Alvdalkommune

Vedtatt dato:
Dato for sistemindre endring:

Detaljreguleringsplanfor Steimosletta, Plan-ID 201804
Reguleringsbestemmelser
Saksnummer18/976
1. Planenshensikt
Hensiktenmed detaljreguleringener å åpne for detaljvarehandelpå allerederegulertearealer.
Planenviseren helhetlig adkomstsløsningfor området.Adkomsteneer planlagtslik at
sikkerhetshensynved utrykningfra brannstasjonblir ivaretatt. Planenblir videreoppdatert i samsvar
med faktisk og opparbeidetarealbruk.

2. Fellesbestemmelser
for hele planområdet
2. 1.Utnyttelsesgrad
Måleregleri gjeldendeveileder«Gradav utnytting – beregnings- og måleregler» skalleggestil grunn for all
beregning.

Der ikke annet er fastsattkan BYAværeopptil 90 %.

2.2 Estetikk
Nyebygningerskaltilpasseseksisterendebebyggelse.Ny bebyggelsemed tilhørendeuterom skalha god
estetiskutforming med fasadeoppdelingsompasserinn i området,og tilfører områdeten visuellverdi.
Storefasaderskaldelesopp hensiktsmessig
for ikke å virke for ruvendei landskapet.Det skalbrukesmest
mulig tre i fasadene.Bebyggelsen
skalha dempetfarge,og veggerog tak skalha matte flater.
Glassfasader
skalbrytesopp av ikke-reflekterendematerialer.Fargeneskaltilpassesomgivelsene
,
innenfor en fellesrammeav jordfargersamtvariasjonav rødt, gult og oker.
Bygningerskalha flate tak eller saltak,avhengigav hva somer best uttrykk for bygningenog det
helhetligebildet. Det tillates ikke blanketakplater.
2.3 Universellutforming og trafikksikkerhet
Vedsøknadom tiltak skaldet redegjøresfor hvordanuniversellutforming og trafikksikkerheter ivaretatt i
forhold til fremkommelighet. Det stilleskrav om trinnfri adkomsttil nye bygninger,og universelt
utformedeog trafikksikreganglinjermellom ulike formål (f.eks.mellom kafe/hotell og forretning).
Parkeringfor funksjonshemmede
skalha strategiskplasseringi forhold til ganglinjer.
2.4 Vannbårenvarmeog fjernvarme
Det skalbenyttesvannbårenvarmeog fjernvarmelevert innenfor området. Det stilles krav om tilknytning
til etablert anlegg.Tilretteleggingfor fornybarenergisomsolceller/solfangerei områdeter ønskelig.
2.5 Tekniskeanlegg/ infrastruktur
Etableringav V/A-anleggskalværei tråd med kommunensVA - norm. Byggog installasjone
r for elforsyningog kommunaltekniskeanleggtillates oppført innen reguleringsformålet(f.eks.trafo,
pumpestasjoner).
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Framføringav elektrisitet,telefon mm. skalskjemed jordkabel.
Vedetableringav nye,og utskiftingav eksisterendestikkrenner,skal dissedimensjoneresi henholdtil
statensvegvesenshåndbokN200.
Overflatevann/takvann/drensvann
håndterespå egeneiendomeller i fellesanlegg.Det skalvurdereså
infiltrere og fordrøyevannetgjennombruk av grønneflater, regnbedmv.

2.6 Byggegrenser
Byggegrense
fra vegregnesfra midtlinje vegog er:
- 20 m for Rv.3
- 15 m fra andreoffentligeveger
- 10 m fra private/interne veger
2.7. Støy
Retningslinje
r for behandlingav støyi arealplanlegging,
T-1442/2016,eller senereversjonerav denne,
skalværetilfredsstilt.

2.8 Kravtil avfallshåndtering
Det skalbenyttesnedgravdeløsninger,eller løsningerintegrert i bygningen,evt. overdekninger. Endelig
plasseringav avfallsanleggløsesi samrådmed renovasjonsselskap.

2. 9 Parkering
Parkeringfor næringensbehov,samtplassfor vareleveranser,snuplasserog snøopplag,skalløses
innenfor eget område.Parkeringsplasser
med mer enn 30 biler skaldelesopp med trær/busker.
Parkeringsanlegg
med 10 biloppstillingsplasser
eller mer, skalutstyresmed lademulighetfor el-bil ved
minst 10 % av plassene,minimum1 plass.
5 % av biloppstillingsplassene
skalværeavsatttil parkeringfor forflytningshemmede.Disse skalha best
mulig plasseringi forhold til inngangtil bygning.
Forretningerskalha minimum10 sykkelp-plasserunder tak pr 1000m2 BRA.

