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Reguleringsplanen er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Meråker kommune 
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1. Planens hensikt 

Hovedhensikten med planen er tilrettelegge for utbygging av Meråker grunnskole, samt tilrettelegge 

for gode uteareal og trafikkløsninger ved skolen.   

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

 Eierforhold 

Områder regulert som offentlig områder har navn benevnt med o_. Øvrige områder er regulert som 

private arealer.  

 Støy 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T 1442/2016 med veileder M-128, skal 

legges til grunn for tiltak innenfor planen. For uteoppholdsareal til skole og boliger i felt o_BU, o_BKB 

og B1, skal ekvivalent støynivå ikke overstige grenseverdien Lden = 55 dB.  

Innendørs støynivå skal tilfredsstille krav som er angitt i teknisk forskrift NS 8175, klasse C.  

 Uregistrerte fredede kulturminner 

Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner jfr. 

kulturminnelovens §§ 3, 4 og 14, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre 

kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at rette kulturminnemyndighet varsles umiddelbart, jfr. 

lov om kulturminner § 8, 2. ledd.  

 Forurenset grunn 

Før det foretas inngrep i form av graving eller fylling, skal det avklares hvorvidt det foreligger 

jordforurensning i planområdet. Evt. grunnforurensning skal behandles iht. forurensningsloven. 

 Fremmede arter  

Dersom det oppdages fremmede arter i området (jfr. forskrift om fremmede organismer) skal det 

gjøres tiltak slik at disse ikke spres, jfr. forskriftenes kap. V. 

 Overvann 

Overvann skal så langt som mulig infiltreres og fordrøyes internt i området. 

2.7  Grunnforhold  

Ved utbygginger av skoleområdet skal det utarbeides en geoteknisk vurdering for området.  

3. Byggeområder 

 Offentlig og privat tjenesteyting (felt o_BU) 

Område kan bebygges med bygninger og anlegg for undervisningsformål. Herunder regnes 

trafikkareal, parkering, renovasjonsanlegg, energianlegg o.l. som er knyttet til drift av skolen.   
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 Grad av utnytting/Uteoppholdsarealer 

Maksimal grad av utnytting er 40% BYA. 

Det skal være et minste uteoppholdsareal (MUA) for elever på minst 50 m2 pr. elevplass ved skolen. 

Skolens uteområder skal opparbeides med fast dekke, vegetasjon, sittegrupper, lek som gir varierte 

aktivitetsmuligheter. Minimum 20% skal være grønne vegetasjonsflater. Leke- og uteoppholdsareal 

skal være tilgjengelige for allmennheten etter skoletid. Elevene skal gis anledning til å delta aktivt i 

planleggingen av skolens uteområder.  

 Byggehøyde 

Maksimum tillatt mønehøyde for bebyggelsen er 12 meter. Høyder måles fra gjennomsnittlig planert 

terreng ved bygning. 

 Utforming av bebyggelsen og materialbruk 

Bebyggelse på skoleområdet skal ha materialbruk og fargebruk som harmonerer med omgivelsene. 

Utforming av bygningene skal være lettfattelig, oversiktlig og tilgjengelig for alle.  

 Universell utforming 

Bygninger og opparbeidede utearealer skal være universelt utformet. Offentlige trafikkanlegg 

inkludert vertikale gangforbindelser som ramper, trapper og heiser som forbinder offentlige 

trafikkanlegg skal utformes med særlig høy grad av tilgjengelighet for alle med vekt på 

fremkommelighet og orienterbarhet. Dersom det anlegges trapp i uteareal, skal det i umiddelbar 

nærhet anlegges trinnfri atkomst. I opparbeidet uteanlegg skal det ved nyplanting brukes 

allergivennlige planter. 

 Parkering/sykkelparkering 

Tilstrekkelig antall parkeringsplasser for ansatte og besøkende skal etableres til skolen. Tilgjengelige 

parkeringsplasser for grunnskolen ved Meråker videregående skole kan regnes inn.   

Innenfor o_BU skal det skal etableres minimum 50 sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkeringsplassene 

skal ligge nært hovedinngangene og etableres med tilfredsstillende låsemuligheter. Minimum 20 av 

sykkelplassene skal være under tak. 

