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Tinn kommune                   
 Vedtatt dato: 11.12.1997 

              Mindre endring/dispensasjon: 08.11.2018 

Reguleringsplan for Torset Hyttegrend 

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering  
PlanID 3818-6063 

Saksnummer: 2019/3195  -  Vedtak 17.06.2020 

1. Planens hensikt 
Planen skal legge til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg og samsvarende arealbruk.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det legges ved tegninger og situasjonsplan 

som viser plassering av omsøkte bygninger, parkeringsplass med tilførselsvei samt tekniske 

anlegg. Kotehøyde ferdig planert terreng må angis.   

 Kabler og ledninger bør om mulig legges i samme trase som veier. 

 Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.  All graving og sprenging 

i terrenget skal utføres skånsomt.  Areal som ikke blir benyttet til byggegrunn, uteareal,  veier 

og parkeringsplasser skal tilbakeføres til naturlig terreng. 

 Trær på tomtene kan hugges før tomtene bebygges.  Grunneier/utbygger kan også hugge 

trær som hindrer utsikt i planområdet.  Monumentale trær skal søkes bevart der dette er 

hensiktsmessig.   

 Søknadspliktige, tekniske anlegg innenfor den enkelte tomt skal være fullført innen 

byggearbeidene på tomta påbegynnes.  

 Grunneier forvalter all skog og grunn utenom fradelte hyttetomter. 

 Det er beiterett på arealer rundt og innenfor planområdet.  Det må påregnes streifbeiting i 

hele planområdet.   

3. Bestemmelser til arealformål 

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

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (BFF 1 – BFF 5)  
 Bygningene skal utformes slik at de får et tiltalende ytre og harmonerer med 

omkringliggende bebyggelse og naturområder. 

 Bygningenes møneretning bør innordne seg de dominerende fallretninger og høydedrag i 

landskapet. 

 Bygningene skal ha skråtak med takvinkel mellom 25 og 33 grader. 

 Taktekkingsmateriale skal enten være torv, skiferheller, tretak, takpapp (ikke shingel) eller 

matt takstein med naturfarge. 

 Utvendige farger på bygninger skal ha en mørk fargevirkning. Lyse farger, inkludert hvit, kan 

bare benyttes på vinduer og innlisting/omramming av disse. 
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 Terrasser skal harmonere med bygningen sin form og størrelse. 

 Antall tillatte bygninger på tomta fremgår av særbestemmelsene knyttet til det enkelte felt. 

 Der ikke antallet tillatte bygninger på tomta er begrenset, kan det i tillegg til hovedhytte og 

gjestehytte føres opp bilhus, badstue, vedskjul, redskapsbod og lignende på tomta.  Slike 

tilleggsbygninger må tilpasses hoved – og gjestehytte med hensyn til materialvalg, form og 

farge. 

 Gjestehytte kan ikke benyttes som egen hytteeiendom. 

 Maksimal avstand mellom bygninger på tomta, terrasse inkludert, er 6 meter.  For tomter 

med regulert størrelse over 2500 m2 kan avstanden mellom hovedhytte og gjestehytte være 

inntil 8 meter.  Bilhus kan ligge lengre unna hovedhytta dersom dette gir en bedre og mer 

formålstjenlig løsning. 

 Det er ikke tillatt å gjerde inn tomtene eller sette opp flaggstenger.  Etter søknad til 

kommunen, kan det likevel gis tillatelse til å gjerde inn et mindre, opparbeidet uteareal som 

ligger i tilknytning til bygningsmassen.  Gjerde for avgrensing av uteplass skal oppføres som 

skigard, råtegard eller steingard.  Areal som ønskes gjerdet inn skal vises på situasjonsplan 

over tomta.  Søknad om inngjerding av uteområde kan enten inngå i ordinær søknad om 

tillatelse til tiltak eller sendes kommunen som egen søknad.  

 Det skal være minst 2 parkeringsplasser på tomta.  Parkeringsarealet inngår ikke i grad av 

utnytting. 

− Grad av utnytting: 

 

 Beregningsmetode: 

− TEK 17 med veiledning ligger til grunn for beregning av tillatt grad av utnytting på 

tomtene. 

  

 Tillatt tomteutnytting: 

- Se egne bestemmelser for de ulike hyttefeltene 

 

 Maksimal mønehøyde: 

- Se egne bestemmelser for de ulike hyttefeltene 

 

 Maksimal størrelse på terrasse: 

o Hovedhytte: 30 m2 BRA 

o Gjestehytte: 15 m2 BRA 

o Terrassearealer inngår ikke i grad av utnytting 

 

 Bygde arealer helt eller delvis under terreng 

− Målbar plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå 

rundt bygningen, regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets 

bruksareal. 

