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ELVERUM KOMMUNE              

REGULERINGSBESTEMMELSER  

Mindre endring av områderegulering for Heradsbygd, Arealplan-ID 2014004-01 

 

Plankart datert:  15.09.2020 

Bestemmelser datert: 15.09.2020 

Delegert vedtak: 19.10.2020 

 

Vedrørende utnytting og måleregler vises det til kap. III og IV i Teknisk forskrift til Plan- og 
bygningsloven med Miljøverndepartementets veileder, H-2300 og Norsk standard, NS 3940. 
 
Planområdet er inndelt i områder med følgende formål:  

1. Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse  
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Felles veg 
 

3. Grønnstruktur 
Turveg  
 

4. Bestemmelsesområde  
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 
 

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

a) Plankrav 

 Ved søknad om byggetillatelse/rammetillatelse skal det foreligge fasadetegninger som skal vise 
høyder, etasjetall, takform, utforming, byggemateriale og farger.  

 I forbindelse med byggesøknader kan kommunen kreve at det lages ett eller eventuelt flere 
typisk(e) terrengsnitt gjennom tomten som viser plassering av bygg og terrengbehandling. 

 I forbindelse med søknad om byggetillatelse/rammetillatelse skal det vedlegges situasjonsplan. 
Situasjonsplanen skal være i målestokk 1:500 eller 1:200 og vise følgende: plassering av ny og 
omkringliggende bebyggelse, adkomst, parkering, garasje og hvordan den ubebygde delen av 
tomten skal planeres og utnyttes. På situasjonsplanen skal frisikt og byggegrenser angis.  

 

b) Kulturminner 

 For bestemmelsesområdene nr. #1 gjelder følgende: Automatisk fredete kulturminner, id 
115905, kan fjernes uten vilkår om arkeologiske utgravinger. 
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 Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssone på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 
denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommune, jfr. Lov om 
Kulturminner § 8, annet ledd. 

 
c) Universell utforming 

Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen 

som mulig, jf. de til enhver tid gjeldende teknisk forskrifter.  

 

d) Om utførelse av ubebygde områder 
Det skal legges vekt på å bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon under opparbeidelsen av 

planområdet.  

 

e) Støy 
For ny støyfølsom bebyggelse skal det være innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og 

maks. 55 dBA på utendørs arealer. Bebyggelsen skal oppføres i tråd med støyretningslinjene i T-

1442/2016 eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

 

f) Parkering 
Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer: 

Ene- og tomannsbolig: minimum 2 parkeringsplasser per boenhet. Det skal avsettes tilstrekkelig 

med areal for garasje med mulighet for én parkeringsplass per boenhet. Mulighet for garasje, 

dersom det ikke bygges samtidig med boligene, skal illustreres på situasjonsplanen, jf. § 1 a).  

Sekundærleilighet: minimum 1 parkeringsplass per boenhet. 

 

g) Adkomster 

 Adkomster skal opparbeides i tråd med kommunal vegnorm. Adkomst via turveger tillates 
ikke.  

 Adkomst er vist med adkomstpil i plankartet og kan sidevegs forskyves noe. 
 

h) Byggegrenser 
    Der hvor byggegrenser ikke framkommer på plankartet gjelder følgende normer; 

 Kommunale og private/felles veger; 5 meter fra tilstøtende vegarealer/ytterkant grøft. 

 Frittstående garasjer/carport/uthus o.l. inntil 50 m2 kan tillates oppført nærmere turveg og 
landbruksformål enn hva byggegrensene viser. Minste avstand skal være minimum 1 meter. 

 

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

 
§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 2.1 Krav ved byggetillatelse/rammetillatelse 

   Før det kan gis byggetillatelse/rammetillatelse skal følgende planer foreligge og godkjennes:  

 Situasjonsplan og fasadetegninger, jf. § 1 a) for de respektive tomtene.  

 Plan for håndtering av vann- og avløp. 
 

§ 2.2 Krav ved søknad om igangsettingstillatelse 
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   Før det gis igangsettingstillatelse skal f_GT2 være ferdig opparbeidet. 

 

§ 2.3 Krav ved søknad om ferdigattest  

  Før det gis ferdigattest skal det være etablert et fysisk skille i grensen mellom turveg og   

tilgrensende boligtomt (hekk el. gjerde) 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr. 1) 

 

§ 3.1 Boligbebyggelse –framtidige boligtomter (BFS1-3) 

a) Bebyggelsen skal være i form av ene- eller tomannsbolig. Det tillates én sekundærleilighet per 
enebolig. Sekundærleiligheter i tomannsboliger tillates ikke. 

b) Fradeling på eksisterende boligtomter til nye boliger tillates ikke.  
c) Ny bebyggelse skal tilpasses landskap, eksisterende bebygde og ubebygde omgivelser, jf. den 

europeiske lanskapskonvensjon.  
d) Maksimal mønehøyde for bolig er 8 meter og 5,5 meter for annen bebyggelse målt til planert 

terrengs gjennomsnittsnivå.  Maksimal gesimshøyde for boliger er 6 meter og 3,5 meter for 
annen bebyggelse til planert terrengs gjennomsnittsnivå.  

e) Maksimal utnyttelsesgrad er % BYA= 25 %.  
 

§ 4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2) 

 
§ 4.1 Veg (f_SV) 

a) Innenfor arealet regulert som felles/privat veg skal det være kjøreveg med tilhørende 
sideareal/grøft. Det tillates mindre justeringer av vegen i forhold til hva som er vist i plankartet 

b) Felles/privat veg skal være åpen for alminnelig ferdsel. 

§ 5.0 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 3) 

 

§ 5.1 Turveg (f_GT1-2)) 

a) Nødvendig rydding av turveger i henhold til formålet er tillatt. Der hvor turdraget krysser veger 
skal det sikres oversiktlige krysninger. Innenfor området tillates det anlagt stier og skiløyper. 

b) Turvegene skal være tilgjengelig for alminnelig ferdsel.  
c) Det skal anlegges et fysisk skille (gjerde eller hekk) mellom turveg og boligtomt BFS1 og BFS3. 
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