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Bestemmelseri reguleringsplani henhold til PBL§ 12-7.
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PLANEN
SHENSIKT
Hensiktenmed planener å regulerenye eneboligtomtertilknyttet et etablert boligområde.

2

FELLESBESTEMMELSER
(pbl § 12-7)

2.1

Estetikk
Kommunenskalved sin behandlingav søknadom byggetillatelsepåseat bebyggelsenfår god form og
materialbehandling,og at bygningerfår en harmoniskog god utførelsemed hensyntil takvinkel,
møneretning,fargesettingog materialvalg.Kravetgjelderogsåuthus og garasjerm.m.

2.2

Arkeologiskekulturminner
Dersomdet i forbindelsemed tiltak i markenoppdagesautomatiskfredete kulturminner som tidligere
ikke er kjent, skalarbeidet stansesi den utstrekningdet berører kulturminneneeller deres
sikringssonerpå fem meter. Det er viktig at ogsåde som utfører arbeidet i markengjøreskjent med
dennebestemmelse.Melding om funn skalstrakssendesHedmarkfylkeskommunev/
Kulturminneavdelingen,
jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

2.3

Terrenginngrep
Terrenginngrepskalutf ørespå en skånsommåte. Bebyggelseog andre tiltak skalplanleggesslik at det
blir minst mulig synligesår i terrenget. Under byggearbeiderskaldet etterstrebeså ta vare på noe av
den eksisterendevegetasjonen.
Grøfter, vegskjæringer,fyllinger og andre sår i terrenget arronderesog revegeteresså raskt som mulig
etter inngrepet.

2.4

Tilretteleggingfor bevegelseshemmede
Tilgjengelighetfor alle skali størst mulig grad sikresgjennomuniversellutforming, jf. Forskriftom
tekniskekrav til byggverk (TEK17).

2.5

Støy
Retningslinjerfor behandlingav støy i arealplanleggingT-1442 2016 eller senereversjonerskalgjelde.
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2.6

Radon
Alle bygningerfor varig opphold sikresmot radonkonsentrasjoni inneluft over 100 Bq/m³. Dersom
radonfarenfor den enkelte tomt ikke er avkreftet, skaldet gjørestiltak mot radonstrålingved bygging.

2.7

Tekniskeanlegg
Detaljplaner for tekniske anlegg(veg,vann,avløp)utformes i tråd med kommunensVA-norm. I
detaljplaneneskaltilstrekkeligslokkevannsikres.
Vedetableringav nye, og utskifting av eksisterendestikkrenner,skaldissedimensjonerestil å tåle
minimum 200-års-flom.
Framføringav elektrisitet, telefon mm. skalskjemed jordkabel.

2.8

Anleggsfasen
Utbyggerer ansvarligfor at det ikke oppstårunødvendigstøy og støvplagerfor omgivelsene,og at
vannog grunn som berøresav utbyggingenikke blir forurenset.
Utbyggerplikter å gjennomføretiltak for å sikreat anleggsarbeidetikke medføreruakseptabelhelseog miljørisiko,og at anleggsarbeidetikke medførerforurensningsspredning
eller fare for skadepå
helseog miljø. Byggherreforskriftenskrav til SHAskalleggestil grunn.
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER

3.1

Tekniskinfrastruktur
Detaljplanerfor alle tekniskeanlegg(veg,vann,avløp)skalgodkjennesav kommunenfør arbeidene
settesi gang.
Utbygginginnenfor BFS1-9 eller BFS12-20 kan først skjenår tekniskeanleggog samfunnstjenestersom
energiforsyningog vegnett er etablert.

3.2

Lek
Førførste ferdigtillatelsefor byggeområdenegis,skallekeplassværeetablert. Lekeplassenskalha en
enkel opparbeidelsei form av terrengutforming,utstyr og møbler.
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4

BEBYGGELSE
OGANLEGG(pbl § 12-5 nr. 1)

4.1

Frittliggendeboligbebyggelse(BFS1-20)

4.1.1

Terrengtilpasning
Bygningersplasseringog form skalbest mulig tilpassesterrenget på den enkelte tomt, bl.a. skal
unødvendigutsjaktingav terreng og høyefyllinger (stein/løsmasse)unngås.

