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1.0 Fellesbestemmelser 
 
 
1.1 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. 
Eventuelle funn skal straks meldes til Hedmark fylkeskommune, 
kulturavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

 
1.2 Aktivitet i Felt C, E og G er begrenset til 2 hverdager pr. uke mellom kl 1000 

og 2100 og lørdager mellom kl 1000 og 1600, innenfor de rammer som er 
angitt reguleringsplanen, disse bestemmelser, samt annet lovverk. Brukere av 
Felt C og E-G, må samordne aktiviteten på hverdager, slik at det kun er 2 
hverdager med bruk. Det må annonseres i Glåmdalen hvilke ukedager som er 
avsatt til aktivitet. Begrensninger i antall dager og tidspunkter gjelder ikke for 
Felt D. 

 
1.3 I elgjakta er anlegget åpent kun lørdager mellom kl 1000 og 1600. Gjelder 

ikke for Felt D. 
 
1.4 Mesterskap, stevner osv. kan inntil fire ganger i året legges utenfor angitte 

dager og tidsrom. I tillegg tillates aktivitet fire søndager i tidsperioden 1. 
januar til 1. april.  Ved slik utvidet bruk skal grunneier på forhånd godkjenne 
tiltaket, og det skal annonseres i Glåmdalen. 

 
1.5  Aktivitet totalt må ligge innenfor de vurderinger som er lagt til grunn ved 

støyvurdering foretatt av Norconsult datert 10.06.2008. Ved høyere aktivitet 
må støysituasjonen  med skjermings- og dempingstiltak vurderes på nytt.  

 



1.6 Innen 1 år etter at planen er vedtatt skal støykravet som fremgår av 
støyberegningen fra Norconsult datert 10.06.2008, være innfridd. 
Støymålingene skal gjennomføres ved de boligene som i følge 
støyberegningen er mest støyutsatt. Målingene skal gjennomføres av uhildede 
personer når anleggene er i vanlig bruk. Dersom støymålingene ikke ivaretar 
kravene fastsatt i støyberegningen, må det foretas ytterligere tiltak for 
skjerming.  

 
1.7 Innenfor felt C, D og E, kan det oppføres bygninger/anlegg tilknyttet 

aktivitetene.  
 
1.8 Kommunen kan nekte bebyggelse som etter kommunens skjønn ikke er 

tilpasset omgivelsene, og bebyggelse som har uvanlig farge- og materialvalg, 
jf. plan- og bygningslovens § 74 nr. 2.  

 
1.9 Bygninger, veger, gangsystemer og felles uteoppholdsarealer, skal utformes 

etter prinsippet om universell utforming. 
 
1.10 Avløp fra bygg løses innenfor planområdet og skal tilfredstille kommunens 

krav til rensing av avløpsvann. 
 
1.11 Ved søknad om tiltak innenfor områdene skal det foreligge en situasjonsplan 

som viser terrengutforming, skjermingstiltak, parkering, adkomstveger, 
bygninger mv.  

 
2.0 Friluftsområde (Felt H) 
 
2.1 I områder regulert til friluftsområde skal trevegetasjonen og markdekket som 

hovedregel opprettholdes i sin opprinnelige tilstand. Det tillates imidlertid 
lettere opparbeidelse som fremmer områdets tilgjengelighet og bruk for 
allmennheten, herunder opparbeidelse og merking av turstier. 

 
2.2 Innenfor friluftsområdet er det ikke tillatt med noen form for bygge- og 

anleggsaktivitet. 
 

3.0 Fareområde, Pistolbane (Felt C) 
 
3.1 Området er begrenset til skyting med pistol og cal 22 rifle (salongrifle). 
3.2 All skyteaktivitet skal foregå inne på skjermet standplass.  
3.3 Støyskjerming må opparbeides som beskrevet i støyvurdering fra Norconsult 

datert 10.06.2008.  
 

4.0.0 Spesialområder 
 
4.1.0 Frisiktsoner 
 
4.1.1 Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende gjenstander høyere enn 

0,5 meter over de tilstøtende veiers nivå. Arealene i frisiktsonene må ikke på 
noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt hindres. 



 
4.2.0 Idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig (Felt E og G) 
 
4.2.1 Området regulert til idrettsanlegg- motocross/enduro (Felt E) kan opparbeides 

som baneanlegg for motocross, og store terrengarbeider tillates. Støyskjerming 
må opparbeides som beskrevet i støyvurdering fra Norconsult datert 
10.06.2008  med 5 meter effektiv skjerm. Skjerming anordnes som angitt på 
planen i form av voll eller voll/støygjerde. Det kan tillates annen plassering av 
støyskjerm, dersom kravene til støynivå nedfelt i støyvurderingen datert 
10.06.2008 er ivaretatt.     

 
4.2.2 Området regulert til idrettsanlegg-enduro (Felt G) skal i størst mulig grad 

holdes urørt. Enkel rydding av kjøreløyper tillates.  
 
4.2.3 Felt G tillates ikke inngjerdet. 
 
4.3.0 Kommunalteknisk anlegg (felt D) 
 
4.3.1 Område for anlegg i drift av kommunalteknisk virksomhet kan nyttes til 

slamdeponi, mellomlagring av masser fra anlegget, kvistmottak mv. 
Kommunen skal utarbeide en overvåkingsplan over området, som viser rutiner 
for måling av vannkvalitet i Trautåa. Det skal også utarbeides rutiner for å 
begrense lukt fra anlegget.  

 
4.4.0 Område for bevaring av kulturminner 
 
4.4.1 Arbeider og tiltak som medfører at kulturminne (K) skades, tildekkes, eller på 

annen måte utilbørlig skjemmes, er ikke tillatt. 
    
 

5.0 Kombinerte formål, Friluftsområde/enduro (Felt F) 
 
5.1 Friluftsområde gjelder elven med elvekanter. Enduro gjelder bruforbindelse 

mellom Felt E og G. 
 
5.2 Innenfor området tillates fundamenter for bruanlegg. Anleggstiltak skal ikke 

berøre selve elvekanten. 
 
5.3 Bruanlegget må anlegges på en skånsom og tiltalende måte, tilpasset nære 

omgivelser (elv, fangmurer mv.). 
 
5.4 Kjøring på bakken innenfor området tillates ikke. Unntatt er nødvendig 

kjøring i forbindelse med anleggsarbeid. 
 
5.5 Det må i forbindelse med anlegging av bruforbindelse legges til rette for at 

allmennhetens frie ferdsel langs elva ikke begrenses.  
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