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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 

Fv. 210 (505) Skjefstadfossen – Glomdalsmuseet. Vedlikeholdstiltak.  
Elverum kommune. 
 
PLAN-ID: 2017003. 
Dato: 05.05.2017 Revidert: 15.04.2020 
 
1. GENERELLE BESTEMMELSER (Plan- og bygningsloven § 12-7) 
 
1.1 Terrengbehandling (nr. 1) 

Hensynet til landskapet skal sikres gjennom videre arbeid i anleggsfasen. 
Terrengbehandling skal gjøres ferdig samtidig med resten av veganlegget. 
 

1.2 Byggegrenser (nr. 2) 
Der ikke annet er vist i gjeldende reguleringsplaner, er byggegrense som fastsatt i, 
vegloven, jf. «Vegnettsplan» for Hedmark, eller den til enhver tid gjeldende 
vegnettsplanen for Innlandet. 
 

1.3  Forurensning (nr. 3) 
Tiltak for å minimere forurensning og avrenning til vassdrag skal konkretiseres i en 
ytre miljø plan, utarbeidet før gjennomføring av tiltak, og med oppfølging i 
anleggs- og driftsfasen. 
 

1.4  Jordressurser (nr. 9) 
Spesielle hensyn i forhold til jordressurser skal konkretiseres i en ytre miljøplan, og 
med oppfølging i anleggsfasen. 
 
Matjord skal så langt mulig tilbakeføres den eiendommen den tas fra. Mindre 
volumer matjord kan disponeres i veganleggene. 
 

1.5  Naturmiljø og biologisk mangfold (nr. 12) 
Spesielle hensyn i forhold til svartelistearter, naturtyper eller artsobservasjoner 
skal konkretiseres i en ytre miljøplan, utarbeidet før gjennomføring av tiltak, og 
med oppfølging i anleggs- og driftsfasen. Anleggsarbeid i eller nær vassdrag skal 
utføres i perioder med lav vannstand. 
 

1.6 Støy (nr. 12) 
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Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442, samt 
vegvesenets praktisering av disse, legges til grunn.   
 

1.7 Kulturminner 
De 4 berørte automatisk fredete kulturminner (ID 229267, 236819, 229266 og 
229264) som er markert som bestemmelsesområder i plankartet kan fjernes uten 
vilkår om videre arkeologisk gransking.  
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssone på 5m, jf. lov om kulturminner §8. Melding 
skal snarest sendes til Innlandet fylkeskommune, v/kulturarvenheten, jf. lov om 
kulturminner §8, annet ledd, slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en 
befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.   
 

 
 1.8 Kvassdrag og flom 

Ved gjennomføring av tiltak i elver og bekkeløp skal bruer og 
bekkegjennomføringer, herunder stikkrenner dimensjoneres for å kunne ta unna 
200-års flom + sikkerhetsmargin 
 
Alle tiltak skal gis en vassdragsteknisk utforming som sikrere at man unngår 
erosjon og masselagring.  
                                                                                                                                             
 
 

 
 
 
2. AREALFORMÅL (Plan- og bygningsloven § 12-5) 
 
2.1  Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1) 
 
2.1.1   Boligbebyggelse 
           Boligbebyggelse er vist som B. 
           Industri er vist som I. 
           Kombinert forretning/kontor er vist som FK.  
           Kombinert industri/lager er vist som IL. 
 
2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2) 
 
2.2.1   Kjøreveg 

Kjøreveg er vist som V. 
Veg vist som V1 er offentlig kjøreveg. 
Veg vist som V2 skal være privat avkjørsel for gnr/bnr.;10/155. 
Veg vist som V3 skal være felles avkjørsel for gnr/bnr.; 11/52, 11/69, 11/89, 
11,90, 11/91 og 11/95 og eventuelle andre bruksberettigete til eksisterende veg. 
Veg vist som V4 skal være privat avkjørsel for gnr/bnr.;11/36 og 12/3.  
Veg vist som V5 skal være felles avkjørsel for gnr/bnr.; 11/36, 12/3, 11/1 m. flere, 
11/72, 11/88, 11/37,11/35, 11/38, 11/19, 11/101 og eventuelle andre 
bruksberettigete til eksisterende veg. 
Veg vist som V6 skal være privat avkjørsel for gnr/bnr.;11/36. 
Veg vist som V7 skal være felles avkjørsel for gnr/bnr.; 11/1 og 11/77. 
Veg vist som V8 skal være felles avkjørsel for gnr/bnr.; 11/23. 
Veg vist som V9 skal være felles avkjørsel for gnr/bnr.; 11/1 m. flere, 11/99                               
og eventuelle andre bruksberettigete til eksisterende veg.   
Veg vist som V10 skal være privat avkjørsel for gnr/bnr.; 13/301. 



