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Tinn kommune        Vedtatt dato: 

          

Detaljreguleringsplan for  
ØSTRE DEL AV H4, DEL AV EIENDOM 106/2,  
TINN KOMMUNE 

 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

PlanID 3820 

1. Planens hensikt 
 

Hensikten med planarbeidet er en videreutvikling av området med tilretteleggelse for fritidsbebyggelse, 

både i form av fortetting i eksisterende felt og planlegging av jomfruelige områder. Tinn kommune har 

bygget ny hovedvannledning og veg som berører planområdet i sør.  

Området reguleres til følgende formål ihht. Plan- og bygningslovens § 12-5. 
 

 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)  
 
- Sosi 1121 Fritidsbebyggelse - frittliggende  
- Sosi 1122 Fritidsbebyggelse – konsentrert (BFK) 
- Sosi 1510 Energianlegg (BE) 
- Sosi 1541 Vannforsyningsanlegg (BV) 
- Sosi 1542 Avløpssystem (BA) 
- Sosi 1800 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (midlertidig massedeponi og  
- fritidsbebyggelse).  

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2).  
 
- Sosi 2011 Kjøreveg (SKV) 
- Sosi 2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
- Sosi 2800 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk infrastruktur 

(midlertidig massedeponi og parkering). 
 

 Grønnstruktur (§12-5 nr. 3).  
                        

- Sosi 3030 Turdrag 
 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5 nr. 5). 
 
- Sosi 5130 Friluftsformål 
- Sosi 5900 LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål  
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2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Funksjons- og kvalitetskrav 
 

a) Sammen med byggesøknaden skal det vedlegges situasjonsplan og terrengsnitt (lengde / 
tverrsnitt) i egnet målestokk som viser plassering av omsøkte og fremtidige bygninger, 
parkeringsplasser og hvordan tomten tenkes disponert. Situasjonsplan skal vise eksisterende 
og bearbeidet terreng og eventuelt mur / konstruksjoner. Alle plan og snittegninger skal vise 
høydeangivelse på terreng og bygningsfasader. Situasjonsplan og terrengsnitt skal også vise 
plassering av bebyggelse på nærmeste nabotomter. 

 

b) Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Det 
skal tas spesielt hensyn til våtmarksområder og vassdrag, jf. Vannressursloven § 11.  
 

c) Det skal tas hensyn til landskap og terreng, og naturmark skal søkes bevart omkring alle 
tomter for fritidsbebyggelse for å hindre negativ eksponering og fjernvirkning.  
 

d) Tiltakshaver og utbygger har ansvar for å sette i stand terreng etter ferdigstillelse av 
bygninger og annet anleggsarbeid. Stedegen matjord forutsettes brukt i størst mulig grad ved 
reparering av sår i terrenget etter prinsippene om naturlig revegetering. Det kan alternativt 
benyttes frøblandinger spesielt tilpasset fjellområder.  
 

e) I anleggsperioden skal mellomlagring av masser skje på avsatte områder vist på plankart, dvs. 
innenfor arealformålene «Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk 
infrastruktur (midlertidig massedeponi og parkering)» og «Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål (midlertidig massedeponi og fritidsbebyggelse)».  
 

f) Eventuelle overskuddsmasser i anleggsperioden kan benyttes permanent i 
reguleringsområdet, f. eks ved tomteopparbeidelse og / eller arrondering av terreng mellom 
tomt og naturlig sideterreng, forutsatt at §2.1 b-d ikke overskrides.  
 

g) Nye fritidsboliger skal ha høgstandard løsninger, dvs. innlagt strøm, vann og avløp, og skal 
tilknyttes fellesanlegg iht. vann- og avløpsplan.  
 

h) Vannledninger skal dimensjoneres slik at brannvann sikres innenfor hele planområdet iht. 
kommunale føringer og / eller gjeldene lover og forskrifter. Det skal anlegges strategisk 
plassert brannkummer og / eller hydranter.  
 