2.10. Rekkefølgekrav
2.10.1Flomsikring
Utbyggingkrever dokumentasjonav at krav til flomsikringer ivaretatt i henhold til 200 års flom + 0,5
m.
2.10.11Avkjørsel,parkeringog vegetasjonsskjerming
FØRBKB3, 4, 5, 6, 7 og 8 kan bebyggesskaladkomst,parkeringog vegetasjonsskjerm
ved arealformålet
væreetablert.
2.11 Skilt og reklameinnretninger
2.11.1 Søknadom plasseringog endringav skilt- og reklameinnretninger

Søknadom plasseringog endringav skilt og reklameinnretningerer i henholdtil plan- og
bygningslovens
§ 20-1 søknadspliktige.
Unntaker skilt- og reklameinnretningerinntil 3,0 m2 som
monteresflatt på vegg.Unntaketomfatter ikke monteringav flere skilt- og reklameinnretninger
på sammefasade.
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2.11.2 Søknadom nye skilt på bebygdeeiendommer

Når det søkesom tillatelsetil nye skilt på bebygdeeiendommerskaldet vedleggessituasjonsplan
somviserplassering,og fotomontasjeev. f argelagtfasadetegning/oppriss
i fargersom viser
hvordandette tilpassersegeksisterendeskiltingog bygningeneller områdetrundt. I tillegg skal
det vedleggesen beskrivelseav skilttype,materialbruk,bredde,høydeog tykkelsesamt valg av
belysningog belysningsstyrke.
2.11.3 Søknadom nye skilt på nye eiendommer

Når det søkesom tillatelsetil skiltingpå nye bygninger, skaldet vedleggesdokumentasjoni
samsvarmed pkt. 2.11.2. Fotomontasje,ev. fargelagtfasadetegning/oppriss.
Skiltpå grunnog
bygningskalinngåsomen del av prosjekteringen.
2.11.4. Antall skilt
Det skalfortrinnsvisbrukesett fasadeskiltpr. virksomhet.Når bygningenhar store fasader,kan det
ogsåtillates flere skilt der det passer.
2.11.5 Plassering
Skilt og reklameinnretninger på bygningerskalplasserespå husetshovedfasadeeller annenfasadei
tilknytning til dør. Følgendeplasseringav skilt/r eklameer ikke tillatt:
- Påmøne,takflate eller gesims
- Påstolper, master,gjerder,støyskjerme. l.
Markiserskalavgrensestil dør- og vindusåpningerog tilpassesbygget.
2.11.6 Utforming
Skilt skaltilpasses bygningenog områdetsegenart.Dette gjelder bådemht. plasseringog innbyrdes
grupperingi forhold til bygningog omgivelsersamt utforming og materialvalg(NS3041).Informasjon
om åpningstid,telefonnummer,internettadresse,produktnavnog lignendeskalvære underordnet
øvrig skilting.
Det skalfortrinnsvisværefreste skilt og symbolernår skiltet er montert på bygningen.Der det er
behovfor og/eller gis tillatelse til plateskilt skal bakplatenværetransparent(gjennomsiktig)eller ha
farge som tilpassersegbygningensfarger og arkitektur.
2.11.7 Vindusdekor

Vindusdekorskalutføressomfrest/konturskåretskilt på maks1/3 av vindusflatenog fortrinnsvis
benyttespå innsidenav vinduet.Plakaterog lignendelike innenforvinduet,somer beregnetfor
publikumpå utsiden,skalinngåsom del av skiltingen.Foliering som ikke er en del av skilting,kan
tillates somutsmykkingav fasaden.
2.11.8 Skiltbelysning

Vedf lere skilt på den enkeltebygningskaldet benyttessammetype lyskilde,og lysnivåetskal
ikke overstigedet generellelysnivåeti nærområdet.Reflekser og blendingskalunngås.
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2.11.9 Lysskilt

Lysskilthvor hele platen inngårsom lysflate,tillates ikke med unntakav logo hvor dette er
nødvendigog ellersgir en god tilpasning.Enkeltstående«lyskassebokstaver»
tillates der dette gir
en god tilpasning. Brukav neonlysgodkjennesikke.
2.11.10Flagg/Vimpel

Flagg/vimpeltillates ikke.

