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N ORD-ODAL KOM M UNE

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Sentrum

Plannummer: 20170001

• Planen er datert: 16.05.2018, revidert 17.10.18
• Bestemmelsene er datert: 16.05.2018, revidert 17.10 .18
• 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 HENSIKTEN MED PLANEN

Reguleringsplan for sentrum er en overordnet plan f or utviklingen av sentrumskjernen på Sand. Hensikte n med
planen er å legge til rette for styrking og god utv ikling av tettstedet, samt sørge for at de offentli ge rommene og
infrastrukturen danner gode sammenhenger på stedet.

Det skal i utviklingen av Sentrum tilstrebes et lev ende og mennesketilpasset sentrum med fokus på høy
bokvalitet, bærekraftig utvikling, gode estetiske k valiteter, møteplasser i det offentlige rom, økt sy kkelbruk,
trygge gangforbindelser, detaljrike og varierte fas ader, miljømessig materialbruk og høy kvalitet på b yrom. Ny
bebyggelse skal gis et variert formspråk, utnyttels e og høyde.

Universell utforming skal være et bærende element i utviklingen av Sentrum. Det skal ved søknad om til tak
dokumenteres hvordan kravet til universell utformin g/tilgjengelig boenhet er ivaretatt.

Gående og syklende skal prioriteres i sentrum. Det skal legges opp til et oversiktlig og trafikksikker t gangvegnett
i kvartalene i sentrum.

Mulighetsstudie sammenfattet i rapport fra Vindvegg en datert desember 2017 er lagt til grunn for utarb eidelse
av reguleringsplanen, og skal brukes som et veilede nde dokument ved realisering av planen.

2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 I de enkelte delområder kan bygging ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av
området er etablert.

2.2 Før bygging innenfor delområdene kan iverksettes, s kal planer for veg, vann og avløp være godkjent ett er
bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

2.3 Før boenheter/næringsbebyggelse i område BBB1 og BS 4 tas i bruk skal den delen av hensynsonen for
grønnstruktur som grenser inntil, være ferdig oppar beidet .

2.4 Område o_GKG1 skal ferdigstilles samtidig med o_SKV 2.

2.5 Område BKB skal som helhet være opparbeidet parkmes sig, inkludert lekearealer/møteplass, før det kan g is
ferdigtillatelse til siste 1/3 av boenhetene innenf or område BBB1.
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2.6 Før arbeidene med fortau o_SF2 igangsettes skal inn kjøring til gnr. 35, bnr. 9 stenges, og det skal op parbeides
ny adkomst til eiendommen fra kjøreveg o_SKV1

3 FELLESBESTEMM ELSER

3.1 Ved søknad om tiltak skal det foreligge detaljert u tomhusplan. Hvilke forhold som skal redegjøres for i planen
avklares i forbindelse med forhåndskonferanse.

3.2 Det skal innenfor hvert delområde utarbeides en hel hetlig illustrasjonsplan som viser hvordan tiltaket forholder
seg til eksisterende byrom og bebyggelse. Illustras jonsplanen skal også vise hvordan delområdet som he lhet
påvirkes av tiltaket og hvordan området kan videreu tvikles ved fremtidige tiltak. Kommunen kan etter s kjønn
begrense størrelsen på området som skal inngå i ill ustrasjonsplanen.

3.3 Ny bebyggelse og anlegg skal utgjøre en formmessig helhet med god kvalitet i utforming og materialbruk . Det
skal tilstrebes variasjon i høyder og fasader, og o ppbrytning av store volumer. Det skal legges vekt p å god
landskapstilpasning og god kvalitet på utearealer.

3.4 Siktlinjer, solforhold og utsikt er viktige element er i byggingen av nye boenheter, og det skal ved sø knad om
tiltak redegjøres for hvordan disse forholdene er i varetatt. Det skal utarbeides en sol-/skyggeanalyse som viser
tiltakets virkning på utearealer og bebyggelse.

3.5 Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for lokal overvannshåndtering og sikring av flomveger. Før ti llatelse til
tiltak kan gis innenfor område BBB1 og BS4 skal det foreligge dokumentasjon for sikring av flomveger f ra disse
områdene samlet.

3.6 Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i a realplanlegging, T-1442/2016, skal følges ved reali sering
av reguleringsplanen. Før tillatelse til oppføring av støyfølsom bebyggelse i område BS1, BS2 og BS3 k an
gis, skal det dokumenteres at støy fra Bunesvegen o g Sentrumsvegen ikke overstiger kravene i gjeldende
retningslinjer. Før tillatelse til etablering av st øyende virksomhet kan gis skal det dokumenteres at støy fra
virksomheten ikke overskrider gjeldende retningslin jer for støy.