 

Fv. 210 (505) Skjefstadfossen – Glomdalsmuseet. Vedlikeholdstiltak.   3/4 

 
2.2.2   Annen veggrunn – grøntareal 

Annen veggrunn er offentlig.   
Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates etablert nødvendige skjæringer 
og fyllinger, samt nødvendige tekniske installasjoner og lignende, som ikke er til 
hinder for områdets bruk som del av trafikkområdet. 
 

2.2.3   Avkjørsler  
For avkjørsler, vist med avkjørselspil, gjelder regler fastsatt av Vegdirektoratet, jf. 
Vegloven § 43. Avkjørsler markert på plankartet er veiledende, og kan sideveis 
forskyves.  
 

2.2.4  Gang- og vegareal 
          Gangveg/gangareal er vist som GG i reguleringsplanen. I disse områdene kan 
          det anlegges kjøreveg, gang- og sykkelveg og bussholdeplasser med tilhørende  
          rabatter/trafikkøyer, konstruksjoner, tekniske installasjoner, skjæringer, fyllinger  
          og beplantning. 

 
2.2.5   Trasé for jernbane  
           Trasé for jernbane er vist som TJ. 
 
2.3      Trasé for kombinert formål for veg og jernbane.  
           Trasé for kombinert formål for veg og jernbane er vist som V/TJ. 
 
2.4 Grønnstruktur (§12-5 nr. 3) 
             
2.4.1 Park 
           Området for parkbelte i industristrøk er vist som P. 
 
2.4.2 Vegetasjonsskjerm  
           Området for vegetasjonsskjerm er vist som GV.  
 
2.5 Landbruks- natur- og friluftsformål (§12-5 nr. 5) 
           LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet  
           næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og er vist som L.   
 
 
3. HENSYNSSONER (Plan- og bygningsloven § 12-6, jf. § 11-8) 
 
3.1  Sikringssoner (§11-8, bokstav a) 
3.1.1 Siktsone   

Innenfor siktsoner skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer 
eller lignende med høyde over 50cm over tilstøtende vegers planum. Enkeltstolper 
og høystammede trær kan tillates.   
 

3.2 Faresoner (§11-8, bokstav a) 
3.2.1 Høyspenningsanlegg (H370) 

Områdene H370 er faresoner med 7,5m til hver side for eksisterende 
høyspentlinjer. Tiltak i faresone for høyspentledninger skal godkjennes av lednings-
/netteier. Lednings-/netteier skal også varsles på forhånd for befaring før det settes 
i gang med anleggsarbeider innenfor sonen, og det må gjøres avtale om nødvendig 
sikringstiltak.   

 
4. BESTEMMELSESOMRÅDER (Plan- og bygningsloven § 12-7) 
 
4.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (nr. 1) 

Områdene #1-20 er avsatt til bygge- og anleggsområde, og kan disponeres av 
entreprenør der det måtte være behov i forbindelse med utbedring av avkjørsler og 
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arbeider i byggefasen. Entreprenøren skal benytte området på en best mulig 
skånsom måte i forhold til natur, vegetasjon og omgivelsene for øvrig. Arealet 
istandsettes og tilbakeføres innen 1 år etter avsluttet anleggsperiode. Alle anlegg- 
og riggområder skal sikres etter gjeldende regler for anleggsvirksomhet og de krav 
byggherren måtte sette. 

 
Godkjent av Elverum kommunestyre xx.xx.2020, sak nr. xxx/20 
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Ordfører 

 


