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ELVERUM KOMMUNE              
                                                                                      
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  
DETALJREGULERING FOR JEGERTOMTA.  
AREALPLAN-ID 2020006 
 
Detaljregulering:      01.06.21, rev. **.**.** 
Bestemmelser:      01.06.21, rev. **.**.** 
1. gangs behandling: Vedtak i formannskapet:  16.06.21 
2. gangs behandling: 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. 
 
 
§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

Plankrav 
a) Ved byggesøknad skal det for det enkelte delområde (BK og BB) lages situasjonsplan, 

fasadetegninger inkl. materialbruk, sol- skyggeanalyser, og evt. annen nødvendig 
dokumentasjon eller illustrasjon. Planene og illustrasjonene skal omfatte hele det aktuelle 
delområdet, og skal vise bebyggelsens plassering og utforming inkl. byggemateriale, 
innganger/adkomst, bil- og sykkelparkering, forbindelse for myke trafikanter mellom 
Jegerstien og Gaupevegen/Elgvegen interne forbindelser, overvannshåndtering, 
terrengbehandling, stigningsforhold og kotehøyder, renovasjonsløsning, trafo, 
støyskjerming, samt hvordan krav til utomhusarealer og aktivitetsparker er ivaretatt. 
Utomhusplanen skal vise utforming av utomhusarealene med terrengbearbeidelse, 
beplantning, belegg og belysning. Planene skal godkjennes som del av byggesaken.  
 
Byggegrenser 

b) Bebyggelse skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformålet og viste byggegrenser. 
Følgende kan plasseres utenfor byggegrense: 
- Parkeringskjellere under bakken samt opp-/nedkjøring til parkeringsanlegg inkludert 

støttemurer og ramper  
- Renovasjonsanlegg. Minste avstand til vegkant skal være 1 meter. 
- Transformator. Minste avstand til vegkant skal være 1 meter.  
- Aktivitetsparker 
- Støyskjermer mot veg. Disse kan plasseres inntil 1 meter fra formålsgrense mot 

Jegerstien. 
 
Kulturminner 

c) Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken 
gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet 
fylkeskommunes kulturarvseksjon, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  
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Universell utforming 

d) Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle (jfr. 
rundskriv T-5/99 fra MD). Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like 
vilkår av så stor del av befolkningen som mulig, jfr. de til enhver tid gjeldende forskrift om 
tekniske krav til byggverk.  
2-4% av boenhetene skal tilrettelegges for funksjonshemmede iht. Husbankens retningslinjer.  
 
Der det anlegges sittegrupper skal det sikres plass til rullestol. Stolper, rekkverk, inngangs-

parti, sykkelparkering o.l. skal ha synlig kontrast til omgivelsene. Vegetasjon skal være 

pollenvennlig. 

 

Materialer 
e) Innenfor planområdet skal bruk av tre utredes for nybygg, jfr. Trestrategi for Elverum 

kommune, vedtatt 26.05.21.  
 

Estetikk 
f) Planens målsetting og intensjon for området og bebyggelse og anlegg er å sikre god estetisk 

kvalitet, samordne arkitektoniske uttrykk, materialbruk og fargevalg. Dette gjelder også for 
støyskjerming av området.  

 
Støy 

g) Støyskjerm langs Jegerstien skal oppføres som vist i planen. Støyskjermene skal brytes opp 
med forskjellige materialer, f.eks. med transparente felter. Som alternativ til oppføring av 
støyskjerm, kan byggenes plassering virke som lokal skjerm for utearealer. Det kan også ifm. 
med byggesak søkes om andre former for støyskjerming, forutsatt at dette gir tilsvarende 
eller bedre støyskjermingseffekt.   
 
Støyskjerm langs Trondheimsvegen skal føres opp i tråd med tilgrensende plan.  
 
Boligene skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og tilgang til uteoppholds-
areal med støynivå fra veg under 55 dBA. Der støy fra skytebane på uteoppholdsareal 
overskrider grenseverdien i T-1442, skal grenseverdien for vegtrafikkstøy skjerpes med 3 dB. 
Der støy fra skytebane oppfyller grenseverdien i T-1442, skal vegtrafikkstøy vurderes opp 
mot de vanlige grenseverdiene i T-1442 (uten skjerping). Alle boenheter hvor deler av 
fasaden ligger i gul støysone skal ha nødvendig fasadeisolasjon og ventilasjonsløsninger som 
sikrer at innendørs ekvivalent støynivå ikke overskrider 30 dBA.  
 
