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N ORD-ODAL KOM M UNE

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljreg ulering for
SÆTERSJØEN HYTTEFELT, DEL AV GNR. 29 BN R. 1 M.FL.

Plannummer: 20070003

• Planen er datert: 18.10.16, rev. 15.08.17
• Bestemmelsene er datert: 18.10.16, rev. 15.08.17
• Vedtatt av kommunestyret i Nord-Odal: **.**.**

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdag es automatisk fredete kulturminner som tidligere ik ke er kjent, skal
arbeidet stanses i den utstrekning det berører kult urminnene eller deres sikringssoner på fem meter. D et er viktig at også
de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med d enne bestemmelse. Melding om funn skal straks sende s samferdsel,
miljø og plan v/ kulturvernseksjonen, Hedmark fylke skommune, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd .

1 GENERELT, REGULERINGSFORMÅL

1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for etableri ng av nye hytter med tilhørende veger og anlegg på del av
eiendommen gnr. 29 bnr. 1, samt regulere eksisteren de fritidseiendommer og skogsområder i samsvar med
dagens bruk.

1.2 I planen er det regulert områder for følgende areal formål (PBL § 12-5):
- 1: Bebyggelse og anlegg

• Fritidsbebyggelse (F1 – F6, eksisterende og F7 – F1 5, nye)
• Energianlegg
• jernvarmeanlegg

- 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Veg (Veg 1- Veg 9)

- 5: Landbruks-, natur- og friluftsformål
• Skogbruk
• Friluftsformål

- 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag
• Friluftsområde i sjø og vassdrag

- Hensynssoner (PBL § 12-6, punkt a og punkt c)
• Faresoner; Høyspenningsanlegg (H370_1)
• Hensynssone; bevaring av kulturmiljø H570_2

2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 I de enkelte delområder kan utbygging ikke finne st ed før tekniske anlegg som er nødvendig for utbyggi ng av
området er etablert. Dette gjelder anlegg for elekt risitetsforsyning, felles avløpsanlegg med utslipps tillatelse,
vannforsyningsanlegg og anlegg for overvannshåndter ing.

2.2 Før utbygging av tekniske anlegg kan iverksettes, s kal byggeplaner for veg, vann og avløp være godkjen t av
kommunen.
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3 FELLESBESTEMM ELSER

3.1 Ved søknad om tillatelse til tiltak/rammetillatelse skal det foreligge situasjonsplan i målestokk 1:50 0 eller 1:200
som omfatter hele tomta. Planen skal være fagmessig utført og den skal redegjøre for utførelse og plas sering
av alle bygninger, adkomst, parkering, opparbeidels e av utvendig arealer etc.

3.2 Nye luftstrekk av kabler skal fortrinnsvis unngås. Framføring av elektrisitet fram til eller i nye byg geområder,
eller ved nyanlegg i eksisterende områder, skal skj e med jordkabel både for høyspent- og fordelingsnet t der
dette er forenelig med hensyn på terrenginngrep. De t samme gjelder kabler for telefon og TV m.v.

3.3 Større terrenginngrep eller planeringsarbeider till ates ikke, med mindre disse inngår i en plan som på forhånd er
godkjent av Nord-Odal kommune.

3.4 Eksisterende bekker tillates i utgangspunktet ikke lagt i rør, men det tillates rør/kulverter ifm. kry ssing av veger.
Det tillates også tiltak i og delvis omlegging av b ekker som flomforebyggende tiltak.

3.5 Avløp fra bygningene innenfor planområdet skal sikr es gjennom fellesanlegg som tilfredsstiller kommune ns krav
til rensing av avløp.

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

Fellesbestemmelser for fritidsbebyggelse
4.1 Flaggstenger og frittstående portaler etc. tillates ikke oppført.

4.2 Hytter på tomtene nr. 3, 4, 6, 9, 13, 17, 21, 22, 2 3, 28, 29, 24, 37, 38 og 39 skal ha trinnfri adkoms t fra
parkering til inngang med maksimal stigning 1:20, s amt tilgjengelig boenhet jfr. teknisk forskriftens § 12-2.

4.3 Tillatt bebygd areal (BYA) pr. tomt skal ikke overs tige 199 kvm. Tillatt bruksareal (BRA) for selve fr itidsboligen
skal ikke overstige 130 kvm. Det tillates kun én fr itidsbolig pr tomt. Tillatt bruksareal for uthus/ga rasje skal ikke
overstige BRA = 39 kvm.

4.4 Det skal på den enkelte tomt opparbeides minst to b iloppstillingsplasser pr. fritidsbolig.

4.5 Bebyggelsen skal plasseres slik på tomta at hensyne t til utsikt/sol for bakenforliggende bebyggelse bl ir ivaretatt
på en best mulig måte. Ved søknad om oppføring av f ritidsbolig, skal derfor plassering av uthus/garasj e også
framgå av situasjonsplanen. Godkjent situasjonsplan gjøres bindende for framtidige tiltak, men kan fra vikes
dersom en alternativ plassering ivaretar hensynet t il bakenforliggende bebyggelse på en like god eller bedre
måte.

