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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  
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
Idrettsanlegg 
Skiløypetrasè 
Lekeplass 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg (felles veg) 
Kjøreveg (offentlig) 
Fortau (offentlig) 
Gang-/sykkelveg (offentlig) 
Annen veggrunn- teknisk infrastruktur (offentlig) 
Annen veggrunn- grøntareal (offentlig) 
Trasé for jernbane 
 

3. Grønnstruktur 
Grønnstruktur 
Turveg  
Blå/grønnstruktur 
 

4. Landbruksformål 
Landbruksformål 
 

5. Hensynssoner 
Faresone; flomfare (H320 ) 
Faresone; høyspenningsanlegg (H370 ) 



Krav vedrørende infrastruktur (H410) 
Bevaring naturmiljø (H560) 
Bevaring kulturmiljø (H570) 
Båndlagt etter kulturminneloven (H730) 
 

§ 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.  

 I forbindelse med byggesøknad for B1 og B2  skal det foreligge og godkjennes en 
tomteinndelingsplan for det respektive feltet. Denne skal vise antall nye tomter, 
parsellinndelingen, adkomster, internt vegsystem, utearealer og evt. lekeplass. Innenfor B1 
og B2 tillates inntil 4 tomter. 

 

b) Kulturminner 

For bestemmelsesområdene nr. #1 t.o.m. #22 gjelder følgende: Automatisk fredete kulturminner id 

115905, 137249-1, 137259, 137270, 137278, 137282, 137285, 137287, 137292, 137297, 137306, 

137314, 137331, 157632, 157633, 180241, 180242, 180243, 180244 -1 og -2, 180245, 180246 og 

180247 kan fjernes uten vilkår om arkeologiske utgravinger. 

 

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 Hedmark fylkeskommune, samferdsel, miljø og 

plan v/kulturvernseksjonen, jfr. Lov om Kulturminner § 8, annet ledd. 

 

c) Universell utforming 
Ved utbygging og utforming av anlegg (adkomst bygg/lekeplass, utforming av gang- og sykkelveg) 

skal det sikres god tilgjengelighet for alle (jf. 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, jf. de til 

enhver 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 til de 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, jmf. § 1 a).  

Sekundærleilighet: minimum 1 parkeringsplass per boenhet. 

Rekkehus og kjedehus: minimum 1,5 parkeringsplass 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, jmf. § 1 a).  

 

g) Adkomster 

 Der hvor boliger har felles/privat adkomstveg tillates ikke nye etablerte adkomster mot 
offentlig veg. Der hvor adkomst ikke framkommer på plankartet gjelder som følger: 
- Tomt 1: adkomst til tomt 1 skal løses via gbnr. 55/36.  
- Tomt 2 og 3: det tillates kun én adkomst, som skal være felles for begge tomtene.  
- Gbnr. 40/74: adkomst tillates via gbnr. 40/79.  
- B1: adkomst tillates via Kvennbekkvegen og tilgrensende turveg. Adkomst fra 

Kvithammarvegen og Nøtåsvegen tillates ikke.   
- For eksisterende boligbebyggelse tillates dagens adkomst videreført.  

 Adkomster skal opparbeides i tråd med kommunal vegnorm. 
 

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

 Fylkesveg; 15 meter fra midtlinje veg. Dersom det føres opp støyskjerm kan byggegrensen 
reduseres til 5 meter fra formålsgrense mot tilstøtende vegarealer. 

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

 Skiløype, grønnstruktur, turdrag og lekeplasser; 4 meter.  

 Jernbane: 30 meter fra nærmeste spors midtlinje.  
 

i) Overvann 
Håndtering av overvann skal skje på egen grunn. Påslipp til bekkeløp tillates ikke.  
 

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 2.1 Krav ved byggetillatelse/rammetillatelse 

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

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

 Tomteinndelingsplan for B1 og B2.  

 Plan for håndtering av vann- og avløp:  

 Enkeltvise planer for delfelt B1 og B2. 

 Enkeltvise planer for tomter 1 – 26 

 Tomter 27 – 59: Planen skal dekke området i sin helhet. 

 Plan for håndtering av overvann som følger: 



 Boligbebyggelse, tomt 1 – tomt 59: planen skal vise håndteringen av overvann for 
den enkelte tomten. 

