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DEFINISJONER 

PBL Plan- og bygningsloven. 
TEK Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Gjeldende teknisk forskrift er benevnt 

TEK 10. 

BYA Bebygd areal (BYA) beregnes etter TEK10 § 5-2. Angir det areal i kvadratmeter som 

bygninger, overbygde åpne areal og konstruksjoner over bakken opptar av terrenget. 

Åpent parkeringsareal medregnes med 18 m² per biloppstillingsplass. Bruksareal 

under terreng skal ikke medregnes. 

%-BYA For en gitt prosent bebygd areal (%-BYA) vil bygningsarealet variere med arealet av 

tomta. 

BRA Bruksareal for bebyggelse på en tomt beregnet etter Byggteknisk forskrift (TEK) 

kap. 5 § 5-4. Åpent parkeringsareal medregnes med 18 m² per biloppstillingsplass. 

Bruksareal under terreng skal ikke medregnes. 

%-BRA Forholdet mellom samlet bruksareal på bebyggelsen og tomtas areal. 

 

UNIVERSELL UTFORMING 

Ved nybygging og ombygging skal det legges til rette for universell utforming av utearealer 

og byggverk. Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger i gjeldende rundskriv, 

veiledninger og forskrifter. Det vises bl.a. til TEK 10, kap. 8 og 12. 

 

ESTETIKK OG BYGGESKIKK 

Det vises til egne retningslinjer vedtatt i kommuneplan for Ringsaker. 

 

VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML) 

Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal 

arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnene eller deres sikringssone 

på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Varsel skal gis til kulturvernmyndigheten. Kulturvernmyndighet 

er Hedmark fylkeskommune, kulturavdelingen, Fylkeshuset, 2325 Hamar. 

 

PARKERING 

Nødvendige oppstillingsplasser for biler etter kommunale bestemmelser, skal dekkes på egen 

grunn eller på tilhørende felles parkeringsarealer, PBL § 11-9 nr. 5. For boliger innenfor 

BK1 og BK2 tillates 1,5 parkeringsplass per boenhet.  



TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARME 

Planområdet ligger innenfor virkeområdet for bestemmelse til kommuneplanen om 

tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, vedtatt i medhold av plan- og bygningslovens § 11-9 

nr. 3. Nye bygninger med tilknytningsplikt skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme 

kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. 

 

EL-FORSYNING 

Utbygger plikter å kontakte konsesjonshaver for distribusjon av elektrisitet for å avklare 

muligheten for tilknytning til distribusjonsnettet. 

 

AREALFORMÅL 

Området er regulert for følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

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

- Boliger – frittliggende (BF) 
- Boliger – småhus (B) 

- Boliger – konsentrert småhusbebyggelse (BK) 

- Boliger – blokkbebyggelse (BB) 

- Energianlegg – Transformator (AE) 

- Renovasjon (AR) 

- Lekeplass (UL) 

 

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1. ledd nr. 2) 

- Kjøreveg (V) 

- Fortau (VF) 

- Annen veggrunn – grøntareal (VAG) 

- Kollektivholdeplass (KH) 

 

GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, 1. ledd nr. 3) 

- Friområde (GF) 

 

HENSYNSSONER 

Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. PBL § 12-6: 

- Frisiktsone (H140) 

- Støy (H220) 

- Fordrøyningsmagasin for overvann (H410) 

- Bevaring av naturmiljø (H560) 

 

Disse reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7: 

 
1. FELLESBESTEMMELSER 
1.1. Situasjonsplan 

Sammen med søknad om tillatelse etter PBL § 20-1 skal det legges fram en 
situasjonsplan som viser behandlingen av den ubebygde delen av tomta. Ved trinnvis 
utbygging skal det lages situasjonsplan for hele det aktuelle byggeområdet. Planen 
skal vise: 

 

 Tomte- og byggegrenser 

 Bebyggelsens plassering og dimensjoner 



 Eksisterende og framtidig terreng og eventuelle forstøtningsmurer, eksisterende- 

og ny vegetasjon. 

 Veger og parkeringsarealer, gangvegforbindelser. 

 Utforming og plassering av lekearealer og felles oppholdsarealer 

 Tilgjengelighet for brannbil med lift i blokkområdene; med minimum 7 m 

kjørbart felt inntil blokken 

 Overvannsanlegg 

 

1.2. Overvann 

Overvann skal infiltreres på egen grunn eller fordrøyes. Det tillates ikke at overvann 

ledes til kommunalt nett eller vassdrag uten fordrøyning. All økning i overvann som 

følge av utbygging skal fordrøyes lokalt. Fordrøyingsanlegg skal dimensjoneres slik at 

det ved flomsituasjon er kapasitet til å holde tilbake overvannet inntil vassdraget har 

ledig kapasitet. Det tillates heller ikke at overvann føres mot dreneringssystem langs 

offentlig veg. 
 

