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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR  
TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE 
 
Reguleringsbestemmelser datert: 27.01.2010 -  Tilhørende plankart datert: 2001.2010 
Revidert iht. KST 27.05.2010 sak nr. 32/10 den 20.06.2010. 
Godkjent av kommunestyret: 27.05.2010 
                                                                                                           

1 GENERELT 
 

1.1 Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for massetak og industriområde, 
eksisterende industriområde, bestemmelser til Øyer vannverk samt ny gang- /sykkelveg langs 
Rabbevegen. 
 

1.2 Planavgrensningen er vist på reguleringsplankart datert 20.01.2010. 

 
1.3 Før iverksettingen av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgraving av de 

berørte automatisk fredede kulturminner, kullgrop med id 121689, 121871 og 121870 i 
planområdet. Det skal tas kontakt med Oppland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. 
 

1.4 I planen er det regulert til følgende formål og hensynssoner: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, 2.ledd nr.1) 
Boligbebyggelse 
Industri 
Vannforsyningsanlegg 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Massetak/Industri 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 2.ledd nr.2) 
Kjøreveg 
Gang-/sykkelveg 
Annen veggrunn – grøntareal 
Trasé for jernbane 
 
GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, 2.ledd nr.3) 
Vegetasjonsskjerm 
 
LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (§ 12-5, 2.ledd nr.5) 
Landbruk-, natur- og friluftsformål 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (§ 12-5, 2.ledd nr.6) 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 
VERN AV KULTURMINNER/KULTURMILJØ (§ 12-5 nr. 5) 
Vern av kulturminner/kulturmiljø med fredede kulturminner. 
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SIKRINGSSONER 
Nedslagsfelt drikkevann 
Frisikt 
 
FARESONER  (§ 12-6, jfr. § 11-8 bokstav a) 
Høyspenningsanlegg 
 
BÅNDLEGGINGSSONER (§ 12-6, jfr. § 11-8 bokstav d) 

Innenfor hensynssone benevnt H 730 etter § 12‐6 jf. 11‐8 bokstav d ligger kullgropene id 
59042, 127985 og 121849 som er avmerket på plankartet.  Kullgropene er automatisk fredet 
etter lov om kulturminner §§ 4, 6 og 8.  Alle tiltak innenfor hensynssonen skal forelegges 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune for godkjenning. 

 

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.1 Boligbebyggelse 

2.1.1 Innenfor området avsatt til boligbebyggelse kan det oppføres bolig med maksimal 
gesimshøyde 6 m og maksimal mønehøyde 10 m, begge høyder målt fra gjennomsnittlig 
planert terreng. Utnyttelsen er satt til BYA = maks 25%. 

2.2 Industri 

2.2.1 I området satt av til industri tillates det bygninger til industriformål med tilhørende 
kontorfunksjoner og anlegg. Største tillatte tomteutnyttelse er BYA = maks 50%. Bebyggelsen 
kan på område I1 oppføres med i maksimal gesimshøyde 10 m og maksimal mønehøyde 14 
m, begge høyder målt fra gjennomsnittlig planert terreng. På område I2 tillates en maksimal 
gesimshøyde på 5 m og maksimal mønehøyde på 9 m. Planutvalget kan i spesielle tilfeller 
godkjenne gesims- og/eller mønehøyder /mønehøyder utover dette for enkeltbygg eller deler 
bygg innen byggeområdet. 

2.2.2 Vannforsyningsanlegg  

2.2.3 Området inneholder offentlig vannforsyningskilde. Innenfor området tillates bygninger og 
anlegg for drift av kommunalt vannverk. 

2.2.4 Tiltak i strid med restriksjoner fastsatt av Statens institutt for Folkehelse er ikke tillatt. Det 
vises til fastsatte sikringssoner for nedslagsfelt for drikkevann. 

2.3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Massetak/industri 

2.3.1    Generelt 
Område regulert til kombinert formål endrer formål fortløpende fra masseuttak til 
industriformål i det massene er tatt ut og delområdene er istandsatt i henhold til godkjent 
driftsplan. Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensa. 
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2.4 Område for massetak 
 
2.4.1 Før drift settes i gang skal det foreligge en etappeinndelt driftsplan godkjent av Bergvesenet. 

Driftsplanen skal til en hver tid være godkjent av Bergvesenet og Øyer kommune. 
Driftsplanen skal ajourføres minst hvert 5. år eller etter nærmere avtale med Bergvesenet. 
Bergvesenet skal føre tilsyn med driften. 

2.4.2 I området skal det etappevis tas ut masser, i samsvar med reguleringsplan og driftsplan.  

2.4.3 I uttaksområdene tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er 
nødvendige for driften av uttaket.  

2.4.4 Uttaket skal drives med skråninger på maks 1 : 2,0. Skråninger mot uttakets permanente 
yttergrenser skal etterbehandles fortløpende. Skråningene skal påføres avdekkingsmasser, 
tilsås og tilplantes med stedegen vegetasjon. 

