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ELVERUM KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
Mindre endring for Vestad skole med tilliggende boligområder, arealplan-ID 2012004-01 
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Plankart:      28.09.2020 
Administrativt vedtak:    11.02.2021 

 

 

Vedrørende utnytting og måleregler vises det til kap. III og IV i Teknisk forskrift til Plan- og 
bygningsloven med Miljøverndepartementets veileder, T 1459 og Norsk standard, NS 3940.  

 

Planområdet er inndelt i områder med følgende formål: 

1. Bebyggelse- og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (felt B1 og B2)  

Offentlig tjenesteyting (o_U) 

2. Samferdselsanlegg- og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

Gang/sykkelveg (felt o_ GSV) 

Annen veggrunn (felt o_ AVG) 

3. Hensynssoner (PBL § 12-6) 

Infrastruktursone- Krav vedrørende infrastruktur (H410) 

Støysone: Terningmoen skyte- og øvingsfelt (H220) 
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§ 1 FELLESBESTEMMELSER 
 

a) Bebyggelsens plassering  
 
Bebyggelsen skal føres opp innenfor angitte reguleringsformål og byggegrenser som vist på 
plankartet.  
 

b) Plankrav 
 
I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak for boligbebyggelse skal det vedlegges 
situasjonsplan og fasadetegninger. Situasjonsplan skal vise plassering av nye bygg og hvordan 
den ubebygde delen av tomten skal planeres og utnyttes. Situasjonsplanen skal vise: 
adkomst, areal for parkering og garasje, renovasjon, frisiktlinjer, byggegrenser, 
terrengmessig behandling med høydeangivelse og eventuelle nødvendige støytiltak. I 
forbindelse med byggesøknad skal det lages et terrengsnitt som viser det aktuelle tiltaket i 
forhold til eksisterende og planlagt terreng.  

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak for offentlig tjenesteyting – undervisning skal 
det vedlegges en situasjonsplan som viser plassering av nye bygg, leke- og 
uteoppholdsarealer, hvordan den ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes og 
eventuelle nødvendige støytiltak. Situasjonsplanen skal vise nye bygninger, adkomst, 
gangarealer og terrengmessig behandling med høydeangivelser. Byggegrenser og frisikt skal 
angis på situasjonsplanen. I forbindelse med byggesøknad skal det lages et terrengsnitt som 
viser det aktuelle tiltaket i forhold til eksisterende og planlagt terreng. 

 
c) Universell utforming 

Ved utbygging og utforming av anlegg (adkomst/fellesareak) skal det sikres god 
tilgjengelighet for alle, jfr. Rundskriv T-5/99, eller senere vedtatte retningslinjer eller etter 
gjeldende regelverk/retningslinjer på det tidspunktet. Bygninger og anlegg skal utformes slik 
at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig, jfr. TEK 17, eller til 
enhver tids gjeldende tekniske forskrifter.  
 

d) Støy 
For støyømfintlig bebyggelse (boliger og undervisning) skal det være innendørs ekvivalent 
støynivå på maks. 30 dBA. Det skal tilstrebes et uteoppholdsareal med støynivå under 55 
dBA, i tråd med støyretningslinjene i T-1442/2016 eller de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer. Disse kravene skal dokumenteres og ivaretas i søknad om byggetillatelse. Nye 
boliger tillates innenfor gul hensynssone for skytestøy. 
 
Bebyggelse og utearealer skal være skjermet med støyskjerm i tråd tilgrensende 
reguleringsplan vest for planendringen.   

 
e) Parkering 

 
Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer for: 
- Enebolig: minimum 2 parkeringsplasser per boenhet.  
- Tomannsbolig: minimum 1,5 parkeringsplass per boenhet. 
- Ved oppføring av nye boliger skal det avsettes tilstrekkelig areal for garasje, selv om 

dette ikke føres opp sammen med boligen.  
- Sekundærleilighet: 1 parkeringsplass per boenhet. 
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f) 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 berører 
kulturminner eller deres sikringssone 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 til Innlandet fylkeskommune, jf. Lov om kulturminner §8, 2. ledd.  
 
 

g) Adkomst og frisikt 
Adkomst skal etableres som vist med piler på plankartet. Adkomstpilene er retningsgivende 
og kan sidevegs forskyves. En nøyaktig plassering av adkomster skal framkomme på 
situasjonsplanen, jmf. § 1 a). Adkomster skal anlegges i tråd med kommunal vegnorm.  
 
I frisiktsonen/frisiktlinjen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon 
og gjenstander slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.  
 
Adkomst via o_GSV og o_U er gangadkomst og er vist med adkomstpil på plankartet.  
 

h) Overvann  
Håndtering av overvann skal skje på egen grunn. 
 

i) Estetikk og byggeskikk 
Ny bebyggelse og tiltak vedrørende eksisterende bebyggelse i feltene B1 og B2 skal tilpasses 
områdets bebyggelse når det gjelder fasade, form, vindusinndeling og farge.  
 

j) Bruk av tre 
Moderne bruk av tre i kombinasjon med andre materialer skal utredes for nybygg, påbygg og 
tilbygg jf. Veileder for bruk av tre i Elverum av dato 18.06.2008. 
 

