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ELVERUM KOMMUNE
Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan 2012001 (detaljregulering), jf. Pbl § 12‐7 for:



Rv. 3 Løten grense – Grundset
Rv. 25 Åkroken ‐ Basthjørnet

Bestemmelsene er datert:
Vedtak i formannskapet:
Kommunestyrets vedtak:

04.10.2012, sist revidert 14.01.2013
05.12.2012
12.12.2012

Tilhørende dokumenter:
‐ 9 stk reguleringsplankart datert:
‐ Planbeskrivelse datert:
‐ Plan for Ytre miljø datert:
‐ Risiko‐ og sårbarhetsanalyse (ROS), datert:
‐ Teknisk plan med tilhørende illustrasjoner, datert:

15.02.2012, revidert 04.10.2012
mars 2012, revidert oktober 2012
mars 2012, revidert oktober 2012
mars 2012
15.02.2012, revidert 29.06.2012

1 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av ny rv. 3 på strekningen Løten grense
– Grundset og ny rv. 25 på strekningen Åkroken – Basthjørnet. Dette for å redusere trafikkulykker og
forbedre kapasitet og fremkommelighet på riksvegene.

2 PLANAVGRENSNING
Det regulerte området er på plankartet (15.02.2012, revidert 04.10.2012) vist med planavgrensning.
Reguleringsplanen består av 9 plankart i målestokk 1:2000 i A1‐format.

3 REGULERINGSFORMÅL, HENSYNSSONER OG
BESTEMMELSESOMRÅDER
3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. Plan og bygningsloven § 12‐5)
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12‐5, nr.1)
BF
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
F/K
Forretning/kontor
SM
Steinbrudd og masseuttak
KBA
Kombinert bebyggelse og anlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12‐5, nr.2)
V
Kjøreveg
GS
Gang‐ /sykkelveg
AVT
Annen veggrunn – tekniske anlegg
AVG Annen veggrunn – grøntareal
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KH
P

Kollektivholdeplass
Parkeringsplasser

Grønnstruktur (PBL § 12‐5, nr.3)
VS
Vegetasjonsskjerm
Landbruk‐, natur‐ og friluftsformål, samt reindrift (PBL § 12‐5, nr.5)
LNFRA Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag
VK
Vern av kulturmiljø eller kulturminne
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12‐5, nr.6)
FOS
Friluftsområde i sjø og vassdrag

3.2 Hensynssoner (PBL § 12‐6 og § 11‐8)
H370_1‐11
H120_1
H570_1

Faresone høyspenningsanlegg (§ 11‐8 a)
Sikringssone grunnvannsforsyning
Bevaring kulturmiljø

