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§ 1 PLANENS FORMÅL 

 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere områdene B4-B7, samt felt B/F/TJ 3, 
omkringliggende grønnstruktur og vegsystem, fra gjeldende områderegulering for 
Smørvika.  
 

§ 2 AVGRENSNING 

Planområdet omfatter eiendommene med gnr/bnr 99/10, 99/18, 99/15, 99/14, 99/58, 
99/16, 99/28, 99/65, 99/62 samt deler av 99/1 og Mjøsvegen. 
 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. 
  



DETALJREGULERING FOR SMØRVIKA I - PLANBESTEMMELSER Side 2 av 13 

 

§ 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 

 
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 
12-5 og 12-6: 
 

Hjemmel Hovedformål Underformål Feltnavn SOSI 

§ 12-5 
nr. 1 
 
 
 
 
 

Bebyggelse 
og anlegg 
 
 
 

Frittliggende småhusbebyggelse 
 
Konsentrert småhusbebyggelse 
 
Blokkbebyggelse 
 
Energianlegg (trafo) 
 
Bolig/ forretning/kontor 
 
Renovasjon 

BFS1 
 
BKS1-2 
 
BBB1-2 
 
BE1 
 
BKB1 
 
f_BRE1-4 

1111 
 
1112 
 
1113 
 
1510 
 
1540 
 
1550 
 
 

§ 12-5 
nr. 2 

Samferdsels-anlegg 
og 
teknisk 
infrastruktur 

Kjøreveg, offentlig og felles 
 
 
Fortau, offentlig 
 
Annen veggrunn, grøntareal, 
offentlig og felles 
 
 

o_SKV1-3, 
f_SKV4 
 
o_F1-2 
 
o_SVG1-7 
f_SVG8-9 
 
 

2011 
 
 
2012 
 
2018 
 
 
 

§ 12-3 Grønnstruktur Grønnstruktur, felles 
 
Naturområde – grønnstruktur, 
offentlig 
 
Turveg, offentlig 
 
Friområde, offentlig 
 

f_G1-4 
 
o_GN1-2 
 
 
o_GT1-4 
 
o_GF1-2 

3001 
 
3020 
 
 
3031 
 
3040 

§ 12-5 Bruk og vern av 
vassdrag med 
tilhørende strandsone 

Friluftsområde i sjø og vassdrag, 
offentlig 

o_VFV1 6710 
 

§ 12-6 Hensynssoner Frisiktsone 
Sikringssone VA 
Gul støysone  
Flomfare 
Høyspenningsanlegg 
Hensyn friluftsliv 
Bevaring naturmiljø 
Bevaring kulturmiljø 

H140_1 
H190_1-2 
H220_1 
H320_1 
H370_1 
H530_1-2 
H560_1 
H570_1 

 

§12-7 Bestemmelsesområder    
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§ 4 FELLESBESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
§ 4.1 Krav til situasjonsplan og utomhusplan 
 
Generelle krav til situasjonsplan 
Før byggearbeidene kan påbegynnes på det enkelte delfelt skal det foreligge godkjent 
situasjonsplan. Den skal vise eksisterende og planlagt bebyggelse, plassering og utforming 
av adkomst, stigningsforhold, tilgang til bygg for brann og redning, parkering- og 
biloppstillingsplasser, uteoppholdsarealer (inklusive lekearealer), sykkelparkering, 
gangsoner, nødvendige overdekte areal og andre markfaste installasjoner. Planen skal 
videre vise terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder, forstøtningsmurer, 
tomtegrenser, bevaring/planting av vegetasjon m.m. (jfr. bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel). Situasjonsplanen skal også vise renovasjonsløsning i form av 
plassering, produkttype og oppstillingsplass. 

Kommunen kan kreve tegninger som viser bebyggelsens høydetilpasning i forhold til 
omkringliggende bygninger og vegetasjon. Høydetilpasning kan vises med fotomontasjer, 
snitt, perspektivskisser eller fasadetegninger som viser flere bygninger i sammenheng.  

Ved søknad om oppføring av nybygg i nærheten av spesialområde bevaring kan det kreves 
fasadeoppriss av nabobygninger som viser hvordan prosjektet er tenkt tilknyttet 
eksisterende og fremtidig bebyggelse. Høydetilpassingen kan vises ved fotomontasjer, 
perspektivskisser eller fasadetegninger som viser flere bygninger i sammenheng. 
Tegningene bør vise hele kvartalssider i sentrumsstrøk eller de to til tre nærmeste 
eiendommer ved småhusbebyggelse. 
Kartgrunnlaget for situasjonsplan skal være i målestokk 1:500/1:200.  
 
