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ELVERUM KOMMUNE 

 
 

DAMGAARDTUNET  

REGULERINGSBESTEMMELSER  

DETALJREGULERING 

AREALPLAN-ID 2018003 

 

Detaljregulering:     28.04.20, rev. **.**.** 

Bestemmelser:      28.04.20, rev. **.**.** 

1. gangs behandling: Vedtak i formannskapet:  20.05.20 

2. gangs behandling: Vedtak i formannskapet:  **.**.** 

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

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

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

§ 1 FELLESBESTEMMELSER  

Byggegrenser  
a) Bebyggelse skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformålet og viste byggegrenser 

med unntak mot turveg for mindre bygg:  

- Søppelskur på inntil 4 m² tillates utenfor byggegrensa med minste avstand til regulert 

formålsgrense mot turveg på 1 meter og regulert formålsgrense mot grøft på 1 meter. 

Søppelskur skal ikke være til hinder for sikt eller vegvedlikehold. 

- Frittstående garasjer/carport/uthus o.l. inntil 50 m2 kan tillates oppført nærmere turveg 

(f_GT1 – f_GT9) enn hva byggegrensene viser. Minste avstand til regulert formålsgrense 

mot turveg skal være minimum 1 meter. 

Kulturminner  
b) 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 

fylkeskommune, j.fr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

Byggesøknad  
c) Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde situasjonsplan, detaljert utomhusplan og 

fasadetegninger. Fasadetegninger skal vise høyder, utforming og byggemateriale. 

Situasjonsplanen skal vise bebyggelse med kotehøyde, nye bygg i forhold til omgivelsene, 
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adkomst, interne veger, sykkel- og gangveger, siktlinjer, parkeringsløsninger, løsning for 

renovasjon, terrengsnitt og grøntareal. Utomhusplanen skal vise utforming av utomhus-

arealene med terrengbearbeidelse, belegg og belysning. Planene skal foreligge og 

godkjennes samtidig som søknad om tillatelse til tiltak. Det skal utarbeides en samlet 

situasjonsplan og utomhusplan for hele det respektive delfelt, selv om det kun søkes om 

tillatelse til tiltak for en del av feltet.  

 

d) Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS og BKB) 

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 

1: 500 og fasadetegninger. Situasjonsplanen skal vise plassering av ny bebyggelse, nye bygg i 

forhold til omgivelsene, adkomster, areal for parkering, byggegrenser og siktlinjer. 

Fasadetegningene skal vise høyder, etasjetall, eksisterende og nytt terreng med kotehøyder 

og utforming. 

Renovasjon  
a) For områdene BKS1-4 skal det tilrettelegges for felles renovasjon for hvert delområde evt. 

felles for flere. Renovasjon skal ikke være til hinder for sikt eller vegvedlikehold. Renovasjon 

skal ikke plasseres i direkte nærhet til lekeplasser. 

Energi  
b) Nye bygninger skal planlegges med lavt energiforbruk, jf. Forskrift om tekniske krav til 

byggverk. Det skal vektlegges miljø- og ressursvennlige løsninger ved valg av utforming, 

materialbruk og utnytting av området, samt oppvarming utover det som genereres av egen 

drift.  

Universell tilgjengelighet  
c) Det skal sikres god tilgjengelighet for alle ved utbygging og utforming av anlegg (jf. 

Miljøverndepartementets 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, jf. teknisk forskrift.  

Estetikk  
d) Innenfor planområdet skal moderne bruk av tre i kombinasjon med andre materialer utredes 

for nye bygg, jf. gjeldende veileder for bruk av tre i Elverum.  

e) BFS: Planens målsetting og intensjon for områdets bebyggelse og anlegg er å sikre god 

estetisk kvalitet. 

f) BKS - hvert delområde: Ny bebyggelse skal utformes slik at bygninger for hvert delfelt får en 

helhetlig samordne arkitektoniske uttrykk, utførelse med takform, materialvalg og form.  

Støy  
g) Boligbebyggelsen skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og tilgang til 

uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Det vises til støyretningslinjene i T-1442/2016, 

eller til de enhver tid gjeldende normer. 

