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KAPITTEL 1 – GENERELLE BESTEMMELSER, FORMÅL OG VIRKEOMRÅDER

Formål

Kommuneplanens arealdel skal være et verktøy for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel (2014-
26), samtidig som planen ivaretar statlige og regionale føringer. 
Samfunnsdelen fastslår tre strategiområder for å oppnå målsetning om befolkningsvekst og 
samfunnsutvikling:

• Satsning på tettstedene langs IC- strekningen

• Opprettholde tettsteds- og grendestrukturen

• Kulturlandskapet og Mjøsa

Kommuneplanens arealdel skal også bidra at vi får gode og effektive plan- og byggesaksprosesser.

1. Virkeområder 
§ 11-6

1.1. Kommuneplanens arealdel gjelder for hele Stange kommune. Forhold til vedtatte 
kommunedelplaner og reguleringsplaner framkommer i § 5.

2. Krav om reguleringsplan
§ 11-9, nr. 1

2.1. Områder avsatt til utbyggingsformål, må være omfattet av eksisterende eller ny reguleringsplan 
før utbygging kan skje.  Unntak fra dette kravet fremkommer av bestemmelser under punkt 4, 
bestemmelser til bestemte arealformål i kapittel 2 og 3.

3. Krav om områdeplaner
§ 11-9, nr.1

3.1. Det er krav om utarbeidelse av områdeplaner i alle områder omfattet av hensynssonene H8101 
og H8202. I kapittel 4 fremgår det hva som skal legges vekt på ved planlegging i områder omfattet 
av slike hensynssoner. 

3.2. Kommunen kan ved behov stille krav til utarbeidelse av områdeplaner og angi avgrensning for å 
sikre tilstrekkelig samordnet planlegging. 

4. Unntak fra krav om områdeplan og reguleringsplan
§ 11-10, nr. 1

1 Hensynssone H810 benyttes der det er besluttet at planlegging av flere eiendommer må skje samtidig.
2 Hensynssone H820 benyttes der det skal planlegges for flere eiendommer samtidig og/eller der det er behov for 
omforming til ny bruk av areal.
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4.1. Kommunen kan ved skjønn, i henhold til retningslinjen under, beslutte at reguleringsplan ikke er 
nødvendig å utarbeide for enkelte tiltak. Kommunen kan i nødvendig utstrekning knytte vilkår til 
slikt unntak. 

Retningslinje: Unntak for en plikt til å utarbeide reguleringsplan forutsetter at en reguleringsplan ikke gir 
vesentlig bedre løsninger eller bedre beslutningsgrunnlag for god og hensiktsmessig utnyttelse av bygge- 
og anleggsområder. Dette gjelder tiltak som:

 innordner seg omkringliggende bebyggelse, struktur og landskap,
 har små eller ingen negative konsekvenser,
 berører få interessenter,
 som ikke har betydning for nasjonale og regionale interesser eller nasjonal politikk,
 er i samsvar med kommunens vedtatte mål og prioriteringer, 
 ikke fører til omdisponering av dyrkbar jord

5. Forhold til vedtatte kommunedelplaner og reguleringsplaner
§§ 1-5 og 11-8, f)
 

5.1. Kommunedelplaner og reguleringsplaner som er eldre enn kommuneplanens arealdel, utfyller 
arealdelen der det ikke er motstrid og på punkter der arealdelen er taus3.

5.1.1. Kommunedelplanen for Tangen, plan id 201301, vedtatt 18.06.14, får fortsatt rettsvirkning. 

Unntak fra dette:

a) Bestemmelser gitt om utbygging jernbaneanlegg i reguleringsplan for dobbeltspor på 
Dovrebanen InterCity, Espa- Sørli, planID 303.

b) Faseinndeling i bestemmelser for kommunedelplan for Tangen, gjelder ikke. Følgende 
områder angitt i kommunedelplanen med følgende feltnavn inngår i: 

Utbyggingsfase nr. 1: B3 Hovshagan sør, B4a Viksmølla, B4b Viksjorde, B4c Viksjorde, 
B4e Viksjorde (Sør for ny atkomst) B1b Vikslia og B1d Vikslia. 

Utbyggingsfase nr. 2: B1c Vikslia

Utbyggingsfase nr 3: B/T Brenne, B7 Formosa- Saxrud

Intensjonen med inndeling i utbyggingsfaser er å unngå flere uavsluttede 
byggeprosjekter samtidig. Innenfor dette kravet bør allikevel ikke utbyggingsfaser være 
til hinder for nye boliginitiativ. Utbygging av boliger i påfølgende utbyggingsfase kan 

3 Det er ikke motstrid for arealformål der angitt arealformål i en reguleringsplan inngår i et mer overordnet 
arealformål i kommuneplanens arealdel. I slike tilfeller er det arealformålet i vedtatt reguleringsplan som styrer hva 
som er tillatt på formålsnivå. Der det er motstrid i arealformål, betyr dette at arealformål i vedtatt reguleringsplan 
ikke inngår i det arealformålet som angitt i kommuneplanens arealdel. I slike tilfeller vil det normalt være et krav om 
at omfattet område må omreguleres før ytterligere tiltak kan tillates.  
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ikke igangsettes før forrige utbyggingsfase i det vesentlige er bygd ut ved at 2/3 av 
boligene har fått byggetillatelse.

I boligområde B4a Viksmølla, B4b og B4c, B4e Viksjordet skal boligtype og utnytting 
samt infrastruktur fastsettes i reguleringsplaner. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad skal i 
snitt være 4 boenheter/daa.

c) Avvikssoner for støy skal i nødvendig utstrekning fastsettes i områdeplanen.

d) Område N/T tas ut og erstattes med landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). 
Området B/T vest for nye jernbanestasjon endres til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål, hvor følgende formål er tillatt: forretning, kontor, offentlig eller privat 
tjenesteyting og bolig. Utbygging må hjemles i en reguleringsplan. 

5.2. Reguleringsplaner angitt med hensynssone H9104 , jf. punkt 38, skal gjelde i sin helhet og ha full 
rettsvirkning også ved motstrid til kommuneplanens arealdel hva angår arealformål og 
bestemmelser. 

6. Innholdet i utbyggingsavtaler
§§ 17-2, 17-3 og 11-9, nr2

6.1. Kommunenes retningslinje for bruk av utbyggingsavtaler, skal benyttes. På tidspunkt for vedtatt 
kommuneplan, er det hjemlet i kommunestyrets vedtatte retningslinjer for bruk av 
utbyggingsavtaler, sak 49/20, 06.05.2020. Ved endring av denne, skal den til enhver tid siste 
vedtatte retningslinje legges til grunn.

7. Krav til nærmere angitte løsninger
§ 11-9, nr. 3

7.1. Krav til løsninger for vann, avløp og overvann

7.1.1.Vannforsyning og avløp:
a) Bygninger med behov for vannforsyning (drikke- og slokkevann) og avløpssystem, 

plikter å tilknyttes offentlig vann- og avløpssystem. Pbl. 5 §§ 27-1 og 27-2 gjøres 
gjeldende i sin helhet, også for fritidsbebyggelse jf. Pbl. § 30-6. Anlegg skal 
dimensjoneres og bygges i henhold til kommunens gjeldende regelverk for slik 
tilknytning. I særlige tilfeller og forutsatt at det finnes alternative løsninger, kan 
kommunen gi fritak fra tilknytningsplikten. 

b) Alle nye private etablerte drikkevannsbrønner skal varsles til kommunen og 
registreres6 i sentrale systemer. Etablering av drikkevannsbrønner er ikke tillatt uten 
særskilt tillatelse fra kommunen. Før drikkevannsbrønn tillates tatt i bruk, kreves det 
gjennomført analyse av drikkevannet for å avdekke mulig helsemessig skadelig 
forurensning fra vannkilden. Kommunen kan pålegge ytterligere overvåkning, kontroll 
og rensning av slike drikkevannskilder for å sikre at drikkevannet er i samsvar med Pbl. 
§ 27-1, 1. ledd. 

4 Hensynssone H910 benyttes der det er vedtatt en nyere reguleringsplan som skal gjelde i sin helhet foran 
kommuneplanen. I kapittel 4 angis planer som er omfattet av denne hensynssonen med tilhørende bestemmelser.
5 Henvisning til Plan- og bygningsloven vil i dokumentet vises med forkortelse «Pbl.»
6 Drikkevannsforskriften § 26 krever at kommunen, skal ha oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i 
kommunen. Ansvaret for at hvert enkelt vannforsyningssystem er registrert er lagt på vannverkseierne. 
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c) Valg av løsninger for vann og avløp skal skje på grunnlag av helhetlig kartlegging og 
vurdering. Det skal alltid undersøkes og tilstrebes mulighet for tilknytning til offentlig 
vann og avløp. Når dette ikke er mulig, skal lokale private løsninger benyttes. Ved 
utbygging av bolig og hyttefelt skal det utarbeides VA-plan og benytte fellesløsninger 
når dette er mulig. Planen må utarbeides av en fagkyndig konsulent og godkjennes av 
kommunen før utbygging tillates. 

d) For lokale avløpsløsninger må det utover helhetlig plan for vann og avløp, også søkes 
om utslippstillatelse. 

e) Vannforsynings- og avløpsanlegg som skal overskjøtes til kommunen, skal 
dimensjoneres og bygges etter den til enhver tid gjeldende VA-norm eller 
retningslinjer gitt av kommunen. 

7.1.2. Overvann:
a) Overvann skal tas hånd om lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen 

og åpne vannveger, utslipp til resipient eller på annen måte utnyttet som ressurs, slik 
at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes. 
Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes ihht. retningslinje under. 

b) Ved regulering og ved søknad om tiltak, må det sikres tilstrekkelige og egnede areal for 
lokal overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon som bidrar til 
fordrøyning, rensing og estetisk kvalitet. Ref. pkt. 8.5 om «blågrønne strukturer».

c) Kommunen kan påby og forby påslipp av overvann til kommunale løsninger. Påslipp av 
overvann til kommunale spillvannsledninger er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

d) Forurenset overvann fra veg, trafikkareal eller andre forurensede flater kreves 
tilstrekkelig renset før slikt overvann føres inn i øvrig nett for bortledning av overvann 
eller ført til natur. Rent overvann tillates ikke sammenblandet med forurenset 
overvann.

e) Tiltak som medvirker til forurenset overvann, tillates ikke tatt i bruk før godkjent plan 
for håndtering av både rent og forurenset overvann foreligger.

f) Det tillates ikke igangsatt tiltak som kan medvirke til at tidligere tildekkede bekkeløp 
ikke lar seg gjenåpne helt eller delvis. Heller ikke tiltak som stenger eller endrer 
eksisterende åpne bekkeløp, eller tiltak nærmere offentlige ledninger enn 4 meter i 
horisontalplanet, er tillatt. Kommunen kan etter søknad, godkjenne tiltak som er i strid 
med bestemmelsen her.

g) Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveger bevares og tilstrekkelig 
sikkerhet mot flomskader oppnås.

h) Ved regulering, eller senest ved søknad om tiltak, skal det utføres ROS-analyse som 
dokumenterer at avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av 
tiltaket. 

Retningslinjer:
Overvannshåndtering bør også planlegges som et bruks- og opplevelseselement i utearealer. Naturlige 
flomveger fremkommer på kommunes kart over flomveger.

7.2. Krav til universell utforming 

Det skal tilrettelegges for universell utforming i størst mulig grad. Det vises også til pkt. 22 vedrørende  
ivaretakelse av universell utforming i reguleringsplaner. 

7.3. Krav til løsninger for veger, gang- og sykkelveger, turveger mv. 
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7.3.1. Kommunale vegnormaler eller tilsvarende vegnormaler utarbeidet av Statens vegvesen, 
legges til grunn for krav til utforming av kjøreveger, gang- og sykkelveger mv. Dette gjelder 
også for private veger som er åpnet for alminnelig ferdsel. Kommunen kan etter søknad gi 
tillatelse til løsninger med avvik fra nevnte vegnormaler.

7.3.2. Kommunen kan kreve at nærmere angitte gang-  og sykkelveger, smett og turveger, samt 
grønnkorridorer, skal gis universell utforming.

7.3.3. Ved fortetting skal det tilstrebes å etablere nye og forbedre eksisterende smett, stier og 
gangforbindelser. Fortetting og utbygging skal ikke være til hinder for myke trafikanters 
fremkommelighet. Det tillates ikke at smett, stier og snarveger stenges uten at fullverdige, 
tilsvarende forbindelser er etablert. 

7.3.4. Kommunen kan omregulere områder for å sikre viktig smett og forbindelseslinjer. 
 

7.3.5. I de tilfeller trafikk på veg eller bane medfører at grenseverdier til støyretningslinjen blir 
tilsidesatt, skal egnede og avbøtende tiltak iverksettes, slik at støynivå for støyutsatt 
bebyggelse eller uteoppholdsareal bringes under grenseverdier satt i retningslinje T-14427.

Retningslinje:
Gate- og veganlegg skal ha god og trafikksikker fremkommelighet for gående, syklende og kjørende, i 
angitt prioritert rekkefølge.

I området mellom veg/gate og gang- og sykkelveg eller fortau skal det tilstrebes etablert et område med 
flate som er permeabel. Denne sonen bør være så bred at det blir mulig å plante trær og andre vekster 
som bidrar til evaporasjon og fordrøyning av overvann. Det vil også bidra til bedre luftkvalitet og være 
strukturerende og miljøskapende elementer.

Det kan stilles krav om oppføring av gjerde i grense mellom offentlig vegareal og bebygde eiendommer. 
Kommunen kan stille krav om oppføring av slikt gjerde også i grense mellom bebygd eiendom og allment 
tilgjengelige turveger/turområder.  Det tillates ikke oppført gjerder eller andre stengsler som hindrer 
allmennhetens adgang til områder for rekreasjon, lek mv. eller som medvirker negativt til kvaliteter i 
området.

7.4. Krav vedrørende renovasjonshåndtering

7.4.1. Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker 
kommuner, eller den til enhver tid gjeldende normen for renovasjonshåndtering, skal gjelde.

7.4.2. Det skal som hovedregel etableres felles avfallsløsninger i nye utbyggingsområder med 
konsentrert bebyggelse. 

7.5. Krav vedrørende annen infrastruktur

7.5.1. Fremføring av høy- og lavspenningsledninger i luft innenfor og tilgrensende til boligområder 
tillates ikke og slike må derfor i forbindelse med utbygging, legges ned i grunnen. Før 
utbygging kan skje, må forholdet avklares med ledningseier. 

7 T-1442, er en retningslinje som angir håndtering av støy i arealplanleggingen. 
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Retningslinje: 
Statens strålevern har satt krav om at det i byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over 0,4 µT i 
årsgjennomsnitt i bygninger, skal gjøres følgende utredninger:

 Hvor mange bygg påvirkes og hvilke feltnivåer får disse. Feltberegningene skal baseres på 
gjennomsnittlig strøm gjennom ledningen over året.

 Beskrive gjeldende kunnskapsstatus og sentral forvaltningsstrategi. Informasjon om dette 
finnes på Strålevernets hjemmesider. Kommunen kan etter søknad tillate avvik, så lenge det er 
saklig begrunnet. 

 Vurdere tiltak eller alternative løsninger samt kostnader og begrunnelse for tiltakene.

8. Rekkefølgekrav ved tiltak
§ 11-9, nr. 4

8.1. Ved tiltak i grunnen skal det sikres at forurensing fra potensielt syredannende bergarter ikke 
skjer. Kommunen kan pålegge det enkelte tiltak plikt til å foreta grunnundersøkelser før 
grunnarbeider startes opp.

8.2. Ved større tiltak i grunnen som kan påvirke grunnvannsspeilets nivå, skal det før arbeider startes 
opp, skal grunnvannsspeilets nivå dokumenteres. Ingen tiltak som medvirker til at 
grunnvannsspeilet i et område blir senket, er tillatt uten særskilt tillatelse.

