
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
VIKSBAKKEN2 I NORD-ODAL KOMMUNE

PLAN-ID 20060001

I

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for de områdene
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrens e.

Planområdet er regulert som detaljregulering i sams var med plan- og bygningslovens § 12-3.

Det regulerte området er vist med plangrense på kar t, datert 24.01.2012 med en målestokk på 1: 500.

II

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er områ det regulert til følgende formål

BEBYGGELSE OG ANLEGG(PBL § 12-5, nr 1)

• Boligbebyggelse - frittliggende (sosi 1111)

• Renovasjonsanlegg (sosi 1550)

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

• Kjøreveg (sosi 2011)

III

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er områ det regulert til følgende hensynssoner:

SIKRINGSSONE
• Frisikt (sosi 140)



IV

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 2 gi s følgende bestemmelser om bruk av arealer,
bygninger og anlegg innenfor planområdet:

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

1.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

a) Områdene B01 – B06 er regulert til frittliggende bo ligbebyggelse.

b) Det kan føres opp frittliggende eneboliger innenfor byggegrensene fastsatt i plankartet. Tillatt
tomteutnyttelse er %BYA = 25%.Frittliggende garasje r/uthus kan tillates plassert utenfor byggegrensen i
en avstand på minimum 2 meter fra regulert felles a dkomstveg. Dersom garasjen plasseres med
innkjøring vinkelrett på adkomstvegen skal avstande n minimum være 6 meter.

c) Parkering skal skje på egen tomt. For hver tomt ska l det avsettes 2 biloppstillingsplasser. Enebolig m ed
utleieenhet skal ha 3 biloppstillingsplasser.

d) Framføring av kabler skal skje i jord, fortrinnsvis sammen med framføring av veg og vann.

e) Bygning beregnet for varig opphold skal sikres mot radon fra grunnen, dersom det ikke kan
dokumenteres at forebyggende tiltak ikke er nødvend ig.

f) Bygningen skal plasseres slik at den bryter minst m ulig med naturpreget og annen bebyggelse i området.

g) Hovedhus, uthus og eventuelt andre hus skal ha mest mulig ensartet og sammenhengende form i valg av
materialer som kledning, vinduer, takdekking og far ger.

h) Bebyggelse kan oppføres med inntil 1,5 etasjer. Det tillates mønehøyder inntil 7,5 m over gjennomsn ittlig
ferdig planert terreng.

i) Tak skal utformes som saltak med takvinkel mellom 2 0 – 35 grader, tilpasset formen på huset. Mindre
takoppbygg, arker og lignende kan tillates. Taktekn ingsmaterialene skal ha en ikke reflekterende
overflate.

j) Gjerder kan settes opp i tomtegrensen der det ikke er til hinder for frisiktsonen langs veg. Hekk kan
benyttes istedenfor gjerde.

k) Bebyggelse skal knyttes til det kommunale avløpsnet tet.

l) Alle boenhetene innenfor planområdet skal ha hoved funksjonene på inngangsplanet. Med
hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad o g toalett. Av dette følger at kravene til tilgjenge lig
boenhet gjelder, inkl trinnfri adkomst til boenhet en med maks stigning på 1/20 fra garasje/
biloppstillingsplass. Det skal ved søknad om igangs ettingstillatelse redegjøres for hvordan dette hens ynet
er ivaretatt.

m) Med byggesøknaden skal det følge situasjonsplan i 1 :500, snitt og dokumentasjon som viser:

• Plassering av bolig og garasje med gesims og mønehø yde. Høyde ved garasje og høyde ved inngang til
bolig skal påføres situasjonsplan.

• Atkomst, biloppstillingsplasser, opparbeidete utepl asser og annen bruk av uteområder
• Møneretninger/takutforming
• Snitt som viser bebyggelse samt eksisterende og opp arbeidet terreng.
• Skjæringer, fyllinger og terrengarbeider som er ove r 0,5 m skal vises på snitt og situasjonsplan

Kommentert [RJ1]: Tas ut. Fremgår av plan- og bygningsloven
og plankartet.

Kommentert [RJ2]: Endret og videreført i bestemmelse 1.1

Kommentert [RJ3]: Endret og videreført i bestemmelse 1.1.
Utnyttelsesgrad er tatt ut. Det fremgår av plankart et.

Kommentert [RJ4]: Videreført i bestemmelse 1.2

Kommentert [RJ5]: Videreført i bestemmelse 1.3

Kommentert [RJ6]: Tas ut. Fremgår av plan- og bygningsloven

Kommentert [RJ7]: Videreført i bestemmelse 1.4

Kommentert [RJ8]: Videreført i bestemmelse 1.4

Kommentert [RJ9]: Videreført i bestemmelse 1.5

Kommentert [RJ10]: Videreført i bestemmelse 1.6

Kommentert [RJ11]: Videreført i bestemmelse 1.7

Kommentert [RJ12]: Videreført i bestemmelse 1.8

Kommentert [RJ13]: Tas ut. Fremgår av plan- og bygningsloven
med forskrifter



1.2 Renovasjonsanlegg

a) Området R01 er regulert til felles renovasjonsanleg g. Renovasjonsanlegget er felles for boenhetene
innefor planområdet.

b) Det kan føres opp vegger og tak rundt beholderne så lenge dette ikke er til hinder for avfallavhending .
Innenfor sikringssonen – frisikt er slike innretnin ger ikke tillat jf. punkt 3.1.

c) Det skal være trinnfri adkomst med maks stigning på 1/20 fra boenhetene til renovasjonsbeholderne.

2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
a) Områdene V01 er regulert til kjøreveg og er felles adkomst for B01 til B06.

b) Samferdselsanleggene skal opparbeides som vist på p lankartet i samsvar med tekniske planer godkjent
av rette myndighet og i henhold til Håndbok 017 Veg og gateutforming fra Statens Vegvesen.

c) I alle samferdselsområder er det tillatt å legge og vedlikeholde nødvendige tekniske anlegg.

d) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av a nlegg for kjøreveg skal skje mest mulig skånsomt.
Skjæringer og -fyllinger skal behandles på tiltalen de måte.

e) V01 er regulert med en reguleringsbredde på 5,0m og en kjørebanebredde på 4,0m. V01 skal ha fast
dekke og maks stigning på 1/20

V

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis føl gende bestemmelser til hensynssoner innenfor
planområdet:

3 HENSYNSSONER

3.1 Sikringssone – Frisikt

• Innenfor frisiktsonene ved vegkryss tillates det ik ke sikthindrende gjenstander høyere enn 50 cm over
veibanen.

VI

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6 gi s følgende bestemmelser vedr verneverdier:

4 KULTURMINNER
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i området.

Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i
området, skal arbeidet stanses og melding sendes ku lturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner.

Vedtatt av Nord-Odal kommunestyre den 26.09.2012, s ak 055/12

Lise Selnes

ordfører

Kommentert [RJ14]: Videreført i bestemmelse 1.9

Kommentert [RJ15]: Omformulert og videreført i bestemmelse
2.1

Kommentert [RJ16]: Omformulert og videreført i bestemmelse
2.2

Kommentert [RJ17]: Tas ut. Fremgår av planformålet.

Kommentert [RJ18]: Tas ut. Håndteres gjennom byggesaken.

Kommentert [RJ19]: Første del tas ut. Fremgår av
reguleringsplanen. Siste setning videreføres i best emmelse 2.2

Kommentert [RJ20]: Videreført i bestemmelse 3.1

Kommentert [RJ21]: Tas ut. henvisningen til kulturminneloven
er gjengitt i innledning.
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