Overvann  
a) Overvann og drensvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor planområdet. Det tillates ikke 

utslipp av overvann til kommunale overvannsledninger eller Sagåa. 

BFS: Håndtering av overvann skal løses på egen grunn.  

BKS: Plan for håndtering av overvann skal foreligge og godkjennes ved søknad om tillatelse.  
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Snøopplag 

b) I tillegg til grøfteareal skal snøopplag ivaretas inne på BKS. Det skal settes av et areal som 

tilsvarer min 30 % av brøytet areal. 

 

Parkering  
Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer:  

Frittliggende småhusbebyggelse BFS:  

c) 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet.  

d) Tillegg for sekundærleilighet i enebolig: 1 biloppstillingsplass pr. boenhet.  

e) Garasje/Carport regnes som biloppstillingsplass.  

f) Garasje/Carport for 2 biloppstillingsplasser skal vises på situasjonsplanen ved byggesøknad. 

Det skal settes av tilstrekkelig areal for garasje. Muligheten for garasje, dersom det ikke 

bygges samtidig med boligen, skal vises på situasjonsplanen, jf. § 1b. 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS:  

g) 1,5 biloppstillingsplasser pr.boenhet. Det skal settes av tilstrekkelig areal for garasje. 

Muligheten for garasje, dersom det ikke bygges samtidig med boligen, skal vises på 

situasjonsplanen, jf. § 1b. 

Sykkelparkering for BKS 

Sykkelparkering skal beregnes etter følgende normer: 

h) For konsentrert småhusbebyggelse kan parkeringsplasser for sykkel opparbeides ved den 

enkelte boenhet eller som felles sykkelparkering innenfor området. Det skal etableres 

minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet/leilighet. Der sykkelparkering organiseres i 

fellesanlegg skal disse være lett tilgjengelig fra inngangsparti og minimum 50% skal være 

overdekket. 

Leke- og uteoppholdsareal  
i) Private og felles leke- og uteoppholdsarealer skal være syd- eller vestvendte, skjermede fra 

støy, renovasjon og trafikk. Innenfor felt BKS1 og BKS2 er det krav til min. 200m2 

nærlekeplass per delfelt. 

 

j) Lekeplasser (f_BLK1 – 2) skal opparbeides med belysning, lekeapparater og sittegrupper. De 

skal være tilgjengelige for allmennheten. Lekeplassene inklusive adkomst skal, i den grad 

terrenget tillater det, tilstrebes utformet med tilgjengelighet for alle. Det skal sikres plass til 

rullestol der det anlegges sittegrupper. Det tillates at deler av lekeplassene ikke utformes 

universelt, bl.a. der det ønskes terrengformer til lek og rekreasjon.  

 

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (IHT. PBL § 12-5 PKT. 1)  

§ 2.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1-4  
a) Bebyggelsen skal være konsentrert småhusbebyggelse i form av kjedehus, rekkehus og 4-

6mannsbolig. 

b) Interne veger kjøreveg og gang- og sykkelveg skal opparbeides med fast dekke og belysning.  

c) Adkomstpiler til respektive område er vist på plankartet og kan sideforskyves. 
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Høyder  

d) Maks. mønehøyde skal være 9 m for bolig og 5 m for annen bebyggelse. Maks. gesimshøyde 

skal være 7 m for bolig og 3,5 m for annen bebyggelse. For bebyggelse med pulttak/flattak 

skal maks. gesimshøyde være 8 m for bolig og 4,5 m for annen frittliggende bebyggelse. Det 

tillates takterrasse over 1.etasje. 

BYA  

e) Maksimal utnyttingsgrad skal være %- BYA = 40 %.  

f) Minimum utnyttingsgrad skal være %- BYA = 35 %.  