 B1 og B2: planen skal vise håndtering av overvann for de respektive feltene.  

 Der hvor byggeprosjekter forutsetter tiltak på offentlig veger skal byggeplan for veg 
foreligge.  

 Der hvor tiltak berører riks- eller fylkesveger skal byggeplanene godkjennes av 
vedkommende vegmyndighet.  
 

b) Før det kan gis rammetillatelse/byggetillatelse for nye boenheter, både på eksisterende og 
framtidige boligtomter i Teaterbyen, tilhørende o_V16, f_V15-19, o_V20, f_V21  og p_V22 skal 
planovergang, PLO km 184.886 (ved krysset Stasjonsvegen x Lykkjegutua) og km 184.655 (ved 
krysset Stasjonsvegen x Høverdalsgutua) være stengt. Samtidig skal flettverksgjerde på min. 1,8 
meters høyde være ferdig oppsatt i tilstrekkelig lengde nordover og sørover, etter avtale med 
Bane NOR.  
 

c) Før det kan gis rammetillatelse/byggetillatelse for nye boenheter, både på eksisterende og 
framtidige boligtomter i området Tassåsen skal kulvert (o_T) være opparbeidet, iht. § 5.2 b). 
Samtidig skal flettverksgjerde på min. 1,8 meters høyde være ferdig oppsatt i tilstrekkelig lengde 
nordover og sørover, etter avtale med Bane NOR.  

 

d) Før det kan gis rammetillatelse/byggetillatelse for den 11. nye boenheten innenfor 
Kvithammarberget, både på eksisterende og framtidige boligtomter, skal kulvert (o_T) være 
opparbeidet, iht. §5.2 b). Samtidig skal flettverksgjerde på min. 1,8 meters høyde være ferdig 
oppsatt i tilstrekkelig lengde nordover og sørover, etter avtale med Bane NOR.  

 

e) Før det kan gis rammetillatelse/byggetillatelse for nye boliger ved Garveløkkevegen, både på 
eksisterende og framtidige tomter, skal PLO km 183.797 (gbnr. 235/8) være stengt. Samtidig skal 
flettverksgjerde på min. 1,8 meters høyde være ferdig oppsatt i tilstrekkelig lengde nordover og 
sørover, etter avtale med Bane NOR.  
 

§ 2.2 Midlertidig brukstillatelse  

 

a) Før ny boligbyggelse eller nye boenheter kan tas i bruk på gnr./bnr. 63/100, 63/94, 63/62 og 54/8 
må det oppføres gjerde mot jernbanen langs med eiendomsgrensen for den respektive tomta. 
Gjerde skal være i flettverk og på minimum høyde 1,8 meter og være oppsatt i tilstrekkelig 
lengde nordover og sørover, etter avtale med Bane NOR.  

 
b) Før PLO km 184.120 kan stenges skal ny adkomstveg (p_V23) for gnr./bnr. 63/53, være ferdig 

opparbeidet. Samtidig som jernbanekryssingen saneres skal gjerding i tilstrekkelig lengde 
nordover og sørover være etablert i flettverk med min. høyde 1,8 meter, etter avtale med Bane 
NOR.  

 
c) Før o_G/S5 kan tas i bruk skal gjerde langs med jernbanen i gang- og sykkelvegens utstrekning og 

fram til gbnr. 63/100 være etablert i flettverk med min. høyde 1,8 meter, etter avtale med Bane 
NOR.   
 

d) Før o_T (gangkulvert) kan tas i bruk skal belysning langs Nøtåsvegen i strekningen fra kulvert 
(o_T) til rv.2 være etablert, eller sikret gjennomført.  
 

 



e) Før ny bebyggelse innenfor BK1 og BK2 kan tas i bruk skal f_Lek1 være ferdig opparbeidet. 
Dersom brukstillatelse skjer i vinterhalvåret skal lekeplassen være ferdig opparbeidet innen 
påfølgende 15. juni.  
 

f) Før ny bebyggelse på tomtene 27-59 eller innenfor  B1 kan tas i bruk skal én av lekeplassene, 
f_LEK1 – f_LEK4 være ferdig opparbeidet. Dersom brukstillatelse skjer i vinterhalvåret skal 
lekeplassen(e) være ferdig opparbeidet innen påfølgende 15. juni. For hver 8. nye bolig skal 
ytterligere én av lekeplassene opparbeides.  

 
g) Før det kan gis brukstillatelse for nye boliger på tomtene 27-59 skal f_Turveg gjennom 

Kvithammarberget være etablert i tråd med plankartet. Tilrettelegging skal skje gjennom fjerning 
av vegetasjon og enkel terrengbehandling.  

