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1. Planens hensikt 
Planen er en omregulering av deler av reguleringsplanen Skaset 1630/8/1 fra 2007. Området er 

regulert til bolig – og fritidsformål. Nå plan skal omregulerer fritidstomter til boligtomter, 

frittliggende eneboliger, samt fortette planen med 4 nye boligtomter og justerer lokalisering av 

tidligere foreslåtte tomter og vegføring.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1  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 varsles umiddelbart, jf. lov om 

kulturminner § 8, 2. ledd. Det gjelder også samiske kulturminner. 

 

2.2 Terrenginngrep 
Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Inngrep på tomta 

skal gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på naturpreget, og eventuelle overskuddsmasser 

etter terrenginngrepet skal henlegges på steder der de ikke virker skjemmende. 

 

3. Bestemmelser til arealformål 

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

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg   

Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan i angitt målestokk som 

viser bebyggelsens plassering og utforming, gesims-/mønehøyder. Situasjonsplanen skal angi 

kotehøyder for ferdig terreng. Situasjonsplanen skal i nødvendig grad ta med tilstøtende arealer selv 

om dette ligger utenfor tomtearealet. Sammen med situasjonsplanen skal det leveres terrengprofiler 

og fasadeoppriss som viser bebyggelsens plassering i forhold til eksisterende og nytt 
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Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

Innenfor området kan det etableres til sammen 11 nye eneboliger med tilhørende garasje/uthus. Til 

sammen to bygg pr tomt.  

• Utforming (§12-7 nr. 1):  

- Utnytting pr tomt: BYA= 20% inkl bolig/garasje/uthus. 

-  Maks BYA garasje/uthus er 50kvm pr bygg 

- Tak kan være saltak eller pult-tak eller flatt tak.  

- Maks mønehøyde 7,5m. Maks gesims ved flatt tak 5,5m 

- Takvinkel 18-35 grader – eller flatt.  

- Bygg skal ligge lavest mulig i terrenget og ha en god arkitektonisk utforming både i seg selv 

og i forhold til omgivelsene. Det skal nyttes materialer som gir høy estetisk kvalitet. 

- Til utvendig beis og maling bør det benyttes mørke naturfarger.  

- Til tak skal det benyttes materialer som gir en matt og mørk fargevirkning.  

 

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

Kjøreveg 

• Utforming (§12-7 nr. 1): 

 Veger (f_SKV1-f_SKV3) skal tilpasses terrenget. Maksimal vegbredde er 5m. Stikkveger fra 

veg til tomt skal legges der dette er mest hensiktsmessig i forhold til terrenget og plassering 

av bolig. Avkjørsler inn til bolig kan legges over veggrunn grøntareal.  

 

Annen veggrunn grøntareal 

• Arealet kan benyttes ved utforming av skjæring/fylling. Området skal tilplantes med 

stedegen vegetasjon.  

 

Kollektivholdeplass 

• Det skal utarbeides ventelomme på hver side av FV58 hvor bredde på adkomstveg og lengde 

på ventelomme til sammen skal være 20m. Dybde 4,5m.  

 

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
• Innenfor området skal vegetasjon ivaretas som skjerming mellom bebyggelsen og som bidrag 

til opprettholdelse av det biologiske mangfold i området.   

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

Jordbruk 

• Arealet skal kunne benyttes til tradisjonell landbruksdrift som grasproduksjon ol. 

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

 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  
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Hensynssone sikkerhetssone 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. 

 

4.2 Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring 
av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c)  

 

H730 – Båndlegging etter lov om kulturminner - Hensynssone d) 

• Kulturminnet H730_1, en steinalderboplass, er automatisk fredet etter kulturminnelovens 

§4. Det samme er en sikringssone i et 5 meter bredt belte fra kulturminnets ytterkant jfr. 

Kulturminnelovens §6. Inngrep i grunnene eller andre tiltak som kan virke inn på det 

automatisk fredete kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt unten etter 

dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regionale kulturminneforvaltning i 

god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Innenfor hensynssone d) kan jordbruksdrift 

fortsette på samme måte som tidligere. Uten tillatelse fra kulturvernmyndighetene 

(fylkeskommunen) må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere 

(kulturminneloven §3).  

 

H570 - Bevaring kulturmiljø - hensynssone c)  

• Innenfor området LNF-R med hensynssone c) - bevaring kulturmiljø – må det ikke foretas 

noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. 

Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må 

godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen). Innenfor hensynssone c) 

kan marken fortsatt nyttes til jordbruksdrift. Uten tillatelse fra kulturvernmyndighetene 

(fylkeskommunen) må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere 

(kulturminneloven §3).  

5. Rekkefølgebestemmelser  
• Lekeplass skal være ferdigstilt før brukstillatelse på nye boliger innenfor planområdet gis. Det 

skal utarbeides illustrasjonsplaner for lekeplassområdene som legges til grunn før