Ny støyfølsom bebyggelse og anlegg kan plasseres innenfor gul støysone forutsatt at en 
eller flere av følgende løsninger/tiltak gjennomføres:  

- Flest mulig boenheter/leiligheter skal være gjennomgående og ha en stille side, med 
minimum 50 % av rom til støyfølsomt bruksformål med vindu mot stille side, herunder 
minimum 1 soverom. Innglassede balkonger kan aksepteres som stille side. 

- Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt side, må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt 
side og som samtidig er soleksponert, skal ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling 
skal også vurderes. Dette gjelder også boenheter som har en størrelse som gjør at det 
ikke er mulig at de blir gjennomgående og kan ha en stille side. 
 
Prinsippene i rapporten: «Campus Elverum, Jegerstien. Støy fra vegtrafikk og skytebane. 
Støyvurderinger til reguleringsplan» datert 28.05.21, utarbeidet av Norconsult AS, skal 
legges til grunn. 
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Parkering 
h) Parkering skal dimensjoneres etter følgende norm: 

Type bolig Antall bil-P-plasser pr. 
hhv. hybel og boenhet  

Antall sykkel-P-plasser 
pr. boenhet (minimum) 

Leiligheter/boenheter under 35 m2 BRA  Min. 0,25 og maks. 
0,35 

1 

Leiligheter/boenheter mellom 35 - 60 m2 
BRA 

Min. 0,35 og maks. 0,5 1 

Leiligheter/boenheter over 60 m2 BRA Min. 0,5 og maks. 1 2 

 

P-anleggene skal tilrettelegges for gjesteparkering og bildelingsordning.  
 
P-dekning for gjesteparkering kommer i tillegg til antallet i tabellen over:  
Tilleggs-P-dekning per leilighet/boenhet under 35 m2 BRA maks 0,05.  
Tilleggs-P-dekning pr. leilighet/boenhet over 35 m2 BRA: min. 0,1 maks 0,2. 
 
Ved eventuell bildelingsordning (bilpool) vil 1 biloppstillingsplass for bildeling erstatte kravet 
om 5 ordinære biloppstillingsplasser. 
 
Minimum 10 % av P-plassene skal klargjøres med føringsveg og plass for elektrisk 
infrastruktur for ladeanlegg til elbil.  
Minimum 5 % av P-plassene skal opparbeides som HC-plasser.  
 
På BK kan bilparkering løses på bakkeplan eller i parkeringskjeller.  
På BB skal bilparkering løses i felles parkeringskjeller under blokkbebyggelsen, men det kan 
i tillegg tilrettelegges for gjesteparering, HC-parkering samt sykkelparkering på bakkeplan.  
Parkering for BK og BB kan enten løses innenfor det enkelte felt eller som felles parkering 
for begge feltene. 
 
Sykkelparkering skal etableres i parkeringskjeller eller som andre fellesanlegg. Der 
sykkelparkering organiseres i fellesanlegg skal disse være lett tilgjengelig fra inngangsparti. 
Minimum 50% skal være overdekket/innendørs (i P-kjeller/felles P-anlegg). Overdekket 
sykkelparkering på bakkeplan må ligge innenfor byggegrense. Det skal tilrettelegges for 
lading av el-sykkel. Min. 2 % av sykkelparkeringsplassene i fellesanlegg skal være 
dimensjonert for sykkel med sykkelhenger. 
 