2.4.5 Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret og skiltet med fareskilt. I 
driftsperioden skal de utsatte delene av området være sikret med alpingjerde med minimum 
1,3 meters høyde.  

2.4.6 Drift i uttaket skal bare skje mandag-torsdag mellom kl. 07.00-22.00, fredag kl. 07.00-18.00  
Det skal ikke være drift i uttaket på lørdager, søndager og helligdager.  

2.4.7 Følgende avvik tillates utenom normal driftstid;  
- Strøsand til strøing av offentlige veger tillates hentet alle 7 dager i uka hele døgnet. 
- Opplasting og utkjøring av masser kan ved spesielle behov, og etter nærmere godkjenning 

av Øyer kommune, også tillates på lørdag og søndag. 
 
2.4.8 Utslipp av støy skal ikke overstige gjeldende grenseverdi i Miljøverndepartementets 

retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442).  
 

2.4.9 Støv skal dempes med vanning. 
 
2.4.10 Avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av områdets 

skråninger. 
 
2.4.11 Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. Området 

skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området tilknyttet 
driften av uttaket skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. 

 
 
2.5 Byggeområde for industri 
 
2.5.1     Innen området kombinert bebyggelse og anleggsformål kan det etter at massene er tatt ut   
             etableres industriområde for generell industriproduksjon, verkstedvirksomhet,   
             servicevirksomhet, lagervirksomhet og miljøstasjon. 
2.5.2    Lagring og fylling av drivstoff og lagring av kjemikalier: 

Lagring og fylling av drivstoff og lagring av skadelige kjemikalier innen 
massetak/industriområde skal sikres på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning 
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av grunnvannet, dvs. på tett underlag og være plassert slik at væskelekkasje kan samles opp. 
Det vil bli utarbeidet nærmere bestemmelser om tankvolum. 
 

2.5.3    Tetthet og høyder. 
Største tillatte tomteutnyttelse er BYA = maks 50%. Bebyggelsen kan oppføres med i 
maksimal gesimshøyde 10 m og maksimal mønehøyde 14 m, begge høyder målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Planutvalget kan i spesielle tilfeller godkjenne gesims- og 
mønehøyder utover dette for enkeltbygg eller deler bygg innen byggeområdet.  

2.5.4     Illustrasjonsplan 

For areal som etter uttak av masser er regulert til byggeområde for industri, kreves godkjent 
illustrasjonsplan før det gis byggetillatelse.   

Illustrasjonsplanen skal omfatte et naturlig delområde. Delområdet skal i utgangspunktet falle 
sammen med faseinndelingen i uttaksplanen datert xx.xx.xxxx. Illustrasjonsplanen skal vise. 

- Kjøreveger 
- Evt. gangforbindelser gjennom området 
- Evt. tomtedeling 
- Bebyggelsens plassering 
- Parkeringsplasser  
- Evt. tiltak for støyskjerming 
- Ny vegetasjon og eksisterende som skal bevares/grøntstruktur  
- Lokalisering av transformator 

Bebyggelsen skal gjennom sin form og plassering bidra til at det skapes gode, veldefinerte 
uterom og klare adkomst- og trafikkforhold. 

Med planen skal det følge terreng- og bebyggelsessnitt som viser sammenheng en mellom 
terreng og bebyggelse. 

Illustrasjonsplanen skal godkjennes av kommunens planutvalg i forkant av 
byggesaksbehandlingen. 

Underveis i byggeprosessen kan planutvalget på tilsvarende måte godkjenne endringer av 
illustrasjonsplanen innenfor rammen av reguleringsplanen. Det skal på ethvert tidspunkt 
foreligge en godkjent illustrasjonsplan for det aktuelle område. 

2.5.5 Energi og strømforsyning 
Alternative metoder for oppvarming skal utredes før det gis byggetillatelse, eksempelvis 
vannbåren varme. 

  

 
2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

3.1 Kjøreveg 

Området skal benyttes til kjøreveg. 
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3.2       Gang-/sykkelveg 

Området skal benyttes til gang-/sykkelveg. 

3.3      Annen veggrunn – grøntareal 

Annen veggrunn skal sikre arealer til vegformål.  

3.4       Trasé for jernbane 

Området skal benyttes til jernbane. Byggegrense til jernbane på 30 meter må overholdes. 

 

4       GRØNNSTRUKTUR  

4.1    Vegetasjonsskjerm 

 

4.1.1 Området skal fungere som en buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene. I              
skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har  

             skjermende effekt. 

4.1.2 Området kan ikke nyttes til virksomhet knyttet til massetaket eller industriområdet. 

4.1.3 Ved utbedring av eksisterende veg skal eventuelle inngrep i vegetasjonsskjermen istandsettes 
og revegeteres etter ferdigstillelse. 

 

5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 

5.1       Landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) 

Området skal nyttes til landbruk-, natur- og friluftsområde. Bebyggelse og faste anlegg og 
innretninger tillates bare når de har direkte tilknytning til driften.  

