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Reguleringsbestemmelser  
Vestre Slidre kommune  

20.04.2020ST 
                              23.06.2020ST 

   PlanID:3452R143  

Detaljregulering Plassen Omsorgssenter  

1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Plassen Omsorgssenter i Vestre Slidre 
kommune. Planen skal legge til rette for utvidelse av dagens omsorgssenter, samt en omlegging av 
Tunvegen.  

Planen skal legge til rette for en helhetlig, funksjonell og framtidsrettet løsning som tar hensyn til 
eksisterende bebyggelse og omgivelser.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet (§ 12-7 nr. 4 og 6) 
Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeidet, skal arbeidet straks 
stanses og kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune varsles, jf. kulturminneloven § 8.2. Det er 
viktig at de som utfører arbeidet i marken, gjøres kjent med denne bestemmelsen.  
 
Det tillates etablering av teknisk infrastruktur innenfor alle arealbruksformål.  
 
Terrengforandringer i form av fyllinger og skjæringer og sår i forbindelse med bygge- og 
anleggsvirksomhet skal etterbehandles/overdekkes og tilsåes/beplantes slik at det får et naturlig 
utseende, eller mures opp med naturstein eller betong.  
 
Støynivået skal ikke overstige anbefalte grenseverdier for støy i Klima- og miljøverndepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.  
 
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utbygging innenfor området.  

3. Bestemmelse til arealformål  

3.1. Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1) 

3.1.1. Offentlig- eller privat tjenesteyting BOP1 

3.1.1.1. Fellesbestemmelser  

Området BOP1 avsatt til offentlig- eller privat tjenesteyting omfatter eksisterende fleremannsbolig 
med tilrettelagte boliger, samt kommunens base for tilrettelagte tjenester.  

 

3.1.1.2. Situasjonsplan 

Ved utvidelse av eksisterende bebyggelse eller ved nybygging innenfor området skal det i forbindelse 
med byggesøknad skal det legges ved en situasjonsplan i minimum målestokk 1:200. Denne skal vise 
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plassering av eksisterende og ny bebyggelse. Planen skal vise hvordan den bygde og ubebygde delen 
av området skal utnyttes og terrengformes. Det skal redegjøres for bygningsplasseringer og 
bygningsvolum, material-, form og fargebruk, planlagt terrengbehandling, støttemurer, gjerder, 
atkomst, parkering og ledningsgrøfter. Det skal også fremlegges dokumentasjon som viser løsninger 
for drenering av overvann, fallforhold og flomveger på utomhusarealene. I tillegg skal det foreligge 
profiler som viser eksisterende (opprinnelig) og nytt terreng sammen med bygningshøyder. 
Situasjonsplana skal og omfatte og redgjøre for tiltak for trafikksikring av Sjukeheimsvegen med 
tanke på bebuarar og mjuke trafikantar.  
Ved situasjonsplanen skal det fremlegges dokumentasjon på at flomveger vist i rapport Flom- og 
skredfarevurdering for nytt sykehjem, rapport nr. 19344-01-1, utarbeidet av Skred AS, datert 2019-
10-16 er sikret med tilstrekkelig tiltak, jfr.  punkt 4.2 under. 

 

3.1.1.3. Utnyttingsgrad og byggegrenser 

Maks tillatt utnytting er 60 % BYA. Dette inkludert arealer til parkering. Byggegrenser følger 

formålsgrensen for byggeområdene.  

 

3.1.1.4. Byggehøyder 

Maks tillatt byggehøyde er 13 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  

 

3.1.1.5. Utforming  

Bygninger skal ha en god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk kvalitet.  

 

3.1.1.6. Universell utforming 

Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle. Gjennom 

situasjonsplanen skal det dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt.  

 

3.1.1.7. Veger og parkering 

Det er tillatt med etablering av interne veger, samt parkeringsplasser innenfor arealformålet.  
 
Det skal avsettes minimum 0,5 parkeringsplasser per. boenhet, og 2 parkeringsplasser per 100 m2 
kontor/aktivitetsrom. Kravet til parkeringsdekning kan dekkes innenfor område SPA.  
 
Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være dimensjonert for bevegelseshemmede. Disse plassene 
skal være lokalisert nærmest mulig inngangen.  

3.2.  

3.2.1. Helse-/omsorgsinstitusjon BOP2 

3.2.1.1. Fellesbestemmelser  

Innenfor området BOP2 avsatt til offentlig- eller privat tjenesteyting tillates oppført 
institusjonsbygninger i form av sykehjem/omsorgsboliger, samt aktivitetsrom, helseadministrasjon, 
frivillighetssentral og lignende med tilhørende funksjoner og infrastruktur. 

 

3.2.1.2. Situasjonsplan 

I forbindelse med byggesøknad skal det legges ved en situasjonsplan i minimum målestokk 1:200. 
Denne skal vise plassering av eksisterende og ny bebyggelse. Planen skal vise hvordan den bygde og 
ubebygde delen av området skal utnyttes og terrengformes. Det skal redegjøres for 
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bygningsplasseringer og bygningsvolum, material-, form og fargebruk, planlagt terrengbehandling, 
støttemurer, gjerder, atkomst, parkering og ledningsgrøfter. Det skal også fremlegges 
dokumentasjon som viser løsninger for drenering av overvann, fallforhold og flomveger på 
utomhusarealene. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende (opprinnelig) og nytt 
terreng sammen med bygningshøyder.  

