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         Vedtaksdato: 

Detaljregulering for Garvergården 

Reguleringsbestemmelser 

 
PlanID 2019010 

1. Planens hensikt 

 Hensikten med reguleringsplanen er å omregulere eiendommen fra forretning, gårdsrom og 

parkering til sentrumsformål, samt til urbane samferdselsformål, som gatetun og fortau. 

 Forretninger, kontor, offentlig eller privat tjenesteyting og bevertning lokaliseres på 1. etasje 

på nivå med Storgata og ev i 2-8 etasje. 

 På alle felt tillates det etablert boliger fra 2. etasje og oppover. 

 Boligbebyggelsen splittes opp i flere hus som legges i ytterkant av eiendommen og danner et 

skjermet uterom for boligene på lokk over forretningsetasjen. 

 Det etableres en underetasje med hovedsakelig parkering og boder på nivå med 

Elvarheimgata med innkjøring via eksisterende avkjørsel fra Elvarheimgata. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 

2.1 Formålsgrenser 

Bebyggelsen skal følger formålsgrensene. Det tillates unntak fra dette for strekningen langs 

Elvarheimgata mellom f_SGT1 og f_SVT1. Der fasaden trekkes inn skal arealet ut mot o_SF1 

opparbeides som møbleringssone med fast dekke (asfalt eller gatesten), belysning og vegetasjon. 

Møbleringssone skal være tilgjengelig for alminnelig ferdsel. Balkonger tillates utkraget inntil 1 meter 

over felles gatetun og fortau langs Elvarheimgata (hhv f_STG1, f_STG2 og o_SF1) og inntil 2,4 meter 

over felles gårdsplass (f_SVT1). Fri høyde under balkonger skal være minimum 4 meter. Balkonger ut 

mot Storgata tillates ikke i feltene BS2 og BS3.  

2.2 Universell utforming 

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, og uterom og bygninger skal være 

utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten 

behov for tilpassing eller spesielle løsninger. Adkomst til alle innganger og til oppholds- og 

lekeplasser skal utformes trinnfritt, og med stigning i tråd med krav til universell utforming. Det 

stilles krav om detaljert situasjonsplan/utomhusplan ifm rammesøknad – ref. § 3.1.2. Denne/disse 

skal spesifikt redegjøre for ivaretakelsen av bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede behov.   
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Universell adkomst til utearealer og lekeplass – én etasje opp fra gateplan – sikres med offentlig 

tilgjengelig trapp og heis. 

Ved rekkverk, sykkelparkering, sittegrupper o.l. skal materialet være i synlig kontrast til omgivelsene.  

Vegetasjon skal være pollenvennlige.  

2.3 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 

sikringssone på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 

denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet Fylkeskommunes 

kulturminneavdeling, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

Materialer fra pipa som står på området i dag, skal gjenbrukes i form av bygningselementer 

(planbeskrivelse), og det skal i utomhusplanen som følger søknad om rammetillatelse redegjøres for 

hvordan dette skal gjøres.   

Delfelt BS2 er omfattet av hensynssone for bevaring, se § 4.1. 

2.4 Overvannshåndtering 

Overvann tillates ledet til Glomma ved tilkobling til kulverten som går gjennom planområdet. 
Overvannshåndteringen skal sørge for at vannkvaliteten i Glomma ikke forringes. 

2.5 Fjernvarme 

Planområdet er innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og skal tilknyttes fjernvarme. Alternative 

energikilder kan brukes der det kan dokumenteres at bruk av disse vil være energi- og miljømessig 

bedre enn tilknytning til fjernvarme.  

2.6 Støy 

Det tillates etablert boliger i gul og rød støysone forutsatt at halvparten av oppholdsrom, herunder 

minimum et soverom, skal ha støynivå under 55 dB foran vindu for lufting. For å oppnå dette tillates 

avbøtende tiltak i form av skjermer/balkongbrystning/skillevegger/absorbenter på underside av 

balkongdekker og/eller innglassing av balkonger.  

Boliger skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks 30 dBA. Alle leiligheter skal ha tilgang til ute-

oppholdsareal med støynivå under 55 dBA. 

Disse kravene skal dokumenteres ivaretatt i søknad om rammetillatelse. 

2.7 Krav om undersøkelser ved gjennomføring av planen 

Følgende skal foreligge ved søknad om rammetillatelse for tiltak i felt BS1, med unntak av for tiltak 

vedrørende eksisterende bebyggelse. 