8.3. Ved planlegging og gjennomføring av bygge-, anlegg- og gravearbeider, skal nødvendige tiltak 
iverksettes slik at massehåndtering ikke fører til helse- eller miljøskade, jf. Forskrift om 
begrensning av forurensning.

8.4. Vann- og avløpssystemet skal bygges samtidig med utbygging av annen infrastruktur og skal være 
ferdigbygget med tilstrekkelig kapasitet før første helårsbolig eller fritidsbolig kan ferdigstilles. 

8.5. Utbygging kan ikke finne sted før nødvendig infrastruktur (teknisk og annen infrastruktur som 
løsninger for gående og syklende, anlegg for håndtering av overvann, samt smett og 
grønnstrukturer) er etablert, eller sikret at vil bli etablert. «Blågrønn struktur», herunder 
overvannsløsning, vegetasjon og utearealer, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 
Midlertidig brukstillatelse, med en angitt frist for gjennomføring, kan vurderes i de tilfeller 
uteareal ikke lar seg opparbeide samtidig med øvrig bebyggelse og anlegg.

8.6. Før det gis brukstillatelse skal det sikres tilstrekkelige og egnede areal til leke- og 
uteoppholdsareal jf. pkt. 12. Det utstedes ikke ferdigattest før arealene er ferdig opparbeidet. 

8.7. Matjord skal tas vare på og sikres bruk til fortsatt matproduksjon. Hvordan flytting og bevaring av 
matjord skal skje, må avklares før tiltak kan igangsettes. Massehåndteringen forutsettes avklart 
ut fra en jordbruksfaglig begrunnet vurdering.

8.8. Arealer som inngår i dagens jernbaneanlegg kan ikke omdisponeres til formål som angitt i 
kommuneplanens arealdel, før jernbanedriften er overflyttet til ny bane. 

Jernbaneeier skal frigi arealene før omdisponering er mulig.

Videre kan arealer ikke inngå i reguleringsplan som innebærer omdisponering av baneformålet, 
før bygging av ny bane er sikret. 



9

Bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel 2020-2032, revidert 2.06.2020

9. Lokalisering av næring, handel og tjenesteyting
§ 11-9, nr. 5

9.1. ABC-prinsipp, jf. retningslinje under, skal legges til grunn for lokalisering av handel og 
næringsvirksomhet.

9.2. Det skal dokumenteres at lokalisering av planlagt virksomhet ikke bidrar til unødig 
miljøbelastning. Det skal spesielt vurderes konsekvenser vedr. klimagassutslipp, klimatilpasning, 
transportbehov, støy, lokal luftkvalitet, parkeringsbehov, trafikksikkerhet, trafikkbelastning og 
estetikk.

Retningslinje:
Planlegging av virksomhetsetablering skal følge prinsippene i statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP), eller de til enhver tid gjeldende føringene. 

ABC-prinsipp skal legges til grunn for lokalisering av virksomheter: (definisjon nedenfor er basert på 
rapport fra Transportøkonomisk institutt: Scenarier for bærekraftig byutvikling, 
https://docplayer.me/11167007-Scenarier-for-baerekraftig-byutvikling-sluttrapport.html)  

A. Besøksintensive virksomheter og virksomheter med mange arbeidsplasser lokaliseres i områder 
som er godt tilgjengelig med kollektivtransport, sykkel og til fots for mange. Dette betyr at 
lokalisering av slike virksomheter skal skje i bysentrum eller nær kollektivknutepunkt med god 
kollektivdekning. Eksempel på slike virksomheter er detaljvarehandel og større 
kontorarbeidsplasser, kjøpesentre for detaljhandel/småvarehandel, servicevirksomhet mv. 

B. Virksomheter som er avhengig av god biltilgjengelighet og med middels arbeidsplass- og 
besøksintensitet lokaliseres til arealer nær hovedvegnettet og hvor det er relativt god 
kollektivdekning. Eksempel på slike næringer er salg av plasskrevende varer som biler, byggevare 
og møbler. Virksomheter av denne typen bør fortrinnsvis samlokaliseres for å oppnå 
synergieffekter.
  

C. Virksomheter med lav arbeidsplassintensitet, høyt transportbehov og som kan innebære støy eller 
andre miljøutfordringer, lokaliseres med avstand til tettsted og nær kjøreveg/bane. Eksempel på 
slike virksomheter er produksjoner med behov for mye lagringsplass utendørs og innendørs, og 
tyngre industriell produksjon mv. Virksomheter her er gjerne distribusjonssentra, 
ompakkingssentre, varelagre for grossister mv. og bør lokaliseres i større områder avsatt til slikt 
der også gode transportløsninger kan utvikles. 

Anbefalt lokalisering for næring jf. ABC prinsipp til angitte områder:

Område Kategori

Kåterud vest B

Skavabakken øst B

Skavabakken vest B

Stange næringspark C

Sørli C

Kolostuen C

https://docplayer.me/11167007-Scenarier-for-baerekraftig-byutvikling-sluttrapport.html
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Det skal etterstrebes å oppnå synergieffekter ved samlokalisering av virksomheter som har nytte av 
hverandre, for eksempel for å styrke fagmiljøer, utnytte spill-varme, begrense kundegruppens 
transportbehov osv.
Lokalisering av virksomheter i strid med disse retningslinjene kan vurderes når tiltakshaver kan 
dokumentere at det ikke finnes tilgjengelige eller hensiktsmessige arealer i samsvar med retningslinjene. 
Dokumentasjonen skal angi hvilken effekt prosjektet vil ha for transportomfang, reisevaner og bilbruk. Det 
kan i slike tilfeller kreves at det utarbeides ny reguleringsplan med nødvendig en analyse/utredning som 
viser behov og effekt av lokaliseringen i et regionalt perspektiv. 
Det kan settes krav om evt. avbøtende tiltak. Dette kan eksempelvis være parkeringsbestemmelser som 
virker begrensende på bilbruk (maksimalt antall p-plasser) og som bygger opp under kollektivtilbudet.

10. Utnyttelse av boligmassen
§ 11-9, nr. 5

10.1. I eksisterende boligbebyggelse tillates det etablert småskala næringsvirksomhet, under 
forutsetning av at denne ikke er til sjenanse for nabolaget eller medfører vesentlig økt trafikk. 

Retningslinje:
Eksempel på aktuelle virksomheter er tannlege, frisør, konsulentvirksomhet o.l, som ikke genererer 
særlig grad av varetransport eller større kundetrafikk og ikke gir støy eller luftforurensning. 
Parkering må dekkes på egen tomt. 

10.2. Det kreves særskilt tillatelse for omforming, bruksendring og riving av bygning som inneholder 
bolig, jf. pbl. § 31-6.

11. Byggegrenser
§ 11-9, nr. 5

11.1. Byggegrenser vist i plankart gjelder med mindre annet fremkommer under.

11.2. Generelt gjelder en byggegrense på 100 meter til Mjøsa, vann med mer enn 30 daa vannflate, 
Svartelva og Vikselva/Fosselva8. Innenfor denne byggegrensen skal det tas særlig hensyn til natur- 
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det vises for øvrig til pkt. 33 
Faresoner.

11.2.1. I avstand fra 50-100 meter fra vassdrag kan det likevel tillates tiltak etter Pbl. § 1-6 første 
ledd, forutsatt at:

a) Tiltaket er knyttet til eksisterende bygninger og anlegg
b) Tiltaket ikke medfører reduksjon i bredden på det frie arealet langs vassdraget
c) Tiltaket ellers er i samsvar med gjeldende arealbruksform. 
d) Tiltaket ikke er i strid med andre nasjonale eller regionale interesser
e) Det ikke etableres nye bruksenheter

11.3. Byggegrense langs jernbane er 30 m fra nærmeste spormidte og er regulert i Jernbaneloven §10.

11.4. Der byggegrenser ikke er vist i kommuneplanens plankart, er byggegrensen sammenfallende med 
formålsgrensen.

11.5. Uavhengig av byggegrenser, tillates eksisterende bebyggelse gjenoppbygd etter brann eller 
naturskade, såfremt slik oppføring / istandsetting ikke gir vesentlig negativ påvirkning for 

8 Avstand måles i horisontalplanet fra strandlinjen langs med innsjøer og elver ved regulert maksimum vannstand 
(eller gjennomsnittlig flomvannstand).
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allmennhetens tilgjengelighet, biologiske mangfold, landskap, flomfare eller vil føre til annen 
uønsket påvirkning. 

11.6. Bygningsmyndigheten kan godkjenne plassering av tiltak i strid med uhensiktsmessig 
byggegrenser i eldre reguleringsplaner. Dette under forutsetning av at frisikt og 
bebyggelsesstruktur ivaretas og at det ikke bryter med byggegrense i kommuneplanen. 
Bygningsmyndigheten må avklare plasseringen med vegeier.

11.7. Der byggegrenser til veg er angitt i arealdelen eller i fortsatt gjeldene øvrige arealplaner i Stange 
kommune, gjelder disse fortsatt foran byggegrenser fastsatt i vegloven og også foran 
byggegrenser angitt i vegnettplan for Hedmark. Byggegrenser angitt i vegnettplan for Hedmark 
gjøres gjeldende der arealplaner i Stange kommune ikke har fastsatt byggegrense til veg. 

12. Krav til lekeplasser og uteoppholdsarealer
§ 11-9, nr. 5, nr. 6 og nr. 8

12.1 Generelle krav til uteoppholdsarealer   

a) Det skal til hver boenhet sikres minimum 5 kvadratmeter privat uteplass. 
b) Det skal tilstrebes at lekeplasser og andre uteoppholdsareal, samt atkomst til disse, er universelt 

utformet.
c) I reguleringsplan for boligområder skal det sikres arealer egnet for lek, opphold og rekreasjon for 

alle aldersgrupper i tråd med tabellen under. Det stilles krav om universell utforming jf. pkt. 7.2.
d) Naturlig vegetasjon skal så langt det er mulig og hensiktsmessig, tas vare på for lek og som 

strukturerende og miljøskapende elementer. Vegetasjon skal også sikres i anleggsperioden. 

Retningslinje: 

Lekeplasser og uteoppholdsarealer:

Lekeplasser, uteoppholdsareal og friområder bør sikres sentral plassering og være lett og trafikksikkert 
tilgjengelig fra alle boliger de skal dekke. Områdene må egne seg for variert lek på ulike årstider og skal 
planlegges slik at barn og voksne med ulike behov, kan fungere i positivt samspill. Det bør sikres 
tilstrekkelig med sittegrupper, rom i ulik størrelse og arealer bør brytes opp i ulikt markdekke. Variasjon i 
terrenget skal så langt det lar seg gjøre, beholdes som element for lek og som et miljøskapende element. 

Uteoppholdsareal ved bolig forutsettes ivaretatt i egen hage eller på privat fellesareal. 

Rekreasjon- og friområder:

Større rekreasjonsområder er områder som er offentlig tilgjengelig for felles opphold, rekreasjon og lek, 
som for eksempel «Hundremeterskog», strender og andre friområder. Større rekreasjonsområder bør ha 
variert terreng og vegetasjon og gi mulighet for allsidige aktiviteter som ikke kan innpasses på mindre 
lekeplasser, for eksempel stinett, akebakker, ballfelt, skøyteis, byggelekeplasser, plaskedam, samt 
toaletter og leskur 

Friområder og andre arealer for utendørs rekreasjon bør sikres i områder hvor mange mennesker 
oppholder seg, for eksempel i tilknytning til samling av mange arbeidsplasser, handelsområder, 
idrettsarenaer og lignende. Større rekreasjonsområder vil også kunne fungere som nærmiljøpark 



12

Bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel 2020-2032, revidert 2.06.2020

(kvartalslekeplass) dersom områdene har tilfredsstillende kvaliteter, innhold og nærhet i forhold til 
kravene for kvartalslekeplass.

12.2 Generelle kvalitetskrav til lekeplasser  

a) Rundskriv  T-2/08 og krav i tabellen under legges til grunn for plassering, dekningsgrad og 
utforming av nærlekeplasser og nærmiljøparker. 

b) For lekeplassutstyr gjelder «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (FOR-1996-07-19-703)» 
eller tilsvarende senere regelverk. 

c) Arealer brattere enn 1:3, smalere enn 10 meter, arealer satt av til kjørevei, parkering, 
fareområder og areal belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.

d) Terrengsprang større enn 10 meter og vei større enn atkomstvei A1 regnes som barriere for 
atkomst til lekeplass. 

e) Arealene skal være betryggende sikret og ha sikker adkomst. 
f) Arealene skal oppfylle normer for luftkvalitet og støy i henhold til gjeldende statlige regler og 

retningslinjer. 
g) Det skal være sol på minst halve arealet til felles og til offentlig uteopphold klokken 15 ved 

sommersolverv. 

12.3 Nærlekeplass

Det er krav om nærlekeplass som ivaretar de minste barnas interesser når det gjelder avstand til bolig, 
areal, samt innhold og kvalitet. Rundskriv T-2/08 og tabell skal legges til grunn. 

12.4 Nærmiljøpark 

a) I boligområder skal arealer for lek, rekreasjon og eventuelt idrett så langt mulig samlokaliseres i 
nærmiljøpark, med den hensikt å oppnå økt sambruk og helhetlige løsninger. Nærmiljøparken skal 
ha innhold slik som angitt i tabell, tilsvarende innhold og kvalitet. 

b) Ved utbygging i nye eller etablerte utbyggingsområder skal det etableres eller være etablert 
nærmiljøpark, med integrert lekeplass på minimum 2,5 dekar, maksimalt 500 meter i luftlinje fra 
bolig. Vei større enn samlevei SA1 regnes som barriere for atkomst til nærmiljøpark. 

c) Der det er relevant, skal nærmiljøpark utformes med blågrønne løsninger for håndtering av 
overvann og med miljøskapende effekt.

d) I områder nærmere friluftsområder enn 200 meter, kan rekkefølgekravet for nærmiljøpark i pkt. 
8.6 fravikes.   

Tabell: Beskrivelse og krav til lekeplasser

NÆRLEKEPLASS NÆRMILJØPARK

1 Skal være i boligens 
umiddelbare nærhet, være 
utformet og utstyrt slik at alle 
aldersgrupper kan trives der. 
Arealkrav skal økes 
proporsjonalt med antall 

Skal være et variert aktivitets- og 
rekreasjonsområde, skal stimulere til 
sosialt samspill og kunne være et 
attraktivt lokalt samlingssted. Skal 
som et minimum tilsvare en 
kvartalslekeplass med krav knyttet til 
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boenheter. Nærlekeplasser 
kan samlokaliseres for å 
ivareta behov for flere 
aldersgrupper, eller integreres 
i nærmiljøpark, der det ligger 
til rette for det og krav kan 
innfris.

Hvordan kravene til 
nærlekeplasser og 
nærmiljøpark oppfylles, bør 
avveies i forhold til hverandre, 
slik at minimumskrav knyttet 
til de ulike aldersgrupper 
oppfylles best mulig.  

aldersgruppen 6-12 år (jfr rundskriv 
T-2/08 eller tilsvarende) med 
dekningsgrad, areal og utstyr. 
Nærmiljøpark kan med fordel 
lokaliseres i tilknytning til barnehage, 
skole eller idrettsanlegg, eller 
friluftsområde. Det bør stimuleres til 
medvirkning og samarbeid mellom 
ulike aktører.

Nærmiljøparken tilpasses sin 
beliggenhet slik at det i 
sentrumsformål kan utformes på en 
annen måte enn i et ensartet 
boligområde. Allmenn park og 
lekeplass skal integreres i 
nærmiljøparken

2 Alder Skal som et minimum dekke  
behovene for aldersgruppen 
1-6 år

Skal tilrettelegges for alle 
aldersgrupper, skal særlig dekke 
behov for aldersgruppe 6-12 år

3 Minste areal 250m2 Minimum 1750 m2, skal tilrettelegges 
spesielt for prioritert aldersgruppe 6-
12 år. 

4 Dekningsgrad Krav utløses ved utbygging i 
nye eller etablerte 
utbyggingsområder for 
boliger. Det skal være 
maksimalt 100 boenheter 
tilknyttet pr nærlekeplass.

