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NORD-ODAL KOMMUNE 

 
 
 
Reguleringsbestemmelser til 
reguleringsplan Syverstuen boligområde 20080001 
Vedtatt : 03.05.2010 (sak 016/10) 
Revidert: 
 
Bestemmelsene knytter seg til reguleringsplankart med tittel:  
Syverstuen boligområde 20080001 
Målestokk 1: 1000 
Datert: 19.03.2010 
 
 

GENERELT. 
 
Det regulerte området omfatter følgende eiendommer : G.nr. 34 br. nr. 7, 23,  37,  66 og 223, samt del av 
G.nr. 34. br. nr. 1 og del av 57/10,  i  Nord Odal Kommune. 
 
 
Planområdet er regulert til følgende formål :  
  
BYGGEOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd  nr. 1.) 
Områder for boliger  
med tilhørende anlegg  B1, B2, B3, B4 og B5. 
 
LANDBRUKSOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd  nr. 2.) 
Landbruk   L 1 og L 2. 
 
TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd  nr. 3.) 
Rv- 24  
Intern kjøreveg   V 1  
Lundvegen   V 2 
Gang- og sykkelveg  GS 1, GS 2 og GS 3 
 
FRIOMRÅDER (PBL § 25, 1. LEDD nr. 4) 
Turveg    TU 1   
  
FAREOMRÅDE (PBL § 25, 1. ledd  nr. 5.) 
Høyspentlinje    
 
SPESIALOMRÅDE (PBL § 25, 1. ledd  nr. 6.) 
Friluftsområde  S 1   
Områder for Trafo T 1 og T 2 
Frisiktsone 
Bevaring av bygning  
 
 
FELLESOMRÅDE (PBL § 25, 1. ledd  nr. 7.) 
Lekeområde  Fe 1. 
Felles adkomst  FA 1. 
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For denne reguleringsplan gjelder Plan- og bygnings loven med de til enhver tid siste revideringer, lov
om kulturminner og planbestemmelser til kommuneplan , siste revisjon, vedtatt med hjemmel i Plan og
bygningslovens § 20-4, annet ledd, v/Nord Odal Komm une.

§ 1. FELLESBESTEMMELSER.

§ 1.1 Automatisk fredede kulturminner :
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdag es automatisk fredede kulturminner
som ikke tidligere er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører
kulturminnene og deres sikringssone på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører
arbeide i marken gjøres kjent med denne bestemmelse . Melding om funn skal straks sendes
samferdsel, miljø og plan v/kulturseksjonen. Hedmar k fylkeskommune, jfr. lov om
kulturminner § 8, annet ledd.

§ 1.2 I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk
1: 500/1:200, som også viser framtidige bygg og hvo rdan den ubebygde del av tomten skal
planeres og utnyttes. På kartet skal angis evt. for støtningsmur, areal for parkering, og den
terrengmessige behandling med høydeangivelse. Plass ering av bygninger skal angis i
koordinater ( Euref 89 sone 32 ). Terrengprofil ska l måles med utgangspunkt i eksisterende
veg forbi tomten. Høyde på grunnmur og nytt planert terreng angis i forhold til høyde på
veiens senterlinje eller høyde over havet.

§ 1.3 Oppføring av støyfølsom bebyggelse innenfor g ul støysone ( jfr. Støyberegning datert
25.02.2009 ), krever dokumentasjon som viser at kra vene til innendørs støynivå er i
henhold til gjeldende forskrift på søknadstidspunkt et. Det skal ved søknad om
byggetillatelse dokumenteres at minimum 100 m2 uteo ppholdsareal pr. boenhet skal
tilfredsstille kravene til utendørs støynivå, jf. Miljødepartementets retningslinjer.

§ 1.4 Kommunen skal påse at bebyggelsens form, fasa der og materialforbruk gir en god estetisk
løsning, er godt terrengtilpasset og at området fre mstår med et helhetlig uttrykk.
Den enkelte bolig skal ha hovedmøneretning langs t errengets høydekoter, frittstående
garasjer, boder, levegger og gjerder skal i materia lbruk og farger tilpasses bolighuset.
Bebyggelsen skal ha ikkereflekterende taktekking.

