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PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 
Kommuneplanens arealdel er utarbeidet på grunnlag av Plan- og bygningsloven (PBL) 1985. Bruk av 
gammel lov er hjemlet i PBL 2008, § 34–2 Overgangsbestemmelser i plandelen. Rettslig bindende 
bestemmelser som inngår i arealdelen med hjemmel i PBL er nummerert og uthevet med ramme. 
Øvrig tekst er retningsgivende ved behandling av enkeltsaker. 
 

1. GENERELT 
Knyttet til enkelte bestemmelser er det i retningslinjene vist til lokale vedtekter, veiledninger o.l. 
hjemlet i PBL, som skal benyttes ved planlegging/saksbehandling.  
Arealdelen med bestemmelser og retningslinjer er også et supplement til øvrige generelle 
planleggings-/saksbehandlingsregler som skal ivareta den enkeltes og samfunnets interesser, 
herunder estetikk i plan- og byggesaksbehandling, forhold til støy og forurensning, forhold til risiko og 
sårbarhet, tilgjengelighet for alle, barn og unges oppvekstvilkår m.m.  
Jordloven §§ 9 og 12 gjelder for alle framtidige byggeområder inntil det foreligger vedtatt 
reguleringsplan for områdene. 
Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven § 66A om tilknytningsplikt ble vedtatt i kommunestyret 
18.10.04. Vedtaket innebærer at Elverum kommune kan kreve tilknytning til fjernvarmenettet for 
byggetiltak på minst 300 m2 BRA (bruksareal) innenfor området som til enhver tid omfattes av 
områdekonsesjon gitt til Elverum Fjernvarme AS.  
 
 

1.1 Forholdet til gjeldende planer 

 

1.2 Universell utforming 
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av alle bygg, 
fellesarealer, trafikkarealer etc. Friområder skal i størst mulig grad gis en universell utforming. 
Universell utforming innebærer at de fysiske omgivelsene skal kunne brukes av alle 
mennesker på en likestilt måte. 
Alle plan- og byggesaker skal redegjøre for hvordan disse hensyn er ivaretatt. 
Temaveileder ”Bygg for alle” eller tilsvarende veileder anbefalt av kommunen skal legges til grunn ved 
utforming av bygg og uteområder. 
 

2. PLANKRAV 

I områder avsatt til framtidige byggeområder, områder merket R, må ny vedtatt reguleringsplan 
foreligge før arbeid og tiltak etter PBL tillates. Det samme gjelder fradeling til slike formål. 
 
Områdene med plankrav er angitt spesielt på plankartet. 
Delplanområde for Elverum sentrum – Vestad er også angitt spesielt på plankartet. Innenfor dette 
området skal eventuelle plankrav avklares gjennom egen planprosess. Søknader om arbeid eller tiltak 
som kan vanskeliggjøre dette planarbeidet skal vurderes opp mot et eventuelt midlertidig forbud mot 
deling og byggearbeid.  

Delplan for Elverum byområde unntas for rettsvirkning for områder som på kartet er avsatt 
til sentrumsformål og for områder som inngår i regulerings- og bebyggelsesplaner vedtatt 
før denne plans vedtaksdato. 
 
Unntaket gjelder ikke for viktige ledd i kommunikasjonssystemet og bestemmelser knyttet 
til restriksjonsområder for støy fra militær aktivitet, samt områder der det i bestemmelse 2 
er krav om utarbeidelse av reguleringsplan. 
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3. LOKALISERING OG AREALBRUK 
 

 
 
Gjennomsnittlig plagegrad (GP) viser hvor mye plage en gjennomsnittsperson opplever ved ulike 
lydnivåer fra ulike kilder. 
 

