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Vedrørende utnytting og måleregler vises det til Teknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven (Pbl) med 

Miljødepartementets (MD) veileder, T-1459, og Norsk standard, NS 3940.  

 
Området er regulert til følgende formål:  
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Felles kjøreveg (f_SKV1-2) 
Felles gang- og sykkelveg (f_SGS) 
Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG) 

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG  

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-7)  
Lekeplass (f_BLK1-2)  
Avløpsanlegg (f_BAV) 
Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
Energianlegg (f_BE) 

 
GRØNNSTRUKTUR  

Friområde (f_GF1) 
Turveg (f_GF2) 

 
LNFR  
 Skogbruk (LSK) 
 
HENSYNSSONE  

Faresone flom (H_320) 
  

  



§ 1 FELLESBESTEMMELSER  

1.1 Byggegrense (§ 12-7 nr. 6) 
1.1.1 Bebyggelsen inkludert balkonger og takoverbygg skal føres opp innenfor angitte byggegrenser.   
 
1.1.2 Frittstående garasjer/uthus inntil 50 m2 kan tillates oppført nærmere mot boligformål og 
grønnstruktur enn hva byggegrenser viser. Avstand mot formålsgrense skal være minimum 1 meter.  
 
1.2 Krav om situasjonsplan og fasadetegninger (§12-7 nr. 1) 
Søknad om byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan og fasadetegninger.  
 
Fasadetegningene skal vise høyder, etasjeantall, utforming og byggemateriale. Situasjonsplanen skal 
vise plasseringen av eksisterende og framtidig bebyggelse med kotehøyder, parkering, løsning for 
renovasjon, adkomst og utearealer. Situasjonsplanen skal også vise arrondering av tomta, forhold til 
nabotomter og nytt terreng i 2 akseretninger. På situasjonsplanen skal byggegrenser og siktlinjer 
angis. Planene skal foreligge samtidig med søknad om rammetillatelse. 
 
 
1.3 Kulturminner  
1.3.1 Automatisk fredete kulturminner (kullgrop) er avmerket som bestemmelsesområde #1 og #2.  

#1 har kulturminneID 224134 
#2 har kulturminneID 224142 

Undersøkelsesplikten er oppfylt iht. kulturminneloven § 9. 
 
1.3.2 Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen det berøre kulturminnene eller deres 
sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 
denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Hedmark Fylkeskommune, 
Kulturseksjonen ved Samferdsel, miljø og plan, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
1.4 Felles uteoppholdsareal og grønnstruktur (§12-7 nr. 1) 
1.4.1 Vegetasjons- og terrengbehandling gjøres slik at det bidrar til å bevare landskapets 
utmarkskarakter og rekreasjonsverdi.  
 
1.4.2 Eksisterende markdekke/vegetasjon skal behandles skånsomt og søkes ivaretatt. Sår etter 
ledningsgrøfter samt kabelgrøfter som anlegges i grøntarealer innenfor planområdet skal beplantes 
eller tilsås. 
 
1.5 Universell utforming (§12-7 nr. 4 og 5) 
Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle, jfr. Rundskriv T-5/99. 
Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen 
som mulig i.h.h.t. TEK 17.  
 
f_GF1 og f_BLK2 skal tilrettelegges med tilgjengelig adkomst og det skal være plass for rullestol der 
det anlegges sittegrupper. 
 
 
1.6 Parkering (§12-7 nr. 7) 
1.6.1 Parkeringsdekning skal løses innenfor regulerte byggetomter. Garasje/carport regnes som 
biloppstillingsplass. Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer: 



Frittliggende småhusbebyggelse: 2 parkeringsplasser per boenhet. Det skal settes av 
tilstrekkelig areal for garasje. Muligheten for garasje, dersom det ikke bygges samtidig med 
boligen, skal vises på situasjonsplan, §1.2.  
Sekundærleilighet: 1 parkeringsplass per boenhet. 

 
1.6.2 Sykkelparkering skal løses innenfor regulerte byggetomter.  
 
1.7 Bruk av tre (§12-7- nr. 1) 
Innenfor området skal moderne bruk av tre i kombinasjon med andre materialer utredes for nybygg, 
påbygg og tilbygg jf. Veileder for bruk av tre i Elverum av dato 18.06.2008. 
 