Uteoppholdsareal  

i) Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 20 m2 for leiligheter større enn BRA = 55 m2. 
Uteoppholdsarealet kan fordeles mellom private og felles uteplasser, men privat uteplass 
(hager, terrasser, balkonger, takterrasser) skal være minimum 8 m2 og felles 
uteoppholdsareal (aktivitetsparker, lekeplasser, møteplasser, felles takterrasser og 
lignende) skal være minimum 8 m2.  
 

j) Det skal innenfor BK/BB totalt avsettes og opparbeides minst to felles uteoppholdsplasser 
på bakkeplan på minimum 200 m2. Uteoppholdsplassene skal tilrettelegges som 
møteplasser/aktivitetsparker for alle aldersgrupper, men deler av disse skal være tilpasset 
barn som lekeplasser, og skal inneholde minimum 1 lekeapparat samt benker/bord. I tillegg 
skal det innenfor BB avsettes og opparbeides en felles uteoppholdsplass på bakkeplan på 
minimum 400 m2 som skal tilrettelegges som en større felles møteplass/aktivitetspark som 
skal være felles for planområdet. 
 

k) Uteoppholdsarealene skal være skjermet fra trafikk og trafikkstøy. Samtidig tillates det 
skytestøy over gjeldende forskrifter på utearealene.  
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Overvann  
l) Overvann og drensvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor område, og iht. prinsippene i 

Notat VA-01: «Jegertomta, Elverum – Innspill for reguleringsplan for vann og avløp, samt 
overvann» datert 28.05.21 utarbeidet av Norconsult AS.  

 

Snøopplag  
m) Areal for kort- og langtidslagring av snø skal håndteres på egen grunn. 

 

Adkomst 
n) Avkjørsler til områdene er vist med piler på plankartet. Adkomst via Elgvegen/Gaupevegen 

tillates kun for BK. Adkomst til BB skal være via Jegerstien. Det tillates ikke tilrettelegging 

for gjennomkjøring mellom Gaupevegen/Elgvegen og Jegerstien. Det skal være fysisk skille 

mellom Elgvegen/Gaupevegen og BB for å hindre biltrafikk inn/ut av delfeltet. 

Adkomstpilene som er vist i planen er retningsgivende og kan sidevegs forskyves. 

Avkjørslene inkl. siktlinjer skal utformes iht. vegvesenets håndbok N100 og kommunal 

vegnorm. Elgvegen/Gaupevegen tillates ikke som adkomst for anleggsmaskiner under 

byggeperioden. 

 

Energi 
o) Nybygg skal tilknyttes fjernvarme. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknyt-

ningsplikten, der det dokumenteres at bruk av alternative energiløsninger for tiltaket vil 
være bedre enn tilknytning. 

 
 

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
a) Følgende planer skal utarbeides og godkjennes senest som en del av 

byggesøknad for ny bebyggelse  
 Plan for vann, avløp og håndtering av overvann inkludert flomvegsvurderinger for hele 

planområdet.  
 Situasjonsplan, fasadetegninger og utomhusplan iht. § 1 a) for det enkelte delfelt.  
 Støyrapport for det enkelte delfelt samt f_LEK. 
 Riggplan for det enkelte delfelt. Riggplanen skal bl.a. vise hvordan myke trafikanter 

ivaretas i anleggsperioden, adkomst for anleggsmaskiner, riggområder etc. 
 Sol-/skyggeanalyse for det enkelte delfelt.  
 Plassering av renovasjonsanlegg skal være avklart med SØIR. 

 
b) Krav ved igangsettingstillatelse 
 Før igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor delfelt BK og BB kan gis skal det sikres 

gang- og sykkelforbindelse mellom Jegerstien og Gaupevegen/Elgvegen. Gang- 
sykkelforbindelsen skal avgrenses med bygningsgjerde mot tilstøtende områder under 
byggeperioden. Løsning skal dokumenteres i riggplan. 

 Før igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor delfelt BB kan gis må VA-ledninger som 
kommer i konflikt med utbyggingen legges om eller sikret omlagt.  

 
c) Krav ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 
 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for ny bebyggelse innenfor det enkelte delfelt BK 

og BB kan gis, skal tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av det aktuelle 
delfeltet være etablert og godkjent.  
 

 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for ny bebyggelse innenfor det enkelte delfelt BK 
og BB kan gis, skal adkomst, parkering/sykkelparkering, interne veger og gangforbindelser 
og renovasjon være sikret opparbeidet for det aktuelle delfeltet. 
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 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for ny bebyggelse innenfor det enkelte delfelt BK 
og BB kan gis, skal tilhørende uteoppholdsplass for det aktuelle delfeltet samt felles 
lekeplass være sikret opparbeidet. Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på 
utearealene som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest 15. juni etter at boligene 
er tatt i bruk.  
 