Leke- og uteoppholdsarealer  

g) Det skal settes av minimum 75 m2
 egnede uteoppholdsarealer pr. boenhet, der minimum 10 

m2
 skal være privat og for BKS1-2 minimum 25 m2 skal være til felles uteopphold.  

h) Nærlekeplass for BKS1 og BKS2 skal lokaliseres slik at områdene har gode solforhold og er 

beskyttet mot trafikk, forurensning og støy. Arealene skal opparbeides i henhold til godkjent 

utomhusplan. Nærlekeplassene skal opparbeides med belysning, lekeapparater og 

sitteplasser. Felles uteoppholds- og lekearealer skal lokaliseres slik at barn og voksne kan 

ferdes trygt mellom uteareal og egen bolig. 

 

§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS1-7  
a) Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger. Det 

tillates en sekundærleilighet i tillegg til hovedleilighet for eneboliger. For eneboliger med 

sekundærleilighet skal tomtene ha en minimums størrelse på 0,75 daa. Tomannsbolig tillates 

kun på tomter større enn 0,75 daa.  Sekundærleiligheter i tomannsboliger tillates ikke. 

b) Sammenføying av to boligtomter innenfor BFS kan tillates, men tomten skal da bebygges 

med én tomannsbolig eller to eneboliger. 

BYA  

c) Maksimal utnyttingsgrad skal være %- BYA = 35 %.  

Høyder  

d) Maks. mønehøyde skal være 9 m for bolig og 5 m for annen frittliggende bebyggelse. Maks. 

gesimshøyde skal være 7 m for bolig og 3,5 m for annen frittliggende bebyggelse.  For 
bebyggelse med pulttak/flattak skal maks. gesimshøyde være 8 m for bolig og 4,5 m for 

annen frittliggende bebyggelse.  

 

§ 2.3 Energianlegg/Trafo, BE  
a) Innenfor området tillates etablert trafo.  

 

§ 2.4 Lekeplass (BLK1 og BLK2)  
a) f_BLK1 og f_BLK2 er felles lekeplasser for boligbebyggelsen innenfor hele planområdet.  

b) Arealene skal opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan. Lekeareal skal opparbeides 

med belysning, lekeapparater og sitteplasser. Lekearealene skal utformes variert og gi en 

utfordring til barn i alle aldre.  
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§ 2.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 
a) BKB tillates til boligformål i form av ene- og tomannsbolig, kontor eller forsamlingslokale for 

boligområdet. 

Høyder  

b) Maks. mønehøyde skal være 9 m for hovedbygning og 5 m for annen bebyggelse. Maks. 

gesimshøyde skal være 7m for hovedbygning og 3,5 m for annen bebyggelse. For bebyggelse 

med pulttak/flattak skal maks. gesimshøyde være 8 m for hovedbygning og 4,5 m for annen 

frittliggende bebyggelse.  

BYA  

c) Maksimal utnyttingsgrad skal være %- BYA = 35 %.  

 

§ 3 SAMFERDELSESANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (IHT. PBL § 12-5 PKT. 2)  
a) o_SKV1 er offentlig veg fram til planområdet. 

b) f_SKV2 og f_SKV3 er private adkomstveger for boliger innenfor BKS1-4 og BFS1-7.  

c) o_SGS1 er offentlig gang- og sykkelveg.  

d) f_SGS2-3 er private gang- og sykkelveger. 

e) Annen veggrunn er grøfteareal/sideareal for veger og gang- og sykkelveger.  

 

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

4.1 Friområde (GF) 
a) Friområde GF1 er felles friområde åpen for allmenn ferdsel.  

b) Friområde skal beholdes som naturområde. Det tillates enkel overflatebehandling tjenlig til 

rekreasjonsformål som friluftsliv, lekeområder, vintersport m.v. Det kan etableres 

sammenhengende gangstinett. Eksisterende vegetasjon skal bevares i den utstrekning det er 

mulig, åpne arealer skal tilsås/tilplantes, fortrinnsvis med stedegen vegetasjon.  

c) Innenfor f_GF1 tillates det etablert fotballøkke, sykkelløype, trase for langrenn og gangstier 

samt evt. jordvoll for ytterligere skjerming mot Olav Sæters veg/Løvbergsmoen Næringspark.  

d) Det tillates ikke dumping / henleggelse av hageavfall i disse områdene. Områdene kan ikke 

bebygges eller brukes til lagring.  