1000 boenheter pr 
rekreasjonsområde.

Ikke knyttet til antall boliger, men 
den må ligge i angitt avstand. 

5 Maksimal avstand 
fra bolig

I hovedsak 50 m, men 100 m i 
luftlinje ved frisikt fra 
oppholdsrom i bolig til 
lekeplass.

500 m i luftlinje. 

Avstand til bolig kan økes ved 
trafikksikker atkomst, større areal og 
økt kvalitet.
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6 Plassering  Egnet for lek hele året
 Lekeplass og atkomst 

skjermet for trafikk
 Oversiktlig avstand fra 

aktuelle hus
 Tørr, solrik tomt med 

mulighet for skygge
 Skjermet mot vind og 

kaldluft 

 Sikker atkomst
 Sol og skygge
 Variert topografi (både flatt 

og kupert)

7 Aktivitet/ 
utforming

 Allsidig lek for barn i 
aldersgruppen 

 Møteplass for familier
 Tilstrekkelig fast dekke 

for barnevogn og 
rullestol 

 Sitteplasser

 Allsidig lek hele året, særlig 
med henblikk på 
aldersgruppe 6-12 år

 Varierte aktiviteter for alle 
aldre

 Rom/ soneinndeling
 Varierte overflater/ dekker
 Park - eller naturarealer

Eksempler på aktiviteter:

 Bygge/ huske/ klatre-
aktiviteter

 Ulik type ballspill
 Aking (sommer og vinter)
 Skilek/ skøyter
 Trim og trening

8 Eksempler på 
utstyr.

Listene er ikke 
utfyllende, 
apparater /utstyr 
skal være i 
tilstrekkelig antall 
og tilpasset alder og 
aktivitetsnivå.

 Bord&benk, 
 Huske
 Sandkasse
 Sklie
 Rollelek
 Naturelementer

 Bord&benker, 
avfallsbeholder

 Ballbaner, evnt som kan 
islegges

 Fast dekke til sykling ol
 Husker
 Klatrestativer
 Sklier, akebakke
 Trimløype med apparater
 Bocciabane, bordtennis el.l

Listen er ikke utfyllende, innhold og 
utstyr tilpasses lokale forhold og 
medvirkning, bør komplettere andre 
tilbud. 

9 Annet  Variert underlag
 Godkjent fallunderlag 

for å redusere skader

 Godkjent plan utført av 
fagkyndig 

 Godkjent fallunderlag for å 
redusere skader

 Tilpasset stedlige forhold
 Komplettering av andre leke- 
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/aktivitetsareaner

10 Opparbeidelse Privat Privat helt eller delvis.

Ved kommunal opparbeidelse kan 
det kreves anleggsbidrag eller 
innskudd fra privat utbygger og slik 
sikre krav til tilstrekkelige leke- og 
rekreasjonsarealer. Det vises til pkt. 
12.7 vedr. muligheter for frikjøp.

  

11 Drift/ vedlikehold Privat Kommunen

12.5 Skoler og barnehager 

For barnehager skal det avsettes areal til uteopphold og lek på egen tomt. Retningslinjer til 
Utearealer for skoler og barnehager skal legges til grunn. Det kan vurderes om det skal etableres 
nærmiljøpark i tilknytning til nye grunnskoler og barnehager.

Retningslinje: Utearealer for skoler og barnehager:
For planlegging og opparbeidelse av barnehagers utearealer, skal Kunnskapsdepartementets «Veileder for 
utforming av barnehagens utearealer» eller de til enhver tid gjeldende normer, legges til grunn.
For planlegging og opparbeidelse av skolers utearealer, skal Sosial- og helsedirektoratets rapport IS-1130 
«Skolens utearealer» eller de til enhver tid gjeldende normer, legges til grunn.  

Utearealer skal utformes og opparbeides med høy landskapsmessig og arkitektonisk kvalitet og miljø-, 
sikkerhets- og driftsmessig standard. Uteareal bør ha variert terreng og eksisterende vegetasjon på tomta 
bør bevares. Sammen med søknad om tiltak for etablering av barnehage eller skole, skal det utarbeides en 
faglig forsvarlig plan for opparbeidelse og bruk av utearealene.

Utearealer skal være åpen for allmennheten etter skolens/barnehagens åpningstider. 

For skolens uteareal skal foreligge en plan som viser og beskriver hvordan følgende funksjonskrav er løst i 
forhold til den aktuelle elevgruppen og til ulike årstider: 

 pauseareal for lek, sosial kontakt og rekreasjon,
 læringsarena som supplement til den ordinære undervisningen,
 møtested og ressurs for nærmiljøet,
 muligheter for bruk av friområder/idrettsanlegg/gatetun i nærområdet,
 kompensatoriske tiltak/ kvalitetsheving ved skolegårder med lite areal, 
 sikre gode lokale klima- og solforhold. Skjerm mot vær og vind,

12.6 Sykehjem 

For sykehjem og boliginstitusjoner skal det avsettes min 5 kvm egnet til uteoppholdsareal pr. 
boenhet/ omsorgsplass. Anlegg på tak/ balkonger kan inngå i arealberegningen. 



16

Bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel 2020-2032, revidert 2.06.2020

12.7 Frikjøp av offentlig uteoppholdsareal 

Kommunen kan samtykke i at det i stedet for offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal på egen 
grunn eller på fellesareal, blir innbetalt et beløp til kommunen for bygging av lekeplass, 
nærmiljøanlegg eller park. 

12.8 Krav om utomhusplan uteoppholdsarealer

Utomhusplan for alle allment tilgjengelige uteoppholdsarealer, skal utarbeides av 
landskapsarkitekt eller tilsvarende fagkyndig. For arealer som skal overføres til eller forvaltes av 
Stange kommune, skal planen utformes i samsvar med den til enhver tid gjeldende «Standard til 
opparbeidelse av kommunale lekeplasser» i Stange eller tilsvarende. 

Utomhusplan skal vise følgende: 
 Eksisterende og planlagt terreng, samt terrengtilpassing mot naboeiendommene. 
 Gangareal, samt arealer til opphold og aktivitet.
 Trær som skal felles, trær som skal bevares, samt ny vegetasjon. 
 Gjerder, støttemurer, levegger/støyskjermer og andre konstruksjoner.
 Plassering av lekeapparater og installasjoner til ulike aktiviteter.
    Lokal håndtering av overvann.  
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13. Parkering
§ 11-9, nr. 5 og 6

13.1. Parkering skal innpasses etter følgende norm:

Størrelse på boenhet Minimum
pr boenhet

Maksimalt 
pr boenhet

Parkeringskrav for boligbebyggelse i 
sentrale områder med god 
kollektivdekning.

Mindre enn 50 m2 BRA 0,5 1 
Fra 50 m2 BRA til 120 m2 
BRA

0,8 1,2

Større enn 120 m2 BRA 1 2

Parkeringskrav til boligbebyggelse utenfor 
områder angitt over.

Mindre enn 50 m2 BRA 1 1,5

Fra 50 m2 BRA til 120 m2 
BRA

1 2

Krav til parkeringsdekning for 
fritidsbebyggelse

1 2

Avvik fra bestemmelsene i 13.1 vil kreve særskilt begrunnelse. 

13.2. For blokkbebyggelse skal det tilstrebes etablering av parkeringsplasser i parkeringskjeller. 
Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede. Det skal 
tilrettelegges for minimum 1 overdekt sykkelparkeringsplass pr boenhet.

13.3. Forretning-, kontor- og næringsbebyggelse, samt annen offentlig og privat tjenesteyting skal ha 
parkeringsplasser for biler og sykler for besøkende og ansatte tilpasset sin funksjon, beliggenhet 
og nærhet til kollektivknutepunkt. Plan- og bygningsmyndigheten kan etter skjønn fastsette 
antallet parkeringsplasser. Minimum 5% av parkeringsplassene skal avsettes til 
bevegelseshemmede.

13.4. I arealer som i arealplan eller senere reguleringsplaner legges ut til sentrumsformål, skal det 
legges til rette for parkering under bebyggelsen, fortrinnsvis under eksisterende terrengnivå. 
For å kunne innvilge unntak fra å tilrettelegge for parkering under bebyggelsen/terrengnivå, må 
parkeringsdekning løses ved frikjøp av parkeringsdekning jf. Pkt. 13.5 og retningslinjen under.  

13.5. Frikjøp parkeringsplasser (Pbl. § 28-7, 3. ledd) er mulig ved at kommunen kan samtykke i at det i 
stedet for parkering på egen grunn eller på fellesareal, blir innbetalt et beløp for hver 
manglende plass til kommunen, for bygging av parkeringsanlegg.

13.6. Parkeringsplasser som etableres under terreng skal ikke medregnes i utnyttet bebygd areal. 

Retningslinje:
Frikjøp av parkeringsplasser kan inngås dersom samtykke jf. a) foreligger og følgende samtlige betingelser 
kan innfris: 

 Kommunen har overskudd av parkeringsplasser og/eller offentlig areal som er planlagt avsatt til 
offentlig parkeringsformål. 

 Parkeringsplasser til erstatning for de plasser som er frikjøpt, må ligge i rimelig avstand til 
boligene de skal betjene. 

 Kommunen har fastsatt gebyr for frikjøp pr. parkeringsplass. 
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 Nødvendige parkeringsplasser til erstatning for frikjøpte plasser kan etableres samtidig med 
ferdigstillelse av boliger.   

    Dersom frikjøp av parkeringsplasser er nødvendig for å oppnå ønsket fortetting 
 Det er ønskelig å skjerme deler av tettbygde områder for biltrafikk. 

14.  Skilt og reklame
§ 11-9, nr. 5

14.1. Oppføring av skilt og reklame er søknadspliktig.

14.2. Det tillates ikke bruk av reklameinnretninger eller skilt som virker skjemmende på 
omkringliggende bebyggelse eller kulturmiljø, eller som gir negativ visuell virkning.

14.3. Alle skilttiltak langs offentlig veg må framlegges for berørt vegmyndighet. Tillatelse kan ikke gis 
om vegmyndighet uttaler seg negativt til saken.

14.4. Det tillates ikke:
a) fasadeskilt med flate større enn 12 m2,
b) frittstående skilt høyere enn 6 m,
c) blinkende skilt eller bevegelige skilt 

Retningslinje:
Kommunen kan evt. tillate avvik, dersom vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

For oppsetting av skilt og reklame gjelder kommunens retningslinjer (sak 42/93, datert 18.06.93, vedlegg 
3), og ellers vegloven.

I Jernbanegata, Storgata, Skolegata og Heggedalsvegen i Stange sentrum, stilles det strengere krav til 
tilpasning og at skiltene skal medføre en positiv videreutvikling av gatebildet. Et særlig forhold som må 
ivaretas er hensynet til kulturminneverdier. Kommunen kan kreve fremlagt estetisk redegjørelse, samlet 
skiltplan for hele fasader og illustrasjoner som viser sammenhengen med gatebildet og bebyggelsen rundt.

15. Utomhusplan
§ 11-9, nr. 5

15.1. For søknad om tiltak, kan kommunen kreve utomhusplan utført av fagkyndig og i fastsatt 
målestokk, for disponering av byggetomta. Denne skal vise både eksisterende og planert 
terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt bruk og 
opparbeidelse av utearealene.

Retningslinjer til hva utomhusplan bør vise:
 omsøkt tiltak og eventuell eksisterende bebyggelse på eiendommen,
 eksisterende og planlagt terreng, samt terrengtilpassing mot naboeiendommene,
 gangareal, uteoppholdsareal, lekearealer og annen disponering av ubebygde arealer,
 parkeringsareal og snuplass for bil på egen grunn,
 eksisterende trær som enten skal bevares eller felles, og ny vegetasjon,
 gjerder, støttemurer, levegger/støyskjermer og andre konstruksjoner,
 returpunkt, avfallsbrønner og avfallsbeholdere, samt tilgang til disse med renovasjonskjøretøy,
 lokal håndtering av overvann og snø.
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16. Støy og miljø
§ 11-9, nr. 6

16.1. Generelt
Statlige retningslinjer for støy i arealplanleggingen[1] (T-1442/2016) skal gjelde ved arealplanlegging 
og behandling av enkeltsaker etter PBL. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende 
virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende virksomhet. Framtidig arealbruk skal ikke 
føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene i denne retningslinjen. 

Følgende arealformåls- og områder i planen skal inngå for avvikssoner for støy: 

 Sentrumsformål i Stangebyen i henhold til Områdeplan for Stangebyen

På Tangen kan avvikssoner for støy i nødvendig utstrekning fastsettes i områdeplaner og vil da 
overstyre avvikssoner fastsatt i kommuneplanens arealdel. 

16.2. Ved regulering, der støyforholdene overskrider anbefalt grense i de til enhver tid gjeldende 
statlige retningslinjer for støy i arealplanleggingen[1], skal støyforholdene dokumenteres og 
nødvendige støyreduserende tiltak sikres.

16.3. For byggesaker med støyfølsomt bruksformål i småhusområder, må plan for tiltak som 
dokumenterer støynivå, foreligge sammen med søknad om tillatelse til tiltak.

16.4. For støyfølsomt bruksformål, gjelder følgende:

16.4.1. Utenfor avvikssoner, gjelder de anbefalte støygrensene i de til enhver tid 
gjeldende statlige retningslinjer for støy i arealplanleggingen.

16.4.2. I avvikssoner kan bebyggelse med støyfølsomt bruksformål etableres i gul og rød 
sone, dersom det kan dokumenteres at det er nødvendig for å oppnå gode 
utbyggingsløsninger, med hensiktsmessige planløsninger og god estetisk kvalitet. Boliger 
skal ha minimum én fasade som vender mot stille side. Halvparten av oppholdsrom og 
minimum ett soverom skal vende mot stille side. Det skal tilbys bruksmessig egnede 
private eller felles private uteoppholdsareal med soner med støynivå under anbefalt 
grense. Grunnskoler og barnehager skal ha minst én fasade mot stille side, og 
uteoppholdsareal med soner med støynivå under anbefalt grense. Det tillates ikke nye 
grunnskoler og barnehager i rød sone. 

16.5. Stille soner er angitt som sikringssoner med hensynssone, H230, jf. Pbl. §11-8. Ny og vesentlig 
utvidelse av støyende virksomhet skal søkes lokalisert og utformet slik at støypåvirkningen i 
stille områder forblir uendret eller dempes. Kollektiv-, gang- og sykkel- eller 
trafikksikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene vesentlig i stille soner, vil kunne 
gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. 

[1][1] Retningslinje T-1442 med senere revisjoner eller tilsvarende retningslinje.
[1][1] Retningslinje T-1442 med senere revisjoner eller tilsvarende retningslinje.
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16.6. Ved regulering og søknad om tiltak som er følsomme for luftforurensning, skal det vurderes 
tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet.

Retningslinje:

For stille områder, angitt med hensynssone H230 (områder med særlig hensyn til friluftsliv i lite 
støypåvirkede omgivelser) gjelder følgende:

 Ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet skal søkes lokalisert og utformet slik at 
støypåvirkningen i stille områder forblir uendret eller dempes.

 Kollektiv-, gang- og sykkel- eller trafikksikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene vesentlig i 
stille soner, vil kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. 

 Ved planlegging av bolig og boligområder bør bebyggelsen organiseres slik at uteoppholdsplass 
legges på den rolige siden av huset. Støyskjermingstiltak tilpasses omkringliggende omgivelser 

17. Naturmiljø
§ 11-9, nr. 6

17.1 Hensynssoner for naturmiljø, skal legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen.

17.2 For områder med registrerte naturverdier vist med hensynssone, gjelder følgende bestemmelser:

17.2.1. I områder hvor det er registrert naturverdier med nasjonal verdi (Naturbase9 A-
områder), tillates ikke tiltak som kan forringe naturverdiene.