 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for ny bebyggelse innenfor det enkelte delfelt BK 
og BB kan gis, skal støyskjermingstiltak være sikret opparbeidet for det aktuelle delfeltet. 
For BB innebærer dette også støyskjermingstiltak mellom BB og Trondheimsvegen hjemlet i 
«Reguleringsplan for rv.3 Elgstua-Grønvegen». 

 
 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for ny bebyggelse innenfor det enkelte delfelt BK 

og BB kan gis, skal det opparbeides forbindelse for myke trafikanter mellom Jegerstien og 
Elgvegen/Gaupevegen jfr. § 3 j). 

 
 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (IHT. PBL § 12-5 PKT. 1) 
Konsentrert småhusbebyggelse (BK) 

a) Innenfor områdene kan det etableres konsentrert småhusbebyggelseog/eller 
lavblokkbebyggelse i form av flermannsboliger, rekkehus, kjedehus, tunbebyggelsemed 
tilhørende anlegg, parkering og uteområder. Det tillates inntil 16 boenheter. 

 
b) Bebyggelsen skal ha flatt tak/pulttak. 

Innenfor BK tillates det bebyggelse i to etasjer med maks. gesimshøyde +c 198. Maks. 
gesimshøyde er vist på plankartet.  
Solcelleanlegg på tak tillates inntil 1 meter over maks. tillatte høyder.  
Takterrasse tillates ikke. 

 
c) For BK skal maksimal utnyttingsgrad være %-BYA = 40 %.  

Parkering på bakkeplan er med i beregning av utnyttelsesgraden. Parkeringskjeller under 
terreng inkl. nedkjøringsramper samt sykkelparkering inngår ikke i beregning av 
utnyttelsesgraden.  
 
Blokkbebyggelse (BB) 

d) Innenfor områdene kan det etableres blokkbebyggelse med tilhørende anlegg, 
parkeringskjeller, parkering og uteområder. Det tillates inntil 260 boenheter. 

 
e) Bebyggelsen skal ha flatt tak eller lett skrånende tak/gesims. 

Maks. gesimshøyder er vist på plankartet.  
Tekniske installasjoner/teknisk rom o.l. tillates etablert inntil 3 meter over angitt høyde. Der 
hvor det bygges 6 etasjer skal tekniske installasjoner være integrert som del av etasjen og 
tillates ikke over angitt byggehøyde. 
Solcelleanlegg på tak tillates inntil 1 meter over maks. tillatte høyder.  
 
Der det tillates delvis inntrukket/redusert etasje, er dette vist på plankartet. 
Maks. gesimshøyde for bygg med inntrukket etasje inkluderer høyde for rekkverk langs 
gesims på takterrasse. Det tillates i tillegg lokal skjerming mot støy på deler av takterrassen 
inntil 1 meter over tillatt gesims.  
Hvis bygg innenfor areal hvor det tillates inntrukket etasje og takterrasse likevel ikke 
etableres med takterrasse, og behov for skjerming/sikring av tak utgår, skal maks. 
gesimshøyde reduseres med 1,25 meter.  
Der det tillates delvis inntrukket/redusert etasje, skal minimum 60% av øverste etasje være 
inntrukket/ha minimum 60% mindre utstrekning enn grunnflaten. Tekniske installasjoner 
som trappehus, heishus, teknisk rom o.l. tillates etablert innenfor angitt høyde for 
inntrukket etasje, og skal inngå i den tillatte prosentandelen vist ovenfor. I tillegg til tillatt 
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areal for inntrukket etasje (40%) kan det på inntil 15% av byggets grunnflate oppføres 
transparente overbygg/pergolaer.  
Det tillates takterrasse med felles uteoppholdsareal i front av/ved siden av inntrukne etasjer 
men ikke over øverste etasje. 

 
f) For BB skal maksimal utnyttingsgrad være %-BYA = 40 %.  

Parkering på bakkeplan er med i beregning av utnyttelsesgraden. Parkeringskjeller under 
terreng inkl. nedkjøringsramper samt sykkelparkering inngår ikke i beregning av 
utnyttelsesgraden.  
 
