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N ORD-ODAL KOM M UNE

Reguleringsbestemmelser til Syverstuen boligområde

Plannummer: 20080001

• Vedtatt av kommunestyret i Nord-Odal: 03.05.2010
• Forslag til mindre endring: 29.11.2018
• Forslag til bestemmelser er datert: 29.11.2018

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 FELLESBESTEMMELSER

1.1 Ved søknad om tiltak kan kommunen kreve at det utar beides detaljert utomhusplan. Om kommunen vil kreve
slik plan, og hvilke forhold som skal inn i planen avklares i forbindelse med forhåndskonferanse.

1.2 Oppføring av støyfølsom bebyggelse innenfor gul stø ysone (jfr. Støyberegning datert 25.02.2009), kreve r
dokumentasjon som viser at kravene til innendørs st øynivå er i henhold til gjeldende forskrift på
søknadstidspunktet. Det skal ved søknad om byggetil latelse dokumenteres at minimum 100 m2
uteoppholdsareal pr. boenhet skal tilfredsstille kr avene til utendørs støynivå, jf. Miljødepartementet s
retningslinjer.

1.3 Kommunen skal påse at bebyggelsens form, fasader og materialbruk gir en god estetisk løsning, er godt
terrengtilpasset og at området fremstår med et helh etlig uttrykk. Den enkelte bolig skal ha hovedmøner etning
langs terrengets høydekoter, frittstående garasjer, boder, levegger og gjerder skal i materialbruk og farger
tilpasses bolighuset. Bebyggelsen skal ha ikkerefle kterende taktekking.

1.4 Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor planens an gitte byggegrenser. Frittliggende garasjer og boder kan
etter kommunens skjønn plasseres inntil 1 m. fra ei endomsgrense fra veg. Dersom garasjen plasseres vin kelrett
på veg skal avstanden være min. 5 meter fra eiendom sgrense mot veg.

1.5 Bebyggelsen skal ha takvinkel mellom 15 og 35 grade r. Takoppbygg og arker kan tillates med inntil 1/3 av
husets lengde. Takoppbygg og arker skal ikke ha møn ehøyde som er høyere enn på hovedhuset.

1.6 Det skal minimum avsettes 2 biloppstillingsplasser pr. eneboligtomt. På tomter med
tomannsboliger/flermannsboliger skal det minimum av settes 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Ved søknad
om igangsettelsestillatelse skal plassering av gara sje fremgå av situasjonsplanen, selv om denne ikke skal
oppføres samtidig med hovedhuset.

1.7 Forstøtningsmurer skal ikke overstige 1,5 meter ove r ferdig planert terreng. Terrassering av terreng m ellom
boenheter i første og andre etasje kan tillates med forstøtningsmurer i en lengde av 3 meter ut fra fa sadeliv og
med en maksimal høyde på 2,6 meter over ferdig plan ert terreng. Høyde på rekkverk kommer i tillegg.
Rekkverk skal utformes med stående spiler hvor mini mum 80% er lysåpninger.

1.8 Skjæringer og fyllinger på den enkelte tomt skal ik ke være høyere enn 1,5 m målt vertikalt fra topp ti l bunn av
skjæring / fylling.

1.9 Før boligene innenfor planområdet kan tas i bruk, s kal de være tilkoblet til det offentlige avløpsnett et. Boligene
må videre være tilkoblet fellesanlegg for vannforsy ning.
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1.10 Det tillates ikke etablering av luftstrekk av kable r til byggeområder innenfor planområdet.

1.11 Utførelsen av veganlegg skal skje på en mest mulig skånsom måte. Vegskjæringer og fyllinger skal jordk les og
tilsåes. Grøfter og skråninger langs veger og gangv eger skal finplaneres og tilsåes.

1.12 Det er ikke tillatt å føre opp flaggstang i området .

2 BYGGEOM RÅDER (PBL § 12-5 ledd nr. 1)

Boligområde B1
2.1 Innenfor området tillates oppført boliger med innti l fire boenheter. Bebyggelsen kan oppføres med maks

gesimshøyde 4,5 meter og maks mønehøyde 6,5 meter o ver gjennomsnittlig planert terreng.

Boligområde B2 og B3
2.2 Innenfor området tillates oppført boliger med innti l fire boenheter. Bebyggelsen kan oppføres med maks

gesimshøyde 6,0 meter og maks mønehøyde 8,5 meter o ver gjennomsnittlig planert terreng.

Boligområde B4
2.3 Innenfor området tillates oppført boliger med innti l fire boenheter. Bebyggelsen kan oppføres med maks

gesimshøyde 5,0 meter og maks mønehøyde 7,5 meter o ver gjennomsnittlig planert terreng.