17.2.2. I områder hvor det er registrert naturverdier med regional verdi (Naturbase B-
områder), skal det foreligge særlige grunner for å tillate tiltak som kan forringe 
naturverdier.

17.2.3. I områder hvor det er registrert naturverdier med lokal verdi (Naturbase C-
områder), skal tiltak som kan forringe naturverdiene søkes unngått.

17.3 For nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljøer, som helt eller delvis faller 
sammen med overnevnte lokaliteter, skal hensynet til naturverdiene balanseres mot hensynet til 
skjøtsel, vedlikehold og annen ivaretakelse av kulturminneverdiene.

17.4 Eksisterende bekkeløp skal fortrinnsvis holdes åpne. Ved regulering skal gjenåpning av lukkede 
bekkeløp vurderes.

17.5 Tiltak i strandsonen som hindrer allmenn ferdsel etter friluftsloven er ikke tillatt. 

9 Naturbase – Miljødirektoratets naturbase, for tiden finnes kartløsning på: kart.naturbase.no
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Retningslinjer:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter jfr. Naturmangfoldloven § 11. 
Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for 
forurensningen eller avfallet, jf. Forurensningslovens §§ 2 og 51.  

Kommune kan på tiltakshaver eller den ansvarlige forurensers sin regning, i rimelig grad, innhente ekstern 
bistand til faglige utredninger og vurderinger for å sikre at utbygging skjer til det beste for den enkelte, 
samfunnet, miljøet og fremtidige generasjoner. 

 Før tiltak tillates i områder hvor det er registrert naturverdier med regional og lokal verdi, skal 
naturverdiene være grundig utredet og vurdert av en fagkyndig. 

 Ved tiltak i områder hvor det er registrert naturverdier med regional verdi, skal det gjennomføres 
avbøtende tiltak for å forebygge skade på naturforekomsten.

 Ved tiltak i områder hvor det er registrert naturverdier med lokal verdi, skal avbøting av skade og 
ulempe for naturverdiene vurderes.

 Ved tiltak skal trær og annen vegetasjon søkes bevart. 
 Utfylling av masser i strandsonen og langs vassdrag som defineres som vesentlige terrenginngrep, 

er søknadspliktige. 
 For tiltak i strandsonen skal Retningslinjer for planlegging i Mjøsas strandsone «Det gode liv ved 

Mjøsa», vedtatt 18.12.08, legges til grunn. 

Regional vannforvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016-21, skal legges til grunn for arealplanlegging 
som berører sjø og vassdrag. 

18. Estetikk, form, grønnstruktur og landskapstilpasning
§ 11-9, nr. 6

18.1 Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det har gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og 
i forhold til tiltakets funksjon, omgivelser og plassering. Ny bebyggelse skal bidra til et godt og variert 
bygningsmiljø i samspill med omkringliggende bebyggelse, byggeskikken på stedet og omgivelsenes 
karakter generelt.

18.2 Nye tiltak skal formgis slik at de tilpasses situasjonen i forhold til høyder, volum, dimensjoner og 
spesifikke kvaliteter på stedet. Det kan allikevel være formmessig variasjon, men som samtidig kan gi 
et helhetlig uttrykk og positiv tilpasning til omgivelsene. Farger på bygg og anlegg skal i størst mulig 
grad tilpasses omkringliggende bebyggelse og kulturmiljøet og naturmiljø. Kommunen kan stille krav 
om godkjenning av fargebruk og materialbruk på nye større bygg og anlegg.

18.3 I forbindelse med tiltak kan kommunen kreve fremlagt estetisk redegjørelse, utformet av en 
fagkyndig arkitekt.

18.4 Bebyggelse skal plasseres slik at det tas hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og 
vibrasjonsforhold.

18.5 Bebyggelse skal ha god tilpasning til terreng ut fra hensyn til god arkitektonisk utforming, visuell 
kvalitet, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, tilgjengelighet, brukbarhet og energibehov. 
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18.6 Bruk av reflekterende materialer på tak og fasader skal så langt mulig unngås. Kommunen kan 
etter søknad tillate avvik, så lenge det er saklig begrunnet.

18.7 Alle tiltak skal ivareta landskapets særpreg, med naturgitte og kulturskapte kvaliteter. Det skal 
legges vekt på å bevare åsprofiler, landskapssilhuetter og siktlinjer. Nye bygninger skal ikke bryte 
horisontlinja eller plasseres på høydedrag.

18.8 Ved søknad om tillatelse skal utbygger redegjøre for hvordan utforming av bebyggelse og 
hensynet til fjernvirkning er ivaretatt. I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og 
en vurdering av tiltakets estetiske sider i forhold til omgivelsene og til fjernvirkning.

18.9 Til blokkbebyggelse stilles det strengere krav til områdekvalitet slik at det oppnås tilstrekkelig 
rom, luft og avstand mellom bebyggelsen, samt krav til gode og sammenhengende grønnstrukturer.

18.10 Utbygging skal gjennom regulering og gjennomføring sikre at viktige stier, landskaps- og 
vegetasjonselementer ivaretas. Med viktige stier menes hovedstier og smett mellom målpunkter, slik 
som skole, barnehage og kollektivholdeplasser, og leke- og grøntområder.

18.11 Vegetasjonselementer som tuntre, allé eller trerekke, hekker og randvegetasjon skal brukes i 
byggeområder som strukturerende elementer, som buffersoner og for å dempe inntrykket av større 
bygningsvolumer.

18.12 Utearealer skal ha estetisk god og funksjonell utforming. Særlig større grå flater (parkeringsplasser 
og tilhørende adkomstveger) skal brytes opp med rabatter, vegetasjon og variasjon i markdekke.

18.13 Utelagring og parkering/plassering av flere kjøretøy eller kjøretøylignende konstruksjoner som er 
estetisk uheldig i seg selv eller som gir uheldig estetisk påvirkning på omkringliggende omgivelser, er 
ikke tillatt.

Retningslinje:
Ved siden av disse bestemmelsene gjelder kommunens retningslinjer for estetikk, datert 10.10.04. 

Det er et mål for Stange kommune at bygg og anlegg skal ha en god estetisk utforming. Det innebærer at 
nye bygg bør ha en forankring i lokalt miljø, og samtidig ha en form og et uttrykk som gjenspeiler vår egen 
tids arkitektur med nye tekniske krav, materialbruk og ny teknologi. Ny bebyggelse og andre tiltak innen 
eksisterende boligområder skal legge vekt på estetiske kvaliteter, videreføre og videreutvikle særpreg og 
kvaliteter i boligområder, og bidra til en positiv videreutvikling av områdene. Kommunen kan, for 
tiltakshavers regning, innhente uavhengig råd og vurderinger om estetikk i tilfeller der det er tvil om 
tiltaket er gitt en tilfredsstillende estetisk utforming.

Alle nye bygg og anlegg skal tilpasses naturlig terreng. Store fyllinger og skjæringer skal så langt som 
mulig unngås, med mindre det er gode grunner for å tillate det. Høydeforskjeller skal fortrinnsvis tas som 
slake skråninger. Der det er behov for støttemur, skal det tilstrebes å ta høydeforskjellen med flere lave 
murer, framfor én høy. Støttemurer over 1,5 m høyde bør unngås. 
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Det er viktig at boliger og tilhørende utearealer har gode lys- og solforhold. Alle boenheter og felles 
uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn.

19. Midlertidige anlegg og flyttbare konstruksjoner og anlegg
§ 11-9, nr. 6

19.1. Midlertidige paviljonger og brakker skal plasseres og utformes slik at hensynet til miljøkvalitet, 
estetikk, natur, landskap og grønnstruktur ivaretas.

19.2. Matjord som blir berørt av midlertidige anlegg og tiltak skal sikres. Dersom den må fjernes, skal 
den mellomlagres og tilbakeføres.

Retningslinje:
Kravene til tilpasning skal ikke være uforholdsmessig inngripende i forhold til tiltakets karakter og 
varighet. 

20. Antennemaster og anlegg for mobilt kommunikasjonsnett
§ 11-9, nr. 6 og 7

20.1 Plassering av antennemaster i friområder, strandsonen, vernede naturområder eller på 
nasjonalt bevaringsverdige bygninger tillates ikke, med mindre dette inngår i infrastruktur for 
nasjonal sikkerhet.

Retningslinjer:
Antennemaster med tilhørende anlegg bør gjennom utforming, fargebruk og avskjermende beplantning ta 
hensyn til bebyggelse, landskap og eksisterende arkitektur. Tekniske rom plasseres så langt det er mulig i 
eksisterende bygninger.

21. Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø
§ 11-9, nr. 7

21.1 I plan- og byggesaksbehandlingen skal kulturminner og kulturmiljøer 
dokumenteres, og det skal vises hvordan viktige kulturminneverdier ivaretas.

21.2 For tiltak på byggverk som i seg selv, eller som del av et miljø, har særlig 
kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi, skal disse hensynene ivaretas. Med sikte på 
bevaring og/eller gjenoppretting av byggverkets karakter, kan kommunen kreve at 
byggverkets takform, fasader, vinduer, dører materialbruk og farger opprettholdes eller 
tilbakeføres. Bygninger kan påbygges eller tilbygges såfremt dette ikke reduserer 
bygningers verneverdi. Eventuelle tilbygg må underordnes den eksisterende bygningen 
med hensyn til plassering, utforming, størrelse, material- og fargebruk. Om nødvendig må 
det utarbeides en plan som ivaretar kulturhistoriske eller arkitektoniske hensyn.
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21.3 For nye tiltak som berører verneverdig bebyggelse, kan dette godkjennes under 
forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en 
plassering og utforming når det gjelder størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., 
som harmonerer med og viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige 
strukturen og bebyggelsen i området.

21.4 Ved søknad som kan berøre fredede kulturminner etter kulturminneloven, skal 
det fremlegges dokumentasjon fra antikvarisk myndighet som viser at tiltaket ikke 
kommer i konflikt med kulturminnene, eller dokumentasjon på at forholdet tidligere er 
avklart.

Retningslinjer: 
 Hensynssone for kulturmiljø, skal være retningsgivende for plan- og byggesaksbehandlingen
 Byggverk som er gitt bevaringsstatus eller vurderes som bevaringsverdig, jf. den til enhver tid 

gjeldende byggesaksforskrift (SAK10 § 19-3) eller tilsvarende, skal søkes bevart og bør ikke rives. 
 Nye tiltak tilgrensende kulturminneinteresser skal plasseres og utformet slik at viktige elementer i 

eksisterende gate-, byroms-, og bebyggelsesstruktur videreføres.
 Faste kulturminner som gamle veger, bruer, alleer og steingjerder med mer, skal så langt det er 

mulig ikke bygges ned eller fjernes, men bevares som historiefortellende og miljøskapende 
elementer for ettertiden.

22 Forhold som skal belyses i reguleringsplaner
§ 11-9, nr. 8

22.1 I reguleringsplaner som legger opp til fortetting i boligområder, kan kommunen 
kreve at det utarbeides en fortettingsanalyse for et større tilgrensende område. 

22.2 I reguleringsplaner skal det sikres god atkomst og tilgjengelighet for gående 
mellom ulike målpunkter, jf. definisjon i 18.10. Det skal legges til rette for stier, smett og 
grøntstruktur der kommunen ser det er behov. Kommunen kan kreve at det reguleres et 
større område for å sikre tilgang til grøntstruktur og friområder.

22.3 Hensynet til universell utforming skal være vurdert tidlig i planprosessen, slik at 
det ikke blir behov for senere tilpasninger eller tilleggsløsninger. I reguleringsplaner skal 
det inngå bestemmelser som i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til universell utforming 
og til tilgjengelige boliger.  

22.4 I reguleringsplaner for nye eller eksisterende boliger skal aktuell lekeplassdekning 
for området dokumenteres. Det skal redegjøres for om eventuell mangel på dekning 
innenfor planområdet, kan løses ved bruk av andre nærliggende lekearealer. I sistnevnte 
tilfelle må utbyggingsområdet erverve rettighet til bruk og opparbeiding av slike områder 
og kommunen kan kreve dette gjennomført ved utbyggingsavtale.

22.5 I reguleringsplaner skal det sikres at utearealer (leke- og uteoppholdsareal, 
gatetun, parkeringsplasser, gangpassasjer mv.) får en estetisk god og funksjonell 
utforming. Kommunen kan kreve at utforming av utearealer illustreres og prosjekteres av 
fagkyndig landskapsarkitekt, og at det foreligger en faglig redegjørelse for utforming av 
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utearealene. I reguleringsplaner for boliger skal det alltid sikres kvalitet på utearealene og 
det skal fremgå hvordan utearealer skal bidra til et positivt bomiljø for beboerne. 

22.6 I alle detaljreguleringer skal det inngå en faglig redegjørelse for og en vurdering av 
tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. 
Dette skal i nødvendig grad illustreres ved tegninger, 3d-modeller, oppriss, snitt og 
illustrasjonsplaner. 

22.7 I planleggingen av nye bygg og anlegg (herunder landskapsinngrep som veger) skal 
hensynet til kulturlandskapet og eksisterende bygg og anlegg vektlegges. Det skal legges 
vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter og ivareta siktlinjer.

22.8 I reguleringsplaner skal eksisterende vegetasjon, markdekke og trær kartlegges og 
vurderes. Ved regulering skal verdifull vegetasjon og trær sikres som en ressurs.

22.9 Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, og 
det skal redegjøres for hvordan flomveier er løst. 

22.10 Ved regulering av områder for fritidsbebyggelse skal både ny og eksisterende 
bebyggelse planlegges med innlagt vann og omfattes av en helhetlig plan for vann og 
avløp. Ved planlegging for nye/utvidelse av hytteområder skal hyttene som eksisterer i 
området fra før også inngå i en helhetlig plan for vann- og avløp.

22.11 Ved mudring, oppfylling og lignende i sjø og i vassdrag, stilles det krav om at det i 
reguleringsplan blir foretatt geoteknisk analyse/ vurdering mht. områdestabilitet.

22.12 Ved regulering av tiltak/virksomhet som tilrettelegger for mottak eller behandling 
av forurensende masser eller potensielle forurensende masser, skal det utarbeides et 
retningsgivende kvalitetsprogram for miljøoppfølging og overvåkning. Dette skal 
godkjenning av kommunens plan- og bygningsmyndighet og forurensningsmyndighet.

22.13 Trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående og syklende skal i nødvendig grad 
utredes.

Retningslinje:
Tiltakshaver skal sørge for at følgende belyses og vurderes i forbindelse med planinitiativ og/eller 
reguleringsplan: 

 Hvilke områdestrukturer (for eksempel bebyggelse, tomteinndeling, veg, parkering og 
grønnstruktur) det kan bygges videre på og hvilke som kan videreutvikles.

 Hvordan ny bebyggelse kan bidra til orden og helhet, både ved fortetting og i nye områder.
 Hvordan bebyggelsen best mulig kan tilpasses terrenget.
 Hvordan siktlinjer skal ivaretas.
 Om det er automatiske fredede eller vedtaksfredede kulturminner, annen kulturhistorisk 

bevaringsverdig bebyggelse, bevaringsverdige hager eller andre bevaringsverdige kulturminner i 
området, og hvorvidt kan inngå som en ressurs i omgivelsene.

 Om det er etablerte og offentlige brukte lekeområder, grøntområder, stier eller adkomstveger til 
grøntområder, hvordan lekeplassdekning og adgang til friområder er i området, videre om skoler, 
barnehager, matbutikker og andre servicefunksjoner, samt hvordan slike kan benyttes.

 Om det er spesielle naturområder som kan ha betydning for biologisk mangfold.
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 Om lukkede bekkeløp kan gjenåpnes, samt vurderinger knyttet til fremføring av overvann frem til 
resipient.