 

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

 

§ 3.1 Boligbebyggelse – eksisterende og framtidige boligtomter 

 

Eksisterende boligtomter er angitt på plankartet.  

Fremtidige boligtomter er angitt som delfelt B1, B2, BK1, BK2 og tomter 1 – 59.  

a) Bebyggelse innenfor tomter 1 – 59, B1 og B2 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) Bebyggelse innenfor BK1 og BK2 skal være i form av konsentrert småhusbebyggelse i form av 

rekkehus eller sammenkjedede eneboliger med inntil 10 boenheter. Sekundærleilighet tillates 
ikke. 

d) Ny bebyggelse skal tilpasses landskap, eksisterende bebygde og ubebygde omgivelser, jf. den 
europeiske lanskapskonvensjon.  

e) 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.  

f) Maksimal utnyttelsesgrad for ene- og tomannsboliger på tomt 1 – 26 og B2 er BYA = 200m² per 
tomt. Det kan tillates ytterligere BYA = 50m² ved oppføring av garasje/carport. Parkering på 
barmark beregnes separat for bolig/garsje og kommer i tillegg til BYA = 250 m².   

g) Maksimal utnyttelsesgrad på tomt 27 – 59, B1, BKS1 og BKS2 er % BYA= 35 %.  
h) Innenfor B1 og B2 tillates det inntil 4 tomter. Innenfor B2 skal det avsettes og opparbeides en 

lekeplass på min. 150 m² dersom det bygges mer enn 4 boenheter. Innhold og utforming skal 
følge § 3.7 a). 
 

 

§3.5 Idrettsanlegg  

Innenfor området er det eksisterende idrettsanlegg med skilek og lysløype etc. Eksisterende anlegg 

kan opprettholdes og videreutvikles.  

 

§3.6 Skiløypetrasé  

Innenfor området er det eksisterende skiløypetraséer /lysløyper som kan opprettholdes og 

videreutvikles. Regulert område er retningsgivende og det tillates enkle justeringer av traséen.  

 



§ 3.7 Lekeplass (f_Lek1 – f_LEK6) 

a) f_Lek6 er felles for alle beboerne innenfor Tassåsen. Terrenget og vegetasjon skal søkes ivaretatt, 
men det tillates enkel terrengbearbeidelse for oppføring av lekeapparater, opparbeidelse av 
balløkke o.l..  

b) f_Lek1 – f_Lek5 er felles for tomtene 26-59, B1, BK1 og BK2. Lekeplassene skal opparbeides 
parkmessig, inneholde sittegrupper og være tilrettelagt for lek, aktivitet og opphold. Terreng og 
vegetasjon skal søkes ivaretatt.   

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

 

§ 4.1 Veg (felles/ privat veg: f_V5 – f_V8, f_V10 - f_V15, f_V17 – f_V19, f_V21, p_V22, p_V23, f_V24 

– f_V26, p_V27 og p_V28) 

a) Innenfor areal regulert som felles/private veger skal det være kjøreveg med tilhørende 
sidearealer/grøfter. Det tillates mindre justeringer av de felles/private vegene i forhold til hva 
som er vist i plankartet.  

b) Avkjørsler og frisikt skal anlegges iht. Håndbok – veg- og gatenormaler N100, eller de til enhver 
tid gjeldende normaler.  

c) Felles/private veger skal være åpne for alminnelig ferdsel. 
d) Vegene er felles for: 