4.1.2

Utnyttelsesgrad
Maksimalttillatt bebygdareal pr. tomt er BYA30 % inkludert garasje/uthus/anneks.
Biloppstillingsplasser
skalregnesmed i bebygdareal med 18 m2 per oppstillingsplass.
Tomtenekan ikke delesopp.

4.1.3

Bygningstype
- og byggehøyder
Byggehøyderskalberegnesetter terrengetseksisterendegjennomsnittsnivå.Dette er illustrert under
med figur fra Veilederen«Gradav utnytting» (utgitt 2014),fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Rødlinje visergjennomsnittsnivået,dvs.hvor høydenmålesfra.

For å sikreen best mulig terrengtilpasningskalhovedbygningpå tomtene BF6-12 skaloppføresmed
sokkeletasje.Hovedbygningmed sokkeletasjetillates oppført med gesimshøydeinntil 5,0 meter og
mønehøydeinntil 7,0 meter over ferdig planert terrengsgjennomsnittsnivårundt bygningen.Det
tillates takopplett / tverrøster/ arker inntil 1/3 av bygningenslengde,eller i maksimalt4,5 meters
lengde.Takopplett/ tverrøster / arker skalikke overstigehusetsmønehøyde.
Påde flatere tomtene BFS1-5 og BFS13-20 kan hovedbygningtillates uten sokkeletasje.Hovedbygning
tillates oppført med gesimshøydeinntil 6,5 meter og mønehøydeinntil 8,5 meter over ferdig planert
terrengsgjennomsnittsnivårundt bygningen.Det tillates takopplett/ tverrøster/arkerinntil 1/ 3 av
husetslengde,eller i maksimalt4,5 meterslengde.Takopplett/tverrøster/arkerskalikke overstige
husetsmønehøyde.
Synliggrunnmurover planert terreng skalikke overstige0,7 meter. Høyeresynliggrunnmurkan
godkjennespå begrensededeler av bygning, eksempelvisi skråningeller ved innebygdgarasje.
Garasje,uthus og anneksskalunderordneseghovedbygning.
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4.1.4

Byggegrenser
Generellbyggegrenseer 4m fra tomtegrense.
Frittliggendegarasjer/carport/bod på inntil 50m2kan godkjennes2m fr a SKV2-4, såfremt åpningenpå
garasjen/carportenikke venderut mot vegen.

4.1.5

Fasade, tak og farger
Bygningeneskledningskali hovedsakværeav tre. Bebyggelsenskalfortrinnsvisha en dempet farge
innen rødskalaen,brunskalaeneller gråskalaen.Materialeneskalværematte i overflaten.Mindre
detaljer, som f.eks.vinduer og vindskier,kan gisavvikendefarger.
Bygningeneskali hovedregelha skråtakformmed takvinkelminimum 18 grader.Kommunenkan
godkjenneannentakform etter søknad.
Takmaterialet skalha en mørk og matt fargevirkning.Blanketakplater er ikke tillatt.
Det tillates etableringav solcellepanelpå tak.

4.1.6

Parkeringog garasje
Påhver tomt skaldet avsettesoppstillingsplassfor minst to biler. Garasje/carportregnessom
biloppstillingsplass.

4.1.7

Vannog avløp
Boligerskalkoblestil fellesanleggfor vann og avløp. Kravetgjelderikke for garasjer,uthus og anneks.
Overflatevann/takvann/drensvann
håndterespå egeneiendom.

4.1.8

Gjerderog installasjoner
Eventuellgjerding skalutføres på en slik måte at dyr/menneskerikke kan kommetil skade.Høydepå
gjerdekan væreinntil 1,1 meter.

