bepl antni ng I vegetasjon
Ti ltak i området skal ikke fremme spredn i ng av hage l up i n, som finnes i grøftene mot rv4.

2.5.9

Utendørslager
Utendørs lagr i ng skal være skjermet mot innsyn fra veger, stier og nabotomter.

3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN I SK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 1. LEDD NR. 2)

3.1
3.1.1

FELLESBESTEMMELSER
Ved opparbei di ng av samferdselsanlegget kan det foretas endri ng av grensene mellom de
ulike samferdselsformålene.

3.2
3.2.1

KJØREVEG (o_SKV)
Fe lt o_SKV skal være offent lig veg.
Regul ert vegbredde = 7 m, herunder 3 m kjørebane, og 0,5 m skulder. Av skulderen skal
0, 25 være asfaltert og resten gruset. Det till ates breddeutvidel se ivegkurve.
Maks stigning på veg er 6 %.
Ved opparbeidelse av vegen kan Lunner kommune tillate mindre justeri nger av
vegføringen for å si kre minimale terrengi nngrep.
Vegen skal ha opphøyd fotgjengerfelt ved overgangen mellom o_SGS1 - o_SGS2.
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3.3
3.3.1

GANG - OG SYKKELVEG (o_SGS1 - o_SGS2)
Felt o_SGS skal være offentlig gang - og sykkelveg.
Gang - og sykke lveg skal lyssettes og opparbe i des med fast dekke på 3 meter.

Gang - og sykkel vegen skal opparbeides med maksimal stigni ng på 8,5%. Stolper og
nyplantede trær plassers minst 0,5 m fra gang - og sykkelbanen.
Gang- og sykkelveg o_SGS1 skal krysse o_SKV på et opphøyd gangfelt videre til o_SGS2.
3.4
3.4.1

ANNEN VEGGRUNN, TEKNISKE ANLEGG (o_SVT1 - o_SVT4)
Fe lt o_SVT1 - o_SVT4 skal benyttes til nødvend i ge s i dearealer til tekn i ske an legg langs
vegareal.

Annen veggrunn omfatter offent lig vegareal og skal nyttes til fr i s i kt, grøft, skjær i ng,
fyl ling, snødepon i , rekkverksrom, bep lantn i ng mv. Eventuel le støttemurer, kummer og
stikkrenner i samband med veg skal også ligge innenfor dette area lformå l et.
Annen veggrunn - tekn i sk areal skal revegeteres s lik at det ikke kommer i konf likt med
nødvend i ge fr is i kt linjer el ler vanske liggjør nødvend i g ved l ikeho ld. Det skal være fri s i kt
over 0,5m høyde over plan på til støtende veger. Det till ates etablert mindre tekniske
bygg/ i nstallasjoner som trafo, mv som ikke kommer i konflikt med fr i s i ktsonen.
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LANDBRUKS - NATUR - OG FRILUFTSOMRÅDE (PBL § 12 - 5, 1. LEDD NR.5)

4.1
4.1.1

LANDBRUKS - NATUR - OG FRILUFTSOMRÅDE (L 1- L4)
1
Area l bruk
Områdene skal benyttes som midlertidi g anl eggsbel te. Området regul eres itråd med
gjeldene kommuneplan for Lunner kommune.

4.2
4.2.1

LANDBRUKSFORMÅL (LL , JORD - OG SKOGBRUK)
1
Area l bruk
Felt LL skal benyttes til jord - og skogbruksvi rksomhet og Jordl oven § 9 og § 12 skal
gjelde.
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HENSYNSSONER (PBL §§ 12 - 6, 11 -8)

5.1

SIKRINGSSONER

5.1.1

Frisikt (H140_1 - H140_2)
I frisiktssoner som er vi st på pl ankartet skal det være frisikt 0,5m over ni vå på
tilstøtende vegbaner. Bygg, an legg eller vegetasjon som kan h indre s i kten er ikke til latt.
Terreng skal ikke p laneres høyere enn n ivå på ti lstøtende vegbaner.
Gjerder i ikke s i kth i ndrende utføre lse kan likevel ti llates med høyde opp til 0 , 8 m over
til støtende vegers ni vå. Likel edes kan enkel tstående oppkvistede/oppstammede
trær
som ikke h i ndrer s i kten tillates.

5.2

FARESONER

5.2.1

Flomfare (H320_ 1)
Omfatter område som er utsatt for flom. Flomsonen har en bredde på 50 meter fra
e lvekant. F lomsonen kan ikke benyttes til byggetiltak el ler lagerp l ass. P lukkhogst for å ta
ut hogstmodne trær, ti llates.

5.2.2

Høyspenn i ngsan legg (H370_ 1- H370_2)
Innenfor område for høyspenningsanlegg (som er vist med rød skravur som hensynssone
på p lankartet oppå andre formå l ) er det kun til latt å oppføre uthus/garasjer på inntil 50
kvm. Ingen bygn i ngsde ler på bo lighus, s lik som f.eks. terrasser, til lates oppført innenfor
fareområdet. Det er ikke til latt med høy bep lantn i ng i området (maks 4 m). Eks isterende
høyspent ledn i ng gjennom området kan ved likeho ldes og ombygges. Fareområdet
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omfattertrafo, med sikringssonepå 4m og områdefor høyspentluftstrekk, med en
sikringssonepå 15m fra midtre fase.
Tiltak etter plan- og bygningslovens§ 20-1 er ikke tillatt.
5.3

SONEMEDANGITTESÆRLIGEHENSYN

5.3.1

Bevaringav naturmil jø (H560_1)
Vegetasjoneni dennesonenhar en viktig rolle i forbi ndelsemed binding av masserlangs
Sveselvaog må i kke f jernes. Det kan foretasplukkhogstav hogstmodne trær, ellersskal
vegetasjonenværenaturlig. Det er avsatten 50 meterbred sonelangs elva. Det skal ikke
utf ørestiltak som kommer inn undervannforskriften§ 12 (nye tiltak i vassdraget).
Tiltak etter plan- og bygningslovens§ 20-1 er ikke tillatt.

