REGULERINGSPLANFORAUSTVATN
REGULERINGSBESTEMMELSERTIL
I NORD-ODALKOMMUNE.
Dato for siste revisjonav planen 22.1O.86.
Dato for vedtak i bygningsrdet 17.O2.88.
vedtak 24.O3.88,sak 33/88.
Dato for kommunestyrets
Områdetreguleresfor følgendeformål:
1. Byggeomrder for:
1.1 Boliger
1.2 Forretning,kontor m.v.
1.3 Offentligebygninger
1.4 Almennyttigeformal
2. Landbruksområder
3. Trafikkomrader:
annet vegformål
Kjøreveg,parkeringsplass,
Gang- og sykkelveg
4. Friomrader
:
5• Fareområder
flomfare
El. høgspentledning,
6. Spesialomrader:
anlegg,friluftsområde
kommunaltekniske
7. Felles avkjørsel

1. BYGGEOMRiDER

1.1 Boliger

$1

I områdeneskal det oppføresbolighusmed tilhorendegarasje/boder
innenforde viste grenserog med slik plasseringog monteringsom
vist på plankartet.

§

2

I områdesom omfattertomtene 35 - 41 kan bygningsrådetvedta en annen
tomtedelingoghusplasseringennplankartetviser, slik at bebyggelsen
som rekke- kjedehusel.l.
utformessammenhengende
Forøvrigskal husplassering,etasjetallog moneretningveresom vist i
planen.
Der tomtedelingoghusplasseringikkeer fastsatti planen, avgjør
bygningsrådetdette etter en detaljertbebyggelsesplanforhver enkelt
eller grupperav eiendommer.

3
Garasjekan plasseresinntil 1 m fra nabogrense.Det kan også tillates
at naboerbygger garasjermed felles vegg i nabogrense.
Garasjerskal ha saltak/valmettak med samme takvinkel-og samme
e utvendigfargebruksom hovedhuset.
fasadematerialog

Max. utnyttingsgrad
for de enkelteområderer angitt på planen.
U-gradener forholdetmellom brutto golvarealog netto tomteareal.
U-gradener eksklusivgarasje/uthus.
"Bebyggelsens"
grunnflateskal under ingen omstendighetoverstige
20 % av tomtensnettoareal.
"Bebyggelse"omfatter
bade hovedhusog garasje/uthus.

§ 5
Hus skal fortrinnsvisplassereslavt i terrengetog hustype
tilpassesslik at høge grunnmurerog skjæringerog oppfyllinger
mest mulig unngås.
Der høg grunnmurikke kan unngås eller ved underetasje,skal
hovedetasjensfasademateriale
trappesetter terrenget.Underetasjensfasade skal ha samme materialbrukogfarge som husets
ovrigefasader
1.2 Porretnin, kontor m.v.

§ 6
I områdetkan ba.reoppføresbygningersom har forretningi 1. etasje
2. etasjekan nyttes til bolig.

3.

Trafikkomruder.

§

7

Bolighussom ikke ligger til kjøreveg,kan ha biladkomstfra
gang-/sykkelveg.

§

8

Frisiktsonerskal holdes fri for sikthindrende
vegetasjoneller
annet i en høgde over 0,5 m fra tilstøtendeveger.

4.

Friomrader.

$9
Planen med påskrifter bindendefor beva.ringavvegetasjonog
bruk av friområdene.

6.

Friluftsomr&de.

$ 10
Skogsdrifti områdetmå skje på en slik måte at det forblir
skogkledt

$ 11
Fellesbestemmelser.
Alle hus skal ha saltak/valmettak. Tekkingsmaterialende
skal ikke
vere lyse eller blanke.

