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STOR-ELVDAL KOMMUNE 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 

Rv.3, EVENSTAD-IMSROA SYD 
 

PlanID: 043020150500 
Dato: 26.10.2017 
Dato for siste revisjon: 18.12.2017 
Dato for vedtak i Stor-Elvdal kommunestyre:  
 

§ 1  FORMÅL 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbedring av Rv.3 mellom Evenstad og Imsroa 
syd med tilliggende områder, adkomster og lokalveger i Stor-Elvdal kommune. 
 
§ 2 REGULERINGSFORMÅL 
Området er regulert til følgende formål: 
 
 Bebyggelse og anlegg       (PBL § 12-5 2.ledd nr. 1) 
  Kombinert formål: Forretning/kontor   (BKB 1810) 
 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    (PBL § 12-5 2.ledd nr. 2) 
  Veg       (SV 2010) 

Kjøreveg      (SKV 2011) 
  Gang-/ sykkelveg     (SGS 2015) 

Gangveg/gangareal     (SGG 2016) 
Annen veggrunn – tekniske anlegg   (SVT 2018) 
Annen veggrunn – grøntareal    (SVG 2019) 
Holdeplass/plattform     (SH 2025) 

 
 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift  (PBL § 12-5 2.ledd nr. 5) 
  Landbruk      (L 5100) 
 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag     (PBL § 12-5 2.ledd nr. 6) 
  Naturområde i sjø og vassdrag    (VN 6610) 
 
 Hensynssoner       (PBL § 12-6) 
  Faresone – flomfare     H320  

  
Bestemmelsesområder      (PBL § 12-7)  

Midlertidig rigg- og anleggsområde for veg  #91 
Massefangdam inkl. tilkomstveg   #2 
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§ 3 FELLESBESTEMMELSER 
 
3.1 Terrengbehandling 

Hensynet til landskapet skal sikres gjennom videre arbeid i anleggsfasen. Terrengbehandling 
skal gjøres ferdig samtidig med resten av veganlegget. 
 

3.2 Frisikt 
Frisikt skal sikres i alle kryss og avkjørsler, jfr. Statens vegvesens håndbok N100. Det tillates 
ikke lagring på areal eller planting av trær innenfor frisiktlinjer. Arealene skal holdes fri for 
sikthindringer.  
 

3.3  Forurensning 
Tiltak for å minimere forurensning og avrenning til vassdrag skal konkretiseres gjennom en 
YM-plan. Denne skal utarbeides før gjennomføring av tiltak, og med oppfølging i anleggs- og 
driftsfasen. 
 

3.4 Kulturminner 
Ved rivning skal bygninger og strukturer med kulturminneverdier dokumenteres iht. krav om 
antikvarisk dokumentasjon, jfr. Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Hedmark pkt. 
6.36. 
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 Hedmark 
fylkeskommune v/Kulturminneavdelingen, jfr. Lov om kulturminner § 8 annet ledd. 
Før igangsettingstillatelse for rivning av bygninger med kulturhistorisk verdi skal dokumentasjon 

av disse sikres. En skal i denne sammenheng vurdere om byggene kan flyttes til et egnet sted. 
 

3.5 Jordressurser 
Spesielle hensyn tilknyttet jordressurser skal konkretiseres gjennom byggeplan, og med 
oppfølging i anleggsfasen. 
Matjordlaget skal tas vare på i anleggsperioden og tilbakeføres til areal med landbruksformål 
før anlegget avsluttes. 
 

3.6 Naturmiljø og biologisk mangfold 
Spesielle hensyn mot svartelistearter, eller spesielle hensyn tilknyttet naturtyper eller 
artsobservasjoner skal konkretiseres gjennom YM-plan. Denne plan skal være utarbeidet før 
gjennomføring av tiltak, og med oppfølging i anleggs- og driftsfasen. 
Anleggsarbeid i eller nær vassdrag skal utføres i perioder med lav vannstand. 
 

3.7 Støy  
Ved gjennomføring av tiltak langs eiendommer med boligfasader i rød og gul støysone skal 
mulige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyforhold inne og på uteoppholdsplass, jfr. 
grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, tabell 3, 
vurderes i samråd med grunneiere. 
Alle eventuelle støyskjermingstiltak skal ferdigstilles samtidig med resten av anlegget. 

 
3.8 Vassdrag og flom 

Ved gjennomføring av tiltak i elver og bekkeløp skal bruer og bekkegjennomføringer, herunder 
stikkrenner dimensjoneres for å kunne ta unna 200-års flom + sikkerhetsmargin. 
Alle tiltak skal gis en vassdragsteknisk utforming som sikrer at man unngår erosjon og 
masselagring. 
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3.9 Erstatningsbrønner 
For vannforsyningsanlegg, herunder brønner, som kan bli skadet som følge av utbyggingen 
av veganlegget, skal det før anleggsstart utarbeides en plan for erstatning av brønner og 
beredskap for midlertidig vannforsyning. 

 
§ 4 AREALFORMÅL (Plan- og bygningsloven § 12-5)  
 
4.1 Kombinert formål: Forretning/kontor 

Området BKB skal brukes til kombinert formål forretning/kontor, der forretning omfatter 
detaljhandel i form av dagligvare, kiosk etc. Kontorformålet omfatter kontor, privat 
tjenesteyting og lager. Fordeling mellom formålene kan avgjøres etter behov. 
Det tillates etablering av parkeringsplass på bakkeplan innenfor formålet.  
Antall parkeringsplasser: 1 plass per 60 m2 forretning/næringsareal 
 
Utnyttelsesgrad og høyder 
Område BKB kan ha en utnyttelse på maksimal %-BYA = 75 %. Bebyggelsen kan ha inntil to 
hovedetasjer, en maksimal gesimshøyde på 9,5 meter. Dersom oppføring av bebyggelse med 
mønetak, maksimal mønehøyde 12 meter.   
 