Overvannsplan for området skal legges fram sammen med første byggesøknad. Planen 

skal redegjøre for dagens påslipp til kommunal ledning, flomveger i området, 

størrelse, volum, plassering av fordrøyningsmagasinene, dimensjonerende 

nedbørsmengde, hvilken returperiode fordrøyningsmagasinene skal dimensjoneres for 

mht. flomsituasjon i Holabekken og for forholdet til vassdraget nedstrøms. 

 

Planen skal godkjennes av Ringsaker kommune. Vegvesenet og NVE skal gis 

anledning til å uttale seg før godkjenning. Grunneier er ansvarlig for at det til enhver 

tid er tilstrekkelig fordrøyningskapasitet innenfor eget område. Jfr. Pkt. 5.3. 
 

1.3. Terrengbearbeiding og matjord 
Matjord som fjernes i forbindelse med utbygging, skal disponeres på annet areal 
innenfor gnr 766 bnr 1. Terrenginngrep og masseforflytninger skal minimeres. 
Maksimal tillatt endring av terreng er +- 1,5 m i forhold til eksisterende terreng. 
 
Det skal legges vekt på god terrengtilpasning. Ny bebyggelse skal plasseres i samspill 

med omgivelsene og ta hensyn til eksisterende terreng på byggetomten og 

nabotomtene. Nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte. 

1.4. Tekniske anlegg 
Strømledninger og ledninger for tele/tv/datakommunikasjon og liknende skal legges 
som jordkabler innenfor planområdet. 

1.5. Vegareal 
Vegskjæringer og vegfyllinger kan tillates å strekke seg ut over grensen for vegformål. 
Inne på boligeiendommer skal slike deler av veganlegg behandles og vedlikeholdes 
slik at det ikke oppstår fare eller ulempe for vegens konstruksjon eller vedlikehold. 

1.6. Fellesområder 
Alle fellesområder, kvartalslekeplass og friarealer skal disponeres og vedlikeholdes av 
de som bor innenfor planområdet, og skal ikke stenges for allmenheten. 

 

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

2.1. Fellesbestemmelser 

Innenfor hvert enkelt delområde skal bebyggelsen utformes med et visst felles preg 

som skaper et velordnet inntrykk. Farger skal være avstemt, og takflatene skal 

fortrinnsvis ha ens tekking. Huskropper og detaljer skal utformes i samme formspråk. 

Bygningers høyde måles fra gjennomsnittlig høyde på ferdig planert terreng. 

Frittliggende bod kan plasseres inntil 1 m fra regulert kommunal og privat veg. Det 

samme gjelder garasje når utkjøring fra garasjen skjer langs vegen eller til 



manøvreringsareal som ikke er en del av vegen. Garasje med innkjøring direkte fra 

vegen skal plasseres minst 5 m fra formålsgrense for vegen. Garasje og boder kan 

oppføres med gesimshøyde inntil 3,5 m over terrengnivå ved innkjøringen/inngangen. 

Innredning til varig opphold er ikke tillatt. 

 

2.2. Område BF1, BF2 og BF3 

Områdene er regulert til frittliggende småhusbebyggelse 

Maks %-BYA = 40% 

Maks mønehøyde er maks 9 m og gesimshøyde 6,5 m. Ved flate tak eller pulttak er 

maks gesimshøyde henholdsvis 7 m og 8 m. 

 

2.3. Område BK1, BK2, BK3, BK4 og BK5 

Områdene er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 

Maks %-BYA=60% 

Min %-BRA=40% 

Maks mønehøyde og er 9,6 m, ved flate tak eller pulttak er maks gesimshøyde 9,6 m.  

Bebyggelsen tillates oppført med maksimal møne-/gesimshøyde 9,8/6,6 meter 

målt fra gjennomsnittlig planert terreng. For husrekker som trapper med 

terrenget måles møne-/gesimshøyde fra planert terreng rundt hver trappende 

bygningsdel. Takopplett/arker som utgjør mindre enn 1/3 av takets lengde 

inngår ikke i beregning av møne-/gesimshøyde. 