§ 1.5 Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor plan ens angitte byggegrenser. Frittliggende
garasjer og boder kan etter kommunens skjønn plasse res inntil 1 m. fra eiendomsgrense fra
veg. Dersom garasjen plasseres vinkelrett på veg sk al avstanden være min. 5 meter fra
eiendomsgrense mot veg.

§ 1.6 Bebyggelsen skal ha takvinkel mellom 18 og 30 grader. Takoppbygg og arker kan tillates
med inntil 1/3 av husets lengde. Takoppbygg og arke r skal ikke ha mønehøyde som er
høyere enn på hovedhuset.

§ 1.7 Det skal minimum avsettes 2 biloppstillin gsplasser pr. eneboligtomt. På tomter med
tomannsboliger/flermannsboliger skal det minimum av settes 1,5 biloppstillingsplasser pr.
boenhet. Ved søknad om igangsettelsestillatelse ska l plassering av garasje fremgå av
situasjonsplanen, selv om denne ikke skal oppføres samtidig med hovedhuset.

§ 1.8 Forstøtningsmurer skal på ingen steder være høyere enn 1,5 m over ferdig planert terreng.
Forstøtningsmurer skal bygges av eller forblendes med naturstein på synlige flater.

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

Kommentert [RJ2]: Tatt ut av bestemmelsene, videreført som
informasjon.

Kommentert [RJ3]: Tas ut. Kravet til søknad fremgår av plan-
og bygningsloven og tilhørende forskrifter og veile dning. Det
innføres i stedet bestemmelse om at kommunen kan kr eve utarbeidet
utomhusplan (se bestemmelse 1.1.)

Kommentert [RJ4]: Videreført i punkt 1.2

Kommentert [RJ5]: Videreført i 1.3

Kommentert [RJ6]: Videreført i 1.4

Kommentert [RJ7]: Videreført i 1.5. Forslag til endring av
takvinkel til mellom 15 og 35 grader.

Kommentert [RJ8]: Videreført i 1.6

Kommentert [RJ9]: Videreført i 1.7 og endret til
Forstøtningsmurer skal ikke overstige 1,5 meter ove r ferdig planert
terreng. Terrassering av terreng mellom boenheter i første og
andre etasje kan tillates med forstøtningsmurer i e n lengde av 3
meter fra fasadeliv og med en maksimal høyde på 2,6 meter over
ferdig planert terreng. Høyde på rekkverk kommer i tillegg.
Rekkverk skal utformes med stående spiler hvor mini mum 80% er
lysåpninger.
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§ 1.9 Skjæringer og fyllinger på den enkelte tomt skal ikke være høyere enn 1,5 m målt

vertikalt fra topp til bunn av skjæring / fylling.

§ 1.10 Før boligene innenfor planområdet kan tas i bruk, skal de være tilkoblet til det offentlige
avløpsnettet. Boligene må videre være tilkoblet fel lesanlegg for vannforsyning.

§ 1.11 Det tillates ikke etablering av luftstrekk av kabler til byggeområder innenfor planområdet.

§ 1.11 Veger, gang og sykkelveger og felles uteopp holdsarealer, herunder felles lekeareal skal
utformes etter prinsippet om universell utforming .

§ 1.12 Utførelsen av veganlegg skal skje på en mes t mulig skånsom måte.
Vegskjæringer og fyllinger skal jordkles og tilsåes . Grøfter og skråninger langs veger og
gangveger skal finplaneres og tilsåes.

§ 1.13 Boliger skal planlegges slik at minst et pl an har trinnfri adkomst. Husbankens krav til
livsløpsstandard skal legges til grunn for utformin g av bebyggelsen.

§ 1.14 Det er ikke tillatt å føre opp flaggstang i området.

§ 1.15 Skjæringer og fyllinger ut over regulert ve gbredde blir liggende inne på boligtomtenes eller
fellesområdets regulerte areal.

§ 2. BYGGEOMRÅDER.

§ 2.1 Område for boligbebyggelse, B1.