- f_V5: gbnr./bnr. 40/41 og 40/65.  
- f_V6: felles for tomtene 27 – 59, BK1 og BK2. Adkomst til gnr./bnr. 40/49 og 40/28 skal sikres 

via f_V6, iht. plankartet. 
- f_V7: felles for alle eiendommer med adkomst fra eller via Kvennbekkvegen.  
- f_V8: tomt 1 og gnr./bnr. 40/1, 55/36, 55/45, 43/12 og 55/42.  
- f_V10: gnr./bnr. 55/45 og 55/42. 
- f_V11: felles for alle eiendommer med adkomst fra eller via disse.  
- f_V12: felles for alle eiendommer med adkomst fra eller via disse.  
- f_V13: felles for alle eiendommer med adkomst fra eller via disse.  
- f_V14: gnr./bnr. 58/17, 48/113, 48/92 og 57/1.  
- f_V15: gnr./bnr. 68/12 og 68/11.   
- f_V17: gnr./bnr.: 63/92, 63/64 og 63/86.  
- f_V18: felles for alle eiendommer med adkomst fra eller via disse.  
- f_V19: tomt 22 – 25 og gnr./bnr.63/113, 63/111, 63/110 og 63/109.  
- f_V21: gnr./bnr. 42/30, 62/33 og 62/119. 
- p_V22: gnr.bnr. 84/86, 42/22 og 53/16 
- p_V23: gnr./bnr. 63/53, 63/1 og 63/34. 
- f_V24: gnr./bnr. 63/76, 63/90, 63/57 og 45/14. 
- f_V25: gnr./bnr. 63/62, 46/10 og 63/94.  
- f_V26: gnr./bnr. 46/10, 46/35, 46/42, 52/59, 52/130 og 46/39.  
- p_V27: gnr./bnr. 45/12 og 63/84. 
- p_V28: gnr./bnr. 36/125. 

 
e) For samtlige felles/private veger skal det sikres tilgjengelighet for landbruksmaskiner og tilgang 

til skogsområder.  
 
 
 
 



§ 4.2 Offentlig kjøreveg/veg (o_KV1 – o_KV4, o_V9, o_V16, o_V20) 

 

a) Nøtåsvegen (o_KV1), Kvithammarvegen (o_KV2), Stasjonsvegen (o_KV3), Garverløkkevegen 
(o_KV4), Tassåsvegen (o_V9), Lykkjegutua (o_V16) og Høverdalsgutua (o_V20) er offentlige veger 
og skal opprettholdes som de er, evt. opparbeides som vist på planen og i tråd med kommunal 
vegnorm.  

b) Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og 
fyllinger skal tilsås eller beplantes. 

c) Avkjørsler og frisikt skal anlegges iht. Håndbok – veg- og gatenormaler N100, eller til de enhver 
tid gjeldende normaler.  

 

§ 4.3 Gang-/sykkelveg (o_G/S) 

a) Gang- og sykkelveger som er offentlige skal opprettholdes som de er, evt. opparbeides som vist 
på planen iht. kommunal standard/vegnorm.  

b) Felles gang- og sykkelveg, f_G/S-2, skal opprettholdes og være åpen for alminnelig ferdsel.  
c) Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og 

fyllinger skal tilsås eller beplantes. 
d) Gnr./bnr. 39/58 har tillatt kjøreadkomst via o_G/S-1 og o_F1. 

 
§ 4.4 Fortau (o_F1 – 3) 

a) Fortau er offentlige og skal opparbeides som vist i planen. Ved o_F3 til o_G/S-1 skal det ved 
opparbeidelse av fortau etableres et opphøyd gangfelt.  

 

§ 4.5 Trasé for jernbane 

Innenfor området er eksisterende jernbane med sidearealer. Det er regulert byggegrense langs 
jernbanen med avstand på 30m fra spormidt. Det tillates ikke oppført bebyggelse mellom 
jernbanesporet og regulert byggegrense. Tillatelse til oppføring av sikkerhetsgjerding eller andre 
tiltak i byggeforbudssonen, forutsetter tillatelse fra Bane NOR.  

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

 

§ 5.1 Grønnstruktur (G) 

a) Innenfor grønnstruktur skal vegetasjonen og terreng søkes ivaretatt. 
 

§ 5.2 Turveg (Turveg) 

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. Turvegene skal være tilgjengelige for alminnelig ferdsel.  

b) o_T er offentlig turveg med tilhørende gangkulvert. Turvegen og kulverten skal opparbeides 
i tråd med plankartet og skisse utarbeidet av Multiconsult, datert 22.01.2019. 

 

§ 5.3 Blå/grønnstruktur 

a) Formålet dekker overvannskanal/vassdrag med tilhørende kantvegetasjon. Stedegen 
vegetasjonen innenfor området skal søkes ivaretatt og i tråd med § 7.1 c) og d). 