 
§ 4.2  Rekkefølgekrav 
  
§ 4.2.1  Detaljplaner og rekkefølge før byggetillatelse 
 

a) Tekniske detaljplaner: 
Før det kan gis byggetillatelse for tiltak på det enkelte delfelt skal Teknisk 
detaljplan for veg, vann- og avløp og plan for overvannshåndtering for det 
aktuelle delfelt være godkjent av Østre Toten kommune, jf. § 4.5.2.  

b) Godkjent situasjonsplan: 
Før det kan gis byggetillatelse til nye bygge- og anleggstiltak skal det foreligge 
godkjent situasjonsplan for det aktuelle delfeltet. Situasjonsplan skal være i 
samsvar med krav til innhold gitt i § 4-1. 

 f_G1 skal inngå i situasjonsplan for BKS1 

 f_G2 skal inngå i situasjonsplan for BFS1 og BBB1 

c) Universell utforming/tilgjengelighet: 
Før byggetillatelse kan gis skal det foreligge en redegjørelse for hvordan 
universell utforming/ tilgjengelighet er ivaretatt for fremtidig bebyggelse på 
det aktuelle delområdet med tilhørende uteoppholdsarealer. 

d) Godkjennelse av byggeplan for vegkryss med Mjøsvegen 
Før opparbeidelse av nye, eller utvidede avkjørsler fra Mjøsvegen til planområdet skal 
det sendes inn byggeplan som skal godkjennes av Innlandet fylkeskommune.  

 Plan for krysset Smørvika/Mjøsvegen skal omfatte gangforbindelse fra fortau langs 
vegen Smørvika til gang-/sykkelveg på sørsiden av Mjøsvegen. 

 Plan for krysset o_SKV2/o_SKV3 skal omfatte forlengelse av fortau/gangveg fram til 
bussholdeplass. 

e) Rekkefølgekrav for bygging av kryss 
Nye og utbedrede avkjørsler fra Mjøsvegen skal være ferdig bygd etter godkjente 
byggeplan ihht § 4.2.1 d), før tiltak i boligområdene iverksettes. 
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f) Omlegging av pilegrimsleden: 
Omlegging av Pilegrimsleden gjennom o_GF1 og o_GN1-2 skal gjennomføres 
samtidig med opparbeiding av atkomstveger i BBB2. 

g) Skjøtselsplan 
Det skal utarbeides en skjøtselsplan for o_GF1-2 som skal godkjennes av 
kommunen før det gis byggetillatelse. Vegetasjon som i kraft av skjøtselsplanen 
skal bevares skal sikres også i anleggsperioden. 
 
 

§ 4.2.2 Rekkefølgekrav før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
 
a) Ferdigstillelse av anlegg: 

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til nye bygg og anlegg 
innenfor det aktuelle delfeltet, skal nødvendig vann- og avløpsnett, 
overvannssystemer, tilhørende uteområder og parkeringsplasser (bil og sykkel), 
samt avfallsløsning tilknyttet det aktuelle delfelt være ferdig opparbeidet. 

 
b) Ferdigstillelse av uteoppholdsareal: 

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til nye bygg og anlegg på 
byggeområde BBB1 skal felles utearealer være ferdig opparbeidet i samsvar 
med krav stilt i § 4.5.5. 
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på BKS1 skal f_G1 være 
opparbeidet i samsvar med krav stilt i § 5.3.1 a) 
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på BFS1 og BBB1 skal 
f_G2 være opparbeidet i samsvar med krav stilt i 5.3.1 b) 
Ved tiltak for øvrige byggeområder skal felles leke og uteoppholdsarealer 
innenfor eget delområde være ferdig opparbeidet, jf. 4.5.5. 

 
c) Utbygd adkomstveg: 

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor BKB1 skal 
o_SKV2 med tilhørende fortau og annen veggrunn være ferdig opparbeidet fram 
til BBB1, jf § 5.2. 
O_SKV1 og o_SKV2 med fortau og annen veggrunn, inklusive vegen Smørvika opp 
til kryss med Mjøsvegen, skal være opparbeidet i tråd med § 5.2 og § 5 i 
Områdereguleringsplan for Smørvika med planID 2013004, før det kan gis 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor delfeltene BFS1, BKS1, BKS2, 
BBB1 og BBB2.  
 

d) Tilsåing og beplanting: 
Tilsåing og beplantning av tilgrensende grøntområder skal være opparbeidet 
senest første vekstsesong etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. 
 

e) Opparbeidelse av offentlig badeplass: 
Enkel opparbeiding av offentlig tilgjengelig badeplass gjennomføres ihht. avtale 
med Miljødirektoratet. Opparbeiding av offentlig tilgjengelig badeplass innenfor 
o_GF1 skal skje innen det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på 50 % av 
boenhetene på BKS1. 
 