 

 

2.4. Område BB1, BB2 og BB3 
Områdene er regulert til lavblokk. 

Maks %-BYA = 60% 

Min %-BRA=60% 

Maks mønehøyde og gesimshøyde er 14,0 m. Blokkene skal ha flate tak. Felles 

garasjeanlegg for en eller flere boligblokker, skal anlegges i kjelleretasjer. 

 
 

2.5. Uteoppholdsareal 

Boligene skal ha minste privat uteoppholdsareal (MUA) på minimum 7,5 m2 pr 

boenhet. Balkong og terrasse kan medregnes i MUA. 

 

2.6. Lekeplass - UL 

I området skal det opparbeides felles kvartalslekeplass for beboerne i området. Minst 

0,5 dekar skal opparbeides som flat ballplass med gress-/kunstgressdekke. Dette 

arealet skal også kunne fungere som fordrøyningsbasseng for overvann jfr. pkt. 1.3. 

 
 

2.7. Renovasjon-AR 

Innenfor områdene avsatt til renovasjon kan det i samarbeid med det interkommunale 

renovasjonsselskapet etableres felles løsning for avfallshåndtering. Det forutsettes 

nedgravde avfallsbeholdere. Renovasjonsområdene skal ha direkte atkomst fra 

kjøreveg for tømming og vedlikehold. For områdene BF1, BF2 og BF3 tillates 

tradisjonell avfallshåndtering, basert på separate beholdere for hver husholdning. For 

de øvrige områdene forutsettes fellesløsning. 

 
2.8. EL-forsyning-AE 

Nettstasjonene skal oppføres med god estetisk utforming og plasseres slik at de ikke er 

til fare eller unødig hinder for omgivelsene. Plassering av nettstasjonene skal 

koordineres med energiselskapet og kan justeres noe innenfor planområdet etter 

nærmere vurdering. 



3. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 2) 

3.1 Kjøreveg-V 

I området kan det anlegges felles atkomstveg med tilhørende sideareal (vegskulder, 

grøft, skjæringer/ fyllinger). Regulert vegareal V1, V2 og V3 skal være offentlig. 

Kjøreveg-/gate skal opparbeides med kjørebane og sideareal i samsvar med 

Retningslinjer for kommunale veger og gater i Ringsaker kommune eller vegvesenets 

håndbok N100. Avkjørsler fra veg er vist med pilsymbol, men faktisk plassering kan 

tillates å avvike noe fra plankartet. V4 og V5 skal være privat kjøreveg. V3 skal 

stenges for gjennomkjøring. 

 

3.2 Fortau-VF 

Regulert areal til fortau skal opparbeides samtidig med kjørevegen i området, slik 

plankartet viser og skal være offentlig. 

 
3.3 Annen veggrunn – grøntareal-VAG 

Arealet er avsatt til nødvendig sideareal for fylling og skjæring langs vegen. Det 

tillates oppført støyskjerm eller anlegges støyvoll innenfor dette arealet langs V1. 

Vegetasjon skal holdes nede slik at det ikke hindrer sikt langs vegen og i 

kryssområdene. 

 

3.4 Kollektivholdeplass-KH 

Eksisterende holdeplass for buss skal oppgraderes slik at den tilfredsstiller kravene fra 

Statens vegvesen. (jfr. SVV Håndbok 100 om veg- og gateutforming). Det skal 

tilrettelegges for tilgjengelighet for alle brukergrupper og av-/påstigningsrampe skal 

ha direkte tilknytning til gangveg/ fortau. 

 
4. GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, 1. ledd nr. 3) 

4.1 Friområde-GF 

Innenfor området avsatt til friområde, skal det ikke oppføres bebyggelse eller annet 

bygningsmessig hinder for allmenn ferdsel. Det skal anlegges og vedlikeholdes enkel 

turveg gjennom område GF1 og GF2, og brøyting av denne er tillatt. Enkle tiltak som 

fremmer bruk av området som friområde kan tillates. Arealene for øvrig skal ha 

naturkarakter. 

 
5. HENSYNSSONER (§ 12-6) 

5.1 Frisiktsone 

Frisiktsone i vegkryss er vist på plankartet. I frisiktsoner skal eventuelle sikthindringer 

ikke være høyere enn 0,5 m over kjørebanenivå for primærvegen. 

 
5.2 Støysoner 

Hensynsone for støy med og uten støyskjerming er avmerket på plankartet. 

Grenseverdiene i den sentrale retningslinje T-1442 for behandling av støy i 

arealplanleggingen forutsettes overholdt i hele planområdet. Det er utarbeidet egen 

støyrapport knyttet til trafikkstøy langs fylkesvegen, og nødvendige tiltak som følge 

av denne forutsettes gjennomført innenfor planens rammer.  