− Målbar plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå 

rundt bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal. 
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Spesifikke bestemmelser knyttet til ulike hyttefelt – bebyggelse og anlegg (BFF1 – BFF5) 

Frittliggende fritidsbolig, BFF 1, gjelder tomtenr: A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A13, A14, A15, 

A16, E1, D1, D2, D6. 

 Grad av utnytting:  

− Maksimal tomteutnytting: 8 % BRA 

− Maksimal mønehøyde: 6,5 meter, målt fra ferdig planert terreng 

− Maksimalt bruksareal på hovedhytte: 125 m2 BRA. 

− Maksimalt bruksareal på gjestehytte og bilhus: 45 m2 BRA. 

− Maksimalt bruksareal på andre bygninger: 30 m2 BRA. 

− Det er ingen begrensninger på antall bygninger på tomta 

 

Frittliggende fritidsbolig, BFF 2, gjelder tomtenr: A5, A11, A 12. 

 Grad av utnytting:  

− Maksimal tomteutnytting: 8 % BRA 

− Maksimal mønehøyde: 6,5 meter, målt fra ferdig planert terreng 

− Maksimalt bruksareal på hovedhytte: 125 m2 BRA. 

− Maksimalt bruksareal på gjestehytte og bilhus: 45 m2 BRA. 

− Maksimalt bruksareal på andre bygninger: 30 m2 BRA. 

− Dersom bygningskropp og takflater deles opp, kan bruksarealet på hovedhytta økes til 150 

m2 BRA.   

− Det er ingen begrensninger på antall bygninger på tomta 

 

Frittliggende fritidsbolig, BFF 3, gjelder tomtenr: A17, A18, A19, D3, D4, D5, D7, E2, F1. 

 Grad av utnytting:  

− Maksimal tomteutnytting: 120 m2 BRA 

− Maksimal mønehøyde: 6,5 meter, målt fra ferdig planert terreng 

− Maksimalt bruksareal på hovedhytte: 90 m2 BRA 

− Maksimalt bruksareal på gjestehytte eller andre bygninger: 30 m2 BRA 

− Det er maksimalt tillatt med 2 bygninger på tomta 

 

Frittliggende fritidsbolig, BFF 4, gjelder tomtenr: A9, A10, B1, B2, B3, B4, C2. 

 Grad av utnytting:  

− Maksimal tomteutnytting: 8 % BRA 

− Maksimal mønehøyde: 5,5 meter, målt fra ferdig planert terreng 

− Maksimalt bruksareal på hovedhytte: 90 m2 BRA 

− Maksimalt bruksareal på gjestehytte eller andre bygninger: 30 m2 BRA 

− Det er maksimalt tillatt med 2 bygninger på tomta 

 

Frittliggende fritidsbolig, BFF 5, gjelder tomtenr: C1 og C3. 

 Grad av utnytting:  

− Maksimalt bruksareal til fritidsbebyggelse (totalt for eiendommen):  180 m2 BRA 
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− I tillegg kan en eldre, eksisterende låve beholdes med tanke på størrelse/form og 

bruksområde som uthusbygning. Låven inngår ikke i tillatt bruksareal på eiendommen. 

− Tillatt bruksareal for fritidsbebyggelse på eiendommen kan fordeles på 2 forskjellige 

boenheter (hytter). 

− Maksimal mønehøyde: 6,5 meter, målt fra ferdig planert terreng 

− Maksimalt bruksareal hovedhytte: 125 m2 BRA 

− Maksimalt bruksareal på andre bygninger: 30 m2 BRA (gjelder ikke for eksisterende 

låvebygning) 

− Det er ingen begrensninger på antall bygninger på eiendommen. 

 

Skiløypetrase, BST. 

 Løypetraseene i planområdet skal fremkomme av reguleringsplankartet.  Traseene merkes i hht 

løypelagets retningslinjer. 

 På arealer avsatt til skiløypetrase kan det graves ned kabler og ledninger knyttet til områdets 

infrastruktur.  Rydding og planering av løypetraseen må utføres på en slik måte at det ikke skader 

infrastrukturen. 

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

Vei, SV.   

 Privat kjørevei kan anlegges med bredde varierende fra 5 til 3 meter.  Veibredde for de ulike 

delstrekningene framgår av plankartet. Innenfor veiformålets avgrensning er det i tillegg til 

selve veibanen satt av inntil 3 meter til fylling/skjæring og grøft. 

 Framføring av veier skal gjøres så skånsomt som råd.  Skjæringer og fyllinger skal dekkes til 

med jord og gis en tiltalende utforming.  

Vei, SPA.   

 På område for gjesteparkeringsplass/felles parkeringsplass, SPA 1, kan det føres opp anlegg 

for renovasjonsordning med mulighet for kildesortering, oppslagstavler og postdistribusjon. 