3. Bestemmelsertil arealformål
3.1 Bebyggelseog anlegg(§ 12-5 nr. 1)
3.1.1 Brannstasjon,Offentlig tjenesteyting,(o_BOP)
3,7 daa
Det tillates oppført bygningerog anleggsomer nødvendigfor brannstasjonen.
Vegerog parkeringsplasser/manøvreringsareal
skalha fast dekke.
Gesimshøyde
for flatt tak skalikke overstige8 m. Vedbruk av saltakskalmønehøydenikke overstige8 m.
Eiendommenhar adkomstfra o_SKV2.
3.1.2Energianlegg
(BE)
Det tillates oppført trafostasjon.
3.1.3Fjernvarmeanlegg(BFA)
1,4 daa
Innenforområdetkan det oppføresbygningerog anleggsomer nødvendigfor virksomhetenesbehov.
Gesimshøyde
for flatt tak skalikke overstige8 m. Vedbruk av saltakskalmønehøydenikke overstige8 m.
Eiendommenhar adkomstfra o_SKV2.
3.1.4Avløspsanlegg
– pumpestasjon(AV1-2)
Det tillates oppført pumpestasjon.
3.1.5. Kombinert bebyggelseog anlegg:

3.1.5.1Bensinstasjo
n/Vegserviceanlegg/N
æring(BKB1)
9,2 daa
Det tillates oppført bygningerfor bensinstasjon/vegserviceanlegg
og annennæring. Gesimshøyde
skal
ikke overstige8 m. BKB1har adkomstfra o_SKV1(RV3)og o_SKV2
. Alternativt gisadkomstfra ny o_SKV2
dersomdennetillates etablert, og dagensnordligeadkomstfra o_SKV1(Rv.3)stenges.
3.1.3.2 Bolig/Bensinstasjon/Vegserviceanlegg/
Næring(BKB2)
2,3 daa.
Det tillates oppført bygningerfor bolig, bensinstasjon/vegserviceanlegg
og annennæring. Gesimshøyde
skalikke overstige8 m. Eksisterendenordligeadkomstfra o_SKV1stenges(Rv.3) , og eiendommenfår
regulert ny adkomstfra o_SKV2,alternativt fra sørligeadkomstfra o_SKV1.Tekniskplan/prosjektering
skalgodkjennesav SVVfor kryssløsningfra Rv.3,o_SKV1.

