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Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan 
for Kolodden i Nord-Fron kommune 

Planid. 051620180004 

 

 PBL § 12-5 , 2. ledd nr 1: Bygg og anlegg 

1. Kombinert formål forretning/industri (BFI) 
 

PBL § 12-5, 2. ledd nr 2:  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

1. Kjøreveger og annen veggrunn 
 

PBL § 12-5, 2. ledd nr 3:  Grønntstruktur 

1. Grønnstruktur 
 

PBL § 12-6, jfr § 11-8, 2. ledd:  Sikringssoner 

1. Sikringssoner knytt til Vinstra vassverk  
 

PBL § 12-6, jfr § 11-8, 2. ledd:  Hensynssoner 

1. Bevaring kulturmiljø 
 

 BYGNINGER OG ANLEGG 1

1.0  Generelt 

a. I forbindelse med byggesøknader skal det legges fram en situasjonsplan som 
viser hvordan bygninger og andre anlegg skal plasseres på tomta og i terrenget. 
Situasjonsplanen skal også vise en plan for utomhusareal, inkludert parkering. 
Langs vegene skal det pyntes, sås og plantes til med busker og/eller trær. 

b. Det skal holdes god orden på og utenfor alle tomtene. 

c. Bebygd areal (BYA) skal utgjøre maksimalt 50% av tomtearealet. 

d. Bygninger skal plasseres innenfor de regulerte byggegrensene. Byggegrensa er 
50 meter langs E6, 30 meter langs ramper i kryss mellom E6 og fylkesvegen og 
12,5 meter langs kommunale veger. 
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e. Eksisterende vegetasjon skal tas vare på, dersom den ikke kommer i konflikt med 
frisiktsoner eller dersom en naturlig foryngelse er nødvendig. 

f. Det er ikke tillatt med boliger i kombinert område for forretning og industri. 

g. Ved søknad om byggetillatelse for nybygg, tilbygg eller ombygging skal det vises 
parkeringsdekning for eiendommen. Nødvendig areal for av- og pålessing skal 
vises. 

Normer for parkering:   
Forretning :  1 plass pr.  60 m²  BRA 
Industri og handverk :  1 plass pr. 100 m² BRA 
Lager:    1 plass pr. 200 m² BRA 

h. Det skal ikke legges til rette for virksomheter som på noen måte kan føre til 
forurensing av grunnen, som i neste omgang kan påvirke vanntilsiget til Vinstra 
vannverk. 

 

1.1 Kombinert formål forretning/industri (BFI1 og BFI2) 

For områder med kombinert formål forretning/industri tillates det ikke etablert 
detaljvarehandel. I disse områdene kan det etableres håndverks- og 
produksjonsbedrifter, lager, garasjeanlegg for transport- og anleggsmaskiner samt 
handel med plass og/eller transportkrevende varegrupper; blant annet motorkjøretøy, 
båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer og utsalg fra 
planteskoler/hagesenter med tilhørende kontor og anlegg. 

 

 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 2

2.1 Veger (SKV1) 

Planen viser kommunale veger innenfor planområdet . Disse vegene er regulert med 
7 meters bredde. Avkjørsel til de enkelte eiendommene framgår av plankartet. 
 

 GRØNTSTRUKTUR 3

3.1 Grøntstruktur (G1) 

Dette området skal fungere som skjerm og vegetasjonsbelte mellom 
utbyggingsområdene og områdene rundt. Området kan benyttes til friluftsliv. 
Vegetasjonen i området skal opprettholdes og pleies. 
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 SIKRINGSSONER 4

4.1 Vinstra vassverk (H120_1 og H120_2) 

I regulerte sikringssoner 1 og 2 for Vinstra vannverk er det forbudt å utføre noen form 
for tiltak eller virksomhet som på noen måte kan medføre forurensing av grunnen 
eller på en annen negativ måte kan påvirke tilsiget av råvann til Vinstra vannverk. Før 
tiltak skal gjennomføres skal det utarbeides ROS-analyse for det enkelte tiltaket. 

I sone 1 gjelder følgende: 

 Forbud mot alle typer lagring og bruk av oljeprodukter, kjemikalier, farlige 
kjemikalier og farlig avfall (væske og fast stoff). 

I sone 2 gjelder følgende: 

 Forbud mot lagring av petroleumsprodukter i nedgravde tanker. Tank opp til 
3.2 m3 over grunn skal ha oppsamlingsvolum/trau tilsvarende tanken sitt 
volum. Tanken skal til enhver tid være tilgjengelig for inspeksjon. 

 Forbud mot over- og undergrunnslagring av kjemikalier, farlige kjemikalier og 
farlig avfall som ledd i næringsvirksomhet. 

Overvannshåndtering innenfor sikringssonene skal skje på en slik måte at overflater 
med aktiviteter for potensiell forurensing skal være varig tette. Brøyta snø og is som 
ikke transporteres ut av sikringssonene skal legges på varig tett flate. Avrenning skal 
ikke kunne forurense verken grunnen eller grunnvannet, men føres til 
overvannsnettet. Behov for oljeskiller skal vurderes dersom overvann skal føres til 
utslipp i elva. Det skal etableres et regime for kontroll av systemer for spillvann og 
overvann. Dette omfatter bruk av riktig kompetanse, tilstrekkelig kontrollhyppighet og 
best tilgjengelig teknologi for å oppdage svakheter og lekkasjer i systemene. 

 

 HENSYNSSONER 5

5.1 Bevaring av kulturmiljø (H570_1) 

Innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø skal alle tiltak som kan påvirke 
kulturminner som ligger utenfor planområdet legges fram for 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune for vurdering. 

5.2 Gul støysone (H220_1) 

Deler av planområdet er omfattet av hensynssone H220, gul støysone. Utbygging 
innenfor denne hensynssonen skal skje i samsvar med den til enhver tids gjeldende 
veileder for støy, T-1442. 

 

 