Området kan også benyttes for kortere mellomlagring av materialer.  

Vann  - og avløpsanlegg, SVF og SAV. 
 Nye hytter skal ha høy standard med innlagt strøm, vann og avløp. 

 Vannforsyningen (SVF) skjer ved grunnboring.  Det kan bygges egne brønnhus for felles 

vannforsyning. 

 Avløpsanleggene (SAV) bygges i hht godkjente søknader.   

 Maksimal størrelse på brønnhus og hus for tekniske anlegg er 20 m2 BRA. 

 

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Naturområde (GN) 

 Innenfor arealer avsatt til Grønnstruktur kan det graves ned kabler og ledninger knyttet til 

infrastrukturen i planområdet. Kabelgrøfter skal i størst mulig grad følge veier, turstier og 

skiløyper. 

 Langs Fjosanbekken og Torsetbekken er det avsatt en byggefri sone på 12 meter på hver side 

av bekkeløpet.  Langs Briskåe er det avsatt en byggefri sone på 20 meter.  Byggegrensene er 

vist med stiplet markering på plankartet.  Innenfor den byggefrie sonen skal det ikke settes 
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opp byggverk eller gjøres andre tiltak eller inngrep som vesentlig forringer naturkvalitetene 

eller har negative konsekvenser for dyre – og fiskelivet i og rundt bekkene.  Det er ikke tillatt å 

gjøre inngrep som endrer bekkens løp eller omformer terrenget rundt bekkedragene.  Den 

naturlige vegetasjonen langs bekkene bør så langt som mulig bevares. 

 Samferdselsanlegg som framgår av plankartet kan opparbeides innenfor byggefri sone, men 

må så langt mulig tilpasses naturkvalitetene i området. 

Turveg (GT) 

 Areal avsatt til Turveg defineres som turstier i hht. «Veileder av turveier, løyper og stier», 

utgitt av Kirke- og Kulturdepartementet februar 2008.    

 Turstiene er primært for ferdsel til fots.  Turvei-traseene kan i normal bruksbredde på ca 1,0 

til 1,5 meter ryddes, merkes og i begrenset grad opparbeides, f. eks. ved at det gjøres tiltak 

for å lede bort overvann og bygges klopper. 

 Turstiene er planlagt slik at de har sammenheng med turstier utenfor planområdet, og må 

ikke legges om eller endres uten å ta hensyn til dette. 

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

Fellesbestemmelser for landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (L, LSO)  
 På arealene avsatt til LNFR formål kan det graves ned kabler og ledninger knyttet till 

infrastrukturen i planområdet.  Kabelgrøfter skal i størst mulig grad følge veier, turstier og 

skiløyper. 

 Seterområdene skal i størst mulig grad skjøttes og ryddes for vegetasjon. 

 Seterområdene kan gjerdes inn med den gjerdetype som er formålstjenlig for bruken av 

områdene. 

 Bygningene på seterområdene skal harmonere med tradisjonelle seterbygninger med hensyn 

til form, farge og materialbruk. 

Seterområde, LSO 1. 

 Det kan ikke settes opp bygninger på seterområdet. 

 Arealer avsatt til seterområde, LSO 1 kan ikke fradeles i hovedbruket. 

 

Seterområde, LSO 2. 

 Grad av utnytting:  

− Maksimal tomteutnytting seterbebyggelse: 140 m2 BRA 

− I tillegg kan en eldre, eksisterende låve på området beholdes med henblikk på størrelse, 

form og bruksområde (uthusbygning). Låven inngår ikke i tillatt bruksareal på 

eiendommen. 

− Det er maksimalt tillatt med 3 bygninger på eiendommen. Eksisterende låve omfattes 

ikke av denne begrensningen. 

− Det er tillatt med 1 hovedbygning for seterformålet på maksimalt 80 m2 BRA. 

− I tillegg kan det føres opp maksimalt 2 mindre bygninger, maksimalt 30 m2 BRA pr 

bygning. 

− Bygningene skal ha takvinkel mellom 25 og 33 grader. 

− Maksimal mønehøyde: 5,5 meter, målt fra ferdig planert terreng 

− Arealer avsatt som Seterområde LSO 2 kan ikke fradeles hovedbruket. 



Side 6 av 6 Reguleringsplan for Torset Hyttegrend PlanID 0826-6053 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (Høyspentanlegg sone H 370) 
 Høyspentlinje langs kommunal veg har byggegrense på 10 meter fra midtfas. 

 Fra Trafo-kiosk skal det være fri plass på 5 meter til alle sider.   

4.2 Særlige hensyn til bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c) 
 Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på automatisk fredet 

kulturminne, skal de regionale kulturminnemyndighetene kontaktes og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet.  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). 