h) Opparbeidelse av grønnstruktur: 
f_G1 skal være ferdig opparbeidet før det gis midleritidig 
brukstillatelse/ferdigattest for første bolig i områdene BFS1 og BKS1. 
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§ 4.3 Utforming-generelt 
(PBL § 12-7 nr 1) 

Bygg innenfor det enkelte byggeområdet skal ha et helhetlig uttrykk, herunder 
lik/harmonerende fargebruk og takform, samt være tilpasset nabobebyggelsen. 
Som hovedfarge på bebyggelsen skal det benyttes lyse farger (hvit og lyst grått).  
Boliger og garasjer/carport kan ha ulik takform. Pulttak på boliger skal helle med 
terrenget.  
 
Takterrasser skal utformes slik at de blir til minst mulig sjenanse for naboer og skal 
i forhold til utforming og størrelse tilpasses slik at den harmonerer med bygget for 
øvrig. Rekkverk skal i sin helhet ikke overstige regulert maksimal tillatt høyde for 
bygningen. Rekkverk skal enten utføres som en del av vegglivet (parapet) eller med 
glass/stål. Adkomst til takterrasse skal integreres i boligens fasade eller skje via 
trappeoppgang i boligen. 
Grenser og overganger mellom boligformål og felles grønnstruktur skal markeres 
med enhetlig vegetasjon evt i kombinasjon med mur der terrenget krever det. 
 
 

§ 4.4 Grenseverdier for tillatt forurensning og krav til miljøkvalitet 
(PBL § 12-7 nr 3) 
 
§ 4.4.1 Støy 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, angir grenseverdier 
for støy som ikke skal overskrides. For utendørs støynivå skal prinsipper og 
støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016, eller senere 
vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, legges til grunn for alle 
tiltak i området. 
Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK17, eller senere vedtatte 
forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. Innendørs lydnivå i boligene skal 
ivaretas etter NS8175/TEK17. 
I gul støysone kan det etableres bebyggelse for støyfølsomt bruksformål dersom: 

 Boenhetene skal ha tilgang til stille side.  

 For hver boenhet skal minimum ett soverom ha vindusfasade mot 
stille side, hvor støygrensene i tabell 3 i T1442 tilfredsstilles.  

 Alle boenheter skal ha tilgang til private og felles utearealer hvor 
støygrensene i tabell 3 i T1442 tilfredsstilles. 
 

 
§ 4.5 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer 
(PBL § 12-7 nr 4) 
 
§ 4.5.1 Tekniske anlegg 

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv- 
/datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 
Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 

 
§ 4.5.2 Overflatevann 

Overflatevann skal håndteres i tråd med «Rammeplan for VA og overvann, datert 
15.11.2019. O_SKV1 og o_SKV2 skal utformes slik at flomvegen gjennom f_G2 og 
o_GF2 ikke endrer retning. 
Overvannet kan utnyttes som ressurs for å oppnå økt rekreasjonsverdi og trivsel, og 
samtidig bidra til å skape et best mulig bomiljø. Dette forutsetter at det oppnås 
estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet som også er driftsmessig 
forsvarlige. Etablerte overflateløsninger skal plastres og sikres mot utgraving og 
flomskade. Områdene inngår som en del av grønnstrukturen i boligområdet. 
Vannvegenes kryssinger av veger, stier og gang- og sykkelveger må utformes slik at 
det ikke oppstår skade. 
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§ 4.5.4 Universell utforming og tilgengelige boenheter 

Teknisk forskrift skal legges til grunn ved utforming av ny bebyggelse og 
uteopppholdsplasser.  
 
Det skal sikres en tilgjengelig atkomst fra o_SKV1 og ned til badeplass på o_GF1. 
 
Tabellen under angir minimumskravet til tilgjengelige boenheter (alle 
hovedfunksjoner på boligens inngangsplan).  
 

 

Delområde Andel tilgjengelige boenheter 

BFS1 100% 

BKS1 33% 

BKS2 100% 

BBB1 100% 

BBB2 33% 

BKB1 100% 

 
§ 4.5.5 Uteoppholdsarealer 
 

Privat uteoppholdsareal: 
Alle boenhetene skal sikres uteoppholdsareal (MUA) gjennom private hager, 
balkonger/ altaner, terrasser (også overbygde) og/eller andre uteplasser på 
bakkenivå. Private uteplasser skal være beskyttet mot biltrafikk, og innfri rimelige 
krav til sol og lysforhold. Den ubebygde del av tomta skal benyttes til 
uteoppholdsareal. 