i) Alle kabler innenfor områder skal legges som jordkabel. Det skal tilstrebes å legge kabler (EL 
og VA) i felles traseer, og spesielt i forbindelse med vegtraseer hvor dette er praktisk mulig. 
Grøfter for teknisk infrastruktur kan legges i arealer regulert til friluftsområder og turdrag, 
samt i tomtegrenser. 
 

j) Vann- og avløpsanlegg og el-installasjoner skal hovedsakelig plasseres som angitt i vann- og 
avløpsplan og ligge innenfor avsatt arealformål for de respektive anlegg (arealformålene 
energianlegg (BE), vannforsyningsanlegg (BV) og avløpsanlegg (BA), jf. § 3.1.4-3.1.6), men det 
tillates mindre justeringer av lokaliteter utenfor disse arealformålene hvis dette viser seg å 
være hensiktsmessig, og ikke medfører fare for forurensning, sjenanse for omgivelsene og / 
eller blir i konflikt med friluftsinteresser, herunder stier og løyper. Alle tekniske hus skal 
vektlegges god estetisk utforming og være tilpasset omgivelsene. 
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k) Alle rør/kulverter, samt stenfyllinger/plastringer som anlegges i forbindelse med veg krysning 

av bekker, og generell overvannshåndtering, skal være tilstrekkelig dimensjonert for flomvann, 

og må utformes slik at det ikke vil kunne skape erodering av terrenget omkring og fare for 

flomskader på eiendommer og bygninger.  

 

l) Det bør vektlegges energieffektive bygningsløsninger, f. eks ved at energibehovet dekkes av 
fornybar energi, f. eks bioenergi, solenergi, varmepumper etc.  
 

m) Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminner, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning 

det kan berøre kulturminner. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest 

innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når 

særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven § 8 andre ledd).  

 

n) Mindre justeringer på planen kan godkjennes når formålet er å bevare verdifull vegetasjon 

ved plassering av veg og hyttetomter. 

 

2.2 Rekkefølgebestemmelser 
 

a) Nye vannforsyningssystemer / anlegg skal være registrert før byggestart, jf. Drikkevanns-
forskriften §17.  
 

b) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og 
avløpsledninger for enkelttomter, et eller flere delområder og / eller i felt BFK1-BFK7, skal 
tekniske planer for disse være godkjent av Tinn kommune. Hva som defineres som et 
delområde og omfanget /utstrekning skal fastsettes i en eventuelt felles rammesøknad. 
Tiltak innenfor felt BFK1-BFK7 skal følge avgrensningen til arealformålet som er vist på 
plankartet, og teknisk infrastruktur skal planlegges helhetlig innenfor feltet.  
 

c) Teknisk infrastruktur som strøm, veg- vann og avløp skal være ferdigstilt for enkelttomter, 
innenfor et eller flere delområder og / eller felt BFK1-BFK7 før det gis ferdigattest for 
fritidsbebyggelse i de respektive områdene. Hva som defineres som et delområde og 
omfanget /utstrekning skal fastsettes i en eventuelt felles rammesøknad. Tiltak innenfor felt 
BFK1-BFK7 skal følge avgrensningen til arealformålet som er vist på plankartet, og teknisk 
infrastruktur skal planlegges helhetlig innenfor feltet. 
 

d) Grønn infrastruktur som stier og løyper skal være gjort tilgjengelige og med nødvendig 
opparbeidelse før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest på første fritidsbolig 
innenfor et eller flere delområder og / eller felt BFK1-BFK7.  Hva som defineres som et 
delområde og omfanget /utstrekning skal fastsettes i en eventuelt felles rammesøknad. 
Tiltak innenfor felt BFK1-BFK7 skal følge avgrensningen til arealformålet som er vist på 
plankartet, og teknisk infrastruktur skal planlegges helhetlig innenfor feltet. 
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3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

3.1.1 Frittliggende fritidsbebyggelse  
 

a) Generelt 

Området skal benyttes som frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende garasje, bod, uthus og / 
eller anneks. Det tillates kjeller.  
  

b) Utnyttelse, størrelser og høyder 
 

Tillatt prosent bruksareal (%-BRA) er 15% pr. tomt. Parkeringsareal skal tilrettelegges for 2 
biloppstillingsplasser (BRA 36 m2), men arealet for overflateparkering regnes ikke med i grad av 
utnytting for tomten (% BRA).   
 
