KRAV TIL PARKERINGSPLASSER I LILLEHAMMER KOMMUNE
Vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 3, vedtatt av kommunestyret 25.10.90.
Ved nybygg, ved hovedombygging, tilbygg eller ved endret bruk av eksisterende bygninger,
skal det kreves følgende antall parkeringsplasser:
a)

Kontor- og forretningsbygg:

1,0 plass pr. 60 m2 brutto gulvareal.

b)

Lager- og industribygg:

1,0 plass pr. 100 m2 gulvareal.

c)

Hotell og overnattingssteder:

0,8 plass pr. rom.

Det skal ved byggemelding gjøres rede for
hvordan bussoppstilling er tenkt løst.
d)

Konferanse-, restaurant- og kafebygg:

1,0 plass pr. 25 m2 gulvareal.

e)

Idrettsanlegg:

0,2 plass pr. tilskuerplass

Store, idrettsanlegg kan vurderes spesielt.
Antall plasser for funksjonshemmede
og plassering av disse bestemmes
i hvert enkelt tilfelle.
f)

Små leiligheter, 2 rom:

1,0 plass pr. leilighet.

g)

Leiligheter med 3 rom:

1,5 plasser pr. leilighet.

h)

Leilighet med 4 rom og mer:

2,0 plasser pr. leilighet.

i)

For perifere, tette boligområder bør det i tillegg være en sentral parkeringsplass for
tilfeldig parkering hvor kravet om 0,5 plasser pr. leilighet legges til grunn.

Teknisk styre/bygningsrådet kan fastsette frist for fullføring av opparbeidelsen.
Arealet og anleggene skal holde forsvarlig vedlike.

Vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4, vedtatt av kommunestyret 29.10.87.
Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på
felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av
parkeringsanlegg.
Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.
Samtykke til biloppstillingsplasser på annen grunn kan bare godkjennes dersom det inngår
som del av et felles parkeringsprosjekt, godkjent av kommunen.

Vedtekt til plan- og bygningslovens § 76, vedtatt av kommunestyret 29.10.87, stadfestet
av departementet 08.12.88.
Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.
Ved søknad om byggetillatelse for boligbygg skal det angis garasjeplasser svarende til antall
leiligheter.
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