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ELVERUM KOMMUNE                                                                
 
REGULERINGSBESTEMMELSER    
 
MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GRINDALSMOEN SØR –  
PLAN-ID: 200409-01 
 
Reguleringsplankart:  21.01.2021 
Bestemmelser:  21.01.2021 
Delegert vedtak:  xx.xx.xxxx 
 
 
§ 1.  FELLESBESTEMMELSER 
 

a) Byggegrenser 
Bebyggelse skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformålet og byggegrenser vist i plankart.  
Byggegrense mot rv. 25 i sør er 40 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane. 

 

b) Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere 
ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 
denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Kulturvernmyndigheten, jfr. lov om 
kulturminner §8, annet ledd. 
 

c) Plankrav 

Søknad om tillatelse skal inneholde situasjonsplan, utomhusplan og fasadetegninger. Fasadetegninger 
skal vise høyder, utforming, byggemateriale og farge. Sammen med fasadetegningene skal 
materialbruken og utforming av fasadene gjøres rede for. Situasjonsplanen skal illustrere hele 
planområdet med tiltenkt bebyggelse med kotehøyder, nye bygg i forhold til omgivelsene, adkomst, 
frisiktlinjer, parkeringsløsninger, løsninger for renovasjon, terrengsnitt, eventuelle støttemurer og 
varelevering. Utomhusplanen skal vise utforming av utomhusarealene for hele planområdet med 
terrengbearbeidelse, beplantning, belegg og belysning. Planene skal foreligge og godkjennes samtidig 
som søknad om tillatelse. 
 
I forbindelse med søknad om rammetillatelse/byggetillatelse skal det foreligge en utredning av 
overvann. Utredningen skal redegjøre for fremtidig situasjon med flomveier med klimaframskrivning 
og eventuelle avbøtende tiltak. Utredningen skal redegjøre for hvordan hensynet til overvann skal 
håndteres og at ny bebyggelse, veganlegg og omkringliggende bebyggelse ikke står i fare for skader 
knyttet til overvann. 

 

d) Universell utforming 
Ved nybygging og ombygging skal det legges til rette for universell utforming av utearealer og 
byggverk. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av 
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befolkningen som mulig. Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger i de til enhver tid 
gjeldende rundskriv, veiledninger og forskrifter. 

 

e) Bruk av tre 
Innenfor planområdet skal moderne bruk av tre i kombinasjon med andre materialer utredes for 
fasaden på nybygget. Jf. gjeldende veileder for bruk av tre i Elverum. 

 

f) Adkomster 
Adkomster skal være via Torolf Storsveens veg og er vist med adkomstpil i plankartet. Adkomstpilene 
er retningsgivende og kan sideforskyves. Nøyaktig plassering og utforming av adkomst og dennes 
kryssing av gangvei skal fremgå av situasjonsplan i forbindelse med søknad.  
 
Avkjørsler og frisikt skal anlegges iht. Håndbok, veg- og gatenormaler N100 eller de til enhver tid 
gjeldende veg- og gatenormaler. Ved etablering av adkomst skal det anlegges stikkrenner, i tråd med 
kommunal vegnorm. Innenfor sone for frisikt tillates ikke vegetasjon eller annet sikthindringer høyere 
enn 0,5 meter over tilstøtende vegers plan. 
 

g) Overvann 
Overvann skal håndteres på egen tomt. Det må utarbeides en egen plan for overvann ved søknad om 
tiltak. Overvannsplanen må vise hvordan overvannet skal håndteres på egen tomt og som beskriver 
og viser alternative flomveger. Flomveger skal ikke føres mot eksisterende/fremtidig bebyggelse 
og/eller vegarealer. 
 

h) Parkering 
Parkeringsplasser skal opparbeides innenfor planområdet. Parkeringsarealet inngår ikke i BRA ved 
beregning av krav til parkering. Parkering skal beregnes etter følgende normer: 

 Byggeområde for kombinert bebyggelse skal ha parkeringsdekning minimum 1 p-plass per 100 
m2 BRA. Minimum 3% av plassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede.  

 Ved felles p-anlegg skal min 5 % av p-plasser være avsatt for elbil med lademulighet og være 
tilrettelagt for sambruk. 

 Byggeområde for kombinert bebyggelse skal ha sykkelparkeringsdekning minimum 1 p-plass 
per 100 m2 BRA. Sykkelparkering skal løses på egen grunn og skal ligge hensiktsmessig i 
forhold til inngangspartiet på bakkeplan. 