 

3.2.1.3. Utnyttingsgrad og byggegrener 

Maks tillatt utnytting er 60 % BYA. Dette inkludert arealer til parkering. Byggegrenser følger 

formålsgrensen for byggeområdene. 

 

3.2.1.4. Byggehøyder 

Maks tillatt byggehøyde er 13 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  

 

3.2.1.5. Utforming  

Bygninger skal ha en god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk kvalitet.  

 

3.2.1.6. Universell utforming 

Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle. Gjennom 

situasjonsplanen skal det dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt.  

 

3.2.1.7. Veger og parkering 

Det er tillatt med etablering av interne veger, samt parkeringsplasser innenfor arealformålet.  
 
Det skal avsettes minimum 0,5 parkeringsplasser per. boenhet, og 2 parkeringsplasser per 100 m2 
kontor/aktivitetsrom. Kravet til parkeringsdekning kan dekkes innenfor område SPA.  
 
Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være dimensjonert for bevegelseshemmede. Disse plassene 
skal være lokalisert nærmest mulig inngangen.  
 

3.2.2. Industri/lager BKB 

3.2.2.1. Fellesbestemmelser  

Innenfor formålet er det tillatt med bygninger/aktiviteter tilknyttet industri og/eller lager.  
 
Virksomheten innenfor området skal ikke komme i konflikt med omsorgsvirksomheten innenfor 
område BOP2.  
 

3.2.2.2. Situasjonsplan 

I forbindelse med byggesøknad for ny bebyggelse innenfor området skal det legges ved en 
situasjonsplan i minimum målestokk 1:200. Denne skal vise plassering av eksisterende og ny 
bebyggelse. Planen skal vise hvordan den bygde og ubebygde delen av området skal utnyttes og 
terrengformes. Det skal redegjøres for bygningsplasseringer og bygningsvolum, material-, form og 
fargebruk, planlagt terrengbehandling, støttemurer, gjerde, atkomst, parkering og ledningsgrøfter. 
Det skal også fremlegges dokumentasjon som viser løsninger for drenering av overvann, fallforhold 
og flomveger på utomhusarealene. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende 
(opprinnelig) og nytt terreng sammen med bygningshøyder. Situasjonsplana skal og omfatte og 
redgjøre for tiltak for trafikksikring av Sjukeheimsvegen med tanke på bebuarar og mjuke trafikantar. 
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Ved situasjonsplanen skal det fremlegges dokumentasjon på at flomveger vist i rapport Flom- og 
skredfarevurdering for nytt sykehjem, rapport nr. 19344-01-1, utarbeidet av Skred AS, datert 2019-
10-16 er sikret med tilstrekkelig tiltak, jfr. punkt 4.2 under. 

3.2.2.3. Utnyttingsgrad og byggegrenser 

Maks tillatt utnytting er 60 % BYA. Dette inkluderer arealer til parkering. Byggegrenser følger 

formålsgrensen for byggeområdene, utenom der byggegrensen framkommer eksplisitt i plankartet. 

 

3.2.2.4. Byggehøyder 

Maks tillatt byggehøyde er 9 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  

 

3.2.2.5. Utforming  

Bygninger skal ha en god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk kvalitet.  

 

3.2.2.6. Veger og parkering 

Det er tillatt med etablering av interne veger samt parkeringsplasser innenfor arealformålet.  
 

3.3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2 og §12-7 nr. 2, 4, 7 og 14) 

3.3.1. Kjøreveg  

Regulert vegtrasé skal gi helårs tilkomst.  
 
Vegen skal nyttes som offentlig kjøreveg.  
 
Reguleringsbredde framgår av plankartet.  
 
Det kan gjøres mindre justeringer ved utbygging i samråd med aktuell vegmyndighet.  
 

3.3.2. Annen veggrunn (§12-7 nr. 1 og 2)   

Annet vegareal kan brukes til skjæring/fylling/mur og er arealer for nødvendig vedlikehold av 
sidearealene for vegbanen.  
 

3.3.3. Parkering 

Området skal benyttes til parkeringsplasser.  
 

3.4. Landbruks-, natur og friluftsformål (§12-5 nr. 5) 

3.4.1. Friluftsformål 

Området avsatt til friluftsformål skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel.  
 
Det er innenfor områdene tillatt med etablering av systemer for håndtering av overvann/flomveger.  

4. Rekkefølgebestemmelser (§12-7 nr. 2, 3, 4 og 10) 
 

4.1. Før igangsettingstillatelse  
Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse skal det utarbeides situasjonsplan iht. pkt. 3.1.1.2 
og 3.1.2.2.  
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Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse skal det foreligge en vurdering av 
energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannbåren varme. 
 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse innenfor BOP2 skal ny adkomstveg til Tunvegen 

være opparbeidet.  

 

4.2. Før bebyggelse tas i bruk  

Før det gis brukstillatelser for nye bygg og anlegg skal det være etablert tilfredsstillende vann- og 

avløpsløsninger. Det skal også være etablert tilfredsstillende adkomst, parkering og tekniske anlegg 

for elektrisitet og renovasjon. 

 

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse må det fremlegges dokumentasjon på at flomveger vist i 

rapport Flom- og skredfarevurdering for nytt sykehjem, rapport nr. 19344-01-1, utarbeidet av Skred 

AS, datert 2019-10-16 er sikret med tilstrekkelig tiltak.  

 

 

 


