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1 Generelt 
 
1.1 Plankrav 

Disse bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsformål og begrensning på 
plankartet. Innenfor området er arealet regulert iht PBL § 12-3 til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
-  Skianlegg: BSA 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
-  Kjøreveg: SKV 
-  Annen veggrunn – grøntareal: SVG 
-  Parkering: SPA 
-  Veg: SV 
 
Grønnstruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3) 
-  Vegetasjonsskjerm: GV 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5) 
-  Landbruksformål: LL 
-  Friluftsformål: LF 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6) 
-  Friluftsområde i sjø og vassdrag: VFV 
 
Hensynssoner (pbl § 12-6, 1. ledd) 
- Frisikt 
- Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkaber): H 
 
Bestemmelsesområder (pbl §12-7, nr. 1) 
- Midlertidig anleggs- og riggområde: # nr 
 

1.2 Forhold knyttet til kulturminner 
I planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 
m, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes kulturvernmyndighetene i Oppland 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
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1.3 Byggegrenser  :  
Byggegrenser til offentlig veg er ikke vist på plankartet. Likevel gjelder veglovens bestemmelser, bl.a. 
50 meter fra ny E39, regnet fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane langs E39, 50 m fra senterlinje på 
riksveger og fylkesveger, og 15 fra senterlinje av kommunale veger. 
 

1.4 Overvannshåndtering 
Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200-års flom 
med klimapåslag på 40% iht TEK17. Overvann fra veg og veggrøfter ledes som hovedregel langs 
veggrøfter og slippes ut til terreng langs veglinja for diffus avrenning til stedlige vannveier. 
 
 

2 Bebyggelse og anlegg 
 

2.1 Generelt:  
I områder merket BSA kan det etableres skianlegg / skiløyper. Det tillates terrengarbeider med 
nødvendig planering, skjæringer og fyllinger. Det tillates oppføring av belysning, installasjoner for 
snøproduksjon, sikringsgjerder/-nett og andre installasjoner relatert til drift av skianlegg. Det tillates 
snøproduksjon og preparering med maskin hele døgnet. 
 
Arealer som berøres av terrengarbeider skal gis en tiltalende form og tilsås.  
 
I anleggsperioden for utbygging av byggeområdene kan områdene benyttes til riggplass, adkomstveg, 
anleggstrafikk, massetransport, parkering av anleggsmaskiner, samt annen aktivitet knyttet til 
anleggsdriften. Når utbyggingen er ferdigstilt skal områdene settes i stand og tilbakeføres til permanent 
bruk iht regulert formål. 
 
 

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

3.1 I anleggsperioden kan områdene benyttes til riggplass, adkomstveg, anleggstrafikk, massetransport, 
parkering av anleggsmaskiner, drift av mobile knuse- og asfaltverk, samt annen aktivitet knyttet til 
anleggsdrift. Når utbyggingen er ferdig skal områdene settes i stand til bruk iht regulert formål. 
 

3.2 Områder merket SKV skal benyttes til offentlig kjøreveg. I områdene kan det anlegges kjøreveg 
inkludert vegskuldre med rekkverk, bomstasjoner / automatiske anlegg for innkreving av bompenger, 
belysningsanlegg mv.  Områdene kan også inkludere annen veggrunn som skjæringer, fyllinger, grøfter 
og andre sidearealer, drensgrøfter, murer, stabiliserende tiltak med mer. Slike områder skal gis en 
tiltalende form og tilrettelegges for reetablering med stedlig vegetasjon.  
 

3.3 Områder merket SVG er annen veggrunn, grøntareal. I områdene kan det etableres skjæringer, 
fyllinger, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter / overvannsanlegg, murer, stabiliserende tiltak, 
belysningsanlegg, gjerder / viltstengsler, samt tekniske installasjoner med mer til drift av veganlegg, 
inkludert bomstasjoner / automatiske anlegg for innkreving av bompenger mv. Områdene som ikke 
består i fjellskjæringer skal planeres og gis en tiltalende form, tilsås og tilrettelegges for etablering av 
stedlig vegetasjon. 
 