1.8 Støy (§12-7 nr. 3) 
For boligbebyggelse skal det være innendørs støynivå på maks 30 dBA. Alle boenheter skal ha tilgang 
til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Det vises til Klima- og miljødepartementets 
retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2016.  
 
 

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl §12-7 nr.10) 

2.1 Teknisk infrastruktur 
2.1.1 Overvann skal håndteres innenfor planområdet. Plan for håndtering av overvann skal foreligge 
og godkjennes ved søknad ombyggetillatelse.  
 
2.1.2 Hovedplan for vann og avløp for hele området skal foreligge og godkjennes ved søknad om 
rammetillatelse/byggetillatelse. 
  
2.1.3 Godkjent sanitærmelding skal foreligge før byggetillatelse kan gis.  
 
2.2 Samferdselsformål 
2.2.1 Følgende anlegg skal være ferdig opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse for 
første nye bolig: 

 SKV1 skal være ferdig opparbeidet iht. kommunal standard med fast dekke og belysning før 
det gis midlertidig brukstillatelse i BFS1, BFS5, BFS6 og BFS7.  

 SKV2 skal være ferdig opparbeidet iht. kommunal standard med fast dekke og belysning før 
det gis midlertidig brukstillatelse i felt BFS2-4.  

 
2.2.2. f_SGS skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med at det graves VA og annen teknisk 
infrastruktur til delområde nord (felt BFS2-4). 

 
2.2.3 Opphøyd gangfelt over fv.2142 skal være etablert før det kan gi tillatelse for fradeling fra og 
med 7. regulerte tomt innenfor planområdet. Byggeplan for tiltaket skal være godkjent av Statens 
Vegvesen før gangfeltet kan opparbeides.  
 
2.3 Bebyggelse og anlegg 
2.3.1 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse innenfor området BFS1, BFS5, BFS6 og BFS7 skal 
f_BLK1 være ferdig opparbeidet. Tilsvarende skal f_BLK2 være ferdig opparbeidet før det gis 
midlertidig brukstillatelse innenfor BFS2-4.  Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal 
disse arealene opparbeides så snart det er mulig påfølgende vår, senest 1. juni. Arealene skal være 
ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest. 
 



2.3.2 f_GF1 skal være ferdig opparbeidet, iht. § 5.1, før midlertidig brukstillatelse gis for nye boliger 
innenfor planområdet. Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal disse arealene 
opparbeides så snart det er mulig påfølgende vår, senest 1. juni.  
 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

3.1 Felles kjøreveg (f_SKV1-2) 
f_SKV1-2 skal opparbeides som vist i planen og angir felles, privat kjøreveg for alle boliger innenfor 
planområdet. Plasseringen av adkomstpiler der de er vist, kan sideveis forskyves. Der det ikke 
fremkommer av plankartet skal nøyaktig plassering av adkomst vises på situasjonsplanen, jf. pkt. 1.2 
til denne planen.  
 
3.2 Felles gang- og sykkelveg (f_SGS) 
f_SGS er felles privat og skal opparbeides som vist i planen og gis en hensiktsmessig utførelse mht. 
trafikksikkerhet og drift/vedlikehold av vegarealet. 
 
3.3 Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG) 
Annen veggrunn skal gis en parkmessig og hensiktsmessig utførelse mht. trafikksikkerhet og drift av 
vegarealet. f_SVG skal brukes til framføring av teknisk infrastruktur som strømtilførsel, 
stikkledninger, vann og avløp.  
 
Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen med frisiktlinjer. I frisiktområder skal det ikke være 
sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre innretninger med høyde over 50 cm over 
tilstøtende vegers planum.  
 

 
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. § 12-5 nr.1) 
Bebyggelse innenfor hvert felt skal ha samme takform og ha et helhetlig arkitektonisk preg. 
 
4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1- 7) 
4.1.1 Innenfor BFS, BFS3, BFS4 og BFS7 skal bebyggelsen være frittliggende småhusbebyggelse i form 
av én ene eller tomannsbolig. Innenfor BFS1, BFS5 og BFS6 tillates kun  eneboliger.  
For boliger innenfor BFS2, BFS3 og BFS4 skal det foreligge og godkjennes en tomteinndelingsplan for 
det respektive feltet i forbindelse med søknad om fradeling/byggetillatelse. Denne skal vise antall 
nye tomter, parsellinndeling og adkomster. For eneboliger skal tomtene ha en minimum størrelse på 
0,6 daa og for tomannsboliger og eneboliger med sekundærleilighet skal tomtene ha en minimum 
størrelse på 0,75 daa.  
 