Byggegrenser 

Byggegrense til Rv.3 er 30 meter, parkeringsplasser kan tillates bygget 15 meter fra Rv.3. 
Byggegrense til øvrig vei er 10 meter. Alle tall målt fra senterlinje veg. 
 
Utforming 
Ved nybygg, tilbygg og ombygginger skal bebyggelsen tilpasses omgivelsene når det 
gjelder huskroppens dimensjoner, takform inkl. takutstikk, høyder, vertikal/horisontalt 
uttrykk, detaljeringsgrad, materialbruk og farger. 
 
Tekniske installasjoner på tak skal være tilbaketrukket fra fasade med minst 3 meter.  
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. 
 
Utomhusområder 
Utomhusområdene skal gis en attraktiv og estetisk tiltalende utforming og skal opparbeides 
iht. godkjent utomhusplan.  
Utomhusområdene og adkomst til bygningene skal være universelt utformet. 
 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
4.2.1 Veg 

Område merket o_SV omfatter offentlig kjøreveg i tilknytning til ny rv.3. 
Område merket f_SF omfatter felles kjøreveg for eiendommene 10/12 og 10/223. 

 
4.2.2 Kjøreveg 

Område merket o_SKV omfatter ny rv.3, offentlig kjøreveg. 
 
4.2.3 Gang- og sykkelveg 

Område merket o_SGS omfatter offentlig gang- og sykkelveg. 
 

4.2.4  Gangareal 
Område merket o_SGG skal benyttes til gangareal i tilknytning til holdeplass. Det tillates 
oppført leskur innenfor området. 
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4.2.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
 Innenfor området o_SVT tillates oppsetting av containere for renovasjonsordning (returpunkt). 
 
4.2.6 Annen veggrunn – grøntareal 

Områdene merket o_SVG kan benyttes til skjæringer, fyllinger, grøfter og annet sideareal, 
rekkverk, beplantning, støytiltak, gjerder, leskur for holdeplass, belysning, stabiliserende tiltak, 
støttemurer og andre element som naturlig hører inn under formålet. Det kan tillates oppført 
mindre bygninger og tekniske installasjoner knyttet til veganlegget.  
 
Mindre endringer i skråningsutslag og formålsgrenser for Annen veggrunn – grøntareal vil 
kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i 
kartgrunnlag.  
For private/felles avkjørsler, vist med avkjørselspil, gjelder regler fastsatt av Vegdirektoratet. 

 
4.3 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift 
 
4.3.1 Landbruk 
 Felter benevnt L skal benyttes til jord- og skogbruksformål. Inngrep i terreng utover normal 

drift tillates ikke. 
 

4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag  
 
4.4.1 Naturområde i sjø og vassdrag 
 Felter benevnt VN omfatter naturområder i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Her 

tillates ikke oppføring av nye konstruksjoner. Områdene skal istandsettes etter endt 
anleggsperiode. 

 
§ 5 HENSYNSSONER (Plan- og bygningsloven § 12-6) 
 
5.1  Faresone – flomfare 

Flomsonekart for Glomma ved Koppang (flomsonekart 9/2002) viser at vannstand ved 200-
årsflom ved Evenstad/Mykleby vil være 255 moh. inkl. sikkerhetssone. Tillatt min. høyde på 
gulv for nybygging skal ikke være under den angitte kotehøyde. Ved nybygg, rehabilitering, 
ombygging og bruksendring av eksisterende bebyggelse skal alle sårbare installasjoner 
(elektriske og elektroniske og lignende) legges over dette nivået. Nybygg skal sikres i henhold 
til retningslinjer gitt i teknisk forskrift. 

 
§ 6 BESTEMMELSESOMRÅDER (Plan- og bygningsloven § 12-7) 
 
6.1 Midlertidig rigg- og anleggsområde 

Bestemmelsesområde #91 kan benyttes til anleggsvirksomhet, herunder riggplass, 
anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell og matjord i ranker, mellomlagring av masser, 
sortering av masser, uttak av evt. egnede masser, oppstilling av maskiner, utbedring av 
overvannsgrøfter/bekker og elver samt utskifting/legging av nye overvanns-/drensledninger. 
Etter avsluttet anleggsperiode, senest våren etter ferdigstillelse, skal alle arealer for anlegg og 
rigg tilbakeføres til tilsvarende stand som områdene hadde før anleggsstart. 
Bestemmelsesområde #91 opphører og skravuren fjernes fra planregisteret når veganlegget er 
overtatt til planlagt bruk. 
Områdene skal etter dette nyttes til opprinnelige formål. 
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6.2 Massefangdam 
Innenfor bestemmelsesområde #2 vil Statens vegvesen kunne ha mulighet til å etablere 
massefangdam inkl. tilkomstveg tilknyttet elva Rogna. Dammen skal etableres og være 
ferdigstilt senest samtidig med ny rv.3 på strekningen. Det tillates ikke utførelse av tiltak i 
gyteperioden fra 1.sept. til 1.nov. Kantvegetasjon skal bevares så langt det er mulig. 
Prosjektering og dimensjonering skal skje i nært samarbeid mellom Statens vegvesen, NVE og 
kommunen. Forut for anleggsstart av dammen, skal byggeplanen være godkjent av NVE og 
kommunen. 
Bestemmelsesområde #2 opphører og skravuren fjernes fra planregisteret når dammen er 
etablert. Område skal etter dette nyttes til opprinnelige formål. 
 
 

 
 

Egengodkjent av Stor-Elvdal kommunestyre  
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
ordfører 

 