 Om nødvendig kartlegge grunnvannsnivå og vurdere avbøtende tiltak for å sikre at 
grunnvannsnivå ikke blir senket eller dokumentere avbøtende tiltak for å motvirke negative 
virkninger ved endring av grunnvannsnivå.

 Behov for transport og deponering av forurensede masser.
 Plassering for avfallshåndtering, fortrinnsvis med fellesløsninger for området. 

Kommune kan på tiltakshaver sin regning, i rimelig grad, innhente ekstern bistand til faglige utredninger 
og vurderinger for å sikre at utbygging skjer til det beste for den enkelte, samfunnet, miljøet og fremtidige 
generasjoner. 

Planleggingen skal sikre at håndteringen av overvann ikke gir negative virkninger. Redegjørelsen for 
håndtering av overvann må også vise ivaretakelse av resipientene. Ved regulering eller senest ved søknad 
om tiltak skal det utføres ROS-analyse som dokumenterer at avrenningen og avrenningshastigheten ikke 
øker som følge av tiltaket. ROS-analysen skal vise en vurdering av risiko for værrelaterte hendelser, 
inkludert hendelser man antar vil tilta i hyppighet og alvorlighetsgrad som følge av klimaendringer.

Der det er relevant må reguleringsplaner sette krav til at blågrønn-struktur som vannspeil, vegetasjon, 
regnbed og åpne vannveger, parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 

Regional vannforvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016-21, skal legges til grunn for arealplanlegging 
som berører sjø og vassdrag.
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KAPITTEL 2 – BESTEMMELSER GITT TIL AREALFORMÅL
Jf. Pbl. §§ 11-7, 11-10 og 11-11

23 Bebyggelse og anlegg
§ 11-7, nr. 1

23.1 Formålet «bebyggelse og anlegg» omfatter eksisterende boligbebyggelse, virksomheter og anlegg, 
i tillegg til ubebygde arealer på regulerte områder. Nye tiltak i tråd med arealformålet kan tillates 
etter reguleringsplan (evt. uten jf. unntaket i bestemmelse punkt 4.). Arealformålet omfatter 
følgende underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, 
forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, 
råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- 
og urnelunder.

23.2 Interne veger, grønnstrukturer, uteoppholdsareal og andre nødvendige infrastrukturelementer 
inngår i hovedformål og alle underformål avsatt til bebyggelse og anlegg.

24 Landbruks-, natur- og friluftsformål LNF
§§ 11-7, nr. 5 og 11-11

24.1 I landbruks-, natur- og friluftsområder er det et generelt forbud mot tiltak jf. Pbl. § 1-6, med 
unntak av der planen og bestemmelsene under åpner for tiltak.

24.1.2 I landbruks-, natur- og friluftsområder tillates tiltak som fremmer landbruksdrift, under 
forutsetning av at slike tiltak ikke gir vesentlig negative konsekvenser for friluftslivet, 
allmennhetens adgang til sjø og vassdrag, det biologiske mangfold eller på andre måter 
bidrar negativt til kulturlandskap og/eller kulturmiljø.

24.1.3 For tiltak nevnt over i 24.2.1, kan det tillates å bygge nærmere sjø enn fastsatt 
byggegrense. Slik plassering vil kreve egen behandling og høring jf. Pbl. kap. 19.

24.1.4 Det tillates avvik fra plan- og bygningsloven § 29-4 om maksimumshøyder for følgende 
tiltak, målt fra gjennomsnittlig planert terreng:

 Siloer og korntørke: tillates med maks 14 m gesims, 16 m møne
 Mindre takoppbygg på deler av driftsbygning (f.eks. teknisk installasjon): tillates med 

maks 12 m gesims, 14 m møne
 Våningshus og kårboliger: tillates med maks 10 m gesims, 12 m møne

24.1.5 Tiltak som fremmer friluftsliv tillates under forutsetning av at slike tiltak ikke gir vesentlig 
negative konsekvenser på driftsforhold for landbruk, på det biologiske mangfold eller på 
andre måter bidrar negativt til kulturlandskap og/eller kulturmiljø.

24.1.6 Det kan tillates å fradele mindre parseller som tilleggsareal til tilstøtende bebygde bolig- 
og fritidseiendommer. Dette under forutsetning av at:

 parsellen ikke utgjør noen vesentlig utvidelse av mottakereiendommens areal,
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 parsellen ikke tas i bruk som en selvstendig bruksenhet og
 landbruksmyndigheten har gitt samtykke etter jord-/skoglov.

24.1.7 Tidligere eksisterende bebyggelse tillates gjenoppbygd etter brann eller naturskade under 
forutsetning av at tiltaket omsøkes senest 5 år etter en slik hendelse, at størrelsen er 
tilnærmet lik og at det blir uendret antall boenheter. 

24.1.8 Bolighus som rives, tillates gjenoppført på samme sted med tilnærmet samme størrelse, 
under forutsetning av at antall boenheter ikke økes. Ny bolig må omsøkes samtidig, eller 
senest 2 år etter rivesøknaden er godkjent. 

24.1.9 For behandling av dispensasjon for boliger og fritidsboliger i LNF gjelder retningslinjene 
nedenfor. Ved oppføring av 3 boliger eller mer, eller om nærområdet til boligen får en 
tetthet på 5 boliger innen en radius på 100 m, kreves det reguleringsplan før utbygging.

24.2 Det tillates i landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF) etablering av spredt 
nærings-/industribebyggelse i områder avsatt til dette formålet eller angitt i bestemmelse 
under.

24.2.2 Innenfor planens avgrensning kan det etter søknad, tillates næringsbebyggelse som kan gi 
et ekstra næringsgrunnlag for landbrukseiendommer i tillegg til gårdsdriften og 
gårdstilknyttet næring. Slik næringsvirksomhet skal fortrinnsvis lokaliseres i eksisterende 
gårdsbebyggelse eller plasseres i tilknytning til den eksisterende gårdsbebyggelsen.

24.2.3 Lokalisering og omdisponering av byggverk må ikke gi vesentlig negativ virkning for 
landbruksdrift, kulturlandskap, miljø, friluftsliv eller det biologiske mangfold, og ikke føre 
til vesentlig endring i nåværende trafikkmønster eller trafikkmengde. Avvik fra dette 
utløser krav om reguleringsplan.

Retningslinje:
Oppføring av enkelte spredte boliger eller bruksendring eller fradeling til dette, kan tillates etter 
dispensasjonsbehandling. Ved vurderingen skal det legges vekt på følgende momenter:

 Det kan tillates i henhold til jord-/skoglov.
 Det ikke skapes konflikt med det etablerte landbruket i aktiv drift (bl.a. støy, støv, lukt, 

sprøyting, utegående dyr, driftsveger med landbruksmaskiner etc.)
 Det kan etableres tilfredsstillende kjøreatkomst.
 Det skal godtgjøres at vannforsyning og avløp kan løses tilfredsstillende. Det skal tillegges 

særlig vekt om boligen kan tilknyttes eksisterende offentlig ledningsnett.
 Bebyggelse må ha rimelig nærhet (ca 2 km) til etablerte nærservicetilbud og sosial 

infrastruktur. Det skal tillegges særlig vekt om det er god og trafikksikker gang- og 
sykkelforbindelse til skole.

 Bebyggelsen skal innpasses i kulturlandskapet.
 Nye boenheter kan med fordel etableres i eksisterende bygninger, herunder Sefrak-registrerte 

bygninger.
 Tiltaket må ikke komme i konflikt med viktige natur-, kultur- og friluftsområder, herunder 

viktige områder for biologisk mangfold og områder med viktige geologiske forekomster.



29

Bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel 2020-2032, revidert 2.06.2020

Oppføring av enkelte spredte fritidsboliger eller bruksendring eller fradeling til dette, kan tillates etter 
dispensasjonsbehandling. Ved vurderingen skal det legges vekt på følgende momenter:

 Det kan tillates i henhold til jord-/skoglov.
 Avstand til offentlig bilveg bør ikke overstige 200 m.
 Det skal godtgjøres at vannforsyning og avløp kan løses tilfredsstillende.
 Bebyggelsen skal plasseres slik at hensyn til natur, kulturlandskap og friluftsliv ivaretas.
 Bebyggelsen må ikke føre til uønsket oppdeling av sammenhengende naturområder.
 Ny fritidsbebyggelse skal ikke overstige et samlet BRA for hytte og uthus på inntil 130 m2. 

Enkeltbygg skal ikke overstige 100 m2. 
 Bebyggelsen skal gis en enkel og god utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. 
 Det skal tilstrebes en god tundannelse der det føres opp flere bygninger.

25 Spredt boligbebyggelse nåværende
 §§ 11-7, nr. 5 b) og 11-11, nr. 2

25.1 Innenfor områder for spredt boligbebyggelse nåværende, angitt på temakart T1, kan det på 
eiendommer med godkjent bolighus som er i bruk, etter søknad tillates tiltak som:

 tilbygg til eksisterende boligbebyggelse til boligformål, opptil 70m2. 
 påbygg til eksisterende boligbebyggelse under forutsetning av at byggehøyder og 

byggestil er sammenfallende med omkringliggende bebyggelse, 
 fasadeendringer,
 oppføring av terrasse, levegg,
 oppføring av boder og garasjer/carport på maksimum 70m2, 
 nye frittliggende boder, garasjer mv. tillates ikke oppført lenger unna eksisterende 

bolighus enn 30 meter.
 gjenoppføre skadet eller nedbrent boligbebyggelse.

25.2 Nye tiltak skal i hovedsak ikke gå ut over det areal som benyttes til nåværende bolig. 

Det er videre en forutsetning for tillatelse til tiltak at bygning eller anlegg ikke: 

 er i konflikt med formålet bak hensynssoner eller byggegrenser, 
 kan ha negativ virkning for dyrket mark, sammenhengende innmarksbeite eller 

sammenhengende skogområder av god bonitet, 
 hindrer allmenn ferdsel, 
 fører til større endringer i terreng eller landskap,
 er skjemmende i naturen eller kommer i berøring med eller virker negativt på truede eller 

sårbare arter eller naturtyper, 
 kan ha negativ virkning for kulturminner eller kulturmiljøer. 

25.3 I områder avsatt til spredt boligbebyggelse nåværende, tillates ikke deling av grunneiendom, 
eller oppføring av ny bebyggelse på ubebygde grunneiendommer/festeeiendommer, uten at 
dispensasjon eller en reguleringsplan åpner opp for dette. Før tillatelse kan innvilges, må 
særlovsmyndigheter høres og ikke ha vesentlige innvendinger.

 Tillatt grad av utnyttelse er maksimum 350 m2 BYA eller 30% BYA av 
grunneiendommens areal, avhengig av hva som først inntreffer.
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 Garasje/carport/uthus kan oppføres som en frittliggende bygning eller 
sammenbygd med bolighuset. 

 Tiltak skal ikke føre til etablering av nye boenheter.

26 Spredt fritidsbebyggelse nåværende og fremtidig
§§ 11-7, nr. 5 b) og 11-11. nr. 2

26.1 Nye fritidsboliger og fritidstomter må ha hjemmel i godkjent reguleringsplan for å kunne 
tillates.

26.2 Til eksisterende fritidsbebyggelse tillates det at avløpssystem, system for håndtering av 
overvann og vannforsyningsanlegg, kan forbedres og omlegges uten at det stilles krav til 
reguleringsplan der slike anlegg inngår i en kommunal godkjent helhetlig plan for vann- og 
avløp. En omlegging må være i tråd med slik plan.

26.3 Ny fritidsbebyggelse og utvidelse/påbygg av eksisterende fritidsbebyggelse skal ikke overstige 
et samlet BRA for hytte og uthus på inntil 130 m2. Enkeltbygg skal ikke overstige 100 m2. 
Bebyggelsen skal gis en enkel og god utforming med utgangspunkt i byggeskikk. Der det føres 
opp flere bygninger, skal det tilstrebes en god tundannelse.
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KAPITTEL 3 – BESTEMMELSER TIL SPESIFIKKE FREMTIDIGE 
AREALFORMÅLSOMRÅDER 
Jf. pbl. §§ 11-7, nr. 1, 2, 3, 4 og 5, 11-10 og 11-11

27 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 11-7, nr. 1)

27.1 Hovedformål bebyggelse og anlegg fremtidig BA1-BA8

1. BA1 Området er omfattet av en reguleringsplan

2. BA2 Området er omfattet av en reguleringsplan

3. BA3 – Ilseng a) Innenfor området tillates bebyggelse for sentrumsformål, slik som 
tjenesteyting, forretning/kontor og boliger.

4. BA4a, BA4b, BA4c og BA4d – 
Tangen 

a) Arealene er område for fremtidig nedlagt jernbane. (se 
rekkefølgekrav pkt. 8.8) 

b) Arealene kan nyttes til samferdselsformål, som turveg eller gang-/
sykkelveg, eller annen allmennyttige formål, herunder også 
sentrumsformål.

c) For disse arealene gjelder avtale mellom Jernbaneverket og 
Stange kommune (vedlegg 4) 

5. BA5 – Åkersvika a) BA5 tillates utbygd med blokkbebyggelse i opptil 8 etasjer.  

b) Områdene er båndlagt for regulering med hensynssone H710_7 
og skal reguleres i en områdeplan før utbygging tillates. 

c) Naustet innenfor BA5 skal bestå og kan nyttes til offentlig og 
privat tjenesteyting.  

6. BA6 – Esso-tomta a) Området kan nyttes til bolig og dagligvareforretning. Før tiltak 
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tillates, skal det utarbeides en reguleringsplan for området. 

b) Forretning tillates på maks 500 m2. Parkeringsareal skal være i 
tilpasset dette. Ulike installasjoner og funksjoner knyttet til 
forretning skal være innendørs av hensyn til støy, lukt og visuelle 
virkninger for omgivelsene. 

c) Reguleringsplanen må vise omkringliggende grøntstruktur, og 
sikre forbindelseslinjer til viktige målpunkter som Mjøsstranda, 
turstier og jernbaneundergang.  

7. BA7 – Gubberud a) Området er omfattet av hensynssone H82010_1, med den hensikt 
at det etter omforming hovedsakelig skal nyttes til boligbebyggelse 
med tilhørende uteoppholdsareal, grøntstruktur og infrastruktur. Se 
bestemmelse til hensynssonen i kapittel 37.4.

b) Lovlig gitt bruk kan fortsette. Omformingsprosessen skal avklare 
forhold rundt videre næringsvirksomhet. 

8. BA8 – Stangebyen a) Området skal benyttes til reisetorg med tilhørende bil - og 
sykkelparkering, samt annen bebyggelse nødvendig for å kunne 
oppnå et knutepunkt som er godt tilrettelagt for reisende. 

27.2 Boligbebyggelse fremtidig B1-B10 

1. B1 – Basterudvegen a) Området tillates utbygd med konsentrert småhusbebyggelse. 
Bebyggelsen skal ha god tilpasning til omkringliggende landskap og 
omgivelser. 

b) Før utbygging tillates, skal det utarbeides en ny reguleringsplan 
for området. 

c) Før området B1 kan omdisponeres, må G4 opparbeides som 
erstatningsareal. Dette kravet skal ikke fremtidige arealplaner 
tilsidesette uten at erstatningsareal til lek er sikret og opparbeidet. 

2. B2, B3a-B3c og og B5 – 
Stangebyen, øst for jernbanen 

a) Områdene skal utnyttes til konsentrert og frittliggende 
småhusbebyggelse, med en utnyttelse på:
 minimum 2 boenheter per da. For B2 skal gjennomsnittlig minste 
utnyttelse være på 3 boenheter pr. daa, men det skal tilstrebes å 
etablere gjennomsnittlig 4 boenheter pr. daa.