3.3 Områder med særskilte bestemmelser, midlertidig anleggsområde
(PBL 12‐7 nr.1 og 2)
Bestemmelsesområde: Midlertidig anleggsområde.
Anleggsområde for veg går over følgende andre arealformål:
BF
Bolig (eksisterende)
SM
Steinbrudd og massetak
F/K
Forretning/kontor
KBA
Kombinert bebyggelse og anlegg
VS
Vegetasjonsskjerm
LNFRA
Landbruksformål
FOS
Friluftsområde i sjø og vassdrag
HF
Faresone rundt luftledninger
HG
Sikringssone grunnvannsbasseng
Områdene som er vist med skravur på plankartet uten å ha arealformål i bunnen beslaglegges i anleggs‐
perioden for bruk til anleggsformål, planering og terrengtilpasning. Reguleringsformål for arealet blir
etter anleggsperioden som angitt i gjeldene arealplaner. Arealet istandsettes og tilbakeføres innen 1 år
etter vegen er tatt i bruk.
Sonene fjernes etter avsluttet anleggsdrift, og arealene får permanente formål som angitt.
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4 GENERELLE BESTEMMELSER/FELLESBESTEMMELSER
4.1 Støyreduserende tiltak
Grenseverdiene i retningslinje T‐1442 (retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging) skal
legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen.
Støynivåene innendørs skal tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/ NS8175 klasse C, eventuelt klasse D
der kost‐nytteforhold gjør det urimelig å gjennomføre klasse C. For eiendommer som etter de fastlagte
tiltakene langs veg og bane får et støynivå som overskrider de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T‐
1442, skal det gis tilbud om lokal skjerming og/eller fasadetiltak. Kravene til innendørs støynivå kan ikke
fravikes. Eier av bolig der de økonomiske og praktiske konsekvensene med å innfri dette kravet er
åpenbart urimelig, tilbys innløsning av eiendommen.
Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye, kan de
anbefalte grenseverdiene for utendørs støynivå fravikes. Ved fravikelse skal bebyggelse med
støyømfintlige bruksformål sikres tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold. Bygninger
som skal vurderes for lokale støytiltak, er angitt i støyrapport datert mars 2012 og revidert oktober
2012. Bygningene ligger både innenfor og utenfor planområdet. Konkret utforming og utførelse av de
lokale støytiltakene avklares etter samråd med den enkelte grunneier, og eventuelt gjennom
byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende
ventilasjon i henhold til teknisk forskrift til plan‐ og bygningsloven.
Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og beskrevet i plan‐
beskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk. Høyde på støyvoll er angitt på reguleringsplankartene
som antall meter over skulderkant.
For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i plan for ytre miljø, jf også tabell 4 og 6
i retningslinje T‐1442 som veiledning for støy i anleggsperioder.

4.2 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.

4.3 Byggegrenser langs offentlig veg
Byggegrensen er 100 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane langs rv. 3/25 der vegen etableres
som firefelts veg, på strekningen Løten grense‐Åkroken.
Den generelle byggegrensen er 100 meter fra senterlinje veg langs rv. 3 der vegen er etablert som
tofelts veg, på strekningen Åkroken‐Grundset. Da med unntak av to strekninger på østsiden av vegen –
fra Åkroken og 200 meter nordover samt langs industriområdet ved Svenkerud ‐ hvor byggegrensen er
satt til 50 meter fra senterlinje veg.
Byggegrensen er 40 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane på nordsiden av rv. 25 på
strekningen Åkroken‐Plantasjen og 30 meter på den resterende strekning inn mot Basthjørnet.
Byggegrensen er 100 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane på sørsiden av rv. 25 på
strekningen Åkroken‐Grindalsmoen. Byggegrensen er 50 meter fra senter kjørefelt i nærmeste
kjørebane på sørsiden av rv. 25 på strekningen Grindalsmoen – Basthjørnet, da med unntak av en liten
strekning rett øst for sammenkoblingen mellom ny og gammel rv. 25.
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For områder mellom Torolf Storsveens vei og rv. 25 (KBA1 og F/K)) er byggegrensen satt til 5 meter ut
fra formålsgrensen for annet vegareal – da med unntak av sør området hvor byggegrensen for rv. 25 er
gjeldende.
Der ikke annen byggegrense er vist går byggegrensen i plangrensen.
Det tillates i utgangspunktet ikke nye boenheter innenfor byggeforbudssonen langs ny rv. 3/25. For
områder regulert som eksisterende boligbebyggelse innenfor byggegrenser langs rv. 3/25, kan
bebyggelse innenfor byggegrensen videreutvikles jf. punkt 5.1 (Eksisterende boligbebyggelse).

4.4 Ytre miljø og sikkerhet
Tiltak beskrevet i plan for ytre miljø (YM‐planen) datert mars 2012 og revidert oktober 2012 skal legges
til grunn for byggeplanen, utbygging og drift av veganleggene. YM‐planen oppdateres ved behov.
Risiko‐ og sårbarhetsanalysen datert mars 2012 skal legges til grunn for byggeplanen. Analysen
oppdateres før anleggsgjennomføring og før veganleggene åpnes, særlig med vekt på tiltak for å
forebygge uønskete hendelser.
For anleggsfasen og driftsfasen skal det utarbeides beredskapsplaner. Det skal gjennomføres
nødvendige tiltak for å redusere risikoen for forurensning i anleggsperioden, herunder gjennomføres
miljørisikoanalyse for overvåking av resipienter.