Der hvor bygningen har underetasje og avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå 
rundt bygningene er mindre enn 1,5 m, inngår 50 % av bruksarealet i beregningsgrunnlaget for grad 
av utnytting.  
 
Mønehøyden for fritidsbebyggelse på plate skal ikke overstige 6,0 meter fra gjennomsnittlig planert 
terreng. Unntak gjelder for fritidsbebyggelse med underetasje hvor maksimal tillatt mønehøyde 
settes til 7,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje, uthus, bod og / eller anneks skal ha 
mønehøyde på maksimalt 5,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
På tomtene 7, 10, 21, 23, 26,27,28, 34, 35, 38, 39, 44, og 55 gjelder mønehøyde på maksimalt 5.0 
meter fra gjennomsnittlig planert terreng, uansett om fritidsbebyggelse anlegges på plate og / eller 
med underetasje eller avtrapping i terreng. Hovedmøneretningen skal i hovedsak følge landskapets 
terrengform (koter) for all bebyggelse.  
Tillatt høyde er maksimal mønehøyde på 5,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng på tomtene 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 43, 53, 
54, 56 
 
Med unntak av terrasser og verandaer, skal ikke bebyggelse oppføres på pilarer, søyler etc.  
 

c) Plassering av bygninger  

 
Fritidsbebyggelsens plassering på tomten, og utformingen av bygningen skal ses i hensyn til terreng 
og omgivelser for å minske negativ eksponering og terrenginngrep. Største fylling settes til maksimalt 
2 meter over opprinnelig terreng. I krevende terreng (bratthet fra 1:4) skal det vurderes bruk av 
underetasje og/eller terrassering, dvs. at gulvnivået avtrappes etter terrenget med halvetasje(r). 
Smale bygningskropper og / eller oppdeling i mindre enheter skal brukes i krevende terreng for å 
sikre god tilpasning til terrenget.  
 

d) Utforming, farge og materialbruk 

 
Fritidsboligene skal vektlegges god estetiske form og materialbehandling. Bygninger skal fortrinnsvis 
oppføres i tre, men det tillates også at det på deler av fasaden benyttes glass, natursten og / eller 
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mur. Uthus, anneks og / eller garasje skal oppføres i samme materialer som hovedbygninger, og ha 
en helhetlig harmonisk utforming.   
Utvendige farger skal ha mørk fargevirkning. Dører, vindskier og vindusomramming og/eller annen 
staffasje skal ha farger som harmonerer godt med hovedfargen. 
 
Tak skal være i et ikke-reflekterende materiale. Det bør benyttes torv- eller tretak. 
 

Ved behov for terrassering eller underetasje på bebyggelsen skal dette forblendes med natursten 
alene eller i kombinasjon med kledning av trepanel. Eksponerte forstøtningsmurer på tomten skal 
oppføres med natursten (tørrmur).  

 

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. 
 

Gjerder, flaggstenger og portaler og dominerende tv-antenner / paraboler tillattes ikke. 
 

e) Annet 

 

Det er ikke tillatt å dele allerede fradelte tomter. 
 