 

4.2 Vegetasjonsskjerm (GV) 
a) f_GV1 har funksjon som buffer/vegetasjonsskjerm mot Løvbergsmoen Næringspark. 

Eksisterende trevegetasjon og markdekke skal beholdes evt. suppleres der hvor det er 

glissent/ skader etter anleggsvirksomhet. 

 

4.3 Turveg (GT) 
a) Turvegene skal opparbeides med grusdekke i en bredde på min. 2m. 

b) Det skal opparbeides et fysiskt skille i form av gjerde, hekk e.l. mellom turveg og 

boligtomtene BKS1-4 og BFS1-7. 
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§ 5 HENSYNSSONER (IHT. PBL § 12-6)  
 

§ 6.1 Frisiktlinjer (H140_1-5)  
a) Avkjørsler og frisikt skal anlegges iht. Håndbok, veg- og gatenormaler N100 innenfor eller de 

til enhver tid gjeldende veg- og gatenormaler. Frisiktlinjer er vist på plankartet. Innenfor sone 

for frisikt tillates ikke vegetasjon eller annet sikthindringer høyere enn 0,5 meter over 

tilstøtende vegers plan.  

 

§ 6.2 Faresone- høyspentanlegg (H370)  
a) Arealer innenfor fareområde tillates ikke benyttet til bebyggelse beregnet for varig opphold.  

 

§ 6.3 Bestemmelsesområde (#1)  
a) Jervinneanlegget id. 113711 som er markert med #1 i plankartet kan først fjernes etter vilkår 

om videre arkeologisk gransking.  

 

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

bebyggelse:  

 Plan for vann og avløp for hele planområdet, selv om det kun søkes om tillatelse til tiltak for 

en del av feltet.  

 Plan for håndtering av overvann for hele planområdet, selv om det kun søkes om tillatelse til 

tiltak for en del av feltet og for de enkelte tomter.  

 Byggeplan for vegsystemet.  

 Situasjonsplan/utomhusplan som viser plassering av ny bebyggelse, interne veger, utforming 

av lekeplasser, uteoppholdsarealer og grøntområder.  

 Plan og snitt som viser terrengbehandlingen for hele delfeltet eller hver enkelt tomt.  

 

b) Krav ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest:  

 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis før tekniske anlegg som er nødvendig for 

utbyggingen av området er etablert og godkjent, herunder vann- og avløpsanlegg, og 

eventuelt fjernvarme.  

 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bebyggelse i planområdet må 

følgende være opparbeidet iht. «Detaljregulering for Smedstadtoppen»: 

- Kjørevegene o_SKV1 og o_SKV6. 

- Gang- og sykkelvegene o_SGS1 og o_SGS4  

 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis for nye bygninger innenfor felt BFS1-4 og/eller 

BKB skal følgende veganlegg med fast dekke og belysning være ferdig opparbeidet i henhold 

til godkjent byggeplan:  

- o_SKV1, f_SKV2, o_SGS1 og f_SGS2-3 

 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis for nye bygninger innenfor felt BKS1-4 og/eller 

BFS3-7 skal følgende veganlegg med fast dekke og belysning være ferdig opparbeidet i 

henhold til godkjent byggeplan:  
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- o_SKV1, f_SKV3, o_SGS1, og f_SGS2-3 

 Før det gis midlertidig brukstillatelse skal lekeplasser (f_BLK1-2) og turveger (f_GT1-9) være 

ferdig opparbeidet. Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene 

opparbeides så snart det er mulig påfølgende vår, og senest innen 15. juni. Utearealene skal 

være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest. Følgende gjelder for delfeltene:  

 Før det gis midlertidig brukstillatelse skal regulert annen veggrunn være opparbeidet med 

tilsåing og evt. beplantning. Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal disse 

arealene opparbeides så snart det er mulig påfølgende vår, og senest innen 15. juni. Arealene 

skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest.  

 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis for nye bygninger mot turvegene (f_GT) skal 

hekk, gjerder eller tilsvarende mot grønnstruktur være opparbeidet i tråd med utomhusplan.  

 

Vedtatt av Elverum kommunestyre den 00.00.00, sak 000/00 

 