 

§ 2  REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 

a) Følgende planer skal være utarbeidet og godkjent ved søknad om rammetillatelse / 
byggetillatelse innenfor det enkelte formål: 

1. Plan for vann og avløp for den enkelte boligtomt.  
2. Plan for o_GSV med tilhørende grøftearealer. Gang- og sykkelveg skal opparbeides i 

tråd med kommunens vegnorm.  
 

b) Krav ved igangsettingstillatelse 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger skal det foreligge en støyutredning som 
viser dagens situasjon, nødvendige tiltak og støysituasjonen etter tiltak. Ved utredningen 
skal sumstøyen fra veg og skytebaner vurderes samlet.  

 
c) Krav ved midlertidig brukstillatelse 

Før nye boliger eller undervisningslokaler kan tas i bruk skal eventuelle nødvendige støytiltak 
være gjennomført.  
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§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse (B1 og B2) 

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

Det tillates én sekundærleilighet for eneboliger. Sekundærleilighet på tomannsboliger 
tillates ikke.  

b) Det tillates inntill 2 boenheter på B1. Fradeling til nye boligtomter tillates ikke. 
c) For B2 kan fradeling til nye boligtomter tillates. Minimum tomtestørrelse er 600 m² for 

enebolig og 750 m² for tomannsbolig. Det tillates totalt 4 boenheter innenfor B2.   
d) Maksimal utnyttelsesgrad for B1 er %-BYA = 30 %.  
e) Maksimal utenyttelsesgrad for B2 er %-BYA = 35%.  
f) Maksimal mønehøyde for boliger innenfor B1 er 11 meter og maksimal gesimshøyde er 9 

meter.  
g) Maksimal mønehøyde for boliger innenfor B2 er kote 205 m.o.h. og maksimal 

geimshøyde er kote 203 m.o.h.  
h) Maksimal mønehøyde for annen bebyggelse er 5,5 meter og maksimal gesimshøyde er 

3,5 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.  
i) Bygningen skal ha flatt tak, pulttak eller saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader.  
j) Plassering av garasje/carport skal vises på situasjonsplanen ved søknad om 

byggetillatelse/rammetillatelse, selv om disse ikke skal oppføres samtidig med boligene.  
 
§ 3.2 Offentlig tjenesteyting (o_U)  
 

a) Bebyggelse skal benyttes til undervisning og/eller nødvendig kontorlokaler, lager, utearealer 
o.l. knyttet til undervisningsformålet.  

b) Maksimal utnyttelsesgrad er %-BYA = 40 %.  
c) Bygningene skal ha flatt tak, pulttak eller saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader.  
d) Bebyggelsen skal maksimalt ha gesimshøyde kote +206 og mønehøyde kote + 208 moh. 
e) Ubebygde arealer skal opparbeides og behandles parkmessig.  
f) Parkering tillates ikke innenfor arealet.  

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR 
 

a) Gang og sykkelveg (o_GSV) 
o_GSV er kjørbar offentlig gang- og sykkelveg og skal opparbeides i tråd med kommunal 
vegnorm. Boliger innenfor planområdet skal ha adkomst via o_GSV. Adkomst via denne og 
o_U skal sikres og opprettholdes.  

 
b) Annen veggrunn (o_AVG1 og o_AVG2) 

Området skal opparbeides som tilgrensende områder, og kan benyttes til snøopplag og grøft. 
 

c) Frisikt 
Avkjørsler og frisikt skal anlegges ihht. Håndbok N100 veg- og gateutforming eller i samsvar 
med 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. 
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§ 5 HENSYNSSONER  
 

a) Hensynssone for vann- og avløpsledninger (H410) 
Hensynssone med særlig krav til infrastruktur omfatter område for vann-, avløps- og 
overvannsledninger. Alle arbeider innenfor en avstand på 8 meter fra ytterkant rør og kum 
skal meldes til kommunalteknisk avdeling før arbeidet igangsettes. Arealene kan ikke 
bebygges med faste installasjoner, men det er tillatt å anlegge parkering og gressplen i 
sonen. Offentlig ledningsnett skal være tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold. 
 

b) Hensynssone for støy (H220) 
Planområdet ligger innenfor hensynsonen for støy fra Terningmoen skyte- og øvingsfelt. 
Boliger tillates innenfor gul hensynssone for skytestøy (35Lden). Ved oppføring av nye boliger 
skal det foreligge en utredning for støy, jmf. § 2 b), og nødvendige tiltak skal gjennomføres i 
tråd med § 2 c).    

 

 

 