10 Hensynssone H820, jf. Plan- og bygningsloven §11-9, tredje ledd, bokstav e): Sone med krav om felles planlegging 
for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer, samt omforming og fornyelse.
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b) Områdene er omfattet av hensynssone H810_1 og skal reguleres i 
en områdeplan før utbygging tillates. I bestemmelse 37.1 fremgår 
det hvilke særlige krav som stilles til dette området. 

3. B4 – Ilseng (Skøyenvegen 96) a) Det kan oppføres inntil 3 boliger med tilhørende garasje, uthus, 
bod o.l. uten krav til utarbeidelse av reguleringsplan. Det forutsettes 
utarbeidet en detaljert situasjonsplan med angivelse av bebyggelsen 
og at avkjøring fra boligene ikke er direkte til Skøyenvegen.

b) Offentlig infrastruktur i grunnen på området må ivaretas i 
tilstrekkelig grad.

c) Mot landbruksareal må det etableres en vegetasjonsskjerm.

d) Bestemmelsene punkt 2 og punkt 5, gitt til reguleringsplan for 
Skøyenfeltet, i kraft fra 04.06.74, plan id 009, med unntak av 
bestemmelse for utnyttelsesgrad, gjøres gjeldene.

e) Maksimal utnyttelsesgrad settes til 30 % BYA.

4. B6 – Kjeverud a) Innenfor området kan dagens boligformål opprettholdes. 

b) Det tillates ikke at området utvides med økt BRA til boligformål 
eller at det oppføres flere boenheter enn dagens. 

c) Ny oppføring av bebyggelse etter brann mv. må rette seg etter 
generelle bestemmelser for bebyggelse i LNF-områder, samt ta 
hensyn til omkringliggende boligbebyggelse og kulturmiljø og – 
landskap.

5. B7 – Åsbygda a) I B7 tillates oppført bolighus. Bestemmelsene §2, unntatt pkt. b) 
og §7 gitt til reguleringsplan for Bottenfjellet, gjelder.

b) Tillatt utnyttelsesgrad inntil 30% BYA.

c) Det stilles ikke krav til reguleringsplan.
6. B8 – Brattvollsberget a) Innenfor området kan det oppføres frittliggende eneboliger med 

innslag av rekkehus.

b) Området er omfattet av hensynssone H810_3 og skal reguleres i 
en områdeplan før utbygging tillates. I bestemmelse 37.3 fremgår 
det hvilke særlige krav som stilles til dette området. 

c) Særlige hensyn som skal ivaretas i videre planlegging er støy, 
flomveger, helning, friluftsliv og landskapsbilde. 

7. B9 – Gamlevegen 39, Ilseng a) Området skal benyttes til boligbebyggelse.

b) Området er omfattet av hensynssone H820_2 og skal reguleres i 
en områdeplan før utbygging tillates. I bestemmelse 37.5 fremgår 
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det hvilke særlige krav som stilles til dette området.  

8. B10 – Nordhagen a) Boligbebyggelsen innenfor området skal hovedsakelig bestå av 
lavblokker (3-5 etasjer).

b) Alle boligene skal være tilgjengelige boliger, jf. TEK 17 eller 
tilsvarende senere forskrift.

c) Det tillates opptil 80 boenheter innenfor området med egnet 
sammensetning mht. størrelse og antall soverom.

d) Innenfor området settes det krav til at det etableres 
gjennomgående grønnstruktur til allmennyttig benyttelse, illustrert i 
plankartet med rød stiplet linje, og som gir adkomst mellom G8 og 
Fv 191. Eksakt plassering av slik gjennomgående grønnstruktur skal 
fastsettes i reguleringsplan og skal være universelt utformet.

e) Mot G8 skal det settes en byggegrense på 15 meter for å unngå 
utilsiktede privatiseringsvirkninger for G8.

27.3 Sentrumsformål fremtidig BS1-BS2 

1. BS1 – Romedal a) BS1 er avsatt til følgende fremtidig sentrumsformål:
i. forretninger

ii. tjenesteyting
iii. boligbebyggelse
iv. kontor
v. hotell/overnatting og bevertning

vi. grøntareal

2. BS2 – Gata a) BS2 er avsatt til følgende fremtidig sentrumsformål:
i. forretninger

ii. tjenesteyting
iii. boligbebyggelse
iv. kontor
v. hotell/overnatting og bevertning

vi. grøntareal

27.4 Offentlig og privat tjenesteyting fremtidig BOP1 

1. BOP1 – Tokstad a) Området skal sikres for fremtidig utvidelse for Steinerskolen. Det 
skal kunnes tilrettelegge for en driftsveg for jernbanen i området.

27.5 Fritids- og turistformål fremtidig BFT1-BFT3

1. BFT1 –Brovoll (41/3, parsell a) Området tillates utnyttet til reiseliv og turismevirksomhet med 
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vest for Sandvikavegen) (ved 
Atlungstad Brenneri)

aktiviteter som servering, overnatting og det som hører til.

b) Adkomst til området må sikres fra nord ved bruk av felles 
avkjørsel.

2. BFT2 – Gillundstranda a) Området tillates utnyttet til reiseliv og turismevirksomhet med 
aktiviteter som servering, overnatting og det som hører til.

b) Eksisterende bygninger i området kan tillates bruksendret til gitt 
formål uten at det kreves utarbeidet reguleringsplan.

c) Før ytterligere ny utbygging tillates, skal det utarbeides 
reguleringsplan for området. 

3. BFT3 – Malungen a) Området tillates utnyttet til reiseliv og turismevirksomhet med 
aktiviteter som servering, overnatting og det som hører til.
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27.6 Næringsbebyggelse fremtidig BN1-BN5 

1. BN1, BN2, BN3 Kolostuen Denne planen har ikke rettsvirkning på området inntil arealbruk som 
foreslått ved høring er avgjort av departementet. 

2. BN4 og BN5a BN5b – Sørli a) I området tillates etablert næring.

b) Reguleringsplan må sikre gode løsninger mht. effektiv fremføring 
og avvikling av godstrafikk på bane, samt gode løsninger for 
omlasting fra gods på bane til gods på bil. Det må sikres areal til 
mellomlagring av varer.

c) Utbyggingsrekkefølge, byggehøyder og byggvolum mv. skal 
vurderes og avklares i reguleringsplan.

d) Området er definert som et C-område, etter ABC-prinsippet. 
Etablering av virksomheter skal være i tråd med generelle 
retningslinjer under punkt 9. 

3. BN6 – Gubberud a) Innenfor området tillates næringsvirksomhet slik denne drives i 
dag uten ytterligere krav til reguleringsplan. Endring i virksomhet 
som gir økt negativ miljøbelastning tillates ikke.

b) Tiltak som nevnt i Plan- og bygningsloven §20-5 tillates 
gjennomført uten ytterligere krav om reguleringsplan. 

c)Tiltak som medfører økt arealutnyttelse, kan utløse krav om 
reguleringsplan.

27.7 Idrettsanlegg fremtidig I1-I2

1. I1 – Utvidelse av Stange 
idrettspark, Stangehallen

a) Innenfor området, I1, tillates etablert idrettsanlegg til offentlig 
tilgjengelig bruk. 

2. I2 – Atlungstad a) Innenfor området tillates etablert golfanlegg med moderat 
oppfylling og terrengarbeid. 

b) Golfanlegget skal ikke være til hinder for badeanlegget innenfor 
G3

27.8 Fritidsbebyggelse fremtidig FB1-FB2 

1. FB1 – Harabottenvolden a) Innenfor området tillates fritidsbebyggelse.

b) Det må utarbeides en felles vann- og avløpsplan for hyttefeltet før 
ytterligere utbygging tillates. Planen må utarbeides av en fagkyndig 
konsulent og godkjennes av kommunen.

2. FB2 – Frang a) Innenfor området tillates fritidsbebyggelse. 
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b) Det er krav til reguleringsplan for området. Reguleringsplan må 
avklare og i nødvendig grad sikre eventuelle kulturmiljø og 
kulturminner i området.

27.9 Andre typer bebyggelse og anlegg fremtidig SBA1-4, STI1 og BAB1 

1. SBA1 og SBA2 – 
Gillundstranda

a) Deler av SBA1 er et oppfyllingsområde i Mjøsa som tillates 
tilrettelagt til landareal i et fremtidig småbåtanlegg og til 
opplagsareal for småbåter. Nødvendig omfang av konstruksjoner og 
anlegg, samt utfylling mv., må klargjøres i reguleringsplan.

b) SBA2 er avsatt til småbåtanlegg i sjø for fritidsbåter. Innenfor 
området tillates plassert utriggere mv. for fortøyning av fritidsbåter. 
Nødvendig omfang av konstruksjoner og anlegg samt utriggere må 
klargjøres i reguleringsplan.

2. STI1 – Stangebyen a) STI1 er avsatt til fremtidig kommunalteknisk anlegg 
(trykkøkningsstasjon, vann). 

b) Det kreves ikke utarbeidet reguleringsplan før tiltaket kan 
gjennomføres.

3. BAB1 – Espa a) Innenfor området tillates oppført høydebasseng til 
sikring/forbedring av offentlig vannforsyning.

b) Det kreves ikke utarbeidet reguleringsplan med mindre 
grunnavståelse og sikring av rettigheter for fremføring av ledninger i 
grunnen, ikke kan gjennomføres på frivillig basis.

c) I omkringliggende areal avsatt til LNF-område, tillates nedlagt 
ledninger i grunnen uten ytterligere krav til regulering.

d) Før tiltak igangsettes, skal høydebasseng og fremføring av 
ledninger inngå i en VA-plan, samt at alle nødvendige rettigheter og 
grunnavståelser skal være gjennomført.

28 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 11-7, nr. 2)

28.1 Samferdselsanlegg fremtidig og nåværende – generelt

1. Generelt:
Fremtidige  samferdselsanlegg  som 
turveger,  GS-veger  samt  tiltak 
knyttet  til  kommunale  veger,  er  i 

a) Forbindelseslinjer for framtidige turstier, vist i kartet med rød 
stiplet linje, er retningsgivende.
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plankartet vist med rød stiplet linje.

Dagens Ottestadsti er også vist med 
rød stiplet linje for å sikre mulighet 
for justering av trasé.
 
Framtidige  kjøreveger  er  vist  med 
rød heltrukken linje.

b) Framtidige turstier kan reguleres for å sikre opparbeidelse og 
utforming. 

c) Turstiene skal være allment tilgjengelige, og det skal tilstrebes 
universell utforming.  

d) Kommunen kan pålegge tiltakshaver å regulere et større område 
for å sikre at forbindelseslinjer blir sikret og opparbeidet. 

2. Ny tursti Vestbygda a) Det tillates etablert en allmenn tilgjengelig tursti i Vestbygda, fra 
Atlungstad brenneri til Gillundstranda. 

b) Det er krav til reguleringsplan for etablering av turstien. 

3. Tursti/ smett Sandvika a) Det tillates etablert tursti langs Mjøsstranda i  henhold til  rød 
stiplet  linje  i  kartet.  Det  er  ikke  krav  til  reguleringsplan  før 
opparbeidelse av turstien. 

b) Fremtidig gangforbindelser mellom Mjøsstranda, Sandvikavegen 
og  boligområder  er  også  vist  med  rød  stiplet  linje,  og  tillates 
opparbeidet  primært  som  gangveger,  eventuelt  som  smett. 
Intensjonen  er  å  sikre  allmennhetens  tilgjengelighet  til 
strandsonen i Sandvika. 

c)  Det  tillates  ikke  tiltak  som er  til  hinder  for  etablering  av  sti/ 
smett her. 

d) Dersom utbygging er til hinder for en fremtidig sti/ smett, skal 
tiltakshaver sørge for at en fullverdig erstatning etableres. 

 

28.2 Jernbaneanlegg, parkering og snuplasser for buss

1. Areal liggende på områder for 
dagens jernbanetrasé mellom 
Espa og Sørli. 

a)  For  areal  liggende  på  dagens  jernbanetrasé  mellom  Espa  og 
Tangen, gjelder avtale mellom Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) 
og  Stange  kommune,  (vedlegg  4),  om  etterbruk  av  nedlagt 
jernbane, legges til grunn. 

3. SB1 - IC – dobbeltspor 
jernbane Sørli- Åkersvika

a) Areal viser trasé for nytt dobbeltspor jernbane fra Sørli til 
Åkersvika. 

b) Område som inngår i areal for planlegging av fremtidig 
dobbeltspor bane Sørli-Åkersvika er påført hensynssone for 
båndlegging for fremtidig regulering, H710_1 (se pkt. 36.1.2). 

c) Det må sikres avtale om frigivelse og eventuelle vilkår for 
etterbruk av dagens jernbane på strekninger som ikke er omfattet 
av avtale eller regulering. Rekkefølgekrav pkt. 8.8 gjelder.
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3. SA1 – Basterudvegen a) Areal skal nyttes som snuplass for buss. 

4. SA2 – Gubberudvegen a) Areal skal nyttes som snuplass for buss. 

5. P1 Området tillates benyttet til parkering. Nødvendig bearbeiding av 
terreng for å tilrettelegge for parkering er tillatt uten ytterligere 
regulering. 

29 Grønnstruktur, fremtidig og nåværende, G1 – G25  
(§ 11-7, NR. 3)

1. Generelt a) Grønnstrukturer skal fungere til rekreasjon og som viktige 
gangforbindelser mellom målpunkter mv. Slike 
grønnstrukturområder skal tilrettelegges for variert bruk tilpasset 
alle aldersgrupper.
 
b) Annen grøntstruktur har funksjon som buffer i form av 
vegetasjonsskjerm eller parkbelte.  

c) Der det er hensiktsmessige, skal grøntstruktur tilrettelegges for 
og fungere som faunapassasjer.

2. G1 – Sollivegen G1 skal sikres i reguleringsplaner og andre utbyggingstiltak. 
Kommunen kan pålegge tiltakshaver å regulere et større område 
for å sikre at viktig grøntstruktur blir sikret og etablert.

3. G2 – Stangebyen, Brenna/Roa/
Dammen og Kløvstad/Huse

a) Grønstrukturområder skal sikre viktige gangforbindelser, stier, 
friområder og buffersoner. Områdene er omfattet av 
hensynssonen H810_1 med krav om felles planlegging i en 
områdeplan. 

4. G3 a) Innenfor G3, nord for pumpehuset tillates det etablert allmenn 
tilgjengelig badestrand. Det tillates moderat oppfylling og 
terrengarbeid for etablering av badestrand. 

b) Innenfor G3 kan det anlegges tursti. 

 5. G4 -Basterudvegen a) Området tillates opparbeidet til fremtidig aktivitets-/lekeplass 
og uteoppholdsareal for ulike aldersgrupper. Det skal legges til 
rette for varierte aktiviteter og det skal være en sosial møteplass 
på tvers av ulike aldersgrupper.
b) Området er omfattet av rekkefølgekrav knyttet til B1 
Basterudvegen.

6. G5, G6, G7 – Åkersvika a) Områdene skal fungere som gjennomgående grøntstruktur for 
ferdsel og rekreasjon, med romslige fellesarealer som for eksempel 
nærmiljøpark, balløkke og parsellhager. Det skal tilstrebes å 
innlemme blågrønne strukturer som overvannsløsning med 
miljøskapende elementer.
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b) Områdene er båndlagt for regulering med hensynssone H710_7, 
hvor det ikke tillates tiltak som vanskeliggjør fremtidig planlegging.

7. G8 – Del av nåværende 
jernbanetrasé

a) G8 er fremtidig grønnstruktur som ligger i trasé for dagens bane. 
Rekkefølgekrav pkt. 8.8. gjelder. Det stilles krav om reguleringsplan 
før tiltak i G8 tillates. 