4.5 Kulturminner
Før iverksetting av tiltak i h.h.t. angjeldende reguleringsplan, skal det foretas arkeologiske utgravninger
av et utvalg av de berørte automatisk fredete kulturminner i planområdet:
Kullgroper ‐ id 10713, 10749, 11813, 20610, 20615, 30547, 30584, 30585, 31144, 50815, 50816,58894,
69218, 110298, 110299, 110301, 110305, 140450, 140458, 140466, 140468, 140469,140486, 140492,
155063/ 1, 2, og 155071/4,6
Fangstgroper ‐ id 11050, 152007/1,4‐7, 152033/1,7,8,44, 152069/2, 11, 12,23, 155024/1, 2, 155082/2‐4
og 155085/3‐4
De automatisk fredete kulturminnene id 31147, 88082, 75872, 78754, 40527, 50178, 140487,140521,
41138, 140523, 140510, 140474, 117682, 117683, 29935 og 21230 (kullgroper) kan fjernes uten vilkår
om arkeologiske utgravninger.
Inngrep i sikringssonen til tjæremila id 140480 og fangstgropa 69996 tillates uten vilkår om
undersøkelser.
Dyrkningsspor og kullgroper id 88093 er tidligere dispensert og utgravd i 2005. Lokaliteten kan fjernes
uten vilkår om ytterligere undersøkelser.
Hustufta id 70000 er avskrevet som automatisk fredet kulturminne, kan fjernes uten vilkår.
Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes.
Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke
er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5
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meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding
om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturseksjonen, Hedmark Fylkeskommune, jf
lov om kulturminner § 8 annet ledd.

4.6 Universell utforming og tilgjengelighet
Offentlige tiltak innenfor planområdet skal være utformet i henhold til rundskriv T‐5/99 B fra
Miljøverndepartementet og håndbok 278 ”Universell utforming av veger og gater”.

4.7 Grunnvannsbasseng
Klausuleringsområde for Elverum vannverk, sikringssone for grunnvannsbrønner. Tiltak i strid med til en
hver tid gjeldende restriksjoner er ikke tillatt.
Det skal utarbeides Ytre Miljø‐plan for anlegg og drift av ny rv. 3 gjennom klausuleringssonen.
Elverum kommune skal ha Ytre Miljø‐planer til høring ved utarbeidelse av planene, og ved større
endringer.

4.8 Overvann og flom
Alle elver, bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 100 års
nedbørsintensitet.
Ved omlegging av vassdrag må det gjøres nøye vurderinger av hydrauliske forhold med hensyn på
oppstuving og erosjon/stabilitet i vannløpet.

5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12‐5 nr 1)
5.1 Eksisterende boligbebyggelse, BF
Eksisterende boligbebyggelse er benevnt med BF.
For områder regulert som eksisterende boligbebyggelse innenfor byggegrenser langs rv. 3 og rv. 25, kan
bebyggelse innenfor byggegrensen videreutvikles med påbygg, tilbygg og andre byggetiltak som garasje
og uthus. Nye byggetiltak skal i hovedsak ikke plasseres nærmere riksvegen enn eksisterende
bebyggelse, samt tilfredsstille forskriftskrav til innvendig støynivå. Slik utbygging forutsetter at % BYA
ikke overskrider 25 % for hele eiendommen.

5.2 Område for forretning/kontor, F/K
Områdene skal benyttes til forretning for plass‐ eller transportkrevende varegrupper, som omfatter
møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og
salg fra planteskoler og hagesentre. Utendørs salgsarealer tillates. Nødvendig kontor‐ og lagerlokaler
som er knyttet til virksomheten tillates. Utvendig lagring tillates ikke.
Maksimal gesimshøyde skal være 8,0 m. Maksimal mønehøyde skal være 10,0 m.
Maksimal utnyttingsgrad skal være: % ‐BYA = 60 %.
Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende norm: 1 biloppstillingsplass pr. 50 m² gulvflate.
Garasje/carport regnes som biloppstillingsplass.
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Før bygninger og anlegg tas i bruk skal utearealer være ferdig opparbeidet. Dersom bygninger eller
anlegg tas i bruk vinterstid skal utearealene opparbeides så snart det er mulig påfølgende vår.
Overvann skal håndteres på tomta.