 

Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) 

Delområde Min 

BFS1 
Enebolig Sekundærleilighet/hybel 

100 
50 

BKS1-2 50 

BBB1-2 10 % av boligens areal – minimum 5 m2. 

BKB1 10 % av boligens areal – minimum 5 m2. 

 
Felles Uteoppholdsareal: 
Innenfor BBB 2 skal det anlegges felles uteplasser, dette kan være i form av 
takhager eller overdekt parkeringsareal.  
 
I tillegg inngår f_G1-4 som felles uteareal, men det er kun f_G1-2 som utgjør et 
reelt anvendelig oppholdsareal, jf. § 5.3.1. 
 
 

§ 4.5.6 Utnyttelsesgrad, byggehøyder og byggegrenser 
Tillatt BYA regnes i prosent av netto tomteareal.  
Parkering på bakkeplan regnes med i BYA og parkering i p-kjeller regnes ikke med i 
BYA. Delvis nedgravde parkeringskjellere telles ikke med i % BYA dersom overflaten 
anlegges som felles uteoppholdsareal med min 50 % vegetasjon (plen, sedum ol.). 
 

a) Byggehøyder måles fra gjennomsnittlig planert terreng, der det ikke er 
presisert noe annet.  
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b) I skrånende terreng brattere enn 1:5 bør det bygges med 
kjeller/underetasje. Boligbebyggelse skal bygges med underetasje der dette 
gir bedre terrengtilpasning. 

c) Trapperom og heissjakter tillates med en maksimal høyde 1,5 m over 
maksimal tillatt gesimshøyde der det ikke er presisert noe annet. 

d) Byggegrense mot o_SKV1 og o_SKV2 er 8 meter fra senter veg. På BBB2 er 
byggegrense mot o_SKV1 6 meter. 

e) Byggegrense fra o_SKV3 Mjøsvegen er 15 meter fra senter veg. 
f) Med unntak for o_SKV3 Mjøsvegen kan frittliggende garasjer og boder kan 

plasseres inntil 2 m fra formålsgrense mot sti/veg og 1m mot 
eiendomsgrense. Garasjer langs atkomstveger kan ikke plasseres nærmere 
enn 2 m fra formålsgrense for parallell innkjøring og 5 meter for vinkelrett 
innkjøring. 

g) For BKS1-2 og BBB2 er grense for hensynssone H320_1 byggegrense med 
mindre terrenget justeres slik at bebyggelsen står over flomkote 127 moh. 

h) Den nedgravde delen av parkeringskjeller kan plasseres utenfor angitt 
byggegrense, forutsatt at denne er helt eller delvis nedgravd i terrenget.  

i) Delområdene har begrensinger på m2 BRA på boligdelen. Garasje/carport 
kommer i tillegg til dette arealet. 
 
 

§ 4.6 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser 
(PBL § 12-7 nr 7) 
 
§ 4.6.1 Parkering 

Det skal sikres parkeringsdekning for bil og sykkel pr boenhet i henhold til tabellen 
under: 

 Bilparkering inkl.  gjesteplasser: Sykkelparkering: 

Delområde: Min Maks Min 

BFS1 2 2 2 

BKS1-2 1,0 2 2 

BBB1-2 > 50 m2 1,0 2 2 

BBB1-2 < 50 m2 0,5 1 1 

BKB1; leiligheter 0,2 1 1 

BKB1; Kontor og  
forretningsbygg  

1 pr. 50 kvm BRA 1,5 pr. 50 kvm BRA 1 pr.150 kvm BRA 

 
På BKS1, BBB1-2 og BKB1 skal minimum 5 % av p-plassene skal være HC-plasser og 
disse skal plasseres så nærme hovedinnganger/heis som mulig.  
Parkeringsdekningen skal løses ved at beboere har p-plassen/ene på de respektive 
delområdene. Men beboere på BBB2 kan også ha p-plass på BKB1. Dette skal evt 
synligjøres i byggesøknaden gjennom situasjonsplanen og en verbal beskrivelse. 
Parkeringsnormen kan fravikes ved etablering av felles bildelingstjeneste i samråd 
med kommunen.  
 

§ 4.6.2 Avkjørsler 
Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet 
og fra hvilken gate/veg området skal ha adkomst, er bindende. Ved justering av 
plasseringen må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, 
kurvatur og lignende. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. 
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§ 4.6.3 Grønnstruktur-generelt 
Både offentlige og felles områder regulert til grønnstruktur skal ikke privatiseres og 
eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Områdene skal 
sikres for inngrep også i anleggsperioden. 
 