- Miljøtekniske undersøkelser med tilhørende godkjent tiltaksplan for håndtering av 

forurensede masser. 
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- Geotekniske grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering. 

2.8   Luftforurensning 
 
Nye boenheter skal planlegges i tråd med retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T-1520, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

3 Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BS1, BS2, og BS3) 

3.1.1 Grad av utnyttelse 

Samlet bruksareal skal ikke oversige BRA = 15 250 kvm.  

I BRA medregnes ikke teoretiske plan eller underetasje helt/delvis under terreng. 

3.1.2 Plankrav 

Søknad om rammetillatelse/byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan, utomhusplan og 

fasadetegninger, samt sol- og skyggediagrammer, 3D-illustrasjoner og terrengsnitt. 

Fasadetegningene skal vise høyder og etasjeantall, utforming, byggemateriale og farge. Det skal 

redegjøres for materialbruken (herunder bruk av tre), og for hvordan ny bebyggelse er tilpasset den 

omkringliggende. Situasjonsplanen skal vise plassering av ny og eksisterende bebyggelse med 

kotehøyder, nye bygg i forhold til omgivelsene, parkeringsløsninger (herunder garasjeparkering og 

sykkelparkering), løsninger for renovasjon, varelevering, adkomstsoner, gangarealer, 

lekeplass/uteoppholdsarealer og grøntareal. Utomhusplanen skal vise utforming av utearealer med 

terrengbearbeidelse, beplantning, belegg og belysning.  

3.1.3 Adkomst 

Planområdet skal ha avkjørsel fra Elvarheimgata, som er vist med adkomstpil på plankartet. 

Adkomstpil er retningsgivende og endelig plassering kan tillates noe forskjøvet. Nøyaktig plassering 

og utforming av adkomster skal vises på situasjonsplanen, jmf. § 3.1.2. Adkomst til/fra f_SGT1 tillates 

kun for håndtering av renovasjon og utrykningskjøretøy, annen trafikk skal hindres ved skilting 

og/eller fysiske hindre. Adkomst til/fra f_SGT2 er kun for gående/syklende. Det skal etableres trapp 

for allmenn ferdsel som sikrer gangpassasje fra f_SVT1 til f_SGT2. 

3.1.4 Parkering 

Biloppstillingsplasser for eksisterende og ny bebyggelse innenfor alle delfelter skal løses på egen 

grunn, samtunder fortau langs Elvarheimgata, i parkeringskjeller og kun på vertikalnivå 1. Parkering 

utenfor formålsgrensen mellom BS1 og o_SF1 skal framkommen av situasjonsplanen, jmf. 3.1.2 og 

godkjennes av vedkommende vegmyndighet. Parkeringskjeller tillates ikke eksponert ut mot 
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Elvarheimgata, Storgata eller f_SVT1. Offentlige biloppstillingsplasser tillates etablert som 

kantparkering langs o_SKV1.  

Biloppstillingsplasser og sykkelparkering skal beregnes etter følgende normer: 

Bilparkering: minimum 0,5 p-plass pr. boenhet f.o.m.  55 kvm BRA. Det stilles ikke krav om 

bilparkering for boenheter på 55 kvm eller mindre. Minimum 1 p-plass pr. 100 kvm BRA for 

forretning / kontor / tjenesteyting. Ved felles parkeringsanlegg skal alle faste plasser klargjøres med 

føringsveier for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg av elbiler. For besøksparkering til boligene og til 

virksomhetene i planområdet omfattes minimum 20 prosent av plassene og minimum én av kravet til 

føringsvei.  

Inntil 15 av dagens parkeringsplasser på felt f_SVT1 tillates opprettholdt. 

Minimum 5% av parkeringsplassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede. 

Sykkelparkering: minimum 1 plass for sykkelparkering pr. boenhet. Minimum 1 plass for 

sykkelparkering pr. 100 kvm forretning / kontor / tjenesteyting. For forretning/kontor/tjenesteyting 

skal sykkelparkering etableres på gatetun. Sykkelparkering kan tillates gatelangs innenfor formålene 

BS2 og BS3 og tilgrensende fortau, med forutsetning av fri bredde på 3 meter.   