5.3 Område for kombinert bebyggelse og anlegg, KBA1
Områdene skal benyttes til vegserviceanlegg (bevertning og/eller bensinstasjon) og eventuelt forretning.
Det tillates forretning på inntil 3000 m2 bruksareal for plass‐ eller transportkrevende varegrupper, som
omfatter møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer og salg fra planteskoler og hagesentre. Utendørs salgsarealer tillates. Nødvendig kontor og
lagerlokaler som er knyttet til virksomheten tillates. Utvendig lagring tillates ikke.
Maksimal gesimshøyde skal være 6,0 m. Maksimal mønehøyde skal være 8,5 m.
Maksimal utnyttingsgrad skal være: % ‐BYA = 60 %.
Høyde på gjerde skal ikke overstige 2 m.
Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer:
 Forretning og bensinstasjon: 1 biloppstillingsplass pr. 50 m² gulvflate.
 Bevertning: 2 biloppstillingsplasser pr. 50 m² gulvflate.
 Garasje/carport regnes som biloppstillingsplass.
Det skal legges vekt på å bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon under opparbeiding av
planområdet. Areal som ikke opparbeides skal behandles parkmessig.
Før bygninger og anlegg tas i bruk skal utearealer være ferdig opparbeidet. Dersom bygninger eller
anlegg tas i bruk vinterstid skal utearealene opparbeides så snart det er mulig påfølgende vår.
Det er kun tillatt med avkjøringer til Torolf Storsveens veg.
Høyspentlinje, strømforsyningsnett og tele/tv/data og lignende i planområdet legges som jordkabler.
Overvann skal håndteres på tomta.
Anlegg for bevertning/vegserviceanlegg skal lokaliseres i umiddelbar nærhet til eiendommens atkomst
fra Torolf Storsveens veg.

5.4 Område for Kombinert bebyggelse og anlegg, KBA2
Området kan benyttes til barnehage, undervisnings‐ og idrettsformål, med tilhørende overnattings‐
fasiliteter, samt næringsaktivitet som ikke er til vesentlig ulempe for omkringliggende områder, ved
støy, andre forurensninger eller trafikk. Det henvises til reguleringsplan for Terningmoen Leir, Plan nr.
1/2007.
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5.5 Steinbrudd og masseuttak, SM
Området fungerer som masseuttak. Det vises til egen reguleringsplan med bestemmelser vedtatt
15.11.2004 for Grundset grustak. For Midtskogen massetak pågår det egen planprosess, det vises til
denne for framtidige bestemmelser for området.

6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(PBL § 12‐5 NR 2)
6.1 Generelt
I områder for samferdselsformål kan det anlegges tekniske anlegg for veger med tilhørende anlegg.
Konstruksjoner i tilknytning til veg kan bygges etter de prinsippene som er vist i tegningsvedlegg til
planen, uten byggesaksbehandling. Optimalisering knyttet til konstruksjonene kan foretas uten at dette
utløser krav om byggesaksbehandling så lenge valgte prinsippløsning for konstruksjon beholdes.
Tegningsvedleggene er datert 16.02.2012 og 16.03.2012.
Områdene er tilgjengelige for anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av denne planen. For
utbygging og drift av rv. 3/25 innenfor planområdet gjelder de miljøtiltak som er fastsatt i plan for ytre
miljø, som følger reguleringsplanen (jf pkt 4.4).
Sideterrenget langs ny veg skal for å forebygge erosjon ferdigstilles raskest mulig, og seinest samtidig
med anleggene.
Bevaring av eksisterende vegetasjon, sideterrengsbehandling og nyetablering av vegetasjon skal så langt
mulig utføres som vist i O‐tegningene.
Matjord skal så langt mulig tilbakeføres den eiendommen den tas fra. Mindre volumer matjord kan
disponeres i veganleggene.