3.1.2 Fritidsbebyggelse – konsentrert (BFK1-BFK7) 
 

a) Generelt 

Innenfor BFK1-BFK7 tillates det konsentrert fritidsbebyggelse, herunder bebyggelse sammenbygd i 
kjede og / eller rekke som inntil to (2) vertikaldelte boenheter, med tilhørende garasje, bod, uthus og 
/ eller anneks. Det oppfordres til primært å bygge bygninger med en boenhet. Ved bygging av 
bygninger med to boenheter skal bygningsvolumet være oppdelt. Det tillates kjeller. Det kan 
anlegges parkeringsplasser som overflateparkering og /eller i felles parkeringskjeller. 
Parkeringsarealer, bod, uthus etc. kan anlegges som fellesanlegg, og / eller i tilknytning til hver 
boenhet.  
 

b) Utnyttelse, størrelser og høyder 
 

Tillatt prosent bruksareal (%-BRA) er 15% per. felt. Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) for én (1) etasje 
eller plan for bygning settes til bruksareal (BRA) = 150 m2 på feltene BKF1-BKF7. 
 
Parkeringsarealet skal tilsvare det laveste av: 1 parkeringsplass (BRA 18 m2) per. 45 m2, eller 
tilrettelegges for 2 biloppstillingsplasser (BRA 36 m2) per. boenhet. Arealet for parkering, herunder 
eventuelt parkeringskjeller i bygninger og /eller andre parkeringsløsninger under terreng, regnes ikke 
med i grad av utnytting for tomten (% BRA).   
 
Der hvor bygningen har underetasje og avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå 
rundt bygningene er mindre enn 1,5 m, inngår 50 % av bruksarealet i beregningsgrunnlaget for grad 
av utnytting.  
 
Mønehøyden for bygninger skal for feltene ikke overstige 6,0 meter fra gjennomsnittlig planert 
terreng. Unntak gjelder for fritidsbebyggelse med underetasje hvor maksimal tillatt mønehøyde 
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settes til 7,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje, uthus, bod og / eller anneks skal ha 
mønehøyde på maksimalt 5,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Hovedmøneretningen skal i 
hovedsak følge landskapets terrengform (koter) for all bebyggelse.  
 
Med unntak av terrasser og verandaer, skal ikke bebyggelse oppføres på pilarer, søyler etc.  
 

c) Plassering av bygninger  

 
Plassering og utformingen av bygningene skal ses i hensyn til terreng og omgivelser for å minske 
negativ eksponering og terrenginngrep, herunder at skjemmende skjæringer og fyllinger unngås. 
Største fylling settes til maksimalt 2 meter over opprinnelig terreng. I krevende terreng (bratthet fra 
1:4) skal det vurderes bruk av underetasje og/eller terrassering, dvs. at gulvnivået avtrappes etter 
terrenget med halvetasje(r). Smale bygningskropper og / eller oppdeling i mindre enheter skal brukes 
i krevende terreng for å sikre god tilpasning til terrenget.  
 

d) Utforming, farge og materialbruk 

 
Hvert felt skal planlegges samlet ved rammesøknad, med en helhetlig utforming og uttrykk, både av 
bygninger, utearealer og infrastruktur (jf. § 2.2 b og c). Situasjonsplan for et felt skal vise plassering 
og utforming av intern grønnstruktur, veger og bygninger. Det skal sikres funksjonelle og trygg leke- 
og oppholdsarealer hvor prinsippene om universell utforming skal etterstrebes.  
 
Fritidsboligene skal vektlegges god estetiske form og materialbehandling. Bygninger skal fortrinnsvis 
oppføres i tre, men det tillates også at det på deler av fasaden benyttes glass, natursten og / eller 
mur. Uthus og anneks oppføres i samme materialer som hovedbygninger, og ha en harmonisk 
utforming.   
 
Utvendige farger, herunder farge på tak, skal ha mørk fargevirkning. Dører, vindskier og 
vindusomramming og/eller annen staffasje skal ha lignende farger, eller farger som harmonerer godt 
med hovedfargen. 
 
Tak skal være i et ikke-reflekterende materiale. Det bør benyttes torv- eller tretak. 
 

