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Elverum kommune 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Mindre endring av reguleringsplan for Grønnmyra og Grønnlia, arealplan-ID 24-04 

 

Plankart datert:    26.03.2020 
Bestemmelser datert:     26.03.2020, rev. 02.06.2020 
 
Delegert vedtak:    10.06.2020 

 

Innenfor reguleringsgrensene er området regulert til følgende formål etter plan – og bygningsloven: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, nr 1)  

• Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, nr 2)  

• Annen veggrunn – grøntareal (SVG)  

HENSYNSSONER (pbl § 12-6)    

• Frisikt (H140) 

§1. PLANENS HENSIKT 

Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse i planområdet  

§2. FELLESBESTEMMELSER 

§2.1. Byggegrense (§ 12-7 nr. 6)  
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet med de unntak som er 
angitt under. Byggegrensen mot veg er 10 meter beregnet fra veg midte.   

a) Utkragede bygningsdeler som balkonger og takoverbygg kan overskride byggegrense med 1 
meter.  

b) Renovasjon kan plasseres utenfor byggegrense, men skal ikke være til hinder for fri sikt og 
snøopplag. Minste avstand formålsgrensen skal være 1 meter.  

§2.2. Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses og Innlandet fylkeskommune varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. Det er viktig at også de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen.  
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§2.3. Avkjørsel 
Det tillates èn avkjørsel fra planområdet som skal gå ut på John Koppangs veg. Plassering av avkjørsel 
er vist med pil på plankartet, men plasseringen kan avvike med inntil 5 meter. nøyaktig plassering av 
adkomsten skal vises på situasjonsplanen, jmf. § 3.3. Avkjørselen skal opparbeides etter kommunal 
vegnorm. Frisikt skal anlegges iht. Håndbok N100, eller de til enhver tid gjeldende veg- og 
gatenormaler. Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindringer høyere enn 0,5 meter.  

§2.4 Støy 
For boligbebyggelse skal det være innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA. Alle boenheter 
skal ha tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Det vises til 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, eller 
den til enhver tid gjeldende retningslinje. 

§3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL – BOLIGBEBYGGELSE   

§3.1. Type bebyggelse 
Innenfor formålet tillates tomannsboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 4-6 mannsboliger. Det skal 
tilrettelegges for minimum 6 boenheter.  

§3.2. Grad av utnytting 
Maksimal tillatt grad av utnytting er 35%-BYA. 

§3.3. Krav til byggesøknad 
Søknad om rammetillatelse/byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan og fasadetegninger. 
Fasadetegningene skal vise høyder, etasjeantall, utforming og byggemateriale.  Situasjonsplanen skal 
vise plasseringen av nye bygg, forholdet til omkringliggende bebyggelse, uteoppholdsareal, 
beplantning, avkjørsel, parkering, sykkelparkering, renovasjon samt lekeareal. På situasjonsplanen 
skal byggegrenser og frisikt angis.   

§3.4. Byggehøyder 
Byggehøyder skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng.  
Høydene angitt under er maksimale tillatte høyder.  

a) Bolig 
Mønehøyde: 9 meter 
Gesimshøyde: 7 meter 

b) Garasje/bod 
Mønehøyde: 5 meter 
Gesimshøyde: 3,5 meter 

§3.5. Takform og møneretning 
Boligbebyggelse skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 34° grader. Møneretning skal gå parallelt 
med Gerhard Munthes veg med inntil 15° avvik. Garasjer og boder tillates med saltak og pulttak uten 
krav til takvinkel. 

§3.6. Estetikk 
Ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende bebyggelse i volum og form. Hovedmaterialet i 
fasadene skal være i tre. Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering og 
materialbruk både for bebyggelse og utomhusanlegg.  
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§3.7. Parkering 
a) Bil 

Innenfor planområdet skal det legges til rette for minimum 1,5 biloppstillingsplasser per 
boenhet, hvorav 1 plass skal være sikret i garasje. Mulighet for garasje, dersom det ikke 
bygges samtidig med boligen, skal illustreres på situasjonsplanen, jmf. § 3.3. Minimum 1 
parkeringsplass på eiendommen skal være tilrettelagte for forflytningshemmede.   

b) Sykkel 
Det skal avsettes minimum 2 sykkelparkeringer per boenhet. Sykkelparkering skal være 
under tak.  

 

§3.8. Uteoppholdsareal og lekeplass 
Følgende minimumskrav gjelder for uteoppholdsareal og lekeplass: 

a) Uteoppholdsareal (Minste uteoppholdsareal MUA) 
For hver boenhet skal det settes av minimum 75m²  til uteoppholdsareal, hvorav minimum 
10m² skal være privat uteoppholdsareal og minimum 25m²  skal være til felles uteareal. Det 
private uteoppholdsarealet kan løses som balkong/terrasse/veranda. 
 

b) Lekeplass 
Et areal på minimum 200 m2 skal avsettes til lekeareal. Plasseres arealet ved vei skal det 
etableres fysisk skille i form av gjerde eller tett hekk. Lekeplassen skal opparbeides som 
grøntareal med belysning og inneholde minimum 2 lekeapparater og sittegruppe.  

§3.9. Universell utforming 
Uteoppholdsareal og adkomst til bygningene skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming.  

§3.10. Renovasjon 
Det skal etableres felles renovasjonsløsning på eiendommen. Plassering skal gjøres i samråd med 
renovasjonsselskapet før boligene kan tas i bruk. 

§3.11. Overvannshåndtering 
Overvann skal håndteres på egen grunn.  

§4. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§4.1. Annen veggrunn – grøntareal 
Annen veggrunn – grøntareal kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk infrastruktur, snølagring m.m. 

§5. HENSYNSSONER 

§5.1. Frisikt (H_140) 
I frisiktsonen H_140 skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander/bebyggelse slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i 
ikke sikthindrende utførelse kan tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 
Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som ikke hindrer sikten 
tillates. 
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§6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§6.1. Utomhusanlegg og lekeplass 
Før nye boliger kan tas i bruk skal uteområdet inkludert og lekeplass være ferdig opparbeidet. 
Dersom boligene tas i bruk i vinterhalvåret skal lekeplassen være ferdig opparbeidet innen 
påfølgende 15. juni. 

§6.2. Vann og avløp 
Senest sammen med igangsettingssøknad skal det søkes om tilkobling til kommunalt vann og avløp.  