3.1.3.3 Forretning/ Næring(BKB3)
11,6 daa
Det tillates oppført bygningerfor forretning og annennæring. Annennæringangissom:håndverk,
industri, kontor og lagervirksomhet.Gesimshøyde
skalikke overstige9 m. Det er regulertén avkjørselfra
o_SKV1,Rv.3, og to avkjørslerfra o_SKV2,dissekan forskyveslangsformålsgrensa.Avkjørsleneskal
plasseresi situasjonsplanved byggesøknad.
Tekniskplan/prosjekteringskalgodkjennesav SVVfor
kryssløsningfra Rv.3,o_SKV1.
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3.1.3.4 Forretning/ Tjenesteyting/ Næring/ (BKB4)
7,7 daa
Det tillates oppført bygningerfor forretning, tjenesteyting,annennæring.Annennæringangissom:
håndverk,industri, kontor og lagervirksomhet. Gesimshøydeskalikke overstige9 m. BKB4får
regulert to avkjørslerfra o_SKV2,dissekan forskyveslangsformålsgrensa.Avkjørsleneskalplasseresi
situasjonsplanved byggesøknad.
3.1.3.5 Energianleg
g/Forretning/Næring(BKB5)
0,7 daa.
Det tillates oppført bygningerfor energianlegg,forretning og annennæring. Annennæringangis
som: håndverk,industri, kontor og lagervirksomhet. Gesimshøydeskalikke overstige9 m.
BKB5har adkomstover BKB6fra SKV2
. Ved utbyggingav BKB6skaladkomsttil BKB5sikresog visesi
situasjonsplan.
3.1.3.6 Forretning/ Næring(BKB6)
8,5 daa
Det tillates oppført bygningerfor forretning og annennæring.Annennæringangissom: håndverk,
industri, kontor og lagervirksomhet.Gesimshøydeskalikke overstige9 m. Det er regulert to avkjørslerfra
SKV2,og én fra o_SKV2til varelevering.Dissekan forskyveslangsformålsgrensa.Avkjørsleneskalplasseresi
situasjonsplanved byggesøknad.
3.1.3.7. Forretning/Næring (BKB7)
15,2 daa
Det tillates oppført bygningerfor forretning og annennæring. Annennæringangissom kontor,
hotell/overnatting, bevertning, lager og campingplass. Gesimshøydefor flatt tak skalikke overstige8 m.
Ved bruk av saltakskalgesimshøydenikke overstige7 m, med begrensingpå takvinkelpå maks.25o.
Mønehøydenskalikke overstigekotehøyde490 m.o.h av hensyntil Grimshaugenog rammer for
omkringliggendebebyggelse.
BKB7har to adkomstervia SKV2, og to adkomstervia o_SKV2.Dissekan forskyveslangsformålsgrensa.
Avkjørsleneskalplasseresi situasjonsplanved byggesøknad.
Det tillates ikke gjennomkjøringmellom BKB7og
BKB8.Det tillates ikke gjennomkjøring for lastebilerfra o_SKV1(rv.3) langsSKV2til o_SKV2.
3.1.3.8 Bensinstasjon/Vegserviceanlegg/Forretning/
Næring(BKB8)
7,7 daa
Det tillates oppført bygningerfor bensinstasjon/vegserviceanlegg,
forretning og næring. Gesimshøydefor
flatt tak skalikke overstige8 m. Ved bruk av saltakskalmønehøydenikke overstige8 m. Nordgåendetrafikk
har enveiskjørtadkomstvia o_SKV1.Dissekan forskyveslangsformålsgrensa.Avkjørsleneskalplasseresi
situasjonsplanved byggesøknad.
Det tillates ikke gjennomkjøringmellom BKB7og BKB8.
BKB8har ogsåadkomstvia o_SKV3
.

4.

Samferdselsa
nleggog tekniskinfrastruktur

4.1 Kjøreveg
Vegerog avkjøringerskalopparbeidesiht. vegnormalN100og V121.
SKV2skalstengesfor gjennomkjøringfor lastebiler.

4.2 Gang- og sykkelvei
Områdetskalbenyttestil gang- og sykkelvei.
4.3 Annet veiareal
Tekniskeanlegg/ infrastrukturkan etableresinnenfor annet veiareal.
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5.

Grønnstruktur

5.1 Vegetasjonsskjerm
(GV1-12)
Det skaletableresen vegetasjonsskjerm
med buskereller trær på minimum 1,5 m for beskyttelse
mot vind, støy og støv fra veg- og landbruksarealer.Nødvendigskjøtselmå utføres.Områdeneskal
være åpnefor fri ferdsel.
GV.9, 10, og 11 kan opparbeidessom park. Det tillates etablert infotavler til knyttet reiseliv/ turisme.
Det tillates etablert benker,belysning,beplantningog andre elementersom innbyr til økt bruk av
området.

6.

Sikrings-, støy- og faresoner

6.1.1 Sikringssone,frisikt (H140_1-16)
Det skalikke væresikthindringerhøyereenn 0,5 m i sonen.Enkeltståendetrær og stolper kan
tillates. Avkjørslertil hovedveiopparbeidesi henholdtil vegnormalerfor Statensvegvesen,med
regulerte frisiktsonertilpassetveiensstandard,trafikk og fartsgrense.Frisiktsoneer vist på
plankartet.
6.1.2 Støysone,rød sone(H210)
Ved byggesøknadskaldet tas hensyntil og dokumenteresat bebyggelsemed tilhørendeuteplass
tilfredsstiller kravenei tekniskforskrift og T1442/2016.Ved overskridelseav anbefaltegrenseverdier
krevesstøydempendetiltak.
6.1.3 Støysone,gul sone(H220)
Ved byggesøknadskaldet tas hensyntil og dokumenteresat bebyggelsemed tilhørendeuteplass
tilfredsstiller kravenei tekniskforskrift og T1442/2016.Ved overskridelseav anbefaltegrenseverdier
krevesstøydempendetiltak.
6.1.4 Faresone,flomfare (H320_1-3)
Utbygginginnenfor flomsonenkrever dokumentasjonav at krav til flomsikringer ivaretatt i henhold
til 200 års flom + 0,5 m.
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