4.1.9

Sideareal
Delerav sidearealtil veg(skjæring/fylling)tillates lagt innenfor regulert boligformål.Dette skalgjøres
slik at det på best mulig måte fremmer boligformålet.

4.1.10 Søknadom tiltak
I forbindelsemed søknadom tiltak, skaldet vedleggessituasjonsplani målestokk1:500(eller bedre)
som viseratkomst til eiendommen,eksisterendeog framtidig bebyggelse,avstander til
nabobebyggelse,
behandlingav eksisterendevegetasjon,terrengbearbeiding,evt. forstøtningsmurer,
avkjørseltil eiendommenog parkeringsløsninger.
Det skalvidereleggesved fasadetegninger,og det skalredegjøresfor fargebrukog vurderingav
ti ltakets estetiskesider,både i forhold til segselv,omgivelsene, tiltakets fjernvirkningog hvordan
bebyggelsener tilpasseteksisterendeterreng. Det skalvedleggesmålsatt snitt/perspektiv/profil av
tomta med planlagtbebyggelse.Det visesfor øvrig til 2.3 og 4.1.1 om terrengtilpasning.
4.2

Renovasjonsanlegg,
BRE1
BRE1 er felles renovasjonsplass
for tomtene innenfor planområdet.
Innenfor BRE1 tillates etableringav trafo. Det er et genereltbyggeforbudfor variginstallasjonerpå 5
meter rundt transformatorer.

4.3

Lekeplass,BLK1
Lekeplassenskaletableresmed terrengbearbeidingog enkel opparbeiding,i form av utstyr og møbler.
Innen områdeneskaldet settesopp lekeapparater,samt etableres av installasjonerog møbler som
fremmer områdets funksjonsom lekeplasserog/eller samlingssted
.

4

Detaljreguleringfor Solhellingaboliggrend– Reguleringsbestemmelser

5

SAMFERDSEL
OGINFRASTRUKTUR
(pbl § 12-5 nr. 2)

5.1

Atkomstveg
sKV1 omfatter kommunalveg ØvreMånaveg.
SKV2-4 er atkomstveger i boligområdet.Regulertvegbredde 5,0 m. Vegendimensjoneresfor lastebil
med kjøremønsterB (brannbil).Vegenskalvinterbrøytes.
Vegeneskalanleggesnaturlig i terrenget og slik at store terrenginngrepunngås.

5.2

Annen veggrunn– grøntareal
Annenveggrunnomfatter sidearealog grøfter langskjørevegeneinnen planområdet.
Det tillates å føre eksisterendevåtdragtil grøft langsvestsidenav SKV2.Grøftaskalgå åpenbortsett
fra der den krysseravkjøringer/veg.
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GRØNNSTRUKTUR
(pbl § 12-5 nr. 3)

6.1

Turveg/sti (GT1)
Stiensikrer forbindelsetil friområdenepå nordsidenav planområdet.Den skalopparbeidesog
vedlikeholdessom sti og tillates gruset.Regulertbredde 3,0 m.

6.2

Vegetasjonsskjerm,GV1
Vegetasjonsskjermen
skalskjermeboligområdetvisuelt fra det tilgrensendejordbrukslandskapet.
Eventuellbeplantninginnenfor området skalværemed stedligvegetasjon.Flatehogster ikke tillatt.
Plukkhogst,tynning og skjøtseler tillatt i den grad dette er et naturlig vedlikeholdav områdenesom
naturområder,eller for å bedre sol- og lysforhold.
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HENSYNSSONER

7.1

Sikringssonefrisikt (H140)
Sikringssonefrisikt knyttes til vegkryssinnen planområdet.Innen sikringssonentillates ikke
sikthindrendeetableringerhøyereenn 50 cm over tilstøtendevegsnivå.

Planmed bestemmelserer vedtatt av kommunestyret:

__________________ ________________________________________________________
Dato
Ordfører
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