 Utomhusplan 

Ved utbygging i skoleområdet skal det utarbeides detaljert og kotesatt plan i målestokk 1:500. Planen 

skal vise hvordan de ubebygde delene av tomten skal opparbeides som uteoppholdsareal. Planen 

skal vise planlagt bebyggelse og skal dokumentere utforming og materialbruk i sittegrupper, 

lekeapparat, gjerder, levegger, støttemurer, gangveier, parkeringsareal for bil og sykkel, 

oppstillingsplass for utrykningskjøretøy, håndtering av renovasjon, overvann og snø, stigningsforhold, 

belysning, skilting for universell utforming. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig 

terreng, trær, beplantning og grønne vegetasjonsflater.  
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 Anleggsplan 

Ved utbygginger i skoleområdet skal plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i 

bygge- og anleggsfasen følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, 

massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, universell utforming, renhold og 

støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og 

anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal 

luftkvalitet- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 

luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles. 

 VA-plan  

Ved utbygginger av skoleområdet skal eksisterende ledningsanlegg kartlegges og det skal utarbeides 

en VA-plan for området.  

Håndtering av overvann skal være en del av denne planen. Det skal legges vekt på løsninger med 

infiltrering av overvann i grunnen hvor forholdene ligger til rette for det, og det må tas høyde for at 

overvannsystemet håndtering ekstremnedbør slik at det ikke oppstår skade på bygninger og anlegg.   

 Boligformål (felt B) 

 Byggeformål 

Området kan nyttes til småhusbebyggelse. Eneboliger tillates oppført med utleiedel.  

 Plassering av bebyggelse 

Bygningers plassering mot nabogrense styres av plan- og bygningslovens generelle regler.  

Angitt byggegrense mot offentlig veg er bindende for plassering av bygninger med følgende unntak:  

- Garasje/carport med innkjøring vinkelrett fra kjøreveg kan plasseres inntil 5 m fra vegkant 

slik at bil kan stå foran port uten å hindre trafikk på kjøreveg.  

- Garasje/carport med innkjøring parallelt med kjøreveg kan plasseres inntil 2 m fra vegkant så 

lenge plassering ikke hindrer nødvendig frisikt for trafikkavviklingen. 

 Grad av utnytting 

Maksimal grad av utnytting er 30 % BYA.  

 Byggehøyde 

Boligbebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og maksimal mønehøyde 

på 8,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Takoppløft eller ark på inntil 

¼ lengde av takflaten kan tillates uavhengig av maksimal gesimshøyde.  

 Garasjer 

Garasje/uthus kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og maksimal mønehøyde på 5,5 meter 

over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Med pulttak kan maks gesimshøyde være 

4 meter. 



Bestemmelser til detaljregulering for Meråker grunnskole S i d e  5 | 5 

 Utforming av bebyggelsen og materialbruk 

Bolig og garasje skal ha god terrengtilpasning og gis helhetlig utforming. Garasjer skal tilpasses 

bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.  

 Parkering 

Pr. boenhet skal det etableres minimum 2 bilparkeringsplasser.  For hybler skal det etableres en 

parkeringsplass per enhet. 

 Kombinert formål, Bolig/tjenesteyting (o_BKB) 

Området kan benyttes enten til bolig som i dag, eller som utvidelses av skolens areal.  

Dersom området benyttes som skoleområdet, gjelder bestemmelsene i kap. 3.1 for arealet. 

Dersom området benyttes til bolig, gjelder bestemmelsene i kap. 3.2 for arealet. 

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

 Kjøreveg og fortau (felt SKV og SF)   

Kjøreveg, gangveg og fortau kan etableres som vist på plankartet. Regulert gangveg kan krysses med 

kjøreveg for adkomst til B1 og varelevering til skolen (o_BU) 

 Annen veigrunn, grøntanlegg (felt SVG)  

Skjæringer og fyllinger og annet sideareal skal tilsås, beplantes eller behandles på annen tiltalende 

måte.  

5. Bestemmelser til hensynsoner  

 Sikrings-, støy- og faresoner  

 Hensynssone H140 Frisikt  

Innenfor frisiktsone tillates ikke sikthindringer med større høyde enn 0,5 meter over plannivå på 

tilstøtende veger. Skilt/ lysstolpe eller oppstammede allétre med minimum 5 meter avstand tillates. 

6. Rekkefølgebestemmelser 

 Før byggetillatelse 

Før byggetillatelse ved utbygging av skoleområdet skal det være utarbeidet utomhusplan, 

anleggsplan og VA-plan i samsvar med pkt. 3.1.6, 3.1.7 og 3.1.8. 

 Før brukstillatelse 

Ved utbygginger i skoleområdet skal utearealer være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan 

før midlertidig brukstillatelse kan gis. Beplantning kan ferdigstilles senest innen påfølgende 

vekstsesong etter at brukstillatelsen er gitt. 