Fritidsbebyggelse F1 – F9 og F12 – F15
4.6 Bebyggelsen skal i størst mulig grad terrengtilpass es med maksimum fyllinger/skjæringer på 1,5 meter.

Sokkeletasje tillates ikke. Bebyggelsen gis en enke l og helhetlig utforming med utgangspunkt i tradisj onell
byggeskikk. Vegger skal være i trepanel eller tømme r, eventuelt i kombinasjon med naturstein.

4.7 Hyttene skal ha naturfarger. Særlig skarpe farger t illates ikke, verken som hovedfarge eller som kontr astfarge
på vinduer, vindskier og grunnmur etc. Eventuelle s idebygninger skal være i samme farge som hovedbygni ng.

4.8 Fritidsboligen kan oppføres med mønehøyde inntil 6, 0 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng .
Uthus/garasje kan oppføres med maks mønehøyde 4,5 m eter og maks gesimshøyde 3,0 meter over
gjennomsnitt ferdig planert terreng.

4.9 Bygninger kan ha saltak eller sammensatt pulttak. F ritidsboligen skal ha takvinkel på mellom 16-32 gra der.
Uthus/garasje skal ha takvinkel på mellom 16-25 gra der. Hovedmøneretning skal være nord-sør. Taktekkin gen
skal utføres i ikke-reflekterende materialer.

Fritidsbebyggelse F10 – F11
4.10 Byggene innenfor feltene F10 og F11 skal framstå me d ensartet uttrykk etter prinsipp som vist på illus trasjon

nedenfor. Byggene må tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter.

4.11 Dersom denne bygningstypen ikke blir realisert inne nfor områdene gjelder bestemmelsenes pkt. 4.6 - 4.9 også
for F10 og F11.
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Energianlegg
4.12 Innenfor området kan det etableres energianlegg/tra fo. Det kan også plasseres vannforsyningsanlegg i

området.

Fjernvarmeanlegg
4.13 Innenfor området kan det etableres fjern-/nærvarmea nlegg. Det kan også plasseres vannforsyningsanlegg i

området.

Vann- og avløpsanlegg
4.14 Innenfor området kan det etableres renseanlegg. I t ilknytning til dette kan det også anlegges et mindr e bygg

med toalett, dusj og omkledningsrom. Det kan også p lasseres vannforsyningsanlegg i området.

5 SAM FERDSELSANLEGG OG TEKNSIKS INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5. ledd nr. 5)

5.1 Alle kjørevegene er private.

6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PBL § 12-5. l edd nr. 5)

Friluftsformål (Friluft 1 – Friluft 6)
6.1 Områdene er allment tilgjengelige jf. Pbl. § 12-7 n r. 14. I friluftsområdene er det ikke tillatt å dri ve virksomhet

eller oppføre byggverk eller anlegg som etter kommu nens skjønn er til hinder for områdets bruk som
friluftsområde. Det kan tillates mindre anlegg og b ygninger som fremmer bruken av friluftsområdene.
Eventuelle anlegg og bygninger samt adkomst til dis se skal utformes etter prinsippet om universell utf orming.

7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12, 6)

Friluftsområder i sjø og vassdrag
7.1 Områdene er allment tilgjengelige jf. Pbl. § 12-7 n r. 14. Innenfor områdene tillates det opparbeidet

badeplasser.

7.2 I tilknytning til Friluftsformålene tillates det an lagt inntil tre felles flytebrygger for småbåter og bading. Bryggene
skal ha enkel innfesting mot land. Plassering, utfo rming og størrelse må godkjennes av kommunen.

8 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)
Faresone; flomfare (H320_1)

8.1 Faresonen dekker område med potensiell flomfare. De t tillates ikke ny bebyggelse innenfor faresonen.

8.2 Ifm. tiltak og vedlikehold på Veg 1 og Veg 4 må hen syn til eventuell flom vurderes, og aktuelle foreby ggende
tiltak gjennomføres.

Fareområde; høyspenningsanlegg - punk a (H370_2)
8.3 Det tillates ikke bygningsmessige anlegg innenfor f areområdet. Nødvendige sikkerhetstiltak i anleggsfa sen skal

avklares med netteier.

Sone med særlige hensyn; bevaring av kulturmiljø - punk c (H570_3)
8.4 Innfor området er det rester av en tidligere jordkj eller. I en omkrets på 5 meter fra denne er det hen synssone

for bevaring av kulturmiljø. Det tillates ikke tilt ak som ødelegger eller forringer restene av jordkje lleren.

Egengodkjent av Nord-Odal kommunestyre den **.**.** , sak ***/**

_________________________
Lise Selnes

ordfører
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Prinsippillustrasjon for fritidsbebyggelse innenfor felt F10 og F11


