
Utarbeidet av:Utarbeidet av:Utarbeidet av:Utarbeidet av:        

    

REGULERINGSBESTEMMELSER 
TIL HURDAL HAGETUN 

PLANID 02391602 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  24.05.2017 
Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) :  <dato> 
 

§1.§1.§1.§1. PPPPLANENS FORMÅLLANENS FORMÅLLANENS FORMÅLLANENS FORMÅL    
Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligutvikling på eiendommen gnr. 14 
bnr. 9. Planen inkluderer ombygging av eksisterende bygg, etablering av adkomst, lekeplass og felles 
parkeringsløsning samt bevaring av kulturminne (gammel skolestue) på eiendommen. 

 

§2.§2.§2.§2. AAAAVGRENSNINGVGRENSNINGVGRENSNINGVGRENSNING    
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart, datert 24.05.2017, i målestokk 
1:500. 
 

§3.§3.§3.§3. AAAAREALFORMÅLREALFORMÅLREALFORMÅLREALFORMÅL    
 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 
Bebyggelse og anlegg (PBL §Bebyggelse og anlegg (PBL §Bebyggelse og anlegg (PBL §Bebyggelse og anlegg (PBL §    12121212----5 pkt.1)5 pkt.1)5 pkt.1)5 pkt.1)    

- Boligbebyggelse (B) 
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS2) 
- Energianlegg (BE) 
- Renovasjon (BRE) 
- Uteoppholdsareal/lekeplass (BLK) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12----5 pkt.2)5 pkt.2)5 pkt.2)5 pkt.2)    
- Veg (SV) 
- Kjøreveg (SKV) 
- Parkering (SPP) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Hensynssoner (PBL § 12Hensynssoner (PBL § 12Hensynssoner (PBL § 12Hensynssoner (PBL § 12----6)6)6)6)    
- Frisikt (H140) 
- Kulturminne (H570) 

  



Detaljregulering for Hurdal Hagetun Planid: 02391602 

______________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________ 

  Side 2 av 5 

§4.§4.§4.§4. DDDDEFINISJONEREFINISJONEREFINISJONEREFINISJONER    
Konsentrert småhusbebyggelse: småhus/eneboliger sammenbygd i rekker/kjeder, tomannsbolig og 
firemannsbolig. Etasjehøyde skal ikke være over 2 etasjer. Gesimshøyde er maks 8 meter og 
mønehøyde er maks 9 meter. 

 

§5.§5.§5.§5. RRRREKKEFØLGEBESTEMMELSEEKKEFØLGEBESTEMMELSEEKKEFØLGEBESTEMMELSEEKKEFØLGEBESTEMMELSERRRR    
 

§5.1.§5.1.§5.1.§5.1. Rammeplan for teknisk infrastrukturRammeplan for teknisk infrastrukturRammeplan for teknisk infrastrukturRammeplan for teknisk infrastruktur 
Anlegg for teknisk infrastruktur skal opparbeides av utbygger i henhold til rammeplan som skal 
godkjennes av Hurdal kommune før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. Anlegg skal 
utformes i henhold til godkjent plan og kommunens VA-norm. 
 
§5.2.§5.2.§5.2.§5.2. Teknisk infrastrukturTeknisk infrastrukturTeknisk infrastrukturTeknisk infrastruktur    
Bebyggelse kan ikke tas i bruk før teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet m.m.) er etablert. 
 
§5.3.§5.3.§5.3.§5.3. KulturminnerKulturminnerKulturminnerKulturminner 
Dersom det avdekkes historiske spor i grunnen, skal arbeidet stanses og meldes til respektive 
myndighet (jf. generell aktsomhetsplikt etter § 8 i kulturminneloven).  
 
§5.4.§5.4.§5.4.§5.4. UtUtUtUteoppholdsareal/eoppholdsareal/eoppholdsareal/eoppholdsareal/lekeareallekeareallekeareallekeareal    
Før det kan gis ferdigattest for nye bebyggelse innenfor planområdet skal uteoppholdsareal og 
lekeareal være ferdig opparbeidet. Dersom dette ikke lar seg gjøre på grunn av årstid skal det være 
ferdig opparbeidet senest påfølgende vekstsesong.    Lekeareal skal møbleres med minimum en 
sandkasse og et lekeapparat/utstyr, samt 1-2 sittebenker. 

