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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 samferdsel, 
miljø og plan v/ kulturvernseksjonen, Hedmark fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 
 

 
 

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 1985 § 25, 1. ledd nr 1, inkl PBL 2008 § 12-5 ledd nr. 1) 
 

Fellesbestemmelser boligformål (B1, B2 og B3) 

1.1 Boligene skal ha saltak/valmet tak, hovedmøneretning skal følge koteretningen, og de skal tilpasses strøkets 

karakter med hensyn til utforming, materialbruk og farge.  

 

1.2 Takvinkel på bebyggelsen skal være mellom 15 og 35 grader.  

 

  
Område B1 og B3 

1.3 Innenfor områdene tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse. Det kan oppføres boliger med inntil to 
boenheter.   

 

1.4 Bebyggelsen kan være inntil 1 ½ etasje, med maksimal gesimshøyde på 4 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng.  

 

1.5 Det skal opparbeides minst to biloppstillingsplasser pr. boenhet. 

 

Område B2 

1.6 Innenfor området tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates oppført bolig med inntil 4 

boenheter. 

 

1.7 Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde på 4 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

 

1.8 Det skal opparbeides minst 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet.   

 

Kontor/lettindustri/kundesenter (B4) 

1.9 Området kan benyttes til kontor og lettindustri med tilhørende anlegg under betegnelsen 

næringshage/kundesenter. 
 

1.10 Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde på 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

 

1.11 Det skal opparbeides 1 biloppstillingsplass pr. 30 kvm BRA. Biloppstillingsplasser skal anlegges på egen grunn 

og/eller på felles parkeringsanlegg.  
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1.12 Områder som ikke er bebygd skal parkmessig behandles.  

 
Uteoppholdsareal/grøntareal 

1.13 Området inngår i uteoppholdsarealet for bebyggelsen i område B4. Det kan tillates bygge- og anleggstiltak som 

fremmer bruken av området som uteoppholdsareal/grøntareal.  
 

 
2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5. ledd nr. 5) 

 

2.1 Kjøreveg KV1 er offentlig. Veganlegget skal opparbeides i henhold til kommunens vegnormal.   

 

 
3 KOMBINERT GRØNNSTRUKTURFORMÅL – FRIOMRÅDE/VEGETASJONSSKJERM (PBL 2008 § 12-5, 

2. ledd nr. 3) 
 

3.1 Området kan opparbeides med anlegg/bygninger som fremmer lek, rekreasjon og aktivitet. Eierforholdet er 

offentlig areal.   
 

3.2 Arealer som ikke skal benyttes jf. punkt 3.1, skal være skogkledd. Parkmessig skjøtsel gjennom tynning/rydding 
er tillatt.  

 

4 FELLESOMRÅDER (PBL 1985 § 25, 1. ledd nr. 7) 
 

 Felles avkjørsel/parkering FA og FP 

4.1 Fellesarealet skal dekke parkeringsbehovet for de nærings- og fritidsaktivitetene som er innenfor områdene til 

gnr/bnr. 35/173, 35/135, 35/87 utenfor planen, og områdene B4 og FO1 innenfor planen. Avkjørsel til parkering 
skal være oversiktlig og trafikksikker.  

 

 
 

 
 

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

_________________________ 
Lise Selnes   

ordføre 