6.2 Områder regulert til vegformål, V
6.2.1 Ny riksveg, o_V1
Innenfor område avsatt til veg, benevnt o_V1, tillates etablert henholdsvis tofelts veg med
forbikjøringsfelt og firefelts motorveg, med tilhørende konstruksjoner og nødvendige installasjoner
(jf.pkt 6.1)
6.2.2 Kommunal veg, o_V2
Areal for kommunal veg er benevnt o_V2. Vegene skal utformes som angitt i skisse over typiske
tverrsnitt og med vertikalkurvatur som framgår av teknisk plan.
6.2.3 Fylkesveg, o_V3
Areal for ny fylkesveg er benevnt o_V3. Vegene skal utformes som angitt i skisse over typiske tverrsnitt
og med vertikalkurvatur som framgår av teknisk plan.
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6.2.4 Felles veg, f_V4
Driftsveger og atkomst til flere eiendommer er benevnt f_V4. Formålet omfatter følgende veger:
V4‐1: Atkomst til 14/274, 14/247, 14/270, 14/275, 14/12 og 14/3.
V4‐2: Atkomst til 14/12,48 og 14/11,48,103
V4‐3: Atkomst til 14/252, 14/253, 14/3,11,48,130, 14/254, 14/246, 14/241, 14/268, 14/293, 14/61,
14/296, 14/55, 14/10, 14/238, 14/55 og 14/56
V4‐4: Atkomst til 14/3, 14/1, 14/19, 14/29, 14/20, 14/26, 14/17,27,31,49, 14/103, 14/18, 14/22,
14/13, 14/43, 14/6, 14/54, 14/47, 14/154, 14/39 og 14/101.
V4‐4a: Atkomst til 14/216
V4‐5: Atkomst til 14/3, 14/1, 14/19, 14/29, 14/20, 14/26, 14/17,27,31,49, 14/103, 14/18, 14/22,
14/13, 14/43, 14/6, 14/54, 14/47, 14/154, 14/39, 14/101, 14/216 og 14/139.
V4‐6: Atkomst til 14/1, 14/3 og 14/4.
V4‐7: Atkomst til 14/1, 14/3, 14/4, 14/32 og 14/216
V4‐8: Atkomst til 14/1, 14/3, 14/4 og 14/32.
V4‐9: Atkomst til 14/1, 14/3 og 14/216
V4‐10: Atkomst til 14/1, 14/3 og 14/32
V4‐11: Driftsveg og bindeledd i turvegsystemet i Elverum. Atkomst til 14/15,207, 14/32 og 13/596.
V4‐14: Driftsveg for Statens vegvesen. Atkomst til 13/1, 12/7, 14/30,50 og 14/15,207
V4‐15: Driftsveg for Statens vegvesen. Atkomst til 14/2
V4‐16: Atkomst til 14/2, 14/25,41 og 14/15,207
V4‐17: Driftsveg for Statens vegvesen. Atkomst til 14/2, 14/25,41 og 14/15,207
V4‐18: Adkomst til Terningen arena og Forsvarets eiendommer på Terningmoen
V4‐19: Atkomst til 13/1020, 13/949, 13/886, 13/992 og 208/6
V4‐20: Adkomst til Terningen arena og Forsvarets eiendommer på Terningmoen
V4‐21: Atkomst til 13/290, 13/265, 13/453, 13/463 og 13/141
V4‐22: Atkomst til 13/1, 13/196 og 13/195

