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NORD-ODAL KOMMUNE 
 

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering for 
VIKSBAKKEN 3A-B, GNR. 34 BNR. 232. 

 

Plannummer: 2020 0002 
 

 Planen er datert:    20.09.20 rev 11.11.2020 
 Bestemmelsene er datert:   20.09.20 rev 11.11.2020 
 Vedtatt av kommunestyret i Nord-Odal: <dato>, (sak xx/xx) 

 
 

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. 
Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturvernseksjonen, Hedmark 
fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 
 

1 GENERELT, REGULERINGSFORMÅL 
1.1 Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse med 

tilhørende veger, anlegg og grønnstruktur på eiendommen gnr. 34 bnr. 232.  
 

1.2 I planen er det regulert områder for følgende arealformål (PBL § 12-5): 
- 1: Bebyggelse og anlegg  

 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1) 
 

- 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Offentlig vei, Viksbakken (o_SKV1) 
 Privat felles avkjørsel (f_SKV2) 
 Grøft/sideareal til offentlig vei (o_SVG1-2) 

 
- Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Sikringssone; Frisikt (H140_1) 
 

- Bestemmelsesområde (PBL § 12-7 nr. 2) 

 Tillatte byggehøyder, #1-2 
 
 

2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
2.1 Innenfor planområdet kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for 

utbygging av området er etablert.  
 

2.2 Før bygging innenfor delområdene kan iverksettes, skal tekniske planer for veg, vann, avløp og 
overvann være godkjent etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.   

 
2.3 Før tillatelse til tiltak kan gis skal det foreligge dokumentasjon om sikker byggegrunn.   

 
2.4 Før det kan gis tillatelse til tiltak skal utomhusplan med arealregnskap MUA (jfr. § 3.1) være 

godkjent. Utomhusanlegg skal være ferdig opparbeidet før boligbebyggelsen kan tas i bruk. 
Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest 
15. juni etter at boligene er tatt i bruk. 
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3 FELLESBESTEMMELSER 
3.1 Ved søknad om tiltak skal det utarbeides utomhusplan med utfyllende dokumentasjon. 

Utomhusplanen skal godkjennes av Nord-Odal kommune og vise:  
 Bebyggelsens plassering og utforming, inkl. adkomst og inngangssoner 

 Kjøreadkomst, parkering og snøopplag 

 Koter på eksisterende og nytt terreng, inkl. overgang til tilstøtende tomt/eksisterende terreng  

 Opparbeidelse av uteområder med evt. forstøtningsmurer, gjerder, trapper, mv. 

 Tilgjengelighet, jfr. § 4.2 

 Område for renovasjon, jfr. § 3.6 

Følgende dokumentasjon skal følge utomhusplanen:  
 profiler/snitt/oppriss med nærliggende bebyggelse og eksisterende og nytt terreng  

 visualiseringer (3D modell, fotomontasjer el. lign) som viser tiltaket sett i sammenheng med 

nærliggende bebyggelse  

 sol-/skyggeanalyse, inkl. solforhold for naboeiendommer 

 arealoversikt MUA, jfr. § 4.4  

 
3.2 Kommunen skal påse at bebyggelsens form, fasader og materialbruk gir gode estetiske løsninger, 

er godt terrengtilpasset og at området framstår med et helhetlig uttrykk. Frittstående garasjer, 
boder, levegger og gjerder skal ha materialbruk og farger tilpasset bolighuset. Bebyggelsen skal 
ha ikkereflekterende taktekking.  

 
3.3 Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for lokal overvannshåndtering og sikring av flomveger. 

Overvann skal håndteres lokalt på den enkelte eiendom. 
 

3.4 Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2016, skal følges ved 
realisering av reguleringsplanen.   

 
3.5 Avløp fra bygningene innenfor planområdet skal sikres gjennom tilkobling til det offentlige 

avløpsnettet. Bygningene skal tilkobles felles vannverk.  
 

3.6 Det skal etableres felles renovasjonsløsning for området. 
 

3.7 Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sike at anleggsgjennomføring ikke 
medfører uakseptabel helse- og miljørisiko eller unødvendige ulempe/plager for omgivelsene.  

 
 

4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 ledd nr. 1) 
Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1) 

4.1 Det tillates konsentrert småhusbebyggelse, ref. H-2300 «Grad av utnytting»: 
- Småhus sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil tre målbare plan 
- Horisontalt-/vertikalt delte to- og firemannsbolig 

Tillatt grad av utnytting er 40% BYA.  
 

4.2 50% av boenhetene innenfor områdene skal ha hovedfunksjonene på inngangsplanet. Med 
hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Av dette følger at kravene til 
tilgjengelig boenhet gjelder for disse boenhetene, jf. plan- og bygningsloven og byggteknisk 
forskrift. Det skal ved søknad om tiltak redegjøres for hvordan disse kravene er ivaretatt.  
 

4.3 Tillatte byggehøyder for boligbebyggelsen er angitt med bestemmelsesområde #1-2 i plankartet, 
jfr. §7. 
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4.4 Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 150 m2 pr boenhet. Biloppstillingsplasser og areal 
brattere enn 1:3 inngår ikke i beregningsgrunnlag for MUA.  Privat balkong/terrasse og platting 
uten overbygg kan medregnes med inntil 15 m2 pr boenhet. Min 50 % av MUA-kravet skal være 
solbelyst kl 15:00 ved vårjevndøgn.  
 

4.5 Krav til 2,0 p-plass for personbil pr boenhet, hvorav min en i garasje/carport.  
Krav til min 2 p-plass for sykkel pr boenhet. 
Frittstående garasje/carport/sportsbod tillates plassert utenfor byggegrensen og inntil 1 m fra 
formålsgrense, forutsatt at det etableres skjerming mot nabo i form av vegetasjon/hekk.  
Maks byggehøyde for frittstående garasje/carport/sportsbod er 4,0 m over ferdig planert terreng. 
 

 
5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNSIKS INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5. ledd nr. 5) 
5.1 Vegene skal ha åpne grøfter for sikring av flomveger. Det tillates rør/kulverter ifm. kryssing av 

veger. 
 

5.2 Veg o_SKV1 er offentlig veg/Viksbakken. 
 

5.3 Veg f_SKV2 er privat felles avkjørsel for alle boenheter innenfor planområdet. Ansvar for drift og 
vedlikehold av veianlegget påhviler de samme enhetene.  

 
5.4 o_SVG1-2 er annen veggrunn, omfatter offentlig grøft/sideareal til o_SKV1/Viksbakken. 

 
 

6 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
Frisiktsone (H140_1) 

6.1 Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 meter over 
tilstøtende vegers nivå. 
 
 

7 BESTEMMELSESOMRÅDE (§ 12-7 NR. 2) 
7.1 Byggehøyde #1 

Boligbebyggelsen tillates oppført med maks gesimshøyde 7,0 m og maks mønehøyde 9,0 m. 
Maksimal byggehøyde skal måles fra ferdig planert terreng på bygningens høyeste fasade.  
 

7.2 Byggehøyde #2 
Boligbebyggelsen tillates oppført med maks gesimshøyde 4,0 m og maks mønehøyde 6,0 m. 
Maksimal byggehøyde skal måles fra ferdig planert terreng på bygningens høyeste fasade.  

 

 

 
 

Egengodkjent av Nord-Odal kommunestyre den  
<dato>, sak xx/xx 

 
_______________________ 

ordfører 


