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N ORD-ODAL KOM M UNE

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering Viksba kken 2

Plannummer: 20060001

• Vedtatt av kommunestyret i Nord-Odal: 26.09.2012, s ak 055/12
• Forslag til mindre endring av plan er datert: 26.04 .2018
• Forslag til mindre endring av bestemmelsene er date rt: 26.04.2018

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

Frittliggende og konsentrert boligbebyggelse (BFS1, BFS2 og BKS1)
1.1 Innenfor område BFS1 og BFS2 kan det føres opp frit tliggende eneboliger. Innenfor område BKS1 kan det føres

opp konsentrert småhusbebyggelse inntil 3-mannsboli g. Boligene skal oppføres innenfor regulerte
byggegrenser. Frittliggende garasjer/uthus mv. kan tillates plassert utenfor byggegrensen, i en avstan d på
minimum 2 meter fra regulert felles adkomst. Dersom garasje plassere vinkelrett på adkomstvegen skal
avstanden minimum være 6 meter.

1.2 For hver boenhet skal det avsettes minimum 2 bilopp stillingsplasser. Enebolig med utleieenhet skal ha 3
biloppstillingsplasser.

1.3 Framføring av kabler skal skje under bakken, fortri nnsvis sammen med framføring av veg, vann- og avløp .

1.4 Bygningene skal plasseres slik at de bryter minst m ulig med naturpreget og annen bebyggelse i området.
Hovedhus, uthus mv skal ha mest mulig ensartet og s ammenhengende form i valg av materialer som klednin g,
vinduer, taktekking og farger.

1.5 Bebyggelsen kan oppføres med inntil 1,5 etasjer. Ma ks mønehøyde er 7,5 meter over gjennomsnittlig plan ert
terreng. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel m ellom 20-35 grader. Mindre takoppbygg, arker og lig nende
kan tillates. Bebyggelsen skal ha ikkereflekterende taktekking.

1.6 Gjerder kan settes opp i tomtegrense, der det ikke er til hinder for frisiktsonen mot veg. Hekk kan be nyttes i
stedet for gjerde.

1.7 Bebyggelsen skal tilkobles det offentlige avløpsnet tet.

1.8 Alle boenhetene innenfor planområdet skal ha hovedf unksjonene på inngangsplanet. Med hovedfunksjoner
menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Av de tte følger at kravene til tilgjengelig boenhet gjel der, inkl
trinnfri adkomst til boenhet med maks stigning på 1 /20 fra garasje/biloppstillingsplass. Det skal ved søknad om
tiltak redegjøres for hvordan dette hensynet er iva retatt.

Renovasjonsanlegg (BRE)
1.9 Renovasjonsanlegget er felles for boenhetene innenf or planområdet. Det tillates oppført bygning innenf or

området så fremt bygningen oppføres utenfor frisikt sonen. Det skal være trinnfri adkomst fra boenheten e til
renovasjonsanlegget med maks stigning på 1/20.
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2 SAM FERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 1 2-5. ledd nr. 2)

2.1 Kjøreveg SKV1 er privat og felles for boenhetene in nenfor planområdet.

2.2 Kjøreveg SKV1 skal utformes i henhold til statens v egvesens håndbok N100 og Nord-Odal kommunes veg- og
gatenormal. SKV1 skal ha fast dekke og maks stignin g på 1/20.

3 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

Frisiktsone (H140_1)
3.1 Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindre nde gjenstander høyere enn 0,5 meter over tilstøten de vegers

nivå.

Egengodkjent av Nord-Odal kommunestyre den

_________________________
Lise Selnes

ordfører