 

§ 5   REGULERINGSFORMÅL 
 
§ 5.1    BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
§ 5.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1 
 

Type bebyggelse: 
Innenfor BFS1 skal bebygges med frittliggende eneboliger. Det tillates 
tilleggsleilighet integrert i boligdelen på inntil 50 m2. Bebyggelsen kan ha flatt eller 
pulttak. Takhage tillates inntil 40 m2 og på boligene langs o_GT2 skal takhagene 
plasseres nærmest Mjøsa, slik at etablerte boligeiendommer blir skjermet mot 
innsyn. 
 
Største tillatt boligstørrelse innenfor planområdet er BRA 250 m2. I tillegg er det 
tillatt med inntil 50 m2 BRA garasje/uthus, som enten kan være frittliggende eller 
integrert i boligen. 
 
Grad av utnytting og byggehøyder: 
Det skal etableres minimum 5, maksimum 6 boenheter innenfor området. 
Pulttak skal ha en helling på mellom 6 og 20 grader. 
Maksimal gesimshøyde er 8 meter skal ikke overstige kotehøyde 147. 
For garasjeanlegg er maks gesimshøyde 4 meter.  
 
% BYA skal være maks 30 %. 

 
Renovasjon: 
Det kan plasseres private/separate renovasjonsløsninger inne på området. 
 
 

§ 5.1.2 Konsentrert småhusbebyggelse, BKS1  
Type bebyggelse: 
Innenfor BKS1 skal det bygges med småhusbebyggelse i form av rekkehus. 
Bebyggelsen kan ha flatt tak eller pulttak. Takhage tillates inntil 20 m2. 
Største tillatt boligstørrelse innenfor planområdet er BRA 200 m2.  Minste tillatt 
boligstørrelse er BRA=50 m2. 
 
Grad av utnytting og byggehøyder: 
Det skal etableres minimum 18 boenheter innenfor området. 
Maksimal gesimshøyde er 8 meter. 
For garasjeanlegg er maks gesimshøyde 4 meter.  
% BYA skal være maks 45 %. 
Boligbebyggelse skal bygges med underetasje der dette gir bedre terrengtilpasning. 
Garasjer/carporter tillates etablert helt/delvis inn i terrenget. 
 
Renovasjon: 
Det skal etableres felles renovasjonsløsninger på f_BRE1. 
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§ 5.1.3 Konsentrert småhusbebyggelse, BKS2  
 

Type bebyggelse: 
Innenfor BKS2 skal det bygges med småhusbebyggelse i form av kjedede eneboliger. 
Bebyggelsen kan ha flatt tak eller pulttak. Takhage tillates. 
Største tillatt boligstørrelse innenfor planområdet er BRA 250 m2.  Minste tillatt 
boligstørrelse er BRA=50 m2.  

Grad av utnytting og byggehøyder: 
Det skal etableres minimum 3 innenfor området. 
Maksimal gesimshøyde er 8 meter. 
For garasjeanlegg er maks gesimshøyde 4 meter.  
% BYA skal være maks 45 %. 

Renovasjon: 
Det kan plasseres private/separate renovasjonsløsninger inne på området. 

 
§ 5.1.4 Blokkbebyggelse BBB1 

Type bebyggelse: 
BBB1 kan utbygges med terrassert bebyggelse. I terrassert bebyggelse skal alle 
leiligheter ha kontakt med terreng, med unntak av toppetasje. Bebyggelsen skal ha 
flatt tak. Takhage tillates og skal vende mot Mjøsa med unntak av taket på 
boligplanet med inngang fra o_SKV2. 
Største tillatt boligstørrelse innenfor planområdet er BRA 200 m2. Minste tillatt 
boligstørrelse er BRA=50 m2. 
Øvre del av BBB1 skal ha atkomst via o_SKV2. 
 
Grad av utnytting og byggehøyder: 
Det skal etableres minimum 15 boenheter innenfor området. 
Det tillates blokkbebyggelse med inntil 4 bolig etasjer pluss parkeringskjeller. Maks 
gesims kotehøyde 148 moh.  
 
Trapperom og heissjakter, samt ventilasjon eller andre tekniske installasjoner på 
tak tillates med en maksimal høyde 2,5 m over maksimal tillatt gesimshøyde. 
% BYA skal være maks 50 %. 
 
Renovasjon: 
Det skal etableres felles renovasjonsløsninger på f_BRE2. 
 

§ 5.1.5 Blokkbebyggelse BBB2 
Type bebyggelse: 
Innenfor BBB2 skal bygges med lavblokkbebyggelse. Bebyggelsen skal ha flatt tak. 
Takhage tillates. Største tillatt boligstørrelse innenfor planområdet er BRA 200 m2. 

For inntil 5 % av antall boenheter tillates en maksimal BRA på 300 m2. Minste tillatt 
boligstørrelse er BRA=35 m2. 
 
