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1. GENERELLE BESTEMMELSER            (§ 11-9) 

1.1 PLANKRAV  

Godkjent reguleringsplan skal foreligge før anleggsarbeidet for ny E6 igangsettes. 

1.2 FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER 

I de tilfeller hvor planområdet overlapper og er i konflikt med andre arealplaner gjelder 

kommunedelplanen for E6 Fåvang krk. – Elstad foran tidligere vedtatte planer. 

1.3 BYGGEGRENSE 

Byggegrense er avsatt i plankartet. Alle byggesaker innenfor byggegrensen skal sendes vegeier for 

uttalelse, også de saker som ligger innenfor de regulerte områder. Unntak gjelder for tiltak i LNFR-

områder merket L2 i plankartet. Her tillates utbygging innenfor eksisterende tun.  

1.4 STØY 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) skal legges til grunn for 

fremtidig arealbruk i planområdet og anleggsgjennomføringen for ny E6. Ved utbygging av E6 skal det 

gjennomføres tiltak for å redusere støy fra E6 til nærliggende bebyggelse. Det skal vurderes 

gjennomføring av støydempende tiltak ved arealer som er avsatt til friområde, fritids- og turistformål 

samt for middelalderkirkestedet ved Fåvang kirke. 

1.5 KRAV TIL REGULERINGSPLAN FOR E6 

Det skal etableres tiltak for å begrense viltulykker på E6 mellom Fåvang krk. og Elstad.  

Vassdragskrysninger må etableres med tilstrekkelig dimensjonering og teknisk tilfredsstillende 

utforming.  

1.6 UTREDNINGSKRAV 

Følgende forhold skal utredes nærmere i reguleringsplan for E6 Fåvang krk. – Elstad: 

 Tiltak for å begrense viltulykker 

 Lokalisering av rigg- og anleggsområder, samt anleggssone for E6. Det skal utarbeides en 

rigg- og marksikringsplan for tiltaket. 

 Avbøtende tiltak ved inngrep i dyrka mark, for eksempel heving/oppdyrking av areal, 

makeskifte, flytting av bekk/kanal m.v. 

 Plan for ytre miljø (YM-plan) 

 Avbøtende eller kompensere tiltak ved inngrep i statlig sikret friområde. 

 Økologisk kompensasjon for å avbøte inngrep i flommarksmiljø langs Gudbrandsdalslågen. 



 Fare for ras og skred  

 

2. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL            (§ 11-7) 

Planområdet avsettes til følgende arealformål (bokstavkoding refererer til planstrekninger. Der dette 

ikke er spesifisert gjelder bestemmelsen for hele planområdet):             

2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 Fritidsbebyggelse (A) 

 Bebyggelse og anlegg (A) 

 Næringsbebyggelse 

 Fritids- og turistformål (B, C) 

 Råstoffutvinning (C) 

 Grav- og urnelund (A) 

 Tjenesteyting (A) 

2.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer). 

Ny E6 skal etableres over nivå for 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 m. Det tillates 

unntak fra denne bestemmelsen for strekningen mellom rampene i krysset ved Kvitfjelltunet.  

Bru over Tromsa må dimensjoneres for 200 års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 m. Det må 

sikres tilstrekkelig lysåpning under brua. Utformingen må ivareta vassdragsmiljøet og behov 

for erosjons- og flomsikring. 

Veglinja (gjelder alt. C2, C3, C5 og C6) skal ikke berøre strandsona eller legges fylling ut i 

Lågen ved søndre utløp av tunnelen. 

Veglinja fra nordre utløp av tunnelen (gjelder alt. C5 og C7) og fram til plangrensa i nord skal 

ikke berøre erstatningsareal for våtmarksområdet. Utvidelser/justeringer skal gjøres østover.  

2.3 GRØNNSTRUKTUR 

 Grønnstruktur 

 Friområde (B) 

2.4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

 LNFR-areal for spredt bolig, fritids, eller næringsbebyggelse mv. 

2.5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Det skal tas spesielle miljø- og vassdragshensyn ved inngrep i/ved Brandstadelva. 

2.6 HENSYNSSONER                    (§11-8) 

2.6.1 Sikringssone over tunnel H190 (C) 

Oppføring av permanente bygg eller andre tiltak som kan komme i konflikt med tunnelen 

tillates ikke innenfor sikringssonen. Alle utbyggingstiltak og andre inngrep i grunnen innenfor 

sonen skal avklares med vegeier. 



2.6.2 Sone med flomfare - Hensynssone H320 

Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en 

200-års flom + en sikkerhetsmargin på 0,5 meter, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny 

bebyggelse mot flom.  

Særskilt sårbare samfunnsfunksjoner skal være sikret mot flom med gjentaksintervall 1/1000 

(1000-årsflom). 

2.6.3 Hensynssone naturmiljø H560 

Ved gjennomføring av utbyggingstiltak, masselagring, anleggsarbeid og andre inngrep skal 

det tas spesielle hensyn til naturverdiene innenfor hensynssonen. Permanente og midlertidige 

inngrep i arealer med rødlistearter bør unngås. 

2.6.4 Båndlegging etter lov om naturvern H720 (A, B) 

Arealet er vernet som naturreservat i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970. 

Arealbruken i området reguleres av forskrift om fredning av Fåvang naturreservat, fastsatt 12. 

oktober 1990. 

2.6.5 Båndlegging etter lov om kulturminner H730 (A) 

Den eldste delen av kirkegården har status som automatisk fredet kulturminne, jf. 

kulturminneloven § 4, og skal bevares. Steinmurer skal ikke fjernes. Hvis trær må fjernes pga. 

biologiske årsaker skal disse erstattes med nye av samme treslag. Ved planlegging av inngrep 

i sikringssona på 5 meter fra det definerte kulturminnet må det søkes dispensasjon fra 

kulturminneloven. 

 

                


