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NORD-ODAL KOMMUNE 
 

Reguleringsbestemmelser Sand Nord 
 

Plannummer: 19830002 
 

• Plankartet er datert:    01.02.2017  
• Bestemmelsene er datert:   01.02.2017 
• Vedtatt av kommunestyret i Nord-Odal:  

 
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 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

1.1 I de enkelte områder kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av 
området er etablert. Dette gjelder anlegg for elektrisitetsforsyning, vann- og avløp samt anlegg for 
overvannshåndtering. 

 
1.2 Før utbygging av tekniske anlegg kan iverksettes, skal byggeplaner for veg, vann og avløp være godkjent av 

kommunen.  
 

1.3 Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2012, skal følges ved realisering av 
reguleringsplanen. Før tillatelse til tiltak kan gis skal det dokumenters at støy fra industriområdet ikke overstiger 
gjeldende retningslinjer. Før adkomstveg KV2 tas i bruk, skal det innenfor området angitt som støyvoll i 
plankartet være opparbeidet en støyvoll med 3 meter høyde, slik det fremgår av støyutredning fra Rambøll 
datert 11.01.2017.  

 
1.4 Før adkomstveg KV2 tas i bruk skal eksisterende adkomstveger inn i planområdet stenges. Stenging av 

avkjørsler fremgår av plankartet.  
 

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 ledd nr. 1) 
 

Industri 
2.1 Ved søknad om tiltak skal det foreligge illustrasjonsplan i målestokk 1:500. Planen skal redegjøre for utførelse og 

plassering av bygninger, adkomst, parkering, samt utforming av eiendommens øvrige utearealer. 
 

2.2 Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for håndtering av prosess- og avløpsvann. Før det gis tillatelse til tiltak 
må det dokumenteres at valgte løsning er sikker i bruk, slik at lekkasje av forurensende stoffer til grunn, 
vassdrag og offentlig avløpsnett unngås. Bedriften skal til enhver tid ha retningslinjer for håndtering av 
forurensende stoffer ved uhell og daglige rutiner. Retningslinjene skal forelegges forurensningsmyndigheten og 
kommunen før nye produksjonslokaler tas i bruk. Forurensningsmyndigheten og kommunen kan kreve tiltak som 
sikrer en sikker avløpshåndtering.  

 
2.3 Utendørs lagerplass som etter kommunens skjønn kan virke skjemmende for området, kan nektes utnyttet til 

slikt formål eller forlanges skjermet for innsyn med gjerde eller annen skjerming.  
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2.4 Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensen angitt i planen. Utnyttelsesgrad er vist på plankartet. 

Gesimshøyde skal ikke overstige 13 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Nordvest i planområdet er det 
angitt særskilt byggegrense for plassering av mørteltårn. Tårnet kan oppføres med en gesimshøyde på maks 45 
meter over gjennomsnittlig planert terreng.    
 

 
3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNSIKS INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5. ledd nr. 2) 

 
3.1 Eiendomsform: 

• Kjøreveg KV1 er offentlig 
• Kjøreveg KV2 er offentlig 
• Kjøreveg KV3 er privat 
• Kjøreveg KV4 er privat 
• Gang- og sykkelveger og fortau er offentlige.  

 
3.2 Kjøreveger og gang- og sykkelveger/fortau skal utformes i henhold til Statens vegvesens Håndbok N100, veg og 

gateutforming. Gang- og sykkelveger og fortau skal ha en stigning som ikke overstiger 1:20. 
 
 

4 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5. ledd nr. 3) 
 

Friområde 
4.1 Området kan opparbeides med anlegg/bygninger som fremmer lek, rekreasjon og aktivitet. Arealet skal være 

skogkledd. Parkmessig skjøtsel gjennom tynning/rydding er tillatt.  
 
Vegetasjonsskjerm 1-2 

4.2 Områdene skal sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig med vegetasjon/skjerming mellom industriområdet og 
boligområdet. Kommunen kan, dersom det ikke er tilstrekkelig med vegetasjon og skjerming mot boligområdet, 
kreve opparbeidet jordvoll og beplanting.   

 
 

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

5.1 Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 meter over de tilstøtende 
veiers nivå.  
 

 
 
 

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

_________________________ 
Lise Selnes   

ordfører 


