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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 i 

målestokk 1:500 som viser plassering av omsøkte bygninger, parkeringsplass med tilførselsvei 

samt tekniske anlegg. Det må lages terrengsnitt som viser hvor høyt hytta plasseres i 

forhold til terrenget, vei og nabohytter. Alternativt kan fasadetegninger utvides med 

profiler. Kotehøyde ferdig gulv i hovedetasje 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. 

• Grunneier forvalter all skog og grunn utenom fradelte hyttetomter. Trær på tomtene kan 

hugges før tomtene bebygges.   

• Søknad om vei, vann og avløp skal være godkjent av kommunen før byggetillatelse 

for fritidsbolig blir gitt. Før det gis brukstillatelse eller ferdigattest på hytte, skal det 

foreligge brukstillatelse eller ferdigattest for vei, vann og avløp som hytta benytter. 

• 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 (Felt BFF2, BFF3, BFF4)  
• I område for fritidsbebyggelse tillates frittliggende fritidsboliger, kun en bruksenhet pr tomt 

• I tillegg til hoved hytte og gjestehytte kan det føres opp bilhus, badstue, vedskjul, 

redskapsbod og lignende på tomta. Øvrige bygg på tomta må tilpasses hoved hytte i 

materialvalg, form og farge. Maks avstand mellom bygg til varig opphold er 6 m.  

• Bygningene skal utformes slik at de får et tiltalende ytre og harmonerer med 

omkringliggende bebyggelse og naturområder. 
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• Kommunen skal påse at det velges bygninger som er tilpasset terrenget og at terrenginngrep 

på tomta ikke blir urimelig store. Bygg skal ikke plasseres kun på fylling, men bør plasseres i 

balanse mellom skjæring og fylling. På flate tomter kan det fylles opp med inntil 0.5 meter 

målt fra gjennomsnittlig terreng og loddrett ned på eksisterende terreng 

• Bygningenes hovedmøneretning bør følge lengderetningen på terrenget.  

• Bygningene skal ha skråtak med takvinkel mellom 25 og 35 grader. 

• Taktekkingsmaterialer skal enten være torv, skiferheller, tretak, takpapp eller shingel med 

unntak av tomt nr. 234, 249, 250, 252, 257, 258.  Kravet til taktekkingsmaterialer på disse 

tomtene er torv, skiferheller eller tretak.  Det kan også benyttes fornybare og energieffektive 

løsninger dersom disse får en matt overflate. 

• Utvendige farger på bygninger skal ha en mørk fargevirkning. På deler av fasadene kan det 

også benyttes fornybare og energieffektive løsninger dersom disse får en matt overflate. 

• Terrasser skal harmonere med bygningen sin form og størrelse. 

• 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.  

• Maksimal grunnmur høyde: 80 cm og maksimal mønehøyde 6,5 meter, målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng. 

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

utnytting. 

• Ved BRA utover 120 m2 skal bygningskroppen underdeles i mindre bygningsvolumer. 

 

− Grad av utnytting: 

▪ Beregningsmetode: 

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

tomtene. 

− Maksimal størrelse på gjestehytte: 40 m2 BRA. 

− Maksimal størrelse på andre bygninger: 30 m2 BRA. 

− Maksimal størrelse på terrasse: 30% av bygningens BRA.   

− Terrasser 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 (BFF2 – BFF4) 

Frittliggende fritidsbolig, Felt BFF2. 

• Grad av utnytting:  

− Maksimalt bruksareal pr. tomt: 120 m2 BRA. 

− Maksimalt bruksareal på hovedhytte: 90 m2 BRA. 

 

Frittliggende fritidsbolig, Felt BFF3. 

• Grad av utnytting:  

− Maksimalt brukareal pr. tomt: 180 m2 BRA.  

− Maksimalt bruksareal på hovedhytte: 120 m2 BRA. 

 

Frittliggende fritidsbolig, Felt BFF4. 

• Grad av utnytting:  

− Maksimalt bruksareal pr. tomt: 190 m2 BRA. 

− Maksimalt bruksareal på hovedhytte: 150 m2 BRA. 

 

Skiløypetrase, Felt BST1.  

• 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, Felt SKV1, SKV2.   

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

delstrekningene framgår av plankartet. Innenfor veiformålets avgrensning kan det settes 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, Felt SPA.   

• På område for gjesteparkeringsplass/felles parkeringsplass, SPA, 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, Felt SVF, SAV, SGS 
• 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. 
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3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Turveg, Felt 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 (LL, LF)  
• På arealene avsatt til LNFR formål kan det graves ned kabler og ledninger samt opparbeides 

spredeareal for infiltrasjon knyttet til infrastrukturen i planområdet.  Kabelgrøfter skal i størst 

mulig grad følge veier, turstier og skiløyper. 

Landbruksformål, Felt LL 

• Innenfor planområdet er det avsatt områder som landbruksformål.  På disse arealene kan 

det drives ordinær skogskjøtsel der det tas flerbrukshensyn. 

Friluftsformål, Felt LF 

• Innenfor området kan det opparbeides tiltak som fremmer friluftslivet, f. eks. 

skiløyper, bålplasser, paviljong og badebrygge, utplasseres benker og bord, mv. 

• Det kan ikke foretas inngrep som forringer vegetasjonsbilde eller opplevelsesverdien 

av området i vesentlig grad. 

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

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (Høyspentanlegg sone H 370) 
• 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). 