8. G9 – Bekkelaget a) G9 skal fungere som en sammenhengende grøntstruktur og 
forbindelser. Innenfor G9 skal det sikres trygg og god 
fremkommelighet for gående og syklende. Forbindelsene skal være 
allment tilgjengelige og det skal tilstrebes universell utforming. 

b) G9 skal sikres i reguleringsplaner og andre utbyggingstiltak. 
Kommunen kan pålegge tiltakshaver å regulere et større område 
for å sikre at viktig grøntstruktur blir sikret og etablert. 

c) Tiltak som er til hinder for gående og/eller syklende, eller for 
allmennhetens bruk, er ikke tillatt. 

d) Dersom utbygging er til hinder for fremtidig grøntstruktur, skal 
tiltakshaver sørge for at en fullverdig erstatning reguleres og/eller 
etableres.  

9. G10 Vallset, Gata a) G10 skal fungere som en sammenhengende grøntstruktur og 
forbindelser. Innenfor G10 skal det sikres trygg og god 
fremkommelighet for gående og syklende. Forbindelsene skal være 
allment tilgjengelige og det skal tilstrebes universell utforming. 

b) G10 skal sikres i reguleringsplaner og andre utbyggingstiltak. 
Kommunen kan pålegge tiltakshaver å regulere et større område 
for å sikre at viktig grøntstruktur blir sikret og etablert. 

c) Tiltak som er til hinder for gående og/eller syklende, eller for 
allmennhetens bruk, er ikke tillatt. 

d) Dersom utbygging er til hinder for fremtidig grøntstruktur, skal 
tiltakshaver sørge for at en fullverdig erstatning reguleres og/eller 
etableres.  

10. G11 – Valset, Gata a) Området skal nyttes som park, uteoppholdsareal mv. og skal 
være allment tilgjengelig. 

b) Området tillates opparbeidet i tråd med bestemmelsene her 
uten reguleringsplan. Det kreves imidlertid en landskaps- og 
vegetasjonsplan utarbeidet av en fagkyndig, som skal godkjennes 
av kommunen. 

c) Det skal legges vekt på trafikksikker og universelt utformet 
adkomst.

11. G12a, G12b, G13 og G14 – a) Grønnstrukturene skal fungere som et vegetasjonsbelte og 
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Kolostuen/Sørli bufferområde. G12a og G12b har ingen rettsvirkning før arealbruk 
knyttet til BN1, BN2 og BN3 er avgjort av departementet. 

12. G15 – Frang a) Området tillates tilrettelagt for allmenn ferdsel, som tursti, 
badestrand, bålplass o.l. 

b) Det tillates mindre tiltak for tilrettelegging for friluftsliv i tråd 
med bestemmelser for 100 metersbeltet langs Mjøsa. 

c) Reguleringsplan for område FB2 må avklare og i nødvendig grad 
sikre eventuelle kulturmiljø og kulturminner også i området for 
grøntstruktur.

13. G16 og G17 – Tangen a) Arealer er i dag eksisterende jernbane, og skal etableres som 
grønnstrukturer når den legges ned. Rekkefølgekrav jf. Pkt. 8.8 
gjelder. Se vedlegg 4. 

14. G18 – Mjøstråkk, Tangen-
Espa

a) Arealer er i dag eksisterende jernbane. Arealene skal 
opparbeides som gang- og sykkelveg som del av «Mjøstråkk» når 
eksisterende bane legges ned. Rekkefølgekrav jf. Pkt. 8.8 gjelder. 
Se vedlegg 4.

15. G19 og G20 – Sandvika a) Områdene skal sikre allmenhetens tilgang og bruk av 
strandsonen til Mjøsa, for rekreasjon og ferdsel.

b) Området kan reguleres for å sikre bruk som nevnt i a).

c) Tiltak i strid med bruk som gitt i a) er ikke tillatt.

d) Kommunen kan pålegge tiltakshaver å regulere et større område 
for å sikre at viktig grøntstruktur blir sikret og etablert.

16. G21 – Telthuset, Stangebyen a) Området står i tilknytning til kulturminnet Telthuset og skal være 
en allment tilgjengelig park og lekeareal. Det skal legges til rette for 
varierte aktiviteter og det skal være en sosial møteplass på tvers av 
ulike aldersgrupper. Dette under forutsetning av at kulturminnet 
ikke forringes.

For tiltak er det krav om høy standard og god kvalitet på 
materialer, slik at hensynet til kulturminnets uttrykk og arkitektur 
ivaretas.

c) Det vises til retningslinjer i punkt 48. gitt til hensynssone H570.

17. G22 – Tingvoll, Stangebyen a) Området tillates opparbeidet til en fremtidig sosial møteplass. 
Det skal legges til rette for varierte aktiviteter som lekeplass og 
uteoppholdsareal for ulike aldersgrupper.

b) Det kreves høy standard og god kvalitet på materialer.

18. G23 – Ilseng a) Området skal benyttes til nærturområde for Ilseng, samt 
friluftsområde for allmenheten.
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b) Den eksisterende stien som går igjennom området tillates ikke 
bygget ned. 

19. G24 – Ilseng a) Området skal benyttes til friluftslivs- og nærturområde for 
allmennheten. 

b) Området tillates opparbeidet parkmessig og tilrettelagt for 
varierte aktiviteter til lek og rekreasjon. 

c) Det tillates etablert 5 parkeringsplasser på terreng med størrelse 
3x6 meter, i tilknytning til teknisk hus/ trafo.

d) Det kreves ikke reguleringsplan for tiltak som nevnt i b) og c). 
Det kreves imidlertid en landskaps- og vegetasjonsplan utarbeidet 
av fagkyndig, og som skal godkjennes av kommunen.

20. G25 – Hobergskogen a) Området er allment tilgjengelig og skal i hovedsak bevares som 
et viktig nærturområde og friluftsområde for Bekkelaget og 
Ottestad.

b) Innenfor området kan det, dersom en reguleringsplan åpner opp 
for det, etableres et rulleskianlegg. Vilkår:

 Det tillates ikke etablert rulleskianlegg dersom dette fører 
til at områdets kvalitet som nærturområde og 
friluftsområde blir vesentlig tilsidesatt.

 Areal til rulleskianlegg kan ikke gå utover maksimalt 25% 
av totalt areal av G25.

 I reguleringsplan skal følgende temaer særlig belyses og 
utredes:

 forhold til øvrig rekreasjon, stinett og 
friluftsliv

 felles bruk av andre arealer som asfalterte 
flater ved skoler og barnehage

 utforming og omfang av anlegget
 eventuelle avbøtende tiltak

30 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§ 11-7, NR. 5)

30.1 Landbruk fremtidig L1-L22

1. Generelt for:
L1 (a-g), L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, 
L9,  L10, L11, L12, L13, L14, L15, 
L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, 
L23.

a) Områdene tillates benyttet til landbruk, natur- og friluftsformål 
(LNF). 

2. L12 – Nesten/Skjerden a) I reguleringsplan skal områdets videre bruk avklares mht.:
I. massedeponibehov og varighet,

II. fremtidig LNF andel,
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III. nødvendig tilpasning til landskap og 
omkringliggende kulturlandskap.

b) Det tillates ikke midlertidig eller permanent bruk som kan 
forringe områdets bruk til landbruksformål.

c) Tiltak og løsninger skal gi minst mulig inngripen i myrområdene. 

c) Det stilles krav om romslig grøntstruktur som ivaretar 
landskapsbildet, naturverdier og åpne bekker ved etablering av nye 
dyrkingsarealer over deponiet.

30.2 Spredt næringsområde fremtidig LSN1

1. LSN1 – Grimerud a) Området er i dag benyttet til flere næringstyper som fremstår 
som spredt næring i et landbruksområde.

b) Innenfor området tillates det nødvendige bygninger til 
næringsvirksomhet som har preg av tjenesteyting, forretning, 
kontor, religiøs virksomhet, forsamlingslokaler, opplæring og 
undervisning.

Det er videre en forutsetning for tillatelse til tiltak at bygning eller 
anlegg ikke:

 er i konflikt med formålet bak hensynssoner eller 
byggegrenser, 

 kan ha negativ virkning for dyrket mark, 
sammenhengende innmarksbeite eller 
sammenhengende skogområder av god bonitet, 

 hindrer allmenn ferdsel, 
 fører til større endringer i terreng eller landskap,
 er skjemmende i naturen eller kommer i berøring 

med eller virker negativt på truede eller sårbare arter 
eller naturtyper, 

 kan ha negativ virkning for kulturminner eller 
kulturmiljøer.

30.3 Spredt boligbebyggelse, fremtidig LSB1, LSB2 og LSB4

1.Generelt a) Tomt må sikres nødvendige rettigheter til adkomst frem til 
tomtegrense, nødvendige rettigheter til fremføring av vann- og 
avløpsledninger og rettigheter til bortledning av overvann.
b) Det skal ikke bygges på dyrket mark eller viktige natur- og 
kulturområder. Tiltak skal ikke hindre allmenn ferdsel,
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c) Det er videre en forutsetning for tillatelse til tiltak at bygning 
eller anlegg ikke:

 er i konflikt med formålet bak hensynssoner eller 
byggegrenser, 

 kan ha negativ virkning for dyrket mark, 
sammenhengende innmarksbeite eller 
sammenhengende skogområder av god bonitet, 

 hindrer allmenn ferdsel, 
 fører til større endringer i terreng eller landskap,
 er skjemmende i naturen eller kommer i berøring 

med eller virker negativt på truede eller sårbare arter 
eller naturtyper, 

 kan ha negativ virkning for kulturminner eller 
kulturmiljøer.

 
Kommunen kan ved skjønn avslå og innvilge søknader og kan ved 
samme skjønn anvise plass for både fradeling og oppføring av 
bygninger og anlegg innenfor området. Kommunen kan stille 
særlige vilkår til både fradelingstillatelse og til byggetillatelser.

2. LSB1 – Måsan (sørvest for 
Gata tettsted)

a) Innenfor området tillates det oppført inntil 15 boenheter totalt. 

b) Innenfor området, og uten krav om regulering, tillates fradelt 
inntil 3 tomter for tre boenheter, hver tomt på inntil 2 daa.

3. LSB2 – Åsbygda a) På følgende, allerede fradelte tomter tillates utbygd med 
boliger: 
257/43, 257/46, 257/47, 257/49, 257/50,257/51 og 257/52 uten 
krav til reguleringsplan.

b) På området utover disse eiendommer, tillates oppført inntil 15 
boenheter totalt. 

c) Bestemmelser § 2, unntatt punkt b) og § 7, gitt til 
reguleringsplan Bottenfjellet med planid 015 gjelder, så langt disse 
ikke er i strid med overordnede bestemmelser her. 

4. LSB4 – Hornekverna a) Innenfor området tillates det fradelt inntil 3 tomter for 
oppføring av eneboliger med maksimal tillatt mønehøyde er 9 
meter og maksimal tillatt gesimshøyde er 8 meter.

b) Området er flomutsatt og tilstrekkelige avbøtende tiltak må 
sikres slik at flomhendelser ikke gir uakseptabel negativ virkning på 
bygninger, liv og helse.

30.4 Spredt boligbebyggelse, nåværende LSB3



45

Bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel 2020-2032, revidert 2.06.2020

1. LSB3 – Sørbygda

Området er videreføring av areal 
utlagt til spredt boligbebyggelse i 
gjeldene arealplan. Det er i 
gjeldene plan fra 2006 åpnet opp 
for opptil 15 boliger. Hittil er det 
fradelt 6 tomter og bygget 6 
bolighus. Det gjenstår derfor 9 
tomter og 9 bolighus på området. 
Dette er videreført ved LSB3.   

a) Området tillates utnyttet til spredt boligbebyggelse. 
Bestemmelse til Spredt bolig, framtidig 30.3 Generell gjøres 
gjeldende.

b) Det kan innenfor området:
I. fradeles inntil 9 tomter på opptil 2 daa hver, til 

boligbebyggelse.
II. oppføres ett bolighus med 1 boenhet, til 

helårsbeboelse på fradelt tomt,
III. med maksimal tillatt mønehøyde er 9 meter og 

maksimal tillatt gesimshøyde er 8 meter.

c) Det er videre en forutsetning for tillatelse til tiltak at bygning 
eller anlegg ikke:

 er i konflikt med formålet bak hensynssoner eller 
byggegrenser, 

 kan ha negativ virkning for dyrket mark, 
sammenhengende innmarksbeite eller 
sammenhengende skogområder av god bonitet, 

 hindrer allmenn ferdsel, 
 fører til større endringer i terreng eller landskap,
 er skjemmende i naturen eller kommer i berøring 

med eller virker negativt på truede eller sårbare arter 
eller naturtyper, 

 kan ha negativ virkning for kulturminner eller 
kulturmiljøer.

d) Adkomst for kjøretøy må være sikret frem til tomtegrense.

e) Kommunen kan ved skjønn avslå og innvilge søknader og kan 
ved samme skjønn anvise plass for både fradeling og oppføring av 
bygninger og anlegg innenfor området. Kommunen kan stille 
særlige vilkår til både fradelingstillatelse og til byggetillatelser.
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KAPITTEL 4 - BESTEMMELSER GITT TIL HENSYNSSONER
Jf. Pbl. § 11-8

31 Sikringssoner 
§ 11-8, tredje ledd, a)

Sikringssone H190_1 omfatter viktige forekomster av grus og pukk. Slike ressurser må vurderes i byggesak 
og planlegging slik at uttak av masser ikke blir unødvendig vanskeliggjort. 

Sikringssone H190_2 omfatter viktig infrastruktur i grunnen. Alle tiltak/inngrep, inkl. 
anleggstrafikk/anleggsfase innenfor hensynssonen i og på grunnen/terrenget krever særskilt godkjenning/
tillatelse fra eier av infrastrukturen. Det kan heller ikke gjøres tiltak eller foretas aktiviteter utenfor sonen 
som kan føre til skade på infrastrukturen. 

32 Støysoner, avvikssoner støy, stille områder
§ 11-8, tredje ledd, a)

I områder som ligger i støyutsatte områder eller som grenser til slike i en avstand på 100 meter, kreves 
det mer detaljert kartlegging av støy og i nødvendig utstrekning dokumentasjon på avbøtende tiltak for å 
bringe støynivået til akseptabelt nivå.

I kapittel 1, punkt 16. er det gitt flere bestemmelser og retningslinjer til håndtering av støyforhold. Stille 
områder er angitt som hensynsoner i plankartet. Bestemmelser om stille område og avvikssoner jf. pkt. 16 
over gjelder.  

H210: Rød støysone
Området er mest støyutsatt og ikke egnet til støyfølsomme bruksformål, jf. Miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442.

H220 – gul støysone 
Området er støyutsatt og støyfølsom bebyggelse iht. T-1442 bør unngås. Støyfølsom bebyggelse kan 
likevel tillates dersom en nærmere støyvurdering viser at avbøtende tiltak kan bringe støybelastningen 
under anbefalte grenseverdier i T-1442.

H230 – grønne/stille områder:
Sikringssone H230 omfatter områder med særlige krav til støygrenser til grønne/stille områder jf. 
bestemmelsen pkt. 16.5 som gjelder for områder med slik hensynssone. 

33 Faresoner
§§ 1-8, tredje ledd, a)

NVEs retningslinjer Flaum og skredfare i arealplanar (2014) samt byggteknisk forskrift (TEK 17), eller 
tilsvarende retningslinjer av nyere dato, skal legges til grunn for planleggingen.
Kommunens kartlegging av flomveger bør brukes som supplerende informasjon ved regulering og 
byggesak. 

H310 – Faresone for ras:
Det må sikres tilstrekkelig avbøtende tiltak i aktsomhetsområder for steinsprang, snøskred og jord- og 



47

Bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel 2020-2032, revidert 2.06.2020

flomskred, slik at ivaretakelse av helse, liv og materielle verdier er tilstrekkelig.

H320 – Faresone for flom – 200års flom samt aktsomhetskart for flom:
Retningslinje henviser til faresoner, H320 soner. 