 

i) Reklame 
For oppsetting av skilt og reklame gjelder Elverum kommunes bestemmelser og ellers vegloven der 
denne kommer til anvendelse.  
 

j) Varelevering/Renovasjon 

Varelevering/Renovasjon skal ikke skje fra offentlig gate eller gang- og sykkelveg. Den skal heller ikke 
komme i konflikt med adkomstsoner. Løsning for varelevering/renovasjon skal vises i situasjonsplan. 
 

k) Energi og fjernvarme 
Nye bygninger skal planlegges med lavt energiforbruk, jf. Forskrift om tekniske krav til byggverk. 
Planområdet ligger innenfor Elverum fjernvarmes konsesjonsområde og nye bygninger skal tilknyttes 
fjernvarme. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten, der det 
dokumenteres at bruk av alternative energiløsninger for tiltaket vil være bedre enn tilknytning. Det 
skal vektlegges miljø- og ressursvennlige løsninger ved valg av utforming, materialbruk og utnytting av 
området, samt oppvarming utover det som genereres av egen drift. 
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l) Estetikk – Utforming av fasade mot veg 

Synlig utvendig fasade/kledning mot rv.25 skal brytes opp og fremstå med betydelig innslag av tre 
og/eller vinduer.  

 
§ 2.  Rekkefølgebestemmelser 
 

a) Følgende planer skal utarbeides og godkjennes senest som en del av byggesøknad for 

ny bebyggelse 

 Plan for vannforsyning og avløpsanlegg, samt brannvann. 

 Utredning av overvann og egen plan for håndtering av overvann med alternative flomveger. 

Overvann skal håndteres på egen grunn. 

b) Krav ved igangsettingstillatelse/byggetillatelse 

 Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge godkjent riggplan som viser hvordan man 

ivaretar kjørende, gående og syklende under hele anleggsperioden. Det skal sikres god og 

trafikksikker framkommelighet for myke trafikanter. Gang- og sykkelveg nord for området 

tillates ikke brukt for anleggsmaskiner. 

c) Krav ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bebyggelse i planområde må 
følgende være opparbeidet iht. «Detaljregulering for Grindalsmoen sør, arealplan-ID200409»: 
- Gang- og sykkelveg langs Torolf Storsveens veg i planområdets utstrekning. Gang- og 

sykkelvegen skal opparbeides i tråd med kommunal vegnorm. 

 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis før tekniske anlegg som er nødvendig for 
utbyggingen av området er etablert og godkjent, herunder fjernvarme. 

 Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene i tråd med godkjent 
situasjonsplan/utomhusplan være ferdig opparbeidet. Dersom bygninger og anlegg tas i bruk 
vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart det er mulig påfølgende vår, senest 1. juni. 
Utearealene skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest. 

 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis før overvannshåndtering i tråd med 
godkjent overvannsplan/utredning som er nødvendig for utbyggingen av området er etablert 
og godkjent.  

 
§ 3.  Bebyggelse og anlegg (IHT. PBL § 12-5 pkt. 1) 
 

a) Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 
Området skal benyttes til forretning og/eller idrettsanlegg, med tilhørende teknisk  
infrastruktur, adkomst og parkering. 

 

b) Forretning 
Forretning tillates for plass- og/eller transportkrevende varegrupper som møbler og hvitevarer, biler 
og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler, 
hagesentre. Nødvendig kontor- og lagerlokale som er knyttet til virksomheten tillates. 
 
Maksimal utnyttingsgrad skal være %-BYA = 80 %. 
 
Maksimal gesims- og mønehøyde er 13 meter. Tekniske installasjoner, trappehus og heis skal legges 
inntrukket min. 2 meter på takflaten, og være maks. 3 meter over angitt maksimal høyde. 
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c) Idrettsanlegg 

Det tillates etablert innendørs idrettsanlegg innenfor området. 
 

Maksimal utnyttingsgrad skal være %-BYA = 80 %. Det er maksimalt tillatt 2400m2 BRA innendørs 
idrettsanlegg innenfor planområdet. 
 
Maksimal gesims- og mønehøyde er 13 meter. Tekniske installasjoner, trappehus og heis skal legges 
inntrukket min. 2 meter på takflaten, og være maks. 3 meter over angitt maksimal høyde. 
 
   
§ 4.  HENSYNSSONER (IHT. PBL § 12-6) 
 

a) Infrastruktursone, krav vedr. infrastruktur – VA-anlegg; (H410_1) 
Hensynssone med særlig krav til infrastruktur omfatter vann-, avløps- og overvannsledninger. Alle 
arbeider innenfor infrastruktursone skal under enhver omstendighet meldes til kommunalteknisk 
avdeling før arbeid igangsettes. Arealene kan ikke bebygges med faste installasjoner, men arealet skal 
tilsås/beplantes. Arealet skal til enhver tid være tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold av offentlig 
ledningsnett. 

 