§ 2.1.1 Innenfor området tillates oppført enebolig /tomannsbolig eller rekkehus.
§ 2.1.2 Bygningers høyde skal ikke overstige 4,5 m . for gesims og 6,5 m. for møne, over

gjennomsnittlig planert terreng.

§ 2.2 Område for boligbebyggelse, B2 og B3 .

§ 2.2.1 Innenfor området tillates oppført enebolig /tomannsbolig
§ 2.2.2 Bygningers høyde skal ikke overstige 4,5 m . for gesims og 6,5 m. for møne, over

gjennomsnittlig planert terreng.

§ 2.3 Område for boligbebyggelse B4.

§ 2.3.1 Innenfor området tillates oppført eneboli g/ tomannsbolig eller rekkehus.
§ 2.3.2 Bygningers høyde skal ikke overstige 5m. f or gesims og 7,5 m. for møne, over

gjennomsnittlig planert terreng.

§ 2.4 Område for boligbebyggelse, B5.

§ 2.4.1 Tomt nr. 2 kan bebygges med enebolig/toman nsbolig. Tomt nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 kan
bebygges med enebolig/tomannsbolig eller rekkehus.

§ 2.4.2 Bygningers høyde skal ikke overstige 6,0 m . for gesims og 8,5 m. for møne, over
gjennomsnittlig planert terreng.

Kommentert [RJ10]: Videreført i 1.8

Kommentert [RJ11]: Videreført i 1.9

Kommentert [RJ12]: Videreført i 1.10

Kommentert [RJ13]: Tas delvis ut. Vegarealene er regulert og
stigningsforholdende kan derfor i liten grad tilpas ses.Opparbeiding av
veg følger av kommunens vegnormal, og dette legges til grunn for
planleggingen. Når det gjelder felles lekeareal så er det ivaretatt i
bestemmelse 3.3

Kommentert [RJ14]: Videreført i 1.11

Kommentert [RJ15]: Tas ut. Plan og bygningslovens
bestemmelser legges tilgrunn.

Kommentert [RJ16]: Videreført i 1.12

Kommentert [RJ17]: Tas ut. Det må sikres at eiendomsgrensene
harmonerer med den faktiske bruken og en generell b estemmelse som
dette kan gi ulemper knyttet til eierforhold og dri ft av veglegemet.

Kommentert [RJ18]: Videreført i bestemmelse 2.1. Det foreslås
at ordlyden i første setning enders til Innenfor området tillates
oppført boliger med inntil fire boenheter

Kommentert [RJ19]: Videreført i bestemmelse 2.2. Det foreslås
at ordlyden i første setning enders til Innenfor området tillates
oppført boliger med inntil fire boenheter. Det foresl ås videre at
Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde 6,0 met er
og maks mønehøyde 8,5 meter over gjennomsnittlig plane rt
terreng.

Kommentert [RJ20]: Videreført i bestemmelse 2.3. Det foreslås
at ordlyden i første setning enders til Innenfor området tillates
oppført boliger med inntil fire boenheter

Kommentert [RJ21]: Omformulert i bestemmelse 2.4 og 2.5:

Boligområde B5 Tomt nr. 2 kan bebygges med boliger med
inntil to boenheter. Tomt 3, 4 og 5 kan bebygges med b oliger
med inntil fire boenheter. Bebyggelsen kan oppføres m ed
maks gesimshøyde 6,0 meter og maks mønehøyde 8,5 meter
over gjennomsnittlig planert terreng.

Boligområde B6 Innenfor området tillates oppført boliger
med inntil fire boenheter. Bebyggelsen kan oppføres m ed
maks gesimshøyde 6,0 meter og maks mønehøyde 8,5 meter
over gjennomsnittelig planert terreng.
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§ 3. LANDBRUKSOMRÅDER.

§ 3.1 Landbruksiområder L 1 og L 2.

§ 3.1.1 Det tillates ikke oppføring av bygninger eller andre konstruksjoner i landbruksområdene.

§ 4. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER.

§ 4.1 Før boligene innenfor planområdet tas i bruk skal ny avkjørsel til fylkesveg 24 være
ferdigstilt og avkjørsler som er regulert stengt i reguleringsplanen, fjernes og terrenget skal
istandsettes på en tiltalende måte. Bestemmelsen gj elder ikke for veger som skal stenges
med bom. Se bestemmelse §§ 4.2.1 og 4.3.2.

