
SØR-ODAL KOMMUNE 
 

 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GREINA 2, mindre del av reguleringsplan 
for Greina, Skarnes PlanID 0419201901 

 
Mindre endring av del av plan vedtatt av planutvalget  xx.xx.2019  sak xxx/19 
      
Planbestemmelsene er oppdatert i henhold til § 12-7 i plan- og bygningsloven. Planbestemmelsene 
gjelder for – Greina 2 PlanID 0419201901 – og gjelder i stedet for reguleringsbestemmelser vedtatt 
av kommunestyret 22.4.2004 for Greina, PlanID L12-23.  
 

 
 
§1 PLANENS INNHOLD 
 
1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor planens 

begrensning gjelder disse bestemmelsene i tillegg til Plan- og bygningsloven. 
 
1.2 Området reguleres til følgende formål: 
  
 Bebyggelse og anlegg 
 -Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse 
 -Lekeplass 
 
  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 -Kjøreveg 
 -Gang-/sykkelveg 
 -Annen veggrunn 
  
 Grønnstruktur 
 -Turdrag 
 
 Hensynssone 
 -Frisikt H140 
 -Ras- og skredfare H310 
 
§2 FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1  Søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknad) 

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligger situasjonsplan som skal vise 
terrengforhold (eksisterende og nye koter), eventuelt murer og trapper samt opparbeidelse 
til gårdsplass, grøntareal osv.  
Det tillates ikke oppfylling eller forstøtningsmurer over 1,5 meter høyde. 



For BFS 20 og BFS 21 skal det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skred/utglidning som 
følge av mulig marin leire i grunnen gjennom en geoteknisk utredning. 

 
2.2  Vann- og avløpsanlegg 

Bolighus skal plasseres slik på tomten at de kan tilknyttes innstikk for offentlig vann- og 
avløpsanlegg. 
Ved utarbeidelse av VA-plan skal det legges til rette for lokal overvannshåndtering. 
Overvannsløsninger skal ta høyde for økte vannmengder/mer ekstremvær som følge av 
klimaendringer. 

 
2.3  Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med arbeider i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på 5 meter, jfr. Lov om kulturminner §8. Melding skal snarest sendes 
kulturminnemyndighetene i Hedmark fylkeskommune, slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

 
§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG   
 
Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (BFS20-26) 
3.1 På områdene kan oppføres eneboliger med hybelleilighet, tomannsboliger og 

garasje/carport. 
 
3.2 Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 25%. 
 
3.3 Møneretningen skal være mest mulig parallelt med eller vinkelrett på tilstøtende veg. 
 
3.4  På tomter der terrengforholdene på den delen av tomten der huset plasseres er slik at 

høydeforskjellen fra høyeste til laveste nivå er 1,5 m eller mer, skal husene bygges med 
sokkeletasje. 

 
3.5 Bolighus skal ha maksimum 3 etasjer på den siden der terrenget er lavest og maksimum 2 

etasjer på den siden der terrenget er høyest. På tomter som ikke er egnet for sokkeletasje 
godkjennes maks 2 etasjer. 

 
3.6 Maksimum tillatt mønehøyde er 9 meter og maksimum tillatt gesimshøyde er 7 meter 

utregnet i henhold til teknisk forskrift. 
 
3.7 Takvinkel på hovedtaket skal være mellom 22o og 38o. Takoppløft/ark tillates med inntil 1/3 

av takflaten. Ved pulttak skal takvinkel være mellom 7o og 15o.  
På BFS20 og BFS24 tillates flatt tak. 

 
3.8 På hver tomt skal det avsettes og opparbeides parkeringsplasser etter kommunens anvisning. 

Antall plasser skal ikke være mindre enn 2 per boenhet. 
 
3.10 Kommunen kan gi dispensasjon fra den viste tomteinndelingen i feltene. 
 
Lekeplass (f_BLK) 
3.11 Lekeplassen er felles nærlekeplass for boligene. På lekeplassen skal det settes opp sandkasse, 

huske og benk. Det skal oppført flettverksgjerde eller lignende mot veg. 
 



§4 GRØNNSTRUKTUR 
 
Turdrag (o_GTD1-4) 
4.1 Innenfor områder avsatt til offentlig turdrag (o_GTD1-o_GTD3) tillates opparbeidet turstier 
 
4.2  Turdrag o_GTD4 skal opparbeides med gruset tursti og gjerde mot boligeiendommene på 

begge sider. Det skal skiltes til offentlig friområde. 
 
4.3 Innenfor områdene avsatt til offentlig turdrag (o_GTD1-o_GTD4) tillates det oppført 

nødvendige nettstasjoner og kommunaltekniske anlegg for vann og avløp.  
 
 
§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
Kjøreveg (o_SKV1-2) 
5.1  Områdene merket SKV1 og SKV2 er offentlig kjøreveg opparbeidet i 4 meters kjørebrede. 
 
Gang- og sykkelvei (o_SGS) 
5.2  Området merket med SGS er offentlig gang- og sykkelvei 
 
Annen veggrunn (SVT) 
5.3 Områdene merket SVT er avsatt grøftearealer. 
 
 
§6 HENSYNSSONE 
 
Sikringssone - frisikt (H140) 
6.1  Regulerte frisiktsoner må holdes fri for vegetasjon, gjenstander og byggverk m.v. som rager 

mer enn 0,5m opp over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke-sikthindrende utførelse kan 
likevel tillates med en høyde opp til 0,8m over tilstøtende vegers nivå. 

 
Faresone ras- og skredfare (H310) 
6.2 Innenfor faresonen skal det det tas tilstrekkelig hensyn til fare for skred/utglidning som følge 

av mulig marin leire i grunnen gjennom en geoteknisk utredning senest i forbindelse med 
søknad om tillatelse til tiltak. 

 
 
 
§8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
8.1 Før områdene BFS20-BFS26 kan bygges ut må nødvendig teknisk infrastruktur, dvs. veg, vann 

og avløp, el. og tele være etablert.  
 
8.2 Lekeplass BLK må være opparbeidet og istandsatt før boliger innen BFS20-BFS26 tas i bruk. 
 
8.3 Turdrag o_GTD4 må opparbeides med gruset tursti, gjerde mot naboeiendommer og skilting 

innen BFS25 tas i bruk. 
 