3.1.5 Varelevering 

Varelevering for delfeltet BS1 skal skje via felles gårdsplass (f_SVT1)/parkeringskjeller.  Varelevering 

til BS1 tillates ikke fra offentlig veg/gate/fortau. For BS2 og BS3 kan varelevering tillates fra Storgata. 

Løsning for varelevering skal vises på situasjonsplanen, ref. § 3.1.2.  

3.1.6 Renovasjon 

Anlegg for renovasjon for BS1 og BS3 skal løses innenfor delfeltet og/eller  innenfor f_SVT1. For delfelt 

BS2 samt tilgrensende boliger innenfor BS1 tillates innenfor f_SGT1. Renovasjonsløsning skal baseres på 

helt eller delvis nedsenkede søppelkontainere. Ved plassering på gatetun, skal den synlige delen av 

anlegget være diskret, og tilpasset den urbane konteksten. Løsning for renovasjon skal vises på 

situasjonsplanen, ref. § 3.1.2.  

3.1.7 Snøopplag 

Det tillates ikke langtidslagring av snø eller snødeponi innenfor planområdet. Unntak for lagring av 

snø er for felles uteoppholdsareal over BS1.  

3.1.8 MUA 

Minste ute oppholdsareal (MUA) for nye leiligheter skal være 8 kvm felles ute oppholdsareal pr. 

boenhet under 55 kvm. Boenheter på 55 kvm eller mer skal ha minimum 20 kvm uteoppholdsareal 

hvorav minimum 8 kvm skal være felles uteoppholdsareal og minimum 8 kvm er privat 

uteoppholdsareal. 

Uteoppholdsareal kan være balkonger/terrasser/takterrasser og utearealene på terreng etablert på 

lokk over 1. etasje. 
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Som en del av felles uteoppholdsareal skal det opparbeides en nærlekeplass på minimum 200 kvm. 

Lekeplassen skal opparbeides parkmessig med belysning og inneholde minimum 3 lekeapparat og 2 

sittegrupper med bord og benker. Felles uteoppholdsareal og lekeplass skal skjermes fra støy og 

luftforurensning, og skal ha gode solforhold. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig, og skal ha 

universelt utformet adkomst – med trapp og heis fra Storgata-nivået. 

Det skal etableres gangadkomst via BS1/f_SVT1 til gnr/bnr 29/52, der gangadkomsten går videre mot 

Rådhusparken.    

3.1.9 Takform og møneretning 

Ny bebyggelse innenfor felt BS1 skal ha flate tak/pulttak. Eksisterende bebyggelse innenfor felt BS2 

og BS3 skal ikke endre dagens takform og møneretning.  

3.1.10 Estetikk og byggeskikk 

BS1: Bygningsmassen med tilhørende uteoppholdsareal skal utformes slik at disse samspiller både 

estetisk og bruksmessig, og bidrar til å gi området en klar identitet. Bebyggelse skal gis en detaljering, 

materialbruk og fargesetting som bidrar til at området samlet fremstår med et helhetlig preg og med 

tydelig volumoppbygging. Det høyeste bygget på felt BS1 tillates en utforming og materialitet som 

avviker fra de øvrige byggene og som bidrar til å artikulere bygget som et viktig punkt i bybildet. 

Bebyggelsen skal ha variasjon i høyder. Enkeltbyggene skal brytes ned volummessig ved hjelp av 

sprang i fasade og/eller ulike etasjehøyder.  

Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede 

arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg og 

ventilasjonsanlegg m.m. innpasses i den arkitektoniske utformingen. 

Forhager/terrasser skal avgrenses mot fellesarealer med hekk/beplantning/enkle bygningselementer.  

Underetasjens (parkeringsanleggets) vegg mot Elvarheimgata skal være lukket og ha materialbruk og 

utforming som står i sammenheng med fasadeutformingen for 1. etasje. Hovedmateialet skal være 

tre. Det skal i søknad om rammetillatelse redegjøres for de løsninger som er valgt. 

BS2: Bebyggelsens utforming, inngangsparti og fasademessige preg skal være tidstypisk for sin 

arkitektoniske stilepoke. Bebyggelsen tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at 

eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til dokumentert tidligere utsende. Dette gjelder også 

ved eventuell gjenoppbygging.  

BS3: Bebyggelsen tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes 

uendret eller føres tilbake til dokumentert tidligere utsende.  Ev ny bebyggelse skal videreføre 

enkelte arkitektoniske særtrekk ved den eksisterende – jfr § 3.1.20. 