Støyskjerming kan løses ved hjelp av eksempelvis jordvoll, skjerm, garasje-

/carportvegg. Det skal være et variert uttrykk mot veien, for eksempel ved bruk av ulik 

utforming, materialbruk, farger og beplantning. Det skal anlegges støyvoll som har 

2,2 m høyde over fylkesvegens vegmidte. I tillegg skal 2. etasje i boligene i støysonen 

i nødvendig grad fasadeisoleres. Soverom bør legges på den stille siden av bygningen. 
 

5.3 Overvann-flomfare 
Sonen viser areal som vil være utsatt for flom/oversvømmelse. Området vil være 



fordrøyningsbasseng for overvann. For å unngå at hele arealet settes under vann ved 
mindre hendelser, bør oversvømmelsesarealet i fordrøyningsmagasinet terrasseres. 

5.4 Bevaring av naturmiljø 
Innenfor hensynsonen skal området forvaltes i samsvar med forskrift om utvalgte 
naturtyper vedtatt 13.5.2011 og Handlingsplan for utvalgt naturtype hul eik (DN- 
rapport 1-2012) eller senere vedtatte forskrifter/handlingsplaner. 

 

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

6.1 VA-plan 

Før det kan godkjennes enkelttiltak i planområdet, skal det foreligge godkjent plan for 

vannforsyning, avløpsanlegg, brannhydranter og overvannshåndtering. 

Utbyggingstakten må tilpasses kapasiteten på kommunens VA-nett. Det gjelder også 

mht brannvann (50 l/s). Kommunen har en VA-norm som skal legges til grunn for 

VA-anlegg og tiltak som berører traseer for VA-anlegg. 

 

6.2 Avtale om utbygging 

Utbygger skal sørge for avtaler med kommunen, Statens vegvesen og aktuelle 

ledningseiere for anlegg og overtagelse av vann- og avløpsnett, offentlige veger 

herunder bussholdeplasser og trafikksikkerhetstiltak knyttet til fv 58, strøm, kabler og 

fjernvarmeledninger før det gis tillatelse til oppføring av ny bebyggelse. 

 

6.3 Utbyggingsrekkefølge 

Det tillates ikke igangsatt utbygging på mer enn 3 delområder samtidig. Minimum 2/3 

av områdene må være utbygd og alle fellesanlegg knyttet til delområdet må være 

etablert før det igangsettes bygging på flere delområder. 

 

6.4 Trafikksikkerhetstiltak 

 
 Lyksetvegen skal utvides i henhold til kommunens retningslinjer for kommunale 

veger, til samleveg, Sa1 med fortau. Lyksetvegen med fortau skal være ferdigstilt 

før det gis tillatelse til oppføring av ny bebyggelse på område BB2, BB3, BK4, 

BK5 og BK3. 

 

Før ny bebyggelse i området kan tas i bruk, skal følgende være etablert: 

 

 Bussholdeplass langs fylkesvegen på begge sider av vegen, nær krysset med 
Lyksetvegen. Holdeplassene skal utformes slik at den tilfredsstiller gjeldende 

dimensjoneringskrav, med tilgjengelighet for alle brukergrupper. 

 

 Trafikksikre krysninger for gående og syklende i kryssene med fv. 58 ved kryss 
Lyksetvegen og Furnes ungdomsskole. Type tiltak må avklares i dialog med og 

godkjennes av Statens vegvesen. 

 

 Fortau langs hovedatkomstveg, med forbindelse til sammenhengende gang- og 

sykkelveg-nett i området etableres i takt med utbyggingen av de enkelte 

byggeområdene for bolig. 



6.5 Lekeplass og uteareal 

En nærlekeplass på min 150 m2 skal være etablert før det gis brukstillatelse for 

bebyggelse i det aktuelle området. Ved flere enn 25 boliger innenfor feltet skal 

lekeplassens størrelse økes eller det anlegges flere lekeplasser. Gangavstand fra 

boligene bør ikke overskride 50-100 meter.  

 

Nærlekeplass på min 150 m2 pr 25 boliger i maks avstand 50 m fra bolig, skal være 

etablert før det gis brukstillatelse for bebyggelse i det aktuelle området.  

I tillegg skal kvartalslekeplass være etablert i henhold til krav i pkt. 2.6 før det gis 

brukstillatelse for mer enn 100 boenheter til sammen i planområdet. 

 

Utomhusarealer og turveger i friområdene skal opparbeides samtidig med 

byggearbeidene for øvrig. 


