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KORSHOLEN, utvidelse langs Johansrudvegen

A. Planbeskrivelse

0.0 Planomradet

0.1 Tiltakshaver

0.2 Formål

0.3 Kulturminner

0.4 Eks. planer

Planområdet ligger i Bruvoll, i Nord-Odal kommune, i tilknytning til
Korsholen boligområde. Planen er en utvidelse av tidligere regulert
område. Adkomst til området er fra FV 261 langs Johansrudvegen.
Avstand til Sand er ca 8 km.

Hele planområdet
Byggeområder for frittliggende
smahusbebyggelse (B1, B2, B3)
Omrader til vegformal

Areal (daa)
ca.23
ca.20

ca. 3

Nord-Odal kommune er grunneier og tiltakshaver for opparbeiding av
byggeomradet

Planområdet omfatter begge sider av Johansrudvegen. På nordøstlig
side av vegen ligger det 7 tomter i skrånende terreng mot sørvest
(81). Det er lagt opp til i planen at det skal bygges boliger med
sokkeletasje. Sørvest for vegen er det en grus- og sandforekomst som
danner et platå som smalner av mot nord. I denne delen av
planområdet er det planlagt 7 tomter (B2 og B3). Det er lagt
begrensninger på mulighetene for sokkeletasje og 1 ½ - etasjes
bygninger for noen av tomtene i disse byggeområdene av hensyn til
utsikten for den øvrige bebyggelsen.

I tillegg til formål nevnt i tabellen over omfatter planen arealer til
turveg, miljøstasjon/avfallsdunker og felles atkomster til tomtene.

Som følge av reguleringen skal feristen flyttes til grensen av
planområdet lenger nordøst langs Johansrudvegen. Gjerdet som i dag
avgrenser utmark fra innmark og boligområde skal legges rundt,
utenfor, planens begrensning.

Det er funnet to kulturminner innenfor planområdet. Funnene er
automatisk fredete, og er avmerket på plankartet med rune - R på
tomt nr 12. Dette er tjæremiler trolig fra yngre jernalder/middelalder.
Kulturminnene er automatisk fredet etter Lov om kulturminner av 9.juni
1978 $$ 3, 4, 6, 0g 8. Tjæremilene er ikke regulert inn som
spesialområde bevaring. Kostnader ved eventuelle arkeologiske
granskninger/utgravninger bekostes av tiltakshaver, jfr. Lov om
kulturminner § 10. Det skal tas kontakt med fylkeskommune i god tid
før tiltak settes i gang.

Deler av området er tidligere regulert i reguleringsplanen ?? ,
utarbeidet av?. Denne planen er senere revidert av Nord-Odal
kommune den ? .
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0.4 Generelt

0.5 Regulerings-
formal

Reguleringsplanen kommer i tillegg til gjeldene plan- og bygningslovs
forskrifter og vedtekter stadfestet av Nord-Odal kommune.

Planområdet er delt inn i følgende reguleringsformål:

1. Byggeområder

2. Landbruk

Boliger

3. Offentlige trafikkområder Kjøreveg m/fortau
Annen veggrunn (avkjørsler)

4. Friområder Turveg

5. Fareomrade

6. Spesialomrader

7. Fellesområder

8. Fornyelsesområder

9. Kombinerte formål

Frisiktsone

Felles avkjørsel
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B. Bestemmelser til reguleringsplan

1 Felles bestemmelser
1.1

2 Byggeområder

Reguleringsbestemmelsene gjelder i tillegg til plan- og bygningsloven
med forskrifterog de alminnelige bygningsvedtektene for Nord-Odal

kommune.

1.2 Innenfor reguleringsgrensen skal arealene brukes som vist på planen
og forklart med farge.

1.3 Soknad om godkjenning skal presenteres med situasjonsplan som
etter utvalgets skjønn gir tilstrekkelige opplysninger til at det kan tas
stilling til søknaden i forhold til reguleringsplanen.

1.4.1 Eksisterende vegetasjon skal skånes i størst mulig utstrekning. Felling
av større trær ut over det som er nødvendig for klargjøring av
vegtraseer, byggegroper og lignende skal unngås. Hvor bygge- og
anleggsarbeid har medført skade på mark og vegetasjon, skal tidligere
markflate restaureres så langt råd er, med mindre vedkommende
areal ellers skal inngå i hage/parkanlegg.

1.5 Kommunen kan nekte etablert virksomhet eller utendørs lagring og
lignende som etter kommunens skjønn vil være skjemmende for
strøket, eller til ulempe for omgivelsene. Kommunen kan i særskilte
tilfeller forlange skjerming for innsyn.