4.1.2 Det tillates kun 1 sekundærleilighet per enebolig. Sekundærleilighet i tomannsbolig tillates ikke.   
 
4.1.3 Maksimal mønehøyde for bolig på den enkelte tomt er 9 meter og gesimshøyde 6 meter målt til 
planert terrengs gjennomsnittsnivå. Ved bygging med pulttak kan gesimshøyde være maksimalt 7,5 
meter. For annen bebyggelse er maksimal mønehøyde til planert terrengs gjennomsnittsnivå 5,5 
meter. Tilsvarende for bygninger med pulttak skal maks. gesimshøyde være 4,5 meter. 
 
4.1.4 Maksimal utnyttelsesgrad er %-BYA= 30%. 
 
4.1.5 For bolig innenfor BFS5 er laveste golvhøyde på kote 257,0. 
 
4.2 Lekeplass (f_BLK1-2): 
4.2.1 Deler av f_BLK1 og f_BLK2 skal opparbeides parkmessig med belysning og inneholde minimum 



to lekeapparater. f_BKL2 skal også inneholde sittegruppe. Utformingen skal gi mulighet for 
uteopphold og lek, og tilpasses allsidig bruk.  
 
4.2.2 f_BLK1 skal være felles for boenhetene i BFS1, BFS5, BFS6 og BFS7. Det skal opparbeides et 
fysisk skille i form av gjerde, hekk el. mellom BFS6 og BFS7 og adkomsten til lekearealet (f_BLK1). 
f_BLK2 skal være felles for boenhetene i BFS2-4. Alminnelig ferdsel gjennom områdene er tillatt. 
 
4.3 Avløpsanlegg (f_BAV) 
Område avsatt for felles, privat pumpestasjon for BFS2-4.  
 
4.4 Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
f_BRE skal være felles plass for avfallsdunker til BFS4. For de andre områdene vises det til pkt. 1.2 i 
planen. 
 
4.5 Energianlegg (f_BE) 
Område f_BE er avsatt til nettstasjon - trafo. 
 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR (Pbl. § 12-5, nr. 3) 
 
5.1 Grønnstruktur  
5.1.1 f_GF1 er felles friområde for BFS1-7. Innenfor f_GF1 skal det tilrettelegges for en enkel balløkke 
og sittegruppe. Eksisterende vegetasjon skal ivaretas mot bekken. Det tillates ikke større 
terrenginngrep eller lagring av hageavfall o.l.. Det tillates inngjerding mellom boligtomter og 
grønnstruktur. Det kan vurderes sikringsgjerde mot bekk. Annen inngjerding mot eller innenfor 
formålet er ikke tillatt. Området skal være åpent for alminnelig ferdsel. 
 
5.1.2 f_GF2 skal være allment tilgjengelig og inneholde en tursti ut i omkringliggende skogområde. 

 
§ 6 LNFR -areal (Pbl. § 12-5, nr. 5) 
 
6.1 Skogbruk 
Område avsatt til skogbruk. Innenfor områdene skal skogbrukslova fortsatt gjelde. 
 

 
§ 7 HENSYNSSONE (Pbl. § 12-6) 
 
7.1 Faresone - Flomfare (H320) 
Faresonen angir flomsone for bekk gjennom området iht. NVE sine retningslinjer med 20 m fra 
bekken på hver side. Ved oppføring av bygg i BFS5 og del av BFS3 som grenser til f_GF1 skal det 
innenfor hensynssonen ikke bygges under kote +256,5 m. Ved bygging innenfor faresonen skal det 
foreligge en flomberegning ved søknad om byggetillatelse.  
 
7.2 Frisikt 
Avkjørsler og frisikt skal anlegges iht. Håndbok N100, eller jf. De til enhver tid gjeldende veg- og 
gatenormaler. Innenfor sone for frisikt tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 
0,5 meter over tilstøtende vegers plan.  
 
 
 
 