Grad av utnytting og byggehøyder: 
Det skal etableres minimum 34 boenheter innenfor området. Det tillates 
blokkbebyggelse med inntil 3 bolig-etasjer og parkeringskjeller. 
Boliger med parkeringskjeller: 
Maksimal gesimshøyde fra innkjøring p-hus: 14,5m. 
Gesimshøyde fra terreng over parkeringsdekke: 11m. 
Boliger uten parkeringskjeller: gesimshøyde fra terreng: 11m. 
 
Trapperom og heissjakter, samt ventilasjon eller andre tekniske installasjoner på 
tak tillates med en maksimal høyde 2,5 m over maksimal tillatt gesimshøyde. 
% BYA skal være maks 50 %. 
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Renovasjon: 
Det skal etableres felles renovasjonsløsninger på f_BRE3 og f_BRE4. 
 
Felles uteoppholdsareal 
Innenfor området skal det anlegges et felles uteoppholdsareal tilrettelagt spesielt 
for de minste barna. Området skal minimum være 100 m2. Det skal inneholde 
elementer som sandkasse, terrengformer, store steiner, et lekehus, fugleredehuske 
eller tilsvarende. 

 
§ 5.1.6 Energianlegg, BE1 

Innenfor felt BE 1 skal det anlegges trafo i henhold til teknisk plan godkjent av 
lokalt nettselskap. Trafo plasseres og utformes slik at den fremstår mest mulig i 
harmoni med omgivelsene, og kan plasseres delvis inn i terrenget. Det tillates ikke 
utforming som medfører kabler i luftstrekk. 

 
§ 5.1.7 Bolig/ forretning/kontor/offentlig eller privat tjenesteyting, BKB1 

Type bebyggelse: 
Innenfor BKB1 skal det bygges lavblokkbebyggelse for bolig, forretning/kontor, 
samt offentlig eller privat tjenesteyting. Boenhetene skal ha tilgang på fellesrom 
(feks kjøkken, spiserom, aktivitetsrom). Første etasje skal benyttes til felles 
oppholdsrom og ulike former for tjenestetilbud. De øvrige etasjene skal benyttes til 
leiligheter, fellesrom og kontorer. 
Området skal ha atkomst via o_SKV2. Innenfor BKB1 kan det totalt oppføres inntil 
300 m2 lokaler for detaljhandel. Bebyggelsen skal ha flatt tak. Takhage tillates. 
 
Grad av utnytting og byggehøyder: 
Det kan etableres bebyggelse med inntil 3 etasjer og i tillegg parkeringskjeller. Det 
skal etableres minimum 10 boenheter innenfor området. Gesimshøyde skal ikke 
overstige kotehøyde 160moh.  
Trapperom og heissjakter, samt ventilasjon eller andre tekniske installasjoner på 
tak tillates med en maksimal høyde 2,5 m over maksimal tillatt gesimshøyde. 
% BYA skal være maks 50 %. 
 
Renovasjon: 
Det skal etableres felles renovasjonsløsninger på f_BRE4. 
 

§ 5.1.7 Renovasjon 
f_BRE1-4 er områder for felles renovasjonsløsninger. Formålenes størrelse og 
nøyaktige plassering kan justeres i samråd med renovasjonsselskapet og 
kommunen. 
 

Feltnavn Felles for 

f_BRE1 BKS1 

f_BRE2 BBB1 

f_BRE3 BBB2 

f_BRE4 BKB1 og BBB2 

 
 
§ 5.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
§ 5.2.1 Kjøreveg offentlig, o_SKV1-3, f_SKV4 

a) o_SKV1-2 er atkomstveger som skal være i offentlig eie, regulert bredde er 5 m 
inklusive skulder. Vegene skal ha fast dekke. o_SKV2 skal også sikre B/F/TJ1 i 
områdereguleringsplanen adkomst (Kapp bo- og servisesenter). o_SKV1 skal 
opparbeides i sin helhet inklusiv fortau som vist i områdereguleringsplanen fra 
Mjøsvegen. Det skal også opparbeides en gang- og sykkelforbindelse over til 
gang- og sykkelvegen på sørsiden av Mjøsvegen. 



DETALJREGULERING FOR SMØRVIKA I - PLANBESTEMMELSER Side 11 av 13 

 

b) o_SKV 3 er eksisterende offentlig kjøreveg - Mjøsvegen 
c) f_SKV4 er eksisterende privat veg som skal eies i fellesskap av oppsittere på B2 i 

gjeldende områderegulering for Smørvika. Det tillates ikke endringer i vegen 
bredde, linjeføring, vertikalkurvatur eller dekke. 