Boligområde B5
2.4 Tomt nr. 2 kan bebygges med boliger med inntil to b oenheter. Tomt 3, 4 og 5 kan bebygges med boliger m ed

inntil fire boenheter. Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde 6,0 meter og maks mønehøyde 8,5
meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Boligområde B6
2.5 Innenfor området tillates oppført boliger med innti l fire boenheter. Bebyggelsen kan oppføres med maks

gesimshøyde 6,0 meter og maks mønehøyde 8,5 meter o ver gjennomsnittelig planert terreng.

Energianlegg-Trafo BE
2.6 I området er det avsatt plass for trafo. Det kan be nyttes enhetsstasjoner av standardisert type. Det e r ikke tillatt

å oppføre andre bygningsmessige installasjoner på o mrådet.

3 GRØNNSTRUKTURFORMÅL (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3)

Vegetasjonsskjerm (GV1 og GV2)
3.1 Områdene GV1 og GV2 kan beplantes og opparbeides me d jordvoller for skjerming av trafikkstøy. Før tilt ak kan

settes i verk, skal det utarbeides en detaljert uto mhusplan av området som helhet. Planen skal godkjen nes av
kommunen. Det er ikke tillatt å oppføre bygninger i nnenfor området. Eierforholdet er privat areal.

Turvei (o_GT)
3.2 Før boliger innenfor område B4 og B6 tas i bruk ska l turvei GT være ferdigstilt. Eierforholdet er offe ntlig areal.

Friområde (GF1 og GF2)
3.3 Friområdene GF1 og GF2 skal være felles lekeområde/ rekreasjonsområde for bebyggelsen innenfor

planområdet. Området kan opparbeides med anlegg/byg ninger som fremmer lek, rekreasjon og aktivitet.
Området skal opparbeides etter prinsippet om univer sell utforming. Arealene er private og felles for
eiendommene innenfor planområdet.

4 SAM FERDSELSANLEGG OG TEKNISK IN FRASTRUKTUR (PBL § 1 2-5. ledd nr. 5)

Eierforhold
4.1 SKV1-SKV3 er offentlig.

SKV4 er privat felles adkomst for tomt 2, 3 og 4 i B5 og 17 i B2
SKV5 er privat felles adkomst for tomt 2, 3, 4 og 5 i B5 og 6 i B6
SGS1-SGS3 er offentlig.
SVT1-SVT5 er offentlige.
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Krav til rekkefølge
4.2 Før boligene i område B3-B6 tas i bruk skal ny avkj ørsel til fylkesveg 24 (o_SKV1) være ferdigstilt og avkjørsler

som er regulert stengt i reguleringsplanen, fjernes og terrenget skal istandsettes på en tiltalende må te.
Bestemmelsen gjelder ikke for veger som skal stenge s med bom. Se bestemmelse 4.3 og 4.5

4.3 Før boligene innenfor planområdet tas i bruk skal o _SKV2 stenges fysisk med bom, slik som angitt i
reguleringsplanen.

4.4 Gang- og sykkelveg o_SGS2 skal ikke etableres før g ang- og sykkelveg o_SGS1 er etablert.

4.5 Gang- og sykkelveg o_SGS3 skal ferdigstilles før bo ligene innenfor planområdet tas i bruk. o_SGS3 skal stenges
fysisk med bom som angitt i reguleringsplanen. o_SG S3 kan brukes som adkomst til boligene område B1 og B2.

Utforming
4.6 Kjøreveger og gang- og sykkelveger skal utformes i henhold til statens vegvesens håndbok N100 og Nord- Odal

kommunes veg- og gatenorm.

4.7 Kjøreveg o_SKV1 skal utformes etter definisjonen bo ligveg i samsvar med Nord-Odal kommunes veg- og
gatenorm.

4.8 Kjøreveg SKV4 og SKV5 skal utformes etter definisjo nen felles avkjørsel (FA) i samsvar med Nord-Odal
kommunes veg- og gatenorm.

5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

Friluftsområde LF
5.1 Det tillates ikke oppføring av bygninger eller kons truksjoner i området. Området er en del av et størr e

sammenhengende friluftsområde hvor det tillates van lig skogsdrift.

6 HENSYNSONER (PBL § 11-8, jf PBL 12-6)

Frisiktsoner (H140_1 til H140_2)
6.1 Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindre nde gjenstander høyere enn 0,5 meter over de tilstø tende

veiers nivå. Arealene i frisiktsonene må ikke på no e tidspunkt gis slik bruk at fri sikt hindres.

Høgspent (H370_3 til H370_4)
6.2 I området er det ikke tillatt å oppføre konstru ksjoner som er i strid med formålet. Fareområde høg spent,

gjelder som fareområde inntil høgspentkabler er lag t i bakken. Deretter utgår området som fareområde.

Bevaring av kulturmiljø (H570_5)
6.3.1 Bygning som i planen er avsatt til bevaring skal ek steriørmessig søkes bevart og istandsatt i sin oppr innelige

form og materialbruk.

Egengodkjent av Nord-Odal kommunestyre den **.**.** , sak ***/**

_________________________
Lise Selnes

ordføre


