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ELVERUM KOMMUNE 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Detaljregulering for Skansebu, Arealplan-ID 2019009 

 

Bestemmelser:     04.05.20, rev. 22.06.20 

1.gangsbehandling:   

    Vedtak i formannskapet:  17.06.20 

2.gangsbehandling:   

    Vedtak i formannskapet:  **.**.** 

    Vedtak i kommunestyret:  **.**.** 

Vedrørende utnytting og måleregler vises det til Teknisk forskrift (TEK 17) til Plan- og bygnings-

loven (Pbl) med Miljøverndepartementets (MD) veileder H-2300, og Norsk standard, NS 3940. 

 

Planens hensikt 

Reguleringsplanens hensikt er å legge til rette for bygging av ny frittliggende 

småhusbebyggelse på Grindalsvegen 105, i Elverum. 

 

 

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

a) Byggesøknad 
Søknad om rammetillatelse/byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan og 
fasadetegninger. Fasadetegningen skal vise høyder, etasjetall, utforming og 
byggemateriale. Situasjonsplanen skal vise bebyggelsen plassering med kotehøyde, 
nye bygg i forhold til omgivelsene, adkomster, uteoppholdsarealer, parkeringsløsning, 
renovasjon og terrengbearbeidelse. På situasjonsplanen skal byggegrenser og 
siktlinjer angis.  

 
Ved søknad om rammetillatelse/byggetillatelse skal det foreligge en 
vurdering/redegjørelse av hvordan hensynet til omkringliggende bebyggelse er 
ivaretatt, i tråd med §§ 1 f) og 3 d).   

 
b) Universell utforming 

Ved utbygging og utforming av bygninger og 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, jfr. TEK 17.  
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c) Parkeringskrav  
Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende norm:  
Minimum 1,5 parkeringsplasser per boenhet. Det skal avsettes tilstrekkelig med areal 
for garasje med mulighet for én parkeringsplass per boenhet. Mulighetene for 
garasje, dersom det ikke bygges samtidig med boligene, skal illustreres på 
situasjonsplanen, jmf. § 1 a). Parkeringsplass beregnes etter plassnorm på 18m² per 
plass. 
 

d) Adkomst 
Adkomst til boligene er vist med adkomstpil i plankartet. Disse er retningsgivende og 
kan sidevegs forskyves. Nøyaktig plassering av adkomst skal vises på 
illustrasjonsplanen, jmf. § 1 a). Adkomster og grøftearealer skal opparbeides i tråd 
med kommunale vegnormer.  
 

e) Estetikk 
Ny bebyggelse med tilhørende uterom skal ha god estetisk utforming, komplettere 
eksisterende bebyggelse og tilpasses bygningsmiljøet med dimensjonering og fasade-
oppdeling. Taktekket skal være i matt, ikke-reflekterende materiale. Dette skal 
dokumenteres ivaretatt som del av byggesøknaden, jmf. § 1 a).  
Evt. solceller skal integreres som en del takflaten. 

 
f) Støy 

Boligene skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og tilgang til uteopp-
holdsareal med støynivå under 55 dBA jfr. støyretningslinje T-1442/2016. 

 
g) Kulturminner 

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. Melding om funn skal 
straks sendes samferdsel, miljø og plan v/kulturvernseksjonen Innlandet 
fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 

h) Materialbruk 
Tre skal benyttes som bygningsmateriale i konstruksjon over bakken. Kledning skal 
utgjøres av stående panel. 
 

i) Snøopplag 
Snøopplag skal skje på egen eiendom. 
 

j) Renovasjon 
Renovasjonsløsning skal anlegges som et felles hentepunkt så nært adkomsten til 
eiendommen som mulig. 

 
 

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL. § 12-5) 

a) Sammen med søknad om tiltak, jf. plan- og bygningslovens kap. 20, skal det sendes 
inn situasjonsplan og snitt samt teknisk plan inkludert VA-anlegg og overvanns-
håndtering. 

b) Det skal etableres et fysisk skille mellom boligeiendommen og parkarealet på Skansen 
med et gjerde før det kan gis brukstillatelse til nye boenheter innenfor planområdet. 

c) Felles renovasjonspunkt skal opparbeides før det gis brukstillatelse til nye boenheter 
innenfor planområdet. 
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d) Utomhus arealene på egen tomt skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis til 
nye boenheter innenfor planområdet. Med dette menes planerte områder på egen 
tomt og hvor plenarealer er ferdig tilsådd og innkjøring og parkeringsareal er ferdig 
anlagt. 

 
§ 3 FRITTLIGGENDE BOLIGBEBYGGELSE (PBL. § 12-5 PKT. 1) 
 

a) Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- eller 

tomannsbolig. Sekundærleiligheter tillates ikke i tomannsboliger. 

b) Maksimal gesimshøyde er 7 meter, og maksimal mønehøyde er 10 meter over 

gjennomsnitt planert terreng. Garasjer skal ha maksimal mønehøyde på 5 m. 

c) Bygningene skal ha saltak som hovedform. Takvinkel her skal ligge innenfor 30 – 40 

grader. 

d) Bebyggelsen skal ha slektskap til omkringliggende bebyggelse fra tidlig 1900- tallet 

med hensyn til materialbruk, vindusutforming og fasademessige preg. Balkonger skal 

bygges med ark. 

e) Maks. utnyttingsgrad er %-BYA = 35%, og maksimalt fotavtrykk per boligbygg er 

120m2 BYA. 

f) Privat uteoppholdsareal på minst 15 kvm kan løses på bakkeplan eller som 

terrasse/balkong. 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL. § 12-5 PKT. 2) 
a) Veg 

o_KV1 er del av Grindalsvegen og er offentlig veg. 

o_KV2 er stikkveg fra Grindalsvegen og er offentlig veg. 

 

b) Parkering 

o_P er parkeringsareal for besøkende til Skansen, og er offentlig parkering. 

 
§ 5 GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 PKT. 3) 

a) Naturområde 

f_GN er privat naturområde hvor eksisterende stedegen vegetasjon skal opprett-

holdes. Det tillates pleie og skjøtsel av sona tillates så fremt man ivaretar de 

biologiske verdiene som er der. Rydding av lav vegetasjon som kratt o.l. og terreng-

inngrep tillates ikke.  

Naturområdet skal være åpen for allminnelig ferdsel. Det tillates ikke dumping/ 

henleggelse av hageavfall o.l. i dette området. 

 
§ 6 HENSYNSSONE (PBL. § 12-6) 
 

a) Faresone flomfare (H320) 

Faresonen dekker område med potensiell flomfare. Innenfor faresonen for flom skal 

det ikke etableres bebyggelse eller anlegg. 

b) Infrastruktursone (H410) 
Innenfor infrastruktursonen skal det ikke etableres bebyggelse eller anlegg som vil 

hindre adkomst til teknisk infrastruktur i grunnen. 