 
§ 5.2.2 Fortau, offentlig, o_SF1-2 

o_SF1-2 er offentlig fortau som skal være i offentlig eie. Regulert bredde skal være 
2,75 m. Det skal etableres belysning langs fortauet. o_SF1 skal forlenges bort til 
eksisterende bussholdeplass på nordsiden av Mjøsvegen. 

 
§ 5.2.3 Annen veggrunn, grønnstruktur, offentlig og felles, o_SVG1-7, f_SVG8-9 

a) o_SVG1-7 er det avsatt område for annen offentlig veggrunn/grøntareal. 
Regulert bredde er minimum to meter. 

b) f_SVG8-9 eies i fellesskap av oppsittere i B2 i gjeldende områderegulering for 
Smørvika. 

 
 

§ 5.3  GRØNNSTRUKTUR 
 
§ 5.3.1 Grønn struktur, felles, f_G1-4 

a) f_G1 er fellesområde for BKS1 – og område B2 i områdereguleringsplan for 
Smørvika, området skal gis en parkmessig opparbeidelse med plen, trær, 
buskvegetasjon og stiforbindelser, samt eventuell akebakke. I den nederste 
delen skal det etableres en sittegruppe med stiforbindelse til BKS1. I tillegg skal 
det anlegges et felles uteoppholdsareal tilrettelagt spesielt for de minste barna. 
Området skal minimum være 150 m2 og det kan strekke seg delvis inn på den 
øverste delen av BKS1. Det skal inneholde elementer som sandkasse, 
terrengformer, store steiner, et lekehus, fugleredehuske eller tilsvarende. 
 

b) f_G2-3 er fellesområde for BFS1, BKS1-2 og BBB1. f_G2 skal beholde et naturlig 
preg i form av urørt bunnvegetasjon og bevaring av trær i tråd med en 
utarbeidet skjøtselsplan. På f_G2 skal det etableres en gruset, enkel sti fra 
vendehammeren på o_SKV2 og gjennom området ned til o_SKV1. Innenfor 
området skal det anlegges felles uteoppholdsareal på minimum 150 m2 
tilrettelagt spesielt for de minste barna. Det skal inneholde elementer som 
terrengformer, store steiner, akebakke eller tilsvarende. 
Nederst på f_G2 kan det etableres en pumpestasjon med tilgang fra o_SKV1. 

c) f_G4 er en kantsone på 6 meter langs Samfunnsbekken. Vegetasjonen kan 
stelles/skjøttes men skal ikke miste sitt naturlige preg. Bunnvegetasjonen skal 
bevares. 

d) f_G1-4 kan benyttes til overvannsanlegg. 
 
§ 5.3.2 Naturområde – grønnstruktur, offentlig, o_GN1-2 

o_GN1-2 skal ivareta kornkråkekolonien, og en bestand av større furuer som et 
landskapselement i området. Pilegrimsleden tillates opparbeidet gjennom o_GN1. 
På grensen mot BKS2 og BBB1 kan o_GN1 benyttet til overvannsanlegg. Parkmessig 
skjøtsel av vegetasjonen tillates. Det tillates ikke hogst av store furuer. Området 
skal være i kommunalt eie. Tiltak i området skal skje innenfor perioden 15. juni til 
1. februar av hensyn til kornkråkekolonien.  

 
§ 5.3.3 Turveg, offentlig, o_GT1-4 

Turvegene Strandstien og Pilegrimsleden er regulert inn med en bredde på 3 m. 
o_GT1 er trasé for Strandstien. 
o_GT2 er en allmenn tilgjengelig sti fra o_SF2 og ned til Pilegrimsleden. 
o_GT3-4 er trasé både for Strandstigen og Pilegrimsleden.  
Alle turvegene skal være i offentlig eie. 
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§ 5.3.4 Friområde, offentlig, o_GF1-2 
Området o_GF1-2 skal være i kommunalt eie. Pilegrimsleden går igjennom 
området. Det skal opparbeides en enkel badeplass med sittemuligheter og parkour 
elementer. Badeplassen skal være offentlig tilgjengelig. Området skal opparbeides 
parkmessig og vedlikeholdes slik at det beholdes et åpent vegetasjonsbilde. Det 
tillates en mindre utfylling i Mjøsa for å legge til rette for den offentlige 
badeplassen. Delene av o_GF1-2 som ikke inngår i badeplassen skal beholde et 
naturlig preg i form av urørt bunnvegetasjon og bevaring av trær i tråd med en 
utarbeidet skjøtselsplan. 
Det tillates oppsatt en enkel badebrygge i o_GF1 mellom hensynssone H570_1 og 
H320_1. Bryggen skal være en badebrygge som skal være allment tilgjengelig. 
Brygga kan ikke stikke mer enn 10 meter ut i vannet og skal ha en maksimal 
bredde på 3 m. 