     

§6.§6.§6.§6. FELLESBESTEMMELSERFELLESBESTEMMELSERFELLESBESTEMMELSERFELLESBESTEMMELSER    
 
§6.1.§6.1.§6.1.§6.1. StøyStøyStøyStøy    
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442:2012, skal følges. 
 
§6.2.§6.2.§6.2.§6.2. EnergiEnergiEnergiEnergi    
Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og –forsyning som fastsatt i gjeldende teknisk 
forskrift.  
 
§6.3.§6.3.§6.3.§6.3. RadonRadonRadonRadon    
Bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak 
i byggegrunn som kan aktiveres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. Det gis unntak fra 
krav om radonsperre dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille 
forskriftens krav til radonkonsentrasjon i inneluften. 
 
§6.4.§6.4.§6.4.§6.4. Universell utformingUniversell utformingUniversell utformingUniversell utforming    
Uteområder skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle i tråd med Byggeteknisk 
forskrift. 
 
§6.5.§6.5.§6.5.§6.5. UteoppholdsarealerUteoppholdsarealerUteoppholdsarealerUteoppholdsarealer    
Hver boenhet skal ha tilgang på uteoppholdsareal. Deler av uteoppholdsarealet kan dekkes gjennom 
private balkonger og private uteplasser. 
 
Uteoppholdsarealene skal tilfredsstille krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk. 
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§6.6.§6.6.§6.6.§6.6. ParkeringParkeringParkeringParkering/adkomst/adkomst/adkomst/adkomst    
Innenfor planområdet skal det legges til rette for to biloppstillingsplasser pr. enhet. Minimum 10 % av 
parkeringsplassene skal være tilrettelagt for EL-bil. 
 
Adkomstpiler viser antatt plassering av avkjørsel. Nøyaktig plassering skal vises i byggesøknad. 

 
§6.7.§6.7.§6.7.§6.7. EstetikkEstetikkEstetikkEstetikk    
Ny bebyggelse skal ta hensyn til strøkets karakter når det gjelder dimensjon, volum, form, 
materialbruk og farge. 
 

§7.§7.§7.§7. OOOOMRÅDER FOR AREALFORBMRÅDER FOR AREALFORBMRÅDER FOR AREALFORBMRÅDER FOR AREALFORBRUKSMÅLRUKSMÅLRUKSMÅLRUKSMÅL    
 

§7.1.§7.1.§7.1.§7.1. Bebyggelse og anleggBebyggelse og anleggBebyggelse og anleggBebyggelse og anlegg    
Innenfor planområdet i felt B kan det etableres boligbebyggelse med tilhørende uteareal. For 
hensynssone 570 innenfor B gjelder i tillegg egne bestemmelser. Innenfor BKS1 og BKS2, kan det 
etableres konsentrert småhusbebyggelse tilhørende parkering og uteareal. 
 
Ny bebyggelse skal videreføre områdets typiske kvaliteter. Tre skal være hovedmateriale i fasader. 
 
Boder skal benytte samme materiale og farge som boligene. 
 
Det skal etterstrebes enhetlig utforming og fargesetting for all bebyggelse og anlegg. 
 

 B – boligformål §7.1.1.

§7.1.1.1 Formål 

Innenfor planområdet i felt B kan det etableres leilighetsbygg med tilhørende utearealer. Det kan også 
etableres adkomst til parkeringskjeller innenfor formålet. Hensynssone 570 har utfyllende 
bestemmelser i tillegg til understående. 
 

§7.1.1.2 Plassering 

Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.  
 
Frittstående boder kan plasseres 1 meter fra eiendoms-/formålsgrense så lenge det ikke er til hinder 
for sikt, trafikk, benyttelse eller vedlikehold. 
 

§7.1.1.3 Grad av utnytting 

Antall boenheter er minimum 8 og maksimum 16. 
 
For B er maksimum tillatt bebygd areal 40 % BYA. Minimum tillatt bebygd areal er 30 % BYA. 
 

§7.1.1.4 Byggehøyde og takform 

Bebyggelse i B tillates oppført i to etasjer med maks byggehøyde på kote c+ 223 m.o.h. 
 
Det tillates både saltak og pulttak innenfor B. Saltak tillates med takvinkel mellom 20 – 42⁰, pulttak 
tillates med takvinkel 10-42⁰.  
 

 BKS1 og BKS2 – Konsentrert småhusbebyggelse §7.1.2.

§7.1.2.1 Formål 

Innenfor felt BKS1 og BKS2 kan det etableres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende 
garasje/carport. 
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§7.1.2.2 Plassering 

Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet.  