Ved behov for terrassering eller underetasje på bebyggelsen skal dette forblendes med natursten 
alene eller i kombinasjon med kledning av trepanel. Forstøtningsmurer på tomten skal oppføres med 
natursten (tørrmur).  

 

Bebyggelsen skal fortrinnsvis ha saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. Flatt- /pulttak tak kan 
også tillates (med slakere vinkel enn bestemmelsene for saltak), men det skal ta hensyn til 
landskapsbilde og øvrige omgivelser, og det arkitektoniske utrykket skal særskilt avklares i 
byggemelding. 

 

Gjerder, flaggstenger og portaler og dominerende tv-antenner / paraboler tillattes ikke. 
 

e) Annet 
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Hver felt skal planlegges helhetlig ved rammesøknad, jf. § 3.1.2 d første ledd. Feltene kan deles i 
enkelttomter etter felles planlegging.  
 
 
 

3.1.3 Energianlegg (BE1-BE2) 

 
Innenfor arealformålet tillates kun oppføring av bygninger og/ eller installasjoner med tilknytning til 
el-nettet.  

 

3.1.4 Vannforsyningsanlegg (BV1-BV3)  
 
Innenfor arealformålet tillates kun oppføring av bygninger og/ eller installasjoner med tilknytning til 
vannforsyningsanlegg (BV). Det tillates oppføring av små pumpehus over brønner. Pumpehusene skal 
tilpasses omgivelsene og ha torvtak.  
 

3.1.5 Avløpsanlegg (BA1)  
 
Innenfor arealformålet tillates kun oppføring av bygninger og/ eller installasjoner med tilknytning til 
avløpsanlegg (BA).  
 

3.1.6 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (midlertidig massedeponi og 
fritidsbebyggelse).  
 
Arealformålet «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» viser en kombinasjon av midlertidig 
massedeponi, herunder lagring av byggematerialer, pukk etc., og fritidsbebyggelse. For disse 
områdene gjelder reguleringsformålet i angitt rekkefølge: 1. Midlertid massedeponi / lagring og 2. 
Fritidsbebyggelse, slik at formålet endres når førstnevnte bruk opphøres. Det er ikke tillatt å bruke 
område til midlertid massedeponi / lagring ved senere anledninger når området først har blitt 
benyttes som fritidsbebyggelse.    
 
Arealet skal fortrinnsvis brukes til lagring av masser i tilknytning til tiltak som blir utført innenfor 
reguleringsplanens planområde.  
 
Det skal hensyntas omgivelsene ved all lagring av masser. Området skal holdes ryddig slik at negativ 
fjernvirkning begrenses. For øvrig tillates det ikke at området brukes som langtids oppbevaringsplass 
for maskiner, utstyr etc. Eventuell oppbevaring av maskiner og utstyr skal ha direkte tilknytning til 
virksomheten på stedet.  
 
Lagring av masser skal hensyntas naturlige omgivelser slik at dette ikke virker forringende på 
naturmangfold, endring av økologiske prosesser etc. Torv / humusrike toppmasser tas vare, og 
plasseres på angitt sted innenfor området.  
 

Når området ikke lenger benyttes som midlertid massedeponi kan området brukes til frittliggende 
fritidsbebyggelse, jf. § 3.1.1. Hvis ikke arealet benyttes til frittliggende fritidsbebyggelse innen rimelig 
tid etter avsluttet drift skal arealet istandsettes midlertidig og tilbakeføres til naturmark. Prinsippene 
om naturlig revegetering skal benyttes ved å bruke lagrede humusrike toppmasser. Ved all 
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istandsettelse av arealer skal det vektlegges god estetikk med naturlige, organiske naturformer på 
terreng.  
 
Ved bruk av arealet som frittliggende fritidsbebyggelse gjelder bestemmelser i § 3.1.1.  
 