§ 4.2 Kjøreveg V2, Lundvegen

§ 4.2.1 Før boligene innenfor planområdet tas i br uk skal Lundvegen (V2) stenges fysisk med
bom, slik som angitt i reguleringsplanen.

§ 4.3 Gangveger

§ 4.3.1 GS 2 skal ikke etableres før gang og sykke lveg GS 1, er etablert.

§ 4.3.2 Gang- og sykkelveg GS3 skal ferdigstilles før boligene innenfor planområdet tas i bruk.
GS3 skal stenges fysisk med bom som angitt i regule ringsplanen. GS3 kan brukes som
adkomst til boligene område B1 og B2.

§ 5. Friområder

§ 5.1 Turveg Tu 1

§ 5.1.1 Før boliger innenfor planområdet tas i bru k skal turveg Tu 1 være ferdigstilt.

§ 6. FAREOMRÅDER.

§ 6.1 Fareområde, høyspent.

§ 6.1.1 I området er det ikke tillatt å oppføre ko nstruksjoner som er i strid med formålet.
Fareområde høyspent, gjelder som fareområde inntil høyspentkabler er lagt i bakken.
Deretter utgår området som fareområde.

§ 6. SPESIALOMRÅDER.

§ 6.1 Friluftsområde FA 1

§ 6.1.1 Det tillates ikke oppføring av bygninger e ller konstruksjoner i området.
Området er en del av et større sammenhengende frilu ftsområde hvor det tillates vanlig
skogsdrift.

§ 6.2 Transformator T1 og T2

§ 6.2.1 I området er det avsatt plass for transfor matorstasjoner. Det kan benyttes enhetsstasjoner
av standardisert type. Det er ikke tillatt å oppfør e andre bygningsmessige installasjoner på
området.

Kommentert [RJ22]: Tas ut og erstattes med
grønnstrukturformål punkt 3 i bestemmelsene.

Kommentert [RJ23]: Omformulert og videreført i bestemmelse
4.2

Kommentert [RJ24]: Videreført i bestemmelse 4.3

Kommentert [RJ25]: Videreført i bestemmelse 4.4

Kommentert [RJ26]: Videreført i bestemmelse 4

Kommentert [RJ27]: Videreført i bestemmelse 4.5

Kommentert [RJ28]: Videreført i bestemmelse 3.2

Kommentert [RJ29]: Videreført i bestemmelse 6.2

Kommentert [RJ30]: Videreført i bestemmelse 5.1

Kommentert [RJ31]: Videreført i bestemmelse 2.6
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§ 6.3 Frisiktsoner

§ 6.3.1 Innenfor frisiktsonen skal det ikke være s ikthindrende gjenstander høyere enn 0,5
meter over de tilstøtende veiers nivå. Arealene i f risiktsonene må ikke på noe tidspunkt gis
slik bruk at fri sikt hindres.

§ 6.4 Bevaring av bygninger

§6.4.1 Bygning som i planen er avsatt til bevaring skal eksteriørmessig søkes bevart og
istandsatt i sin opprinnelige form og materialbruk.

§ 7. FELLESOMRÅDER.

§ 7.1 Felles Lekesområde Fe 1

§ 7.1.1 Felles lekeområde skal være felles for beb yggelsen innefor planområdet.
Bygninger og installasjoner som fremmer barn og ung es bruk av området kan tillates etter
skjønn fra kommunen. Området skal opparbeides etter prinsipp om universell utforming.

§ 7.2 Felles Adkomst FA1

§ 7.2.1 Felles adkomst FA1, skal være felles for tomt 2, 3 og 4 i område B5.

Kommentert [RJ32]: Videreført i bestemmelse 6.1

Kommentert [RJ33]: Videreført i bestemmelse 6.3

Kommentert [RJ34]: Videreført i bestemmelse 3.3. teksten er
justert, men innholdet i bestemmelsen er beholdt.

Kommentert [RJ35]: Videreført i bestemmelse 4.1