3.7 Før tillatelse til tiltak kan gis skal det gjennomf øres grunnundersøkelser og foreligge dokumentasjon om sikker
byggegrunn.

3.8 Fremføring av ledningsnett skal skje ved jordkabel. Luftstrekk er ikke tillatt innenfor planområdet.

3.9 Der det i plankartet ikke er avsatt byggegrense, sa mmenfaller byggegrensen med formålsgrense.

3.10 Avløp fra bygningene innenfor planområdet skal sikr es gjennom tilkobling til det offentlige avløpsnett et.
Bygningene skal tilkobles felles vannverk.

3.11 Nedgravde avfallsbrønner skal benyttes som renovasj onsløsning innenfor planområdet.

3.12 Varelevering skal ikke komme i konflikt med uteopph oldsareal eller adkomstsoner. Løsning for varelever ing skal
vises i utomhusplanen.

Parkering
3.13 Nye boenheter innenfor planområdet skal fortrinnsvi s ha parkering i parkeringskjeller. Det er krav om 1

biloppstillingsplass pr. boenhet.

3.14 For område BS4 gjelder i tillegg følgende norm for parkering: 1 biloppstillingsplass pr. 50 kvm BRA
forretningsareal, 1 biloppstillingsplass pr. 75 kvm BRA kontorareal, 1 biloppstillingsplass pr. 100 kv m BRA
lagerareal.

3.15 Biloppstillingsplass skal utformes i henhold til st atens vegvesen håndbok N100 og Nord-Odal kommunes v eg- og
gatenorm. I beregningsgrunnlaget for grad av utnytt ing skal det legges til grunn 18 kvm pr. biloppstil lingsplass
på bakkeplan. Parkeringsarealer i p-kjeller inngår ikke ved beregning av grad av utnytting.

3.16 Der det ifølge TEK er krav om parkering for forflyt tingshemmede gjelder følgende norm: For parkering m ed
inntil 10 biloppstillingsplasser skal det være avsa tt minimum 1 parkering for forflytningshemmede. For parkering
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med flere enn 10 biloppstillingsplasser skal minimu m 10 % være reservert forflytningshemmede.
Biloppstillingsplass for forflytningshemmede skal h a en bredde på 4,5 meter og en lengde på 6 meter.

3.17 Minst 25% av biloppstillingsplassene på offentlig p arkering og større parkeringsanlegg skal være tilre ttelagt for
el-bilparkering med tilgjengelig ladepunkt. Det ska l ved opparbeidelse av slike anlegg klargjøres for utvidelse av
antall plasser. I søknad om byggetiltak skal det re degjøres for hvordan dette er løst.

3.18 For boligbebyggelse skal det være felles sykkelpark ering tilsvarende 2 plasser pr. boenhet. Sykkelpark ering for
boliger skal fortrinnsvis plasseres nær inngang. Fo r forretning-, tjenesteyting og kontorbebyggelse in ntil 100
kvm BRA, skal det være 3 parkeringsplasser for sykk el. For forretning- tjenesteyting og kontorbebyggel se over
100 kvm BRA, øker antallet med 1 plass pr. 50 kvm B RA.

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

Boligbebyggelse BBB1
4.1 Innenfor området tillates blokkbebyggelse med gesim shøyde på inntil 13 meter (4 etasjer). For å oppnå

variasjon i høyde kan kommunen etter en konkret vur dering tillate en gesimshøyde på inntil 16 meter (5
etasjer) for enkeltbygninger i området. Bebyggelsen skal minimum ha en høyde på 10 meter (3 etasjer).
Høyden regnes fra gjennomsnittlig planert terreng r undt bebyggelsen. Bebyggelsen skal i størst mulig g rad
tilpasses opprinnelig terreng.

4.2 Innenfor området er det krav om minimum 20 kvm uteo ppholdsareal pr. boenhet, hvorav minimum 5 kvm skal
være privat og minimum 10 kvm skal være felles. Ute oppholdsarealet kan løses på bakkeplan, som balkong ,
terrasse eller takterrasse. Uteoppholdsarealet skal være ferdigstilt før boligene tas i bruk.

4.3 Som en del av felles uteoppholdsareal skal det for hver bygningsgruppe etableres en felles møteplass i nkludert
nærlekeplass for de minste barna. Møteplassen skal ha en størrelse på minimum 150 kvm og være godt egn et
til formålet. Nærlekeplassen skal minimum inneholde sandkasse, lekeapparat, benk og bord. Arealet tilk nyttet
hver bygningsgruppe skal være ferdigstilt før bolig ene tas i bruk. Det skal minimum være 3 slike plass er
innenfor området.