 

  



§ 6 LANDBRUKSFORMÅL (PBL § 12-5) 

a) Innenfor områdene skal skogbrukslova og jordlova fortsatt gjelde.  
b) Eksisterende sti- og skiløypenett kan opprettholdes. Justeringer av løype- og turnett tillates.  
c) Nye bygninger skal tilpasses gårdens bygningsmiljø og uttrykk med tanke på materialbruk, 

fargebruk etc. Landskapstilpasning skal også vektlegges.  

§ 7 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

 

§ 7.1 Faresone- flomsone langs vassdrag (H320 ) 

a) Faresonen dekker område med potensiell flomfare. Bekkeløp/vassdrag skal være åpne og lukking 
av bekk/vassdrag tillates ikke.   

b) Eksisterende bebyggelse innenfor sonen kan opprettholdes, men gjenoppføring av bygg tillates 
ikke. Det tillates heller ikke oppført ny bebyggelse innenfor faresonen.  

c) Jf. vannressursloven § 11 skal det opprettholdes en begrenset naturlig kantsone mot vassdrag 
som følger: 
- minimum 2 meter mot landbruksarealer der det søkes produksjonstilskudd. Ved nydyrking 

skal det settes igjen en sone på 6 meter.  
- minimum 10 meter mot skogsområder. Avvirkning kan skje ved plukkhogst, men store, 

stabile trær skal settes igjen samt at sjiktning og treslagsvariasjonen skal opprettholdes.  
- Minimum 5 meter mot/på boligeiendommer.  Innenfor kantsonen er ikke tillatt å anlegge 

hageareal e.l. 
d) Skjøtsel av kantsona tillates såfremt man tar vare på de biologiske verdiene som er der. Uttak av     

eldre trær og rotvelter tillates fjernet ved alle kantsoner.  
e) Kantsoner skal være åpen for alminnelig ferdsel.  

 

§ 7.2 Faresone- høyspentanlegg (H370) 

Faresonen omfatter områder i tilknytning til høyspentlinjer eller transformatorer, med sikkerhets-
soner. Arealer innenfor fareområde tillates ikke benyttet til bebyggelse beregnet for varig opphold.  
 

§ 7.3 Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur (H410 ) 

Område er regulert til infrastruktursone for vann-, avløps- og overvannsledning. Innenfor området 
tillates ikke ny bebyggelse. Det tillates grøntområdet, vegformål og parkering innenfor sonen. 
 

§ 7.4 Hensynssone- bevaring av naturmiljø (H560 _1-3) 

a) Områdene innenfor hensynssonene er verdifulle sandfuruskogsarealer, hvor det er registrert 
sandfuruskogsopper.  

b) Innenfor områder klassifisert som A-verdier skal bevares som naturskog hvor gammelskog og 
rotsjikt skal være intakt.  

c) Innenfor området klassifisert som B-verdi tillates en skånsom lukket hogst eller frøstillingshogst. 
Ved hogst skal hogstavfall fjernes eller brennes for å unngå humusoppbygging. 

d) Innenfor hensynssonene for naturmiljø tillates en viss skjøtsel/kulturpåvirkning for å 
opprettholde stier og småveier.  

e) Det vises for øvrig til skogbrukslova.  
 

§ 7.5 Hensynssone- bevaring av kulturmiljø (H570) 

a) Hensynssone for bevaring av nyere tids kulturminner; bebyggelse på gårdstunene Oppsal nordre 
og søndre. Våningshus og andre SEFRAK-registrerte bygg tillates ikke revet. De eksisterende 
bygningene skal beholde sitt uttrykk og preg. Kulturmiljøenes utrykk med gårdsbebyggelse skal 
ivaretas. Nybygg i området skal underordne seg eksisterende bebyggelse, og forholde seg til 



denne i form, volum og materialbruk. Utviklingen av området bør skje slik at landbrukspreget og 
kulturlandskapet ivaretas. Planer som vedlegges i forbindelse med byggesøknader, jf. § 1a skal 
oversendes til Hedmark fylkeskommune for uttalelse før vedtak i saken kan fattes.  
 

b) Hensynssone for bevaring av automatisk fredede kulturminner. Innenfor hensynssonene tillates 
ikke terrengbearbeidelse eller tiltak i grunnen, med mindre søknad om frigivelse innvilges av 
kulturminnemyndigheten.  
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