2.1 I byggeområdene skal bebyggelsen (eksklusiv garasje/uthus)
plasseres innenfor de viste byggegrensene som angitt på planen.
Inntegnet husplassering og garasjeplassering er veiledende.
Bebyggelsen skal ha møneretning som vist på planen. Møneretning
regnes i byggets lengderetning. Ved byggesøknad skal det legges ved
situasjonsplan som viser bolig og dobbel garasje, selv om sistnevnte
ikke oppføres samtidig med boligen. Kommunen kan godkjenne
garasjeplassering inntil 2 meter fra regulert veg.

2.2 Prosent bebygd areal, %BY A, er vist på planen og angir den delen av
tomtearealet som bebyggelsen maksimalt kan dekke.

2.3 Tillatt bruksareal (T-BRA) skal under ingen omstendigheter overstige
400 kvm. Under begrepet bruksareal inngår også sokkeletasje og
garasje/uthus
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Landbruk

Kommunen skal påse at bebyggelsen får et harmonisk preg, med god

form, egnet materialbruk og fargevalg, slik at bebyggelsen får et

harmonisk preg, med god form, egnet materialbruk og fargevalg, slik

at den tilfredsstiller rimelige skjønnhetskrav både i seg selv og i

forhold til omgivelser og nabobygninger.

Frittstående garasje og eventuelt uthus skal ha tilsvarende utforming,
materialbruk og farge som hovedhuset.---------

Ubebygd del av tomten som ikke brukes til veg, biloppstillingsplass

eller lignende skal enten opparbeides som hage eller opprettholdes

med eksisterende vegetasjon og markflate som om nødvendig må

restaureres.

For tomtene 1-11 folger maks. monehoyde pa bebyggelsen av PBL S
70 nr. 1.Pa tomtene 12-14 er maksimal mønehøyde 6 meter. Høyden

måles i meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt

bygningen. Bygningene på tomtene 1-7 skal ha sokkeletasje. Det

tillates sokkeletasje på tomtene 8, 13 0g 14.

Den delen av en eventuell sokkeletasje som ligger over bakken, skal

ha en fasadebehandling tilpasset de øvrige fasader på huset. Høye,

avvikende og skjemmende sokler tillates ikke.

Bebyggelse på tomtene 12-- 14 skal ha saltak med takvinkel i

intervallet 229-27°. Bebyggelse pa tomtene 1- 11 skal ha takvinkel i

intervallet 38°-45° der det bygges mer enn en etasje. Dersom tomtene

1-11 bebygges i en etasje skal takvinkel være i intervallet 22°-27°.

Bebyggelse på tomtene 12-- 14 skal ha saltak med takvinkel i

intervallet 22°-27°. Bebyggelse på tomtene 1- 11 skal ha takvinkel i

intervallet 38°-45° der det bygges mer enn en etasje. Dersom tomtene

1- 11 bebygges i en etasje skal takvinkel vere i intervallet 22°-27°.

Taktekking skal utføres med tekningsmaterialer som har en ikke

reflekterende virkning.

For hver leilighet skal det være 2 biloppstillingsplasser på egen grunn,

i tillegg til garasje/carport.

Vann og avløp samt adkomst skal være ferdigstilt før tomtene

bebygges.
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3 Offentlige
trafikkområder

3.1 Området er forbeholdt selve veibanen, samt veibanens
skulderoppbygning og eventuelt framtidig fortau. Vegskråninger skal
tilsås eller på annen måte behandles slik at de faller sammen med
omgivende terreng.

4 Friområder

4.1 Turvegen skal gis en enkel opparbeidelse.

Fareomrader

5 Spesialområder

5.1 Kommunen skal påse at avkjørsler til offentlig vei er oversiktlig og
mest mulig trafikksikre. Kommunen kan påby de nødvendige tiltak.
Frisiktsonen skal ha fri sikt over en høyde på 0,5m over de tilstøtende
veiers plan. Arealene i frisiktsonen må ikke på noe tidspunkt gis slik
bruk at fri sikt forringes eller hindres.

5.2 Før opparbeiding av byggetomt nr 12 skal det foretas arkeologiske
granskninger/utgravninger av to tjæremiler angitt med rune - R i
plankartet.

6 Fellesområder

6.1 Tomtene 2 og 3, 4 og 5 samt 6 og7, skal ha felles avkjøringer som
vist på planen.

6.2 Tomtene 9- 14skal ha felles miljøstasjon. Det er avsatt egne
områder for oppbevaring av avfallsbeholdere. Her kan det oppføres
bygg/ innretninger med utforming, materialbruk og farge som er
tilpasset øvrige bygg i feltet.

Fornyelsesomrader

Kombinerte formal