Sentrumsområde BS1-BS4
4.4 Sentrumsformål omfatter forretninger, kontor, tjene steyting og boligbebyggelse. Områdene skal bygges u t med

«bymessig» bebyggelse. Det skal være «åpne» fasader , fortrinnsvis utadrettet virksomhet og funksjoner som
orienterer seg mot gateplan i 1. etasje. Det tillat es ikke boligformål på gateplan.

4.5 I område BS1-BS3 tillates oppført bebyggelse med ge simshøyde på inntil 13 meter (4 etasjer). Kommunen kan i
spesielle tilfeller, der det er viktig for å skape helhet og variasjon i gateløpet, tillate en gesimsh øyde på inntil 16
meter (5 etasjer) for deler av bygning. Bebyggelsen skal minimum ha en høyde på 10 meter (3 etasjer).
Høyden regnes fra gjennomsnittlig planert terreng r undt bebyggelsen.

4.6 I område BS4 tillates oppført bebyggelse med gesims høyde på inntil 13 meter (4 etasjer). For å oppnå v ariasjon
i høyde kan kommunen etter en konkret vurdering til late en gesimshøyde på inntil 16 meter (5 etasjer) for
enkeltbygninger i området. Bebyggelsen skal minimum ha en høyde på 10 meter (3 etasjer). Høyden regne s fra
gjennomsnittlig planert terreng rundt bebyggelsen. Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses oppr innelig
terreng.

4.7 Innenfor områdene BS1-BS3 er det krav om minimum 5 kvm privat uteoppholdsareal pr. boenhet.
Uteoppholdsarealet kan løses på bakkeplan, som balk ong, terrasse eller takterrasse.

4.8 Innenfor område BS4 er det krav om minimum 10 kvm u teoppholdsareal pr. boenhet, hvorav minimum 5 kvm
skal være privat. Uteoppholdsarealet kan løses på b akkeplan, som balkong, terrasse eller takterrasse.
Uteoppholdsarealet skal være ferdigstilt før bolige ne tas i bruk.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB
4.9 Innenfor området skal det etableres lekeområde/park område. Det kan tillates oppføring av bebyggelse i

området som fremmer bruken av formålet og sentrum. Den kan for eksempel tillates oppført kafe/kiosk el ler
lignende. BKB skal være tilgjengelig for allmennhet en.

5 SAM FERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 1 2-5. ledd nr. 2)
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5.1 Alle regulerte samferdselsarealer er offentlige.

5.2 Kjøreveger, gang- og sykkelveger/fortau og gatetun skal utformes i henhold til statens vegvesens håndb ok
N100 og Nord-Odal kommunes veg- og gatenorm.

5.3 Kjøreveg o_SKV1 skal utformes som samlegate med tos idig fortau i samsvar med Nord-Odal kommunes veg- o g
gatenorm.

5.4 Kjøreveg o_SKV2 skal utformes som samlegate med ens idig fortau i samsvar med Nord-Odal kommunes veg- o g
gatenorm.

5.5 Gang- og sykkelveg o_SGS1 kan benyttes for kjøring til eiendommene.

6 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5. ledd nr. 3)

6.1 Regulerte grønnstrukturområder er offentlige.

6.2 Kombinert grønnstrukturformål o_GKG1 skal opparbeid es på parkmessig måte og det skal etableres turveg
gjennom området. Turvegen skal ha en bredde på mini mum 2 meter.

7 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

Frisiktsone (H140_1-6)
7.1 Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindre nde gjenstander høyere enn 0,5 meter over tilstøten de vegers

nivå.

Sone med særlige hensyn; grønnstruktur (H540_7)
7.2 Arealet innenfor hensynsonen skal opparbeides som e t landskapselement mellom bebygd areal og dyrket ma rk.

Området skal opparbeides på parkmessig måte og det kan etableres turveg gjennom området. Arealet skal
opparbeides etappevis og samtidig med utbygging av tilgrensende arealer i område BBB1 og BS4. Formålet med
en etappevis utbygging er å sikre drift av dyrket m ark inntil utbygging til bolig-/næringsformål blir realisert.

Sone med særlige hensyn; bevaring av kulturmiljø (H 570_8)
7.3 Bygningen skal bevares i sin form og materialbruk. Bygningens utvendige fasade skal ikke endres, men d et kan

tillates tilbakeføring dersom dette skjer på et dok umentert grunnlag. Eventuelle bygningsmessige tilta k skal
forelegges kulturminnemyndighetene for uttalelse.

Egengodkjent av Nord-Odal kommunestyre den

_________________________
Lise Selnes

ordfører