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

3.2.1 Kjøreveg (SKV)  
 

Alle kjøreveger innenfor planområdet er private.  

Reguleringsformålet omfatter areal benyttet som kjøreveg, og har en regulert bredde som viser 
maksimal vegbredde, dvs. kjørebanebredde og skulder (eventuelt breddeutvidelse i svinger ikke 
medregnet).  Vegbredden er veiledende og kan tilpasses de respektive veger innenfor områder ved 
nødvendighet.   
 
Alle veger skal anlegges skånsomt i terrenget og med minst mulig skjæring/fylling.  
 
Alle veger og vegkryss skal være oversiktlige og det skal fremmes trafikksikre løsninger. I vegkryss 
skal det være fri sikt i alle retninger, og det er ikke tillatt med hindringer over 0.5 m høyde i siktsoner. 
Det skal legges vekt på god fremkommelighet med akseptable stigningsforhold og utforming og det 
skal i denne sammenheng tas spesielt hensyn til tilgjengelighet for nødetater.  
 
Kjøreveg SKV1 skal være tilførselsveg til fremtidig byggeområder. 

3.2.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg  
 

Reguleringsformålet viser til arealer utenfor vegbredden og omfatter grøfter og nødvendige     
terrenginngrep i tilknytning til veg, og eventuelt breddeutvidelse i tilknytning til vegen. 
 
Innenfor arealformålet tillates det atkomster / avkjørsler til tomter der hvor dette ikke er vist som 
arealformål kjøreveg og / eller atkomstpiler.  
 

3.2.3 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk infrastruktur (midlertidig 
massedeponi og parkering). 
 
Arealformålet «Kombinert formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk infrastruktur» viser en 
kombinasjon av midlertid massedeponi herunder lagring av byggematerialer, pukk etc., og parkering.  
 
Arealet skal fortrinnsvis brukes til lagring av masser i tilknytning til tiltak som blir utført innenfor 
reguleringsplanens planområde.  
 
Området kan brukes til tilvirkning av produkter med grunnlag i sten- og grusforekomster. Det tillates 
bearbeidelse av produkter, f. eks knusing av sten etc på stedet.  
 
Det skal hensyntas omgivelsene ved all lagring av masser. Området skal holdes ryddig slik at negativ 
fjernvirkning begrenses. For øvrig tillates det ikke at området brukes som langtids oppbevaringsplass 
for maskiner, utstyr etc. Eventuell oppbevaring av maskiner og utstyr skal ha direkte tilknytning til 
virksomheten på stedet.  
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Lagring av masser skal hensyntas naturlige omgivelser slik at dette ikke virker forringende på 
naturmangfold, endring av økologiske prosesser etc. Torv / humusrike toppmasser tas vare, og 
plasseres på angitt sted innenfor området.  
 

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
 

3.3.1 Turdrag  
 

Innenfor arealformålet skal det ryddes trasé slik at det sikres tilgjengelighet. Det kan anlegges 

skiløyper og stier / turveger ved behov. Det tillates nødvendige terrenginngrep i forbindelse med 

utarbeidelse og skjøtsel av løyper, stier og turveger.   

 

3.4 Landbruks-, natur og friluftsformål (§ 12-5 nr. 7) 

3.4.1 Friluftsformål  
 

Naturmark skal i størst mulig grad søkes bevart, spesielt for å unngå uheldige silhuettvirkninger og 
unødig eksponering av bebyggelsen i landskapet. Dette er også viktig som skjerm / buffer mellom 
bebyggelsen og den overordnede grønnstrukturen beliggende ved fritidsbebyggelse.  Eventuelle 
lednings- og kabelarbeider, samt opparbeidelse og drift av vannforsynings- og avløpsanlegg og 
mindre driftsbygninger for el- anlegg (jf. §2.1i, j og k) plassert i LNFR-områder skal skje hensynsfullt 
og med minst mulig terrenginngrep. Torv tas vare på og prinsippene om naturlig revegetering skal 
benyttes ved istandsettelse av terreng.   
 