3.1.11 Materialbruk 

BS1: På gateplan (Storgata) skal nye fasader innenfor felt BS1 ut mot f_SGT1 og f_SGT2 være 

trekledte, og ha vindusandel på minst 50%, inkludert inngangsdører. Himlinger over gateplanet skal 

være utført i tre.  
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Øvrige nye fasader innenfor felt BS1 skal utføres i en kombinasjon av tegl og puss, med innslag av tre. 

Der hvor parkering er synlig over terreng skal denne fasaden være lukket og parkering tillates ikke 

eksponert mot gateplan. Det skal ifm med søknad om rammetillatelse redegjøres for hvordan nye 

fasader forholder seg til omkringliggende, eksisterende bebyggelse og dens materialitet og farge – ref 

§ 3.1.2.  

BS2: bebyggelsen innenfor BS1 skal ha stående trepanel. 

BS3: bebyggelsen skal ha tegl/murstein og lys puss som hovedmateriale i fasaden, men unntak kan tillates 

på gateplan.    

Felt BS1 

3.1.12 Sentrumsformål 

Felt BS1 reguleres til sentrumsformål, hvilket innbefatter forretninger, tjenesteyting, 

boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig 

grøntareal/uteoppholdsareal/lekeplass til bebyggelsen.  

På gateplan (Storgata) ut mot f_SGT1, f_SGT2 skal det  etableres utadrettet virksomhet i form av 

forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. Boliger tillates i første etasje ut mot o_SF1. Det 

tillates etablert støtterom for boligene som sykkelparkering, boder, tekniske rom og ev fellesarealer. 

Slike arealer kan ikke eksponeres mot gatetun. 

Fra 2. etasje og opp tillates det etablert boliger og/eller forretninger, tjenesteyting, kontor og 

bevertning. Det tillates ikke etablert forretninger for plasskrevende varer eller andre tiltak som 

krever tilrettelagt trafikkavvikling.  

3.1.13 Grad av utnyttelse 

Samlet bruksareal skal ikke oversige BRA = 11 850 kvm. I BRA medregnes ikke teoretiske eller 

underetasje helt/delvis under terreng. 

3.1.14 Plassering 

Bebyggelse over kote +193 skal splittes i fem bygningskropper, og minimum avstand mellom 

motstående fasader skal være 6 meter. Arealer på gateplan der bygningskroppen er trukket tilbake 

fra formålsgrense langs Elvarheimveien skal opparbeides ihht Gatebruksplanens krav til gatetun, eller 

de til enhver tid gjeldende normer, og skal framstå som en utvidelse av f_STG1. 

3.1.15 Byggehøyder 

Maks gesimshøyde er vist på plankartet. Det tillates etablert felles takterrasser på de inntrukne 

partiene av takene. Takterrasse over øverste etasje tillates ikke. Over regulert gesimshøyde tillates 

takoppbygg for trapp/heis/teknisk med inntil 4,5 m høyde på inntil 20% av takflaten. Rekkverk til 

takterrasse med høyde inntil 1,2 meter tillates. På takterrasser tillates pergolaer med høyde inntil 2,5 

meter over regulert gesimshøyde. Øverste etasjes fotavtrykk må være minimum 20% mindre enn det 
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for etasjen under. Dette kravet gjelder ikke for det høyeste huset.  (krav til at øverste boligetasje som 

%-andel av nest øverste, unntak av høyeste hus) 

Felt BS2 

3.1.16 Sentrumsformål 

Felt BS2 – Gimle – reguleres til sentrumsformål, hvilket innbefatter forretninger, tjenesteyting, 

boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning. På gateplan skal det etableres utadrettet 

virksomhet i form av forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. Det tillates etablert støtterom 

for boligene som sykkelparkering, boder, tekniske rom og ev fellesarealer. Slike arealer kan ikke 

eksponeres mot Storgata. Fra 2. etasje og opp tillates det etablert boliger og/eller forretninger, 

tjenesteyting, kontor og bevertning. Det tillates ikke etablert forretninger for plasskrevende varer 

eller andre tiltak som krever tilrettelagt trafikkavvikling. 

3.1.17 Grad av utnyttelse 

Samlet bruksareal skal ikke oversige BRA = 900 kvm.  