6.2.5 Privat veg, V
Areal for privat veg er benevnt V. Vegene kan benyttes av tilliggende eiendommer.
6.2.6 Gang‐ og sykkelveg, o_GS
Gang‐ og sykkelveger er benevnt o_GS.
Områdene skal opparbeides med fast dekke og tilstrekkelig bredde som angitt i skisse for typiske
tverrsnitt.
6.2.7 Annen veggrunn – tekniske anlegg, AVT
Annen veggrunn – tekniske anlegg er benevnt AVT. Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates
etablert nødvendige skjæringer og fyllinger og andre nødvendige installasjoner samt mellomlagring av
masser.
Mindre endringer i skråningsutslag for områder for Annen veggrunn vil kunne skje som følge av
uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget.
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6.2.8 Annen veggrunn – grøntareal, AVG
Område avsatt til annen veggrunn grøntareal, AVG, benyttes i tilknytning til vegareal mellom kommunal
veg og ny rv. 3 ved Grundset, mellom kommunal veg og ny rv. 25 sør for rundkjøring ved Grindalsmoen,
samt for areal for faunapassasje øst for Midtskogen.
Område avsatt til AVG1 ved profil 22350 skal fungere som faunapassasje på terreng over ny rv. 3/25.
Faunapassasje skal tilrettelegges som en attraktiv passasje uten hindringer for viltet. I området skal det
ikke bedrives hogst eller annen fjerning av vegetasjon ut over det som er helt nødvendig for å kunne
gjennomføre anleggsarbeidet. Området skal være istandsatt og eventuelt oppført med supplerende
beplantning før viltgjerde settes opp.
Mindre endringer i skråningsutslag for områder for Annen veggrunn vil kunne skje som følge av
uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget.
I område AVG2 langs sørsiden av rv.25, skal eksisterende trær søkes bevart og suppleres med ny, høy
vegetasjon slik at sammenhengende vegetasjonsbelte etableres.

6.2.9 Kollektivholdeplass, o_KH
I området benevnt o_KH skal det anlegges kollektivholdeplass. Kollektivholdeplassen skal være offentlig.

6.2.10 Parkering, o_P
I området benevnt o_P skal det anlegges parkeringsplasser primært for pendlere. Anlegget etableres
med enkel standard. Parkeringen skal være offentlig.

7 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12‐5 NR3)
7.1 Vegetasjonsskjerm, VS
Områdene skal danne vegetasjonsskjerm mellom ny veg og tilgrensende områder. Området kan også
benyttes som turveg. Nødvendige trafostasjoner kan i samråd med kommunen plasseres i området.

8 LANDBRUKS‐, NATUR‐ OG FRILUFTSOMRÅDE (PBL § 12‐5 NR 5)
8.1 Landbruksområder, LNFRA
Landbruksområde, benevnt LNFRA, kan nyttes til jord‐ og skogbruksformål. Inngrep i terreng utover
normal drift tillates ikke. For eksisterende bebyggelse innenfor byggegrensene langs veg vises det til pkt
4.3.

8.2 Vern av kulturminner/kulturmiljø, VK
Område for vern av kulturminne/ kulturmiljø, er i planen benevnt VK. Lokalitetene er automatisk fredet
etter kulturminnelovens §§4 og 6. Formålet med området er å sikre kulturminnet og miljøet rundt det.
Innenfor formål som er regulert til vern av kulturmiljø / kulturminner inngår kulturminnet /
9
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kulturminnene samt en tilhørende 5 meters buffersone jf. kulturminneloven § 6 krav om sikringssone.
Kulturminnene i planen er merket med løpenummer.
Innenfor formålsflatene regulert til område for vern av kulturminne/ kulturmiljø er det ikke tillatt med
inngrep i bakken eller anleggelse av noen form for konstruksjoner. Det er ikke tillatt med tiltak som kan
skade, tildekke eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnene med sikringssone innenfor
formålsflatene.

9

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE
STRANDSONE (PBL § 12‐5 NR 6)

9.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag
I område avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, benevnt FOS, tillates
ingen nye konstruksjoner eller andre former for tekniske inngrep.

10 HENSYNSSONER I PLANEN (PBL § 12‐6, JF § 11‐8)
10.1 Faresone høyspenningsanlegg, H370_1‐11
Innenfor faresone i forbindelse med kraftlinjer tillates det satt opp og driftet kraftlinjer (HF). Tiltak i
dette området skal godkjennes av linjeeier.