I områder som helt eller delvis ligger slik at de vil bli direkte berørt av beregnet 200-årsflom, dvs. under 
kote 127.6 moh for Mjøsa, skal det foreligge faglig dokumentasjon på at samfunnssikkerhet og beredskap 
ivaretas i plan- og byggesaker. Det samme gjelder for flomutsatte arealer langs vassdrag.

Dokumentasjon skal utarbeides samtidig med evt. kommunedelplan- og/eller reguleringsplanforslag, eller 
ved byggesak der det tidligere ikke finnes slik dokumentasjon til reguleringsplan/kommunedelplan.

H360 – Faresone for skytebane
Er lagt over alle skytebaner.
Det vises til: Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner (FOR-1988-07-
01-548).

H370 – Faresone for høyspenningsanlegg
Hensynssonene er vist kun for hovednettet. Bestemmelsene og retningslinjene er ikke begrenset til 
kraftlinjer vist på kart over faresoner, men gjelder for alle kraftlinjer i bakken og i luft der slike finnes. Ved 
ny eller endring av eksisterende bebyggelse innenfor eller nær viste høyspentsoner skal det framlegges en 
beregning av styrken på elektromagnetisk felt. Dersom magnetfelt overstiger 0,4 µT (mikrotesla), skal det 
utredes tiltak for å redusere nivået. Nye boliger, skoler, barnehager og lekeplasser skal ikke overskride 
grensen på 0,4 µT (mikrotesla). Noe høyere eksponering enn denne grenseverdien kan aksepteres for 
andre bygg dersom konsekvensene av feltreduserende tiltak blir urimelig store. 

34 Sone med særlige krav til infrastruktur
§§ 11-8, tredje ledd, b)

34.1 H410_1 – Hobergjordet

Det tillates å få etablert en velegnet løsning for gående og syklende innenfor hensynssonen. Avklaringen 
skal foretas i reguleringsplan. 

34.2 H410_2 – Gillundstranda

34.2.1 I området angitt med hensynssone H410_2 er det krav om å påkoble eksisterende vann- og 
avløpsnett til offentlig nett.

34.2.2 Det må i en fremtidig reguleringsplan sikres ivaretakelse av dette, slik at påkobling av vann- og 
avløpsløsninger til det offentlige nettet blir ivaretatt.

35 Sone med særlige hensyn friluftsliv, landskap, naturmiljø og kulturmiljø
§ 11-8, tredje ledd, c)

H530 – Særlige hensyn til friluftsliv
For hensyn friluftsliv (H530) skal det tas særskilt hensyn til allmennhetens bruk av området i 
friluftslivssammenheng. 
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Tiltak som fremmer friluftsliv er i tråd med hensynet. For statlig sikret friluftslivsområde på Nordsveodden 
(H530_1) og Tangen (H530_3) kreves det samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning dersom området 
skal få annen bruk enn til friluftslivsformål.

H550 – Særlige hensyn til kulturlandskap:
Det verdifulle kulturlandskapet innenfor hensynssone H550 skal forvaltes slik at kulturminner og 
kulturmiljø, biologisk verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av 
landskapet opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, verdiskaping, rekreasjon og 
friluftsliv. 

For hensyn kulturlandskap (H550) skal det tas særskilt hensyn for å unngå forringelse av 
landskapskvalitetene. Dette kan omfatte naturmark eller dyrket mark med tilhørende bygningsmiljø 
(herunder steingjerder, alleer, beitemark, hageanlegg, kulturminner i bakken, bygninger osv.). 
Eksisterende utomhusanlegg og elementer i kulturlandskapet som veger, bruer, steingjerder, alléer med 
mer, skal bevares eller kan kreves tilbakeført, og kan ikke fjernes uten kommunens godkjenning. 

Det skal ikke gjøres planering, graving eller fyllinger som endrer landskapskarakteren eller i nevneverdig 
grad terrengprofilen.

Konsekvensen av varige fysiske inngrep skal synliggjøres. Hvilken dokumentasjon som skal legges ved 
søknaden vil variere avhengig av type sak, og skal avklares med kommunen.

H560 – Særlige hensyn til bevaring naturmiljø

For bevaring naturmiljø – naturtyper (H560) skal det tas særskilt hensyn for å unngå forringelse av 
naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand. Før det evt. treffes en beslutning om å gjøre 
inngrep i en forekomst av en naturtype, må konsekvensene klarlegges. Ved vurderingen av om 
naturtypens utbredelse eller økologiske tilstand forringes, skal det legges vekt på forekomstens betydning 
for den samlede utbredelse og kvalitet av naturtypen og om en tilsvarende forekomst kan etableres eller 
utvikles på et annet sted (jf. Naturmangfoldloven). Utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven skal gis 
spesiell prioritet. Tiltak i disse områdene skal vurderes i samsvar med de miljørettslige prinsippene nedfelt i  
naturmangfoldloven §§ 8-12, forskrifter om prioriterte arter i de tilfellene området også har en prioritert 
art, og forskrift om utvalgte naturtyper.

For bevaring naturmiljø - artsforekomster/viltområder (H560) skal hensynet til arten og artens overlevelse 
tillegges avgjørende vekt ved vurdering av nye bygge- og anleggstiltak (jf. Naturmangfoldloven).  

H560-2 – Kattskjæret 
I perioden fra 15. april til 15. juni er det et generelt ferdsels- og ilandsstigningsforbud for ivaretakelse av 
behov for ro i hekketiden. 

H570 – Særlige hensyn til bevaring kulturmiljø
For bevaring kulturmiljø (H570), dvs. bevaringsverdig bebyggelse, bygningsmiljøer og objekter, gjelder at 
tiltak kan gjennomføres under forutsetning av at antikvariske og arkitektoniske kvaliteter opprettholdes 
eller tilbakeføres til tidligere utførelse. Eksisterende bevaringsverdige bygninger kan utbedres, 
moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, 
materialbruk og farger blir opprettholdt. Ved utbedring, reparasjon eller gjenoppføring skal opprinnelige 

 Utvalgte naturtyper som er aktuelle i Stange er slåttemark, hule eiker og kalksjøer. 
 Dragehode er prioritert art for Stange
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bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Kommunen kan kreve 
at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende.  

I områder med bevaringsverdige bygninger, kulturmiljø og utvalgt kulturlandskap stilles strenge krav til 
estetisk tilpasning og byggeskikk. Tiltak som virker skjemmende og kommer i konflikt med hensynets 
målsetning, tillates ikke. Den eksisterende bebyggelsen i området tillates ikke revet, dersom den er 
nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter. 

Verneverdige enkeltbygninger, bygningsmiljø og andre kulturminner skal tas vare på som bruks-, 
opplevelses- og kunnskapsressurs og utnyttes som positive og identitetsskapende elementer i et helhetlig 
utviklingsperspektiv. 

36 Sone for båndlegging
§ 11-8, tredje ledd, d)

36.1 H710 – Båndlegging for regulering

36.1.1 I slike områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre fremtidig planlegging

36.1.2 Sonen H710_1 i plankartet skal endres til sone H910_7 med samme utbredelse som 
detaljreguleringsplan for dobbeltspor jernbane Sørli – Åkersvika, gitt plan-id 329 i Stange 
kommune. Slik endring skal foretas ved tidspunkt for vedtakelse av detaljreguleringsplanen.  
Plankartet for kommuneplanens arealdel skal så snart som mulig etter vedtakelse av 
detaljreguleringsplanen oppdateres slik som angitt her i denne bestemmelsen. 

36.2 H720 – Båndlegging etter lov om naturvern

36.2.1 I slike områder tillates ingen tiltak som er i strid med forskrift som følger de enkelte områder

36.3 H730 – Båndlegging etter lov om kulturminner

36.3.1 Hensynssonen ligger over fredete kulturminner. Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak som strider 
mot fredningsformålet eller verneverdiene. Alle tiltak som berører kulturminnene er 
søknadspliktige til kulturminnemyndighetene og til kommunen.

Retningslinje:
Ved tiltak i eller nær hensynssonen H730, plikter tiltakshaver å gjøre seg kjent med kulturminnet og 
avklare hvilke hensyn det er nødvendig å ta.

Område for varsel om oppstart av fredningssak på Atlungstad brenneri er vist med hensynssone H730_2 
og båndlegges i påvente av fredningsvedtak.

37 Krav om felles planlegging for flere eiendommer
§ 11-8, tredje ledd, e)

37.1 H810_1 – Navneberget, Roa, Kløvstad og Ljøstad

37.1.1 Før det kan tillates detaljregulering og ny utbygging i området omfattet med hensynssone 
H810_1, kreves det utarbeidelse av områdeplan for hele området som hensynsonen dekker.
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37.1.2 Områdeplan skal gi en helhetlig planlegging for infrastruktur slik som veg, vann, avløp, lokal 
overvannshåndtering og sikring av flomveger, møteplasser, aktivitets- og lekeplasser, gang- og 
sykkelveger, stier, smett og grønnstruktur. Planleggingen må omfatte område for hensynssonen 
og naboområdene i tilstrekkelig utstrekning. Det skal særlig tilrettelegges for trygg, kort og sikker 
skoleveg. Flomveger må sikres og ivaretas i områdeplanleggingen.

37.1.3 Områdeplan skal angi utbyggingsområder og kan foreslå rekkefølge på oppføring av fremtidig 
boligbebyggelse, samt utbyggingsrekkefølge på infrastruktur. 

37.2 H810_2 – Felleskjøpet, Høgmyr og Silovegen

37.2.1 Fremtidig planlegging må sikre gode løsninger for trafikkavvikling der hele området sees på under 
ett.

37.2.2 Før reguleringsplan foreligger, tillates ingen tiltak som kan vanskeliggjøre fremtidig 
trafikkavvikling og planleggingen for dette.

37.3 H810_3 – Brattvollsberget, Romedal

37.3.1 Før det kan tillates detaljregulering og ny utbygging i området omfattet med hensynssone 
H810_3, kreves det utarbeidelse av områdeplan for hele området som hensynsonen dekker.

37.3.2 Områdeplan skal gi en helhetlig planlegging for infrastruktur slik som veg, vann, avløp, lokal 
overvannshåndtering og sikring av flomveger, møteplasser, aktivitets- og lekeplasser, gang- og 
sykkelveger, stier og grønne områder innenfor dette området og naboområdene i tilstrekkelig 
utstrekning. Det skal særlig tilrettelegges for kort og sikker skoleveg.

37.3.3 Områdeplan skal angi krav til fremtidig detaljregulering og utbyggingsrekkefølge for 
boligbebyggelse og infrastruktur.

37.4 H820_1, Gubberud 

37.4.1 På området angitt med hensynssone H820_1 kreves det utarbeidet områdeplan for videre 
utbygging og i nødvendig grad omforming av eksisterende bebyggelse innenfor området. 
Intensjonen er økt andel boligbebyggelse, avklaring av næringsvirksomhet, bedret grøntstruktur 
og bedre trafikale forhold.

Det må sikres god tilpasning og overgang til kulturlandskapet, og det må sikres en bedret 
grøntstruktur med friområder og forbindelser til og mellom slike. 

37.4.2 Det tillates tilrettelagt for nærhandel for dagligvarer, dersom det er dokumentert behov for det. 

37.4.3 Områdeplanen kan fastsette rekkefølgebestemmelser som sikrer ivaretakelse av eksisterende 
næringsvirksomhet.

37.4.4 Inntil områdeplan foreligger kan arealet utnyttes jf. vedtatte og gjeldene reguleringsplaner.   
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37.5 H820_2 –Gammelvegen 39 (nåværende Andrå Dekk) Ilseng

37.5.1 Området skal omformes til bruk til boligformål. Omforming og utnyttelses av areal tillates 
gjennomført ved områdeplan eller detaljplanlegging.

38 Sone der gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde – H910
§ 11-8, tredje ledd, f)

38.1 Områder dekket av hensynssone H910 ligger på områder der vedtatt, gjeldene reguleringsplan går 
foran kommuneplanens arealdel ved motstrid. Dette gjelder følgende planer:

 E6: Akershus grense – Labbdalen, Dovrebanen: Akershus grense – Espa, planID 242
 E6: Skaberudkrysset, planID 212
 E6: Kolomoen – Kåterud, planID 258
 E6: Kåterud – Arnkvern, planID 291
 Reguleringsplan for dobbeltspor Kleverud – Sørli, planID 303
 Detaljreguleringsplan for Helsetvegen, planID 320
 Detaljreguleringsplan for dobbeltspor jernbane, Sørli – Åkersvika, planID 329, når 

denne blir vedtatt. 
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KAPITTEL 5 – BESTEMMELSER GITT TIL BESTEMMELSESOMRÅDER

39 Bestemmelsesområder #BO1, #BO2 og #BO3

39.1 LNF-område ved Barbumyra, Lisetra #BO1

Innenfor bestemmelsesområdet tillates det næringsvirksomhet, under forutsetning at området blir 
omfattet av en detaljreguleringsplan til slik virksomhet. Det forutsettes at næringsvirksomhet som 
skal tillates, begrenses til komposteringsvirksomhet for biologisk nedbrytbar matavfall o.l.  Det 
henvises til sak

39.2 Bestemmelsesområde #BO2 – eiendommen 16/256

I området tillates kun utnyttet til boligformål jf. reguleringsplan.

39.3 Bestemmelsesområde #B03 – Tøstilia

Før området er omfattet av detaljreguleringsplan, tillates ingen tiltak jf. pbl. §1-6 innenfor området. 
Aktiviteter, hogst eller andre naturinngrep som kan ødelegge eller forringe lokal viktig naturtype, er 
ikke tillatt. Ved utarbeidelse av fremtidige detaljreguleringsplaner for området skal reguleringsplaner 
sikre bevaring av lokal viktig naturtype innenfor området. Det kreves særskilt redegjørelse for 
håndtering av overvann i detaljreguleringsplan for området.  

DEFINISJONER OG BEGREPSBRUK

Spredt boligbebyggelse: Enebolig, enebolig med sekundærleilighet, tomannsbolig 
eller ny boenhet i eksisterende bygning. Begrenset til et 
fåtall boliger innenfor en radius på 100 m.

Småhus: Frittliggende eller sammenbygde bolighus med inntil tre 
målbare plan. Bygningen har maks. 8 m gesimshøyde og 9 m 
mønehøyde, målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

Frittliggende småhusbebyggelse: Småhus i form av eneboliger, eneboliger med 
sekundærleilighet og tomannsboliger

Konsentrert småhusbebyggelse: Småhus som er sammenbygd, for eksempel i kjeder, rekker 
eller som flermannsboliger. 

Boenhet: 
a) Ved bruksendring innenfor 
eksisterende boligbygg:

b) Ved nybygg, tilbygg og påbygg:

c) Ved bruksendring av bygning 
som ikke er boligbygg:

Slik det er definert i byggesaksforskriften § 2-2 (og til enhver 
tid gjeldende definisjon i forskriften).

Enheten har egen inngang og alle hovedfunksjoner til bolig 
(stue, soveplass, kjøkken, bad).

Enheten har egen inngang og alle hovedfunksjoner til bolig 
(stue, soveplass, kjøkken, bad).
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Bosted: Bygning der man regelmessig tar sin døgnhvile. En person 
som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, har 
bosted der vedkommende tar sin overveiende døgnhvile i 
løpet av året, jf. folkeregisterloven.

Hytte/fritidsbolig: Bygning man bruker til fritidsformål og sporadisk 
overnatting, i tillegg til sitt faste bosted. Dette er noe 
vesentlig annet enn boenhet/bolig/helårsbolig, som derimot 
kan benyttes som bosted.

VEDLEGG
Vedlegg 1 – Stange kommunes estetiske retningslinjer
Vedlegg 2 – Forskrift om renovasjon v husholdningsavfall i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommuner
Vedlegg 3 – Retningslinjer for oppføring av skilt, reklameinnretninger o.l., i Stange kommune
Vedlegg 4 – Avtale om etterbruk av dagens bane Espa-Sørli 


