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§ 1 PLANFORMÅL 

Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på 
plankartet. Innen planområdet er arealene regulert til følgende reguleringsformål iht. 
plan- og bygningsloven: 
 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1): 

1121 - Fritidsbeb. - frittliggende 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2):  

2011 - Kjøreveg  
2082 - Parkeringsplasser 

 
LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL – SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, nr. 3):  

5111 - Jordbruk 
5130 - Friluftsformål 
6720 - Friluftsområde i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone 

 
Hensynssone  

H560 – Bevaring naturmiljø 
H140  - Frisikt 
 

 

 

 

 

 



 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER 

Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf. 
Kulturminneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre 
kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i Sør-
Trøndelag fylkeskommune varsles umiddelbart, jf. lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 
Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om 
arbeidene kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan under gitte forhold 
forlenges. 

SITUASJONSPLAN 

Ved byggemelding skal det sendes inn situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser 
hvordan tomten er tenkt planert og opparbeidet. Eksisterende og nye terrengkoter 
skal inntegnes på planen.  

VANN OG AVLØP 

Skal det legges vann inn i hyttene er tiltaket søknadspliktig iht. 
forurensningsforskriften og PBL. Tiltaket krever godkjent avløpsanlegg før tilknytning 
til vannforsyning tillates. Røropplegg skal som hovedregel følge traséer for annen 
infrastruktur, herunder kabel og ledningsnett, veier og stier.  

§ 3 OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE 

§ 3.1.1 Bebyggelse 

 Bebyggelsen utformes som frittliggende fritidsbebyggelse. Innenfor hver tomt 

kan det etableres ei hytte og et uthus eller anneks i alt to bygg.  

§ 3.1.2 Utforming og estetikk 

 Bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Maks BYA pr tomt er 150kvm inkludert 

terrasse/veranda. Parkering er ikke medregnet i BYA.  

 Maks BYA fritidsbebyggelse = 110kvm 

 Maks BYA anneks/uthus = 25kvm 

 Ny bebyggelse tillates utformet med flatt tak, pult-tak eller saltak. Ved saltak og 

pulttak skal takvinkel ikke overstige 34 grader. 

 Maks mønehøyde for fritidsboliger er 5,5m. Ved flatt tak er maks gesims 4m.  

 På T2 og T3 er maks mønehøyde 3,5m.  

 Maks mønehøyde anneks/uthus= 3 meter.  

 Mønet måles fra topp grunnmur. 

 Kledning skal ha mørke naturfarger 

 Tak skal ikke ha reflekterende materiale 

 Største tillatte mur-eller pilarhøyde er 50cm i flatt terreng og 80cm i skrått 

terreng.  

 Maks avstand mellom terreng og veranda/terrasse er 1m.   

 Tomter skal ikke inngjerdes 

 



 
 

§ 4 OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 KJØREVEG 

§ 4.1.1 Kjøreveg 

 Kjøreveg er felles privat veg for tomtene i feltet.  

 Bredde kjørebane er maks 4m inkl veggrøft. 

 Avkjørsler mot fylkesvegen skal opparbeides i henhold til vegnormalen og krav til 

frisikt er 4 x 115 meter. 

§ 4.1.2 Parkering 

 Parkeringsplass skal kunne benyttes av gnr 3 bnr 20.  

§ 5 LNFR-OMRÅDE 

§ 5.1 LANDBRUK 

 Området skal benyttes til landbruksaktivitet.  

§ 5.2 FRILUFTSOMRÅDE 

 Innenfor området skal det ikke etableres bygg eller installasjoner som kan være 

til hinder for allmennhetens bruk og ferdsel. Eksisterende båtopplag kan 

benyttes.  

§ 5.3 FRILUFTSOMRÅDE SJØ MED TILHØRENDE STRANDSSONE 

 Innenfor området skal det ikke etableres bygg eller installasjoner som kan være 

til hinder for allmennhetens bruk og ferdsel. Eksisterende båtutsett kan fortsatt 

benyttes.  

§ 6 HENSYNSSONE 

§ 6.1 HENSYNSSONE BEVARING NATURMILJØ (H560) 

Innenfor området skal det ikke iverksettes tiltak som kan forringe naturmiljøet.  

§ 6.2 HENSYNSSONE FRISIKT (H140) 

I hensynssone frisikt skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller 
lignende med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstolper og 
høystammede trær kan vurderes særskilt. 