4. BYGGEOMRÅDER 

4.1 Boligområder 
Byggeområdene skal benyttes til frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 
småhusbebyggelse, eller blokkbebyggelse.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Boligområdene B 2 – B 3, B10 – B 15, B 26 – B 27 kan ikke utbygges før tilliggende samleveg 
med gang-/sykkelveg er bygd i henhold til vedtatt reguleringsplan og tilknyttet eksisterende 
samleveg og gang-/sykkelveg. I byggeområdet B 3 skal tilstrekkelig areal for etablering av 
barnehage settes av ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

 
 
4.2 Erverv 

 
 
4.3 Offentlig / allmennyttig 
Byggeområdene skal benyttes til skole eller barnehage 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Byggeområdene, O 2 - O 4 kan ikke utbygges før tilliggende samleveg med gang-/sykkelveg er 
bygd i henhold til vedtatt reguleringsplan. 

Områder med støy fra militær aktivitet over 50 % gjennomsnittlig plagegrad kan ikke 
bebygges med nye bygninger for støyfølsomt bruksformål, herunder boliger, 
helseinstitusjoner, undervisningslokaler, barnehager o.l. 
 
I områder med støy fra militær aktivitet mellom 40 % og 50 % gjennomsnittlig plagegrad skal 
utbygging skje slik at en oppnår tilfredsstillende lydforhold for arbeid, søvn, hvile og 
rekreasjon i bygningen og for rekreasjon og lek på utearealer. 
 

Byggeområdene F 1 – F 5 skal benyttes til forretningsformål og forretningsmessig 
servicevirksomhet. I områdene tillates oppført bygninger for nærbutikker, herunder også 
post, bank, apotek, overnattingssteder, bevertningssteder o.l., med tilhørende kontorer. 
 
Byggeområdene I/F 1 – I/F 4 skal benyttes til industri og/eller andre produksjons-
/verkstedbedrifter og salgsvirksomhet. Det tillates oppført bygninger for bensinstasjoner 
eller forretninger/verksteder for motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast, andre større 
byggevarer, møbler og hvitevarer.  
 
Byggeområdene I 1 – I 4 skal benyttes til industri og/eller andre produksjons-
/verkstedbedrifter. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Byggeområdene F2 - F 4, I/F 3 - I/F 4 kan ikke utbygges før tilliggende samleveg med gang-
/sykkelveg er bygd i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
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5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 

 
 
6. VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET 
Det skal utredes alternative løsninger til reservert trasè for ny Rv 20 Skogbruksmuseet – Jømna. Ved 
utredning av alternative løsninger skal miljøproblematikk langs eksisterende veg vektlegges. 
 
 
7. BÅNDLEGGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
OMRÅDER/BYGNINGER SOM ER REGULERT TIL BEVARING 
Arealer og bygninger som er regulert til bevaring etter PBL i eksisterende reguleringsplaner er angitt 
på plankartet. 
For arealer med plankrav, jfr. bestemmelse 2, skal bevaringsformålet i eksisterende reguleringsplan 
opprettholdes og være premissleverandør for ny plan. 
 
 
8. RESTRIKSJONER ETTER ANNET LOVVERK ENN PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN 
OMRÅDE FOR GRUNNVANN 
Med hjemmel i vannressursloven er etablering av ny industri som anses forurensningsfarlig av 
forurensningsmyndigheten ikke tillatt. 
 
Klausuleringsområde for Elverum vannverk, sikringssone for grunnvannsbrønner SONE lll er markert i 
kartet. Lagring av olje, mineralprodukter og kjemiske forbindelser i strid med vedtatte restriksjoner 
tillates ikke innenfor sonen. 
SONE II ligger innen skravert område øst for jernbanen. I denne sonen tillates ikke tiltak som 
medfører økt utnyttelse av området jfr. brev fra Elverum kommune, datert 05.04. 1989, 09.04. 1990 og 
brev fra Statens Institutt 90. 

I landbruks-, natur- og friluftsområdene innenfor delplanen gjelder bestemmelsene for 
oversiktskartet. I disse områdene gjelder også byggeforbud innenfor en sone på 100 meter 
fra Glomma. 


