
  

ELVERUM KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Mindre endring Del av Grindalen, Arealplan-ID 40-03 

 

Reguleringsplan:  22.11.2018, sist rev. 31.10.2019  

Bestemmelser:  22.11.2018, sist rev. 01.11.2019 

Delegert vedtak:          01.11.2019 

Vedrørende utnytting og måleregler vises det til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 

(PBL) med Miljødepartementets (MD) veileder, T-1459 og Norsk standard, NS 3940.  

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

Plankrav 
a) I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i 

målestokk 1:500 som viser plassering av nye bygg og hvordan den ubebygde delen 
av tomta skal planeres og utnyttes. På kartet skal forstøtningsmurer, adkomster, 
areal for parkering, renovasjon, snø opplag og uteoppholdsarealer vises. På 
situasjonsplanen skal byggegrenser og frisiktlinjer angis. Byggesøknaden skal 
inneholde terrengsnitt som viser det aktuelle tiltaket i forhold til eksisterende og 
planert terreng.  

 

Byggegrense 

b) Bebyggelsen skal oppføres innenfor regulert byggegrense, med følgende unntak: 

- Søppelskur tillates plassert utenfor byggegrense med minste avstand til ytterkant 

grøft på 1 meter.  

- Gjesteparkering tillates plassert utenfor byggegrense mot Markvegen og 

Langslettvegem med minste avstand til ytterkant grøft på 2 meter. Det 

forutsettes skjerming mot veg. 

 

Tiltak utenfor byggegrensene skal ikke være til hinder for sikt eller vegvedlikehold. 

 

Støy 

c) For boligbebyggelse skal det være innendørs støynivå på maks 30 dBA. Alle 

boenheter skal ha tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Det vises 

til Miljødepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442/2016, eller 

de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Disse kravene skal dokumenteres ivaretatt i 



søknad om rammetillatelse. 

 

Kulturminner 

d) Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede 

kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen 

det berøre kulturminnene eller deres sikringssoner 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 Hedmark Fylkeskommune, Kulturseksjonen ved 

Samferdsel, miljø og plan, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 

Universell utforming 

e) Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle. 

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 tid gjeldende tekniske forskrifter.  

 

Ubebygd areal 

f) Arealer som ikke bebygges eller opparbeides til gang- og kjørearealer skal behandles 

parkmessig. 

 

Parkering 

g) Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer: 

Tomannsbolig: minimum 2 parkeringsplasser per boenhet.  

Firemannsbolig: minimum 1,5 parkeringsplass per boenhet. 

Minimum 3% av parkeringsplassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede. 

2 sykkelparkering per boenhet. Sykkelparkering kan løses i utvendig sportsbod.  

Det skal avsettes tilstrekkelig med areal for garasje, med mulighet for garasjeplass for 

én biloppstillingsplass per boenhet. Dersom garasje ikke skal oppføres samtidig med 

boligene skal framtidig garasjeplassering vises på illustrasjonsplanen.  

 

Overvann 

h) Håndtering av overvann skal skje lokalt på egen grunn. Det tillates ikke tilført større 

mengder overvann til offentlig overvannsystem enn dagens påslipp. 

 

Adkomst 

i) Adkomstpil for boligene er vist på plankartet. Plasseringen er retningsgivende, og 

kan sidevegs forskyves. Nøyaktig plassering av adkomst skal vises på 

situasjonsplanen, jf. § 1 a). 

 

Snøopplag 

j) Det skal avsettes areal for kort- og langtidslagring av snø. Dette skal tilsvare 30 % av 

brøytet areal og løses på egen grunn. 



 

Estetikk og byggeskikk 

k) Ny bebyggelse skal utformes slik at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en 

helhetlig utførelse med takform, materialvalg, form og farge.  

 

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

§2.1 Plankrav 

Følgende planer skal foreligge og godkjennes ved søknad om rammetillatelse/byggetillatelse: 

a) Plan for vann og avløp 

b) Plan for håndtering av overvann etter prinsippet om lokal overvannshåndtering skal 

foreligge og godkjennes ved søknad om rammetillatelse. 

c) Byggeplan for o_V1.  

§2.2 Krav ved brukstillatelse og ferdigattest 

a) Lekeplass f_BLK skal være ferdig opparbeidet før det kan gis midlertidig 

brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet (iht. § 4c). Dersom utbygging 

skjer i vinterhalvområdet skal f_BLK være opparbeidet innen påfølgende 1. juni.  

b) Håndtering av overvann skal være etablert.  

c) Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet skal støyskjerm i sin 

fulle lengde være ferdig opparbeidet. 

d) Før det kan gis ferdigattest på bygninger innenfor planområdet skal o_SV1 være 

ferdig utbedret og opparbeidet i henhold til kommunal vegnorm. 

e) Før det kan gis brukstillatelse for nye boliger innenfor BKS1 skal felles 

renovasjonsløsning være etablert.  

 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5, nr. 2) 

Veg (o_SV1) 

Veg benevnt o_SV1 er offentlig veg og skal opparbeides som vist i planen.  

 

Annen veggrunn-grøntareal (o_SVG1-4) 

o_SVG1, o_SVG2, o_SVG3, o_SVG4 er offentlig og omfatter vegskulder og grøft. Arealet skal 

opparbeides som vist i planen.  

 

§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. § 12-5 nr. 1) 

a) Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1) 

Bygningene skal være konsentrert boligbebyggelse i form av firemannsbolig, 

rekkehus eller kjedede eneboliger. 

Maks tillatt prosent bruksareal er satt til %-BYA = 35% 



For boligbebyggelse er maks tillatt møne høyde 8 meter.  For annen bebyggelse som 

garasje eller uthus er maks tillatt mønehøyde 4 meter.  

Minimum antall boenheter totalt innenfor BKS1 er 12. 

Minste uteoppholdsareal (MUA) i m2 pr. boenhet: 

Minimum 75 m2 per boenhet, hvor min. 10 m2 er privat og min. 25m2 er felles 

uteoppholdsareal pr. boenhet av dette. 

 

b) Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BKS2) 

Bygningene skal være frittliggende boligbebyggelse i form av tomannsbolig. 

Maks tillatt prosent bruksareal er satt til %-BYA = 35% 

For boligbebyggelse er maks tillatt mønehøyde 7,5 meter.  For annen bebyggelse som 

garasje eller uthus er maks tillatt mønehøyde 4,5 meter. 

Minimum antall boenheter totalt innenfor BKS2 er 4. 

Minste uteoppholdsareal (MUA) i m2 pr. boenhet: 

Tomannsbolig: 200m2 der min. 25m2 er felles uteoppholdsareal pr. boenhet av dette. 

 

c) Lekeplass/uteoppholdsareal (f_LEK) 

f_BLK er felles lekeplass for alle boenheter innenfor planområdet. Lekeplassen skal 

opparbeides parkmessig, inneholde sittegrupper og være tilrettelagt for lek, aktivitet 

og opphold.  

 

§ 5 HENSYNSSONE (Pbl. § 12-6, jf. §11-8) 

a) Sikringssone - Frisiktlinje 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområder skal det ikke være 

sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre innretninger med høyde over 50 

cm over tilstøtende vegers planum.  

 

a) Støyskjerming 

Støyskjerming anlegges i sin helhet i avsatt område i form av jordvoll kombinert med 

gjerde.  

 

b) Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur 

Området er regulert til infrastruktursone for vann-, avløps- og overvannsledning. 

Innenfor sonen tillates ikke oppføring av fast bebyggelse som kan hindre adgang til 

infrastruktur i grunnen.  

 