3.1.18 Plassering og form 

Bebyggelsen tillates ikke revet. Bebyggelsen tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning 

av at eksteriøret, herunder tak, materialbruk m.m. beholdes uendret eller føres tilbake til 

dokumentert tidligere utseende. Det samme gjelder ved eventuell gjenoppbygging. 

3.1.19 Byggehøyder 

Maks gesims- og mønehøyde er vist på kartet. 

Felt BS3 

3.1.20 Sentrumsformål 

3.1.21 Felt BS3 – Lunkegården – reguleres til sentrumsformål, hvilket innbefatter forretninger, 
tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning. På gateplan skal det 
etableres utadrettet virksomhet i form av forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 
Det tillates etablert støtterom for boligene som sykkelparkering, boder, tekniske rom og ev 
fellesarealer. Slike arealer kan ikke eksponeres mot Storgata. Fra 2. etasje og opp tillates det 
etablert boliger og/eller forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. Det tillates ikke 
etablert forretninger for plasskrevende varer eller andre tiltak som krever tilrettelagt 
trafikkavvikling.  
 

3.1.22 Grad av utnyttelse 

Samlet bruksareal skal ikke oversige BRA = 2 500 kvm.  

3.1.23 Plassering og form 

Ev ny bebyggelse skal videreføre enkelte arkitektoniske særtrekk ved den eksisterende. Dette gjelder 

særlig dagens materialbruk – lys puss og tegl – og samspillet mellom materialene. Teglfeltene, som skal 
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utgjøre mesteparten av fasaden mot Storgata, skal omgis av en ramme av lys puss. Tilbaketrukken 

toppetasje skal – som opprinnelig bygget – ha teglfasade mot Storgata. Den horisontale vindusrytmen 

mot Storgata skal – som i dag – bestå av tette felter, med 1 meters bredde, sammen med vinduer med 

bredde 1,25 meter. Videre skal nord- og sørfasadene være i lys puss. Første etasje mot Storgata skal ha 

samme glassandel som i dag, og mot gatetunene i nord og sør skal det på første etasje være minimum 

50% vindusandel.  

3.1.24 Byggehøyder 

Maks gesimshøyde er vist på kartet. 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (felt f_STG1, f_STG2, 
o_SGT1, o_SF1, o_SF2, o_SF3, o_SKV1, o_SKV2, f_SVT1 og SAA)   

3.2.1 Plankrav 

Ny(e) offentlige(e) samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur forutsetter detaljplan, herunder 
riggplan og terrengsnitt, godkjent av vedkommende veimyndighet, for gjennomføring av arealbruk 
og tiltak.  

Felt f_STG1, f_STG2 og o_SGT3 

 Alle gatetun skal opparbeides bymessig. De skal gjøres attraktive for ferdsel og opphold ved 
at det legges vekt på kvalitet ved valg av belegning, belysning, beplantning og møblering jf. 
Elverum kommunes til enhver tid gjeldende gatebruksplan. 

 Arealene skal være allment tilgjengelige 

 Felt f_STG1 og f_STG2 skal være felles for alle boliger innenfor planavgrensningen 

 Det skal etableres siktlinjer mot Glomma – fra Storgata via f_SGT2.   

Felt SAA 

Underetasjen reguleres til angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert 

med andre gitte hovedformål. I underetasje/kjeller tillates parkeringsanlegg, transportarealer, 

tekniske rom, trafo, ventilasjonsanlegg, lager og boder og eventuelle fellesarealer knyttet til de andre 

formålene innenfor planområdet. Gulvet kan ikke ligge under kote + 183,3. Krav til kotehøyde mtp. 

flom?  

Felt o_SF1, o_SF2, o_SF3, o_SKV1 og o_SKV2  

Fortau og kjøreveg skal opparbeides ihht til Elverum kommunes til enhver tid gjeldende 

Gatebruksplan og Vegnorm . Eksempelvis skal fortauskanter etableres med platekantstein av granitt. 

Felt f_SVT1 

Det skal tilrettelegges for gangtrafikk mellom Elvarheimgata og trapp opp til f_SGT2, og for 

gangtrafikk sørover til gnr/bnr 29/52. Ganglinjer skal utarbeides ihht til enhver tid gjeldende 

Gatebruksplan. 
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4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Bevaring av kulturmiljø (H570) 

Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges regional kulturminneforvaltning før det fattes vedtak. Med 
unntak av mindre tilbygg, tillates ikke eksisterende bebyggelse revet. Bebyggelsen tillates bare 
ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til 
dokumentert tidligere utseende.  

