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Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens 
begrensning. 
 
1. GENERELT 
1.1 Området reguleres for følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens § 12-5) 
 

Bebyggelse og anlegg     Fritidsbebyggelse – frittliggende 

      Vannforsyning 

      Energianlegg - nettstasjon 

Landbruksområder     Skogbruk 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg 

      Parkeringsplass  

      Gangadkomst 

Fareområder     Høyspentlinje  

  

   

2.0  SAMTIDIGHETSKRAV / REKKEFØLGEKRAV 

 

Før det gis tillatelse til oppføring av fritidsboliger må det: 

• opparbeides parkeringsplass for den omsøkte og de omkringliggende fritidsboligene 
innenfor avsatt parkeringsområde til feltet.  

• opparbeides vannbrønn for den omsøkte og de omkringliggende fritidsboligene, som 
sogner til den samme brønnen. 

• opparbeides veg fram til hyttetunet for den omsøkte og de omkringliggende 
fritidsboligene, som sogner til den samme vegen. 



3.0 BEBYGGELSE  OG ANLEGG  

 

3.1 Fritidsbebyggelse-frittliggende 

Landskapstilpasning 
Hyttene skal plasseres med markert punkt innenfor hyttevegg.  Byggegrense er 4m fra 
tomtegrense. Fritidsboligene skal tilpasses landskap/vegetasjon og omkringliggende hytter. 
Møneretningen skal ligge som vist på plankartet. Det er ikke tillatt å sette opp gjerder i 
området. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart. 

 
Terrengtilpasning 
Ved søknad om tillatelse skal det følge med terrengsnitt og illustrasjon som viser endelig 
plassering av bebyggelsen og inngrep i terrenget. Sokkelhøyde skal ikke overstige 70 cm. 
over bakken. 

 
Bygningsform 
Det skal bygges fritidsboliger på maks BRA 105m2 i en etasje. Gesimshøyde skal ikke 
overstige 3 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Fritidsboligen skal ha sadeltak, i 
byggets lengderetning, som hovedform, med en takvinkel på mellom 15-30 grader. Arker i 
takflaten tillates ikke. Møneretning er som vist på plankartet. Alle hyttene skal ha 
heldekkende torvtak, ellers skal hyttene ha en materialbruk og farge som ikke virker 
dominerende og fremmed i forhold til de andre hyttene og landskapet de ligger i, (jordfarger). 

 
Uthus/skjul/anneks 
På tomter som er egnet kan det, i tillegg til hovedhuset, bygges uthus på maks 15 m2. 
Uthusene skal ligge maks. 5 meter fra eksisterende hytte. Maks. grunnmurshøyde er 70 cm. 
Uthuset skal være tilpasset eksisterende hytte, når det gjelder plassering, utforming, takvinkel 
og materialbruk. 

 
VA-anlegg infiltrasjon 
For hver hytte skal det installeres avløpsfritt toalett (biologisk toalett, elektrisk 
forbrenningstoalett eller lignende). Tett tank kan unntaksvis godkjennes der hvor andre 
utslippsløsninger ikke lar seg gjennomføre.  

Vann kan ikke legges inn i hyttene før det er godkjente avløpsforhold, jf. gjeldende 
forskrifter. 

 
Radon 
Ved oppføring av boliger skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at 
denne tilfredsstiller tiltaksgrensen i de til enhver tid gjeldende tekniske forskrifter.  

 

3.2 Vannforsyning 

I området skal det anlegges vannpost / borehull for drikkevann. 

 



4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1 Kjøreveg 

Kjøreveg skal anlegges med en vegbredde på minimum 4,5 meter. Med vegbredde menes 
kjørebane pluss skulder på hver side. Vegen skal anlegges skånsomt i terrenget og skjæringer 
og fyllinger skal dekkes med vegeterende masser. 

Vegene i planområdet er private veger.  

 
4.2 Parkering 

Parkering opparbeides med 2 plasser per hytte etter tabellen nedenfor. Parkeringsplassene 
skal anlegges skånsomt i terrenget og skjæringer og fyllinger skal tildekkes med vegeterende 
masser.  

 

Hyttenr  Parkering 
N18 P-N3 
N19 P-N3 
N10-12 (i plan 274) P-N3 
M18 P-M5 
M19 P-M5 
M20 P-M5 
M21 P-M5 
R1-a P-R1 
R2 P-R1 
R3 P-R1 
R4 P-R2 
R5 P-R2 
R6 P-R2 
 

4.3 Gangadkomst 

Gangadkomst er felles adkomst til hytte nr R4, R5 og R6.  

 

 
OPPLYSNINGER  
 
Automatisk fredete kulturminner  
Dersom det ved gjennomføring av tiltak i planområdet framkommer automatisk 
fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 
 
Grunnboring 
Melding om grunnboring skal sendes Norges geologiske undersøkelse snarest mulig 
og senest 3 måneder etter fullført boring, jf. vannressursloven § 46, 2.ledd. 
 

 