Bruk av LNF-området reguleres i hovedsak av bestemmelsene knyttet til sikringssone til 
nedslagsfelt drikkevann. 

 

6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

6.1    Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Bruk av området reguleres i hovedsak av bestemmelsene knyttet til sikringssone til 
nedslagsfelt drikkevann. 
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6.2    Vern av kulturminner/kulturmiljø 

I området som er regulert til vern av kulturminner/kulturmiljø etter § 12-5 nr. 5 ligger de 
automatisk fredete kulturminnene id 59042, 127985 og 121849.  Formålet med 
verneområdet er å sikre et helhetlig kulturmiljø omkring kulturminnene. 
 

7 SIKRINGSSONE 

7.1       Nedslagsfelt for drikkevann 

7.1.1 I bestemmelsene nedenfor er det slik at de restriksjoner som gjelder for en sone også gjelder 
for sonen/ene innenfor. 

7.1.1.1 Sone 3 – den ytre sikringssone 

1) Forbud mot deponering av slam eller avfall. 

2)  Forbud mot industri eller annen virksomhet som produserer kjemikalier som ved lekkasje 
kan ha negativ virkning på grunnvannskvaliteten, eller langvarig påvirkning av 
vannkvaliteten i hovedvassdraget. Skal vurderes av helsemyndighet. 

3) Forbud mot nye byggefelt. Enkeltstående hus, mindre tilbygg/garasje kan tillates på 
spesielle vilkår etter søknad. 

4) Forbud mot lagring av drivstoff, tjære, fenoler eller plantevernmidler i større mengder. Et 
rimelig kvantum (inntil 1 års forbruk) kan lagres hvis dette er nødvendig for drift av 
eksisterende virksomhet. Maksimum størrelse på nye tanker for olje/oljeprodukter og 
kjemikalier er 3 m3. Tanker må stå på tett underlag, og være plassert slik at eventuell 
væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum eller lignende). Eventuelle eksisterende 
nedgravde tanker med volum over 3 m3 tillates kun benyttet videre dersom det 
gjennomføres tiltak for sikring mot lekkasje og forurensning av grunnen. 

5) Forbud mot nye avløp med utslipp til grunnen. Unntak kan imidlertid gis av 
tilsynsmyndighet hvis spesielle forhold skulle tilsi dette. 

6) Forbud mot større og/eller kommersielt uttak av masser. Mindre uttak av grunneier kan 
tillates etter avtale med og godkjenning av vannverksmyndighet. 

7) Det skal skiltes vedrørende drikkevannskilden. 

7.1.1.2 Sone 2A – den fjerne infiltrasjonssonen – land 

8) Forbud mot nydyrking, bakkeplanering eller uttak av masse. 

9) Forbud mot ny bebyggelse utover det som er nødvendig for vannforsyningsanlegget. 

10) Forbud mot punktutslipp, infiltrasjonsanlegg. Deponeringsplasser for avfall, slam eller 
lignende. 

11) Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og 
plantevekster. 

12) Forbud mot lagring av olje/oljeprodukter og kjemikalier i tanker større enn 1m3. Tankene 
skal sikres som i punkt 4. 
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13) Forbud mot bygging av nye veger. Forbud mot oppgradering eller videreføring av 
eksisterende veg dersom det kan medføre vesentlig økning av trafikken. 

14) Forbud mot bruk av husdyrgjødsel. 

7.1.1.3 Sone 2B – den fjerne infiltrasjonssonen – elv 

15) Forbud mot tiltak som endrer elvebunnens filterende egenskaper. Herunder også 
forbygninger, broer, brygger og lignende langs elva. 

7.1.1.4 Sone 1 – den nære infiltrasjonssonen. 

16) Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og bledningshogst tillates. All hogst skal meldes 
skriftlig til vannverkseier, og godkjennes av denne. 

17) Forbud mot bruk av motordrevne kjøretøyer utover det som er nødvendig for en forsiktig 
jordbruksdrift/skogsdrift og driften av vannverket. Aller motordrevne kjøretøy eller 
maskiner som benytter olje/oljerelaterte produkter skal fraktes ut av sonen ved 
arbeidsdags slutt. 

18) Forbud mot bruk av kunstgjødsel. 

19) Forbud mot beiting. 

20) Forbud mot leirslagning/camping, militærøvelser og lignende 

7.1.1.5 Sone 0 - brønnområdet 

21) Alle aktiviteter som ikke er nødvendige for vannverkets drift. 

7.2 Frisikt 

Frisiktsonene skal ryddes for sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over nivået på de 
tilstøtende vegene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tingberg industriområde PlanID 255    Reguleringsbestemmelser 

    8/8 

 

 

Øvrig 

Før iverksetting av tiltaket i hht. reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte 
automatisk fredete kulturminnene id 121869, id 121870 og id 121871 i planområdet.  

Det skal tas kontakt med Oppland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. 

 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet 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 fylkeskommunen slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt 
vilkårene for dette. 

 

 

 