4.2 Hensynssone for flom (H320)  

Området er flomutsatt og regulert til faresone. Ved søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor 
BS1, utover tiltak vedr eksisterende bebyggelse, skal det dokumenteres at tiltaket ivaretar kravet til 
sikkerhet gitt i gjeldende tekniske forskrifter med veiledning. Det skal ikke etableres bebyggelse med 
lavere gulvkote enn 183,3. 

4.3 Hensynssone for VA-infrastruktur (H410) 
Området er utsatt for flom i Sagåa – som renner i kulvert gjennom planområdet. Ved etablering av ny 

bebyggelse i BS1, skal det sikres at kulverten er dimensjonert for å tåle 200-års flom – med gjeldende 

klimapåslag ved prosjekteringstidspunktet. Kulverten må gjennom utbyggingen hensyntas på en slik 

måte at det vil være mulig å kunne vedlikeholdes, rehabilitere og/eller skifte ut hele eller deler av 

kulverten, på en hensiktsmessig måte, også etter at utbyggingen er ferdigstilt.  

5 Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Før rammetillatelse (felt BS1/BS3) 
Før det gis rammetillatelse, med unntak av for mindre tiltak tilknyttet eksisterende bebyggelse, skal 

følgende foreligge: 

1. Godkjent situasjonsplan og utomhusplan – inkl redegjørelse for UU, samt redegjørelse for 
material- og fargebruk– ref § 3.1.2 

2. Detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg, inkl kulvert for Sagåas forløp gjennom 
planområdet. Detaljprosjekteringen skal også vise hvordan kravene stilt i § 4.3 er oppfylt, og 
disse skal være godkjent før rammetillatelse kan gis.  

3. Godkjent detaljplan for offentlige trafikkområder.  
4. Miljøtekniske undersøkelser med tilhørende godkjent tiltaksplan for håndtering av 

forurensede masser, samt miljøsanerings- og avfallsplan for samtlige bygg på eiendommen 
før rivetiltak startes. 

5. Geotekniske grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering.  
6. Støyvurdering som dokumenterer at støyforholdene er ivaretatt, i tråd med §§ 2.6 og 3.1.8.  
7. Dokumentasjon på at adkomst og vannforsyning for brannvesen jf. PBL 12-7 nr. 4 er ivaretatt, 

skal være godkjent. 
 

5.2 Før igangsettingstillatelse (felt BS1/BS2) 
Før det gis igangsettingstillatelse, med unntak av for tiltak vedr eksisterende bebyggelse, skal 

følgende foreligge: 
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1. Godkjent byggeplan for kommunal kjørevei og fortau.  
2. Riggplan 

 

5.3 Før bebyggelse tas i bruk (felt BS1/BS3) 
Før ny bebyggelse kan tas i bruk skal følgende være oppfylt: 

1. Felles uteoppholdsareal – for boligene i bebyggelsen som tas i bruk - skal være ferdig 
opparbeidet ihht utomhusplan, med unntak av ev sesongmessige arbeider, med frist 
påfølgende 15. juni. 

2. Offentlige trafikkområder – o_SF1, o_SF2, o_SF3, o_SKV2 - skal være ferdig opparbeidet ihht 
byggeplan godkjent av Elverum kommune,  

3. Anlegg for VA, overvannshåndtering og Sagåa skal være ferdig opparbeidet.  
4. Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg) være 

gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og godkjent.  
5. Opparbeidelse av gatetun samt stengsel for kjørende inn mot f_SGT1 skal være ferdig. Fortau 

langs denne strekningen skal være ferdig opparbeidet.   
6. Evt. avbøtende tiltak for støy skal være utført. 
7. Felles gårdsplass – f_SVT1 - skal være ferdig opparbeidet ihht utomhusplan. Riving av 

mellombygget på eiendom 29/32 skal være utført. 
8. Baldakinen på Lunkegården skal være revet eller tilbakeført til opprinnelig takutstikk. Kravet 

gjelder ikke for ev ny bebyggelse som erstatter Lunkegården.  
9. Renovasjonsanlegg, sykkelparkering og gangforbindelse mellom f_SGT2 og f_SVT1 skal være 

opparbeidet. 
 

 
 

  