3.4.2 LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål  
 
Arealformålet består av LNFR-formål (friluftslivsformål) og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(kjøreveg og annen veggrunn- tekniske anlegg). Ved bruk av arealet som kjøreveg og annen veggrunn 
– teknisk infrastruktur og friluftsformål gjelder de respektive bestemmelser i henholdsvis § 3.2.1, § 
3.2.2 og § 3.4.1. Følgende særbestemmelser gjelder: 
 
Innenfor arealformålet skal det ikke var allmenn tilgjengelighet for motorvogn og det tillates ikke 
gjennomkjøring for felt LLA1. Det kan benyttes til traktor, service- og vedlikeholdsbiler, f. eks i 
tilknytning til visse perioder med anleggstrafikk og / eller brøyting vinterstid, men kjøring skal i størst 
mulig grad begrenses.  
 
Felt LLA1 skal tilrettelegges for gående og syklende, slik at den blir almemenn tilgjengelig, og binder 
den nordre og sørlige delen av planområdet i sammen.   
 
Det skal tas spesielt hensyn til turvegen (arealformål «turdrag») som krysser arealformålene, og 
nødvendige sikkerhetstiltak skal tilrettelegges.  
 
Det tillates nedgravet vann- og avløpsledning langsmed traseen.  
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4. Bestemmelser til hensynssoner 
 

4.1 Hensynssoner (§ 12-6) 
 

4.1.1 Ras- og skredfare (H310) 
 

Det tillates at veger og fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, som plasseres iht. plankart, kan oppføres 
innenfor hensynssone. 
 
Det vises for øvrig til NGI rapport «Skredfarevurdering gnr/bnr 106/2 Tinn kommune. 
Skredfarevurdering for hyttefelt i Tinn kommune» (REV. NR. 0/2017-09-11) for flere detaljer for 
planlegging og utførelse av skredvernstiltak. Eventuelle nyere ajourførte versjoner av rapporten skal 
benyttes. 
 

4.1.2 Flomfare (H320) 
 
Det tillates at tiltak som plasseres iht. plankart kan oppføres innenfor hensynssone. 
 
Det vises for øvrig til NGI rapport «Skredfarevurdering gnr/bnr 106/2 Tinn kommune. 
Skredfarevurdering for hyttefelt i Tinn kommune» (REV. NR. 0/2017-09-11) for flere detaljer for 
planlegging og utførelse av flomvernstiltak. Eventuelle nyere ajourførte versjoner av rapporten skal 
benyttes.  

 
Bekkeløp og tilhørende arealer for flomvern skal foruten sikkerhet for flomvann og erodering anlegges 
med god estetisk utforming og inngå som en del av områdets forskjønnelse og grønnstruktur. 
 

4.1.3 Bevaring av naturmiljø (H560) 
 

Området er avmerket med hensynssone iht. kommunedelplan Gusta-Rjukan, og avsatt som et biologisk 

viktig område «verdi C». Med unntak av nødvendige terrenginngrep i forbindelse med utarbeidelse og 
skjøtsel av stier og løyper i arealformål «turdrag» (jf. § 3.3.1) tillates det ingen andre former for tiltak 
innenfor hensynssone naturmiljø. 
 

4.1.4 Bestemmelseområde (#1) - funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og 
utearealer 
 
Bestemmelseområde #1. For å hindre at SKV5 får stor trafikkmengde skal strekningen være enveiskjørt, 
dvs. det tillates kjøring oppover lien i retning sørøst, mens stenges motsatt veg, dvs. at trafikken vil bli 
ledet sørover på SKV6. For de som har tomter innenfor bestemmelsesområde kan benytte vegen som 
toveis løsning. I krysset nordre del, der SKV5 møter SKV6 skal det skiltes «innkjøring forbudt» eller 
lignende.  
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