10.2 Sikringssone grunnvannsforsyning, H120_1
Innenfor sone for klausuleringsområde for Elverum vannverk er tiltak i strid med vedtatte restriksjoner
er ikke tillatt, se bestemmelsenes pkt. 4.7.

10.3 Hensynssone bevaring kulturmiljø, H570_1
Normalt vedlikehold av eksisterende veg som krysser H570_1 mellom VK 29 og VK30 er tillatt. Ut over
dette er det ikke tillatt med inngrep i bakken eller anleggelse av noen form for konstruksjoner. Det er
ikke tillatt med tiltak som kan skade, tildekke eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnene
med sikringssone innenfor formålsflatene.
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11 OMRÅDER MED SÆRSKILT BESTEMMELSE
(MIDLERTIDIGE ANLEGGSOMRÅDER)
11.1 Generelt
Områder med bestemmelse om anleggsvirksomhet for vegutbygging er tilgjengelig for anleggsarbeid,
med rammer som angitt nedenfor. Områdene skal istandsettes innen 1 år etter at veganleggene er satt
i drift.

11.2 Eksisterende bebyggelse, #68–69 = V‐BF
Området kan benyttes til nødvendig anleggsvirksomhet, området tillates etter avsluttet anleggsdrift
brukt til bolig, med bestemmelser gitt i pkt 5.1.

11.3 Steinbrudd og masseuttak, #64–67 = V‐SM
Området kan benyttes til nødvendig anleggsvirksomhet, området tillates etter avsluttet anleggsdrift
brukt til massetak, med bestemmelser gitt i pkt 5.5.

11.4 Forretning/kontor, #70= V‐F/K
Området kan benyttes til nødvendig anleggsvirksomhet, området tillates etter avsluttet anleggsdrift
brukt til forretning og kontor, med bestemmelser gitt i pkt 5.3.

11.5 Kombinert bebyggelse og anlegg, #71–73 = V‐KBA
Området kan benyttes til nødvendig anleggsvirksomhet, området tillates etter avsluttet anleggsdrift
brukt til barnehage, undervisnings‐ og idrettsformål, med tilhørende overnattingsfasiliteter, samt
næringsaktivitet med bestemmelser gitt i pkt 5.4.

11.6 Vegetasjonsskjerm, #46–63 = V‐VS
Området kan benyttes til nødvendig anleggsvirksomhet, området skal etter avsluttet anleggsdrift brukes
til å anlegge vegetasjonsskjerm, med bestemmelser gitt i pkt 7.1.

11.7 Landbruksformål, #1‐41 = V‐LNFRA
Innenfor området tillates nødvendige terrengarbeider, mellomlagring av masser mm. Områdene skal
beskyttes mot mulig forurensningsbelastning, jf pkt 6.1. Matjord skal så langt mulig legges til side. Dyrka
mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og forringelse av dreneringen.

11.8 Friluftsområde i sjø og vassdrag, #42–45 = V‐FOS
Innenfor området tillates nødvendig anleggsarbeid for å gjennomføre veganlegget. Bunnsubstratet skal
så langt mulig tas vare på og legges tilbake etter endt anleggsdrift.

11.9 Sikringssone grunnvannsforsyning
Innenfor området tillates nødvendig anleggsarbeid, men arbeidet skal ikke være i strid med
hensynsformålet, jf pkt. 10.2.
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11.10 Arealer uten angitt formål, #84
Området kan benyttes til nødvendig anleggsvirksomhet.

12 Rekkefølgebestemmelser
12.1 Eksisterende veggrunn
Det forutsettes av alle eksisterende veger med tilhørende konstruksjoner fjernes der disse ikke lenger
fyller en funksjon som veganlegg. Terrenget skal tilbakeføres slik det framgår av Teknisk plan (O‐
tegningene). Områdene skal være istandsatt innen et år etter at veganlegget er satt i drift.

Vedtatt av Elverum kommunestyre 12.12.2012, sak KS-119/12

Erik Hanstad
ordfører
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