 

Garasje/carport tillates oppført 1 meter fra eiendomsgrense. 

 

§7.1.2.3 Grad av utnytting 

En biloppstillingsplass per boenhet, á 18 m2, skal inkluderes i BYA.  
For BKS1 er maksimum tillatt bebygd areal 30 % BYA. Minimum tillatt bebygd areal er 23 % BYA. 
For BKS2 er maksimum tillatt bebygd areal 40 % BYA. Minimum tillatt bebygd areal er 30 % BYA. 
 

Garasje/carport tillates oppført med maks BYA 30 m2. 

 

§7.1.2.4 Byggehøyde og takform 

Gesims- og mønehøyde skal beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng. For BKS1 og BKS2 er maks 
byggehøyde på kote c+ 220. 

 
Det tillates saltak innenfor BKS1 og BKS2. Tak tillates med takvinkel mellom 20 – 42⁰. 
 

 Energianlegg §7.1.3.
Det skal etableres ny trafo innenfor planområdet.  
 

 Renovasjon §7.1.4.
Renovasjonsløsning skal plasseres innen formålet.  
 

 Uteoppholdsareal/Lekeplass §7.1.5.
Boligareal som ligger utenfor byggegrense skal opparbeides slik at det kan benyttes til 
uteoppholdsareal.  
 
f_BLK skal være felles for beboere innenfor planområdet. Denne opparbeides i henhold til gjeldende 
krav til uterom og minimum møbleres med en sandkasse, et lekeapparat/utstyr og 1-2 benker.  
 
§7.2.§7.2.§7.2.§7.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastrukturSamferdselsanlegg og teknisk infrastrukturSamferdselsanlegg og teknisk infrastrukturSamferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    
§7.2.1. Veg 
o_SV1 og 2 er eksisterende offentlige veger. 
 

§7.2.2. Kjøreveg 
f_SKV er adkomstveg med bredde 3,5 m.  
 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg §7.2.3.
Annen veggrunn – tekniske anlegg kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk infrastruktur, snølagring 
m.m. 
 
Tekniske traseer skal, der det er mulig, følge vegtraseer. Alle kabler som føres inn i området skal føres 
fram som jordkabler. Eksisterende el-/telekabler skal ivaretas ved utbygging.  
 

 Annen veggrunn – grøntareal §7.2.4.
Annen veggrunn – grøntareal kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk infrastruktur, snølagring m.m. 
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 Parkering §7.2.5.
Det skal opparbeides to biloppstillingsplasser pr. boenhet. På f_SSP1 og 2 skal det etableres totalt 30 
parkeringsplasser. Parkeringsplassen skal kunne benyttes av beboere og gjester.  
 
Innenfor BKS1 og BKS2 skal det opparbeides en biloppstillingsplass pr. boenhet. 
 
Innenfor parkeringsareal skal det opparbeides sykkelparkering. 
 

§8.§8.§8.§8. HHHHENSYNSSONERENSYNSSONERENSYNSSONERENSYNSSONER    
 
§8.1.§8.1.§8.1.§8.1. KulturminneKulturminneKulturminneKulturminne    
Innenfor området med hensynssone bevaring kulturmiljø skal bygningen bevares som en del av en 
sammenhengende skolehistorie. Bygningene innenfor hensynssonen kan ikke rives.  
 
Bygningen tillates omgjort til boliger. Bygningens hovedtrekk skal bevares og bygningsvolumet skal 
bestå. Fasaden skal bestå av tre. Ved nødvendig utskifting av bygningsdeler skal disse tilpasse seg den 
eksisterende bygningens utførelse og materialbruk.  
 
En eventuell tilbakeføring bør skje på et dokumenterbart grunnlag. 
 
Eventuelle endringer i fasade, volum og materialer må gjøres rede for særskilt i byggesak og må 
godkjennes av regional kulturminnemyndighet. 
 
§8.2.§8.2.§8.2.§8.2. FrisiktFrisiktFrisiktFrisikt    
Uregulert t-kryss mellom o_SV1 til o_SV2 skal ha en frisiktsone på 10x45 meter 
 
Avkjørsel mellom o_SV2 og f_SKV skal ha en frisiktsone på 4x30 meter. 
 
Innenfor frisiktsonene skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og gjenstander ikke være 
høyere enn 0,5 meter over planet som dannes mellom de tilstøtende vegene. 