Opparbeidelse av brygge og badeplass skal skje på en skånsom måte som hensyntar 
strandsonas kvaliteter. 
 

 
§ 5.4    BRUK OG VERN AV VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 
 
§ 5.4.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_VFV1) 

Det tillates etablert enkel badebrygge mellom hensynssone H570_1 og H560_1. 
Brygga kan ikke stikke mer enn 10 meter ut i vannet og skal ha en maksimal bredde 
på 3 m. 

 
 

§ 6 HENSYNSSONER 
 
§ 6.1    Frisiktsone, H140_1 

Frisiktsonen reguleres til 6m x 54 m. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes 
fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander, slik at disse ikke rager mer enn 
0,5 m over tilstøtende vegs nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel 
tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegs nivå. Likeledes kan 
enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter, som ikke hindrer sikten, 
tillates. 

 
§ 6.2 Sikringssone VA, H190_1-2 

Det kan ikke etableres faste installasjoner/bygg i sikringssone for spillvanns- og 
overvannsledning. 

 
§ 6.3 Støysone - gul sone, H220_1 

For sonen gjelder bestemmelser i § 4-4.1. Det henvises til støyrapporten 
(09.09.2019) for vurdering og behandling av støy for planområdet. 
Leiligheter i bebyggelsen på BKB1 med fasade nærmest Mjøsvegen i GUL støysone. 
skal ikke ha yttervegg på støyutsatt side. 
 

§ 6.4  Faresone – flom, H320_1 
Sone for flomfare langs Mjøsa er på kotehøyde 127 m.o.h. er definert i forhold til 
eksisterende terreng. Det er ikke tillatt å etablere bebyggelse eller andre tiltak i 
denne sonen. Det tillates å plassere bebyggelse innenfor sonen forutsatt at 
terrenget heves slik at bebyggelsen kan plasseres høyere enn 127 moh. 
Flomsone langs Samfunnsbekken er regulert i tråd med utarbeidet 
flomsonekartlegging utarbeidet av Arealtek, datert 26.06.2019. 

 
§ 6.5  Høyspenningsanlegg, H370_1 

Omfatter område for trafo, med sikringssone på 4m. Tiltak etter Pbl´s kap. 20 er 
ikke tillatt. 
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§ 6.6  Hensyn friluftsliv, H530_1-2 
Hensynssonen regulerer trase for pilegrimsleden. Det skal sikres en 
sammenhengende trase gjennom planområdet, mindre justeringer kan tillates. 
Pilegrimsleden skal holdes åpen for fri ferdsel. Skilting og tilrettelegging skal følge 
standarder og maler for Pilegrimsleden. 

 
§ 6.7  Bevaring naturmiljø, H560_1 

Tiltak i områdene skal begrenses til tidsrommet 1. juni til 1. februar av hensyn til 
rastende våtmarksfugl. Det tillates en begrenset skjøtsel av vegetasjonen for å 
sikre lys og utsikt for det tilgrensende boligområdet. 

 
§ 6.8 Sone for bevaring av kulturmiljø, H570_1 

Formålet med hensynssonen er å bevare viktige kulturhistoriske linjer i landskapet 
som er knyttet til tidligere tids bryggesteder med veglinjer. Innenfor hensynssone 
bevaring av kulturmiljø ligger verneverdige kaier fra nyere tid. Hensynssonen skal 
sikre de gamle kaiene, sporene etter eldre båtoppdrag og deres omgivelser. Det 
skal ikke gjøre inngrep i området som kan medføre skade på kulturminnene eller 
forringer dere opplevelsesverdi. Alle forslag til tiltak i området skal oversendes 
kulturminnemyndighetene for gjennomsyn– også mindre ikke søknadspliktige tiltak, 
som for eksempel bygg under 50 kvadratmeter. 
Smørviksgutua er verneverdig og skal bevares. Det må ikke foretas tiltak som vil 
medføre endringer i vegens bredde, linjeføring, vertikalkurvatur eller dekke. Vegen 
skal ha ordinært grusdekke, ikke singel eller lignende. 

 
 
 

§ 7 BESTEMMELSEOMRÅDE 

§ 7.1 Bestemmelsesområde #1 Frigivelse av kulturminner 
Oppland fylkeskommune finner etter en samlet vurdering at reguleringsplan for Smørvika i 
Østre Toten kommune kan vedtas uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av 
kokegrop id. 172249 før tiltak iht planen realiseres. Kulturminnet frigis. 
 
 
RETNINGSLINJE 
 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka oppdages automatisk fredete 
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om 
kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturmyndighetene i Oppland 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare 
om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

 