3.4 Områder merket SPA skal benyttes til parkeringsanlegg på grunn.  
 

3.5 Områder merket KV skal benyttes til privat kjøreveg. I områdene kan det anlegges kjøreveg inkludert 
vegskuldre med rekkverk. Områdene kan også inkludere annen veggrunn som skjæringer, fyllinger, 
grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, murer, stabiliserende tiltak med mer. Slike områder skal gis 
en tiltalende form og tilrettelegges for reetablering med stedlig vegetasjon. 
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4 Grønnstruktur 
 

4.1 Områder merket GV skal brukes til vegetasjonsskjerm. Snauhogst tillates ikke. Eksisterende vegetasjon 
skal beholdes, unntatt tiltak for normal skjøtsel og sikring mot vindfall. 
For vegetasjonssonene som ligger inntil formålet friluftsområde i vassdrag VFV (jf pkt 6.1) tillates ikke 
tiltak som påvirker vassdraget eller vegetasjonssonen ut over sikring av vassdraget. Unntatt er 
vedlikehold av vannstreng og kantsoner ved fjerning av masser/ slam som bygger seg opp, 
opprensking, samt evt nødvendig forsterkning og reparasjon av plastring og lignende. 
 
 

5 Landbruks-, natur og friluftsområder 
 
5.1 Områder merket LL skal benyttes til jord- og skogbruksformål i tråd med de bestemmelser som er gitt 

for LNF-områder i gjeldende kommuneplan. 
 

5.2 Områder merket FL skal benyttes til friluftsområder. Områdene kan benyttes til beiteområder for husdyr 
og normal skogsdrift. Det tillates ikke oppsatt bygninger innenfor områdene. 
 
 

6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
6.1 Område merket VFV er friluftsområde i vassdrag og gjelder eksisterende bekkeløp for Lygnaelva. Tiltak 

som påvirker vassdraget eller vegetasjonssonen ut over sikring av vassdraget tillates ikke. Unntatt er 
vedlikehold av vannstreng og kantsoner ved fjerning av masser/ slam som bygger seg opp, 
opprensking, samt evt nødvendig forsterkning og reparasjon av plastring og lignende. 
 

7 Bestemmelsesområder 
 

7.1 Områder merket med skravur, # og nummer kan benyttes som midlertidige anleggs- og riggområder 
ved etablering av veganlegget.  
 
Områdene kan nyttes til riggplass med lokaler for midlertidig opphold, lagerplass for materialer, 
anleggsveg og anleggsområde, midlertidig fylling med mellomlagring av matjord og stedlige jordmasser 
som fjernes i forbindelse med anlegget, sortering av masser, parkering av anleggsmaskiner, drift av 
mobile knuse- og asfaltverk, samt annen aktivitet knyttet til anleggsdrift. 
 
Innenfor områdene tillates også nødvendige tiltak for å hindre tilførsel av partikkelforurensning fra 
veganlegget til vassdrag / ledningsnett, midlertidig skjerming mot anleggsstøy / støv mv. 
 
Etter avsluttet anlegg opphører midlertidig reguleringsformål, og alle områder merket med # skal 
ryddes og istandsettes og tilbakeføres til regulert formål og med minimum den samme kvalitet som før 
anlegget ble satt i gang. 
 

7.2 Områder merket med skravur, #1 og #2 kan også benyttes til permanent massedeponi med utforming 
og terrenghøyder som vist i teknisk detaljplan vedlagt reguleringsplanen.  
Før områdene tas i bruk til oppfylling skal eksisterende vegetasjonsdekke tas av og mellomlagres. Etter 
avsluttet anlegg skal arealene grovplaneres og gis naturlike former, før mellomlagret vegetasjonsdekke 
tilbakeføres for etablering av stedegen vegetasjon. 
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7.3 Områder merket H er hensynssoner tilhørende høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler). Det er ikke 
tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor 
hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier. 