Felles for BK og BB 

g) Innenfor områdene kan det plasseres ny trafo, enten frittstående eller inne i bygg. Dette må 
gjøres i samråd med Elvia, og det må sikres tilstrekkelige sikkerhetsavstander fra trafo. 
Frittstående trafo skal ligge i tilknytning til veg, og skal plasseres slik at den ikke kommer i 
konflikt med leke- eller uteoppholdsarealer. 
 

h) Det skal innenfor BK og BB oppføres støyskjermingstiltak mot veg som vist i planen. 
Alternativt kan det velges lokal skjerming, forutsatt at dette gir tilfredsstillende løsning. 

 
i) Innenfor områdene BK og BB kan det etableres felles renovasjonsanlegg i form av 

seminedgravde containere. Det kan enten etableres et renovasjonsanlegg som er felles for 
BK og BB, eller et renovasjonsanlegg på hvert av de to delområdene. Renovasjonsanlegg 
skal plasseres langs veg (Gaupevegen/Elgvegen), og hvor det er stoppmulighet for 
renovasjonsbil. Plassering av renovasjon skal framkomme på situasjonsplanen, jfr. § 1a og 
være avklart med SØIR. Renovasjonsanlegg tillates ikke ved f_Lek.  
 

j) Innenfor BK/BB skal det opparbeides to forbindelser for myke trafikanter mellom Jegerstien 
og Gaupevegen/Elgvegen. Forbindelsene skal være tilgjengelige for allmenn ferdsel og 
opparbeides slik at de blir hensiktsmessige for gående og syklende. Den ene forbindelsen 
skal minimum ha en bredde på 2,5 meter og den andre skal minimum ha en bredde på 1,5 
meter. Forbindelsene kan passere under gangbruer som forbinder byggene innenfor 
planområdet. Forbindelsene må bommes eller på annet vis hindre biltrafikk med fysisk 
hindring. 

 
Lekeplass (f_Lek) 

k) Innenfor området skal opparbeides lekeplass. Lekeplassen skal være felles for BK og BB, men 
skal også være tilgjengelige for allmennheten. Lekeplassen skal inneholde minimum 2 
lekeapparater samt benker/bord og opparbeides med belysning. Plassen inklusive adkomst 
skal utformes med tilgjengelighet for alle. Det skal sikres plass til rullestol der det anlegges 
sittegrupper. Det tillates at deler av lekeplassen ikke er utformet universelt, bl.a. hvis det 
ønskes terrengformer til lek og rekreasjon. 
 

 
§ 4 HENSYNSSONER (IHT. PBL § 12-6) 

Gul støysone, (H220_1) 
a) Regulert støysone H220_1 er gul støysone iht. T-1442/2016 og viser støy 1,5 meter over 

bakkenivå uten nye støytiltak. Ny støyfølsom bebyggelse og anlegg kan plasseres innenfor 
gul støysone forutsatt at bestemmelsenes § 1 g) følges.  
 
Infrastruktursone, krav vedrørende infrastruktur (H410_2, H410_3 og H410_4) 

b) Innenfor infrastruktursonene er det ledninger i bakken. Det tillates ikke bygge- eller 
anleggstiltak uten godkjenning av ledningseier. Sone H410_4 omfatter areal 4 meter fra nye 
planlagte omlagte VA-ledninger. 
 
 



7/7 

 

§ 5 BESTEMMELSESOMRÅDER (IHT. PBL § 12-7 nr. 1, 9 og 10) 
Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1) 

a) Bestemmelsesområde markert #1 omfatter midlertidig anleggsområde ifm. opparbeidelse 
iht. «Detaljregulering for Miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rv. 3 Elgstua – Grønvegen». 
Innenfor området tillates nødvendige terrengarbeider knyttet til opparbeidelse av ny gang- 
og sykkelveg, og ny støyskjerm.  
 

b) Etter avsluttet anleggsdrift skal området ryddes og tilbakeføres til den stand det var før det 
ble benyttet til anleggsområde eller utviklet til boligformål iht. § 3 ovenfor. Det skal gis 
skriftlig melding til kommunen når den midlertidige bruken er avsluttet. 
Bestemmelsesområde markert #1 opphører når området er satt i stand eller utviklet til 
boligformål og melding er sendt til kommunen. 