5.3.2

Bevaringavkulturmil jø (H570_1- H570_2)
I hensynssonen
ligger en kullmile og støttemu r/flomverk. For å sikre kultu rminneneskal
det ikke utf ørestiltak innenfor sonensom kan skadedisse.
Tiltak etter plan- og bygningslovens§ 20-1 er ikke tillatt.

6

BESTEMMELSESOMRÅDE

Anlegg- ogriggområde(#1 - #2)
Det er sattav et anlegg- og riggområdetil tiltak som er nødvendigfor å få gjen nomført
arbeidenepå samferdselsanlegget.
Områdettillates midlertidig benyttet til lagerplass,
kjøreareal,parkering,deponi,riggområdeog annet somer nødvendigfor gjen nomføring
av anlegget.Anlegg- og riggområderskal fremståsom ryddigeog væreminst mulig til
sjenansefor omgivelsene.I nnenfor anleggsbeltetkan det utførespermanente
terrengtilpasninger.Landskapog vegetasjonskal ikke berøresmer enn høystnødvendig.
Når anleggeter gjen nomført faller det midlertidige anleggsbeltetbort og de
underliggendeformålenemed tilhørendebestemmelsergjøresgjeldende.Så snart
anleggsarbeideter avsluttet, senestett år etter, skal skråningsutslagetistandsettesog
terrengettilretteleggesslik at stedegenvegetasjonraskt kan etablereseg. Områdene
skal istandsettesi samsvarmed gjeldendearealformål.
7

REKKEFØLGEBESTEM
MELSER(PBL § 12-7, LEDD NR. 10)

a)

Før det igangsettesgrave eller byggetiltak, skal det doku menteresat det er foretatt
grun nundersøkelserog at det er tilfredsstillendegeotekniskeforhold i området.Aktuelle
løsningerskal væregodkjent av geotekniskfagpersonell.

b)

Ved søknadom tillatelse til tiltak skal det f ølge en vu rdering av konsekvensertilknyttet
støyfra vi rksomhetentil nærliggendeområder/bebyggelse.Dersomgrenseverdiene
i
Miljødepartementetsretningslin je T -1442 (eller senereoppdateringer)overskrides,skal
avbøtendetiltak gjen nomføres.Eventuellstøyskjerming må væreferdigstilt før
midlertidig brukstillatelsekan gis.

c)

Før det gis rammetillatelsetil bebyggelseog anleggsarbeid
, skal det foreligge godkjent
teknisk plan for veg, vann- og avløpsnett.Den skalvise plan for behandling av alt
overvann, bådetakvann, overflatevann og d rensvann.

d)

Før anleggsstartskal det utarbeidesen plan som sikrer framkommelighetog
trafikksikkerheti anleggsperiodenfor biltrafikk, gåendeog syklende.Det skal tasekstra
hensyntil sikkerhetfor myke trafikanter, særligskolebarn.Eta blering av de viste
frisiktsonenemarkert på plankart som hensynssone
skal væreferdig etablert før
anleggsarbeidinne i planområdetkan igangsettes.
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e)

Før det g i s rammeti llate lse til bebygge lse og an leggsarbe i d i p lanområdet, skal det
fore ligge godkjent tekn i sk p lan for energ i nett.

f)

Fjern ing av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke til latt før det fore ligger
byggetil late lse, og kan bare iverksettes innenfor det området som til late lsen omfatter.

g)

Før igangsett i ngstil late lse kan gis innenfor komb i nert byggeområde Plasskrevende
varehandel /kontor/industri/lager, skal krysset mell om adkomstveg til næringsområdet og
fv. 1 6 være utbedret iht. deta ljregu l er i ng for del av fv. 1 6 Vestbygdvegen. Ved
trafikkmengde på 7.500 ÅDT på fv. 1 6 skal det etableres rundkjør i ng el ler kana lisert T kryss med venstresv i ngefe lt. Fram til denne trafikkmengde oppstår, kan krysset utformes
som delvi s kanalisert T - kryss med forbikjøringslamme på fv. 1 6 og dråpeøy i
adkomstvegen.
Før igangsett i ngstil late lse kan g is innenfor komb i nert byggeområde P lasskrevende
varehandel /kontor/ i ndustr i / lager, skal det det være gitt midlertidi g brukstillatel se eller
ferd i gattest for fø lgende infrastruktur: o_SKV, o_SGS1 - o_SGS2, ink ludert opphøyd
gangfelt og bel ysni ng.

h)

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal veg, vann - og avl øpsnett være
opparbeidet i henhold til godkjente tekniske pl aner, og angjeldende bygg være kobl et til
nettet.

i)

Før det gis brukstillatel se til ny bebyggelse, skal energi nett være opparbeidet i henhold
til godkjente tekniske pl aner.

j)

Før det gis brukstillatel se til ny bebyggelse, skal utomhusarealene
opparbeidet i henhol d til utomhusplan.

være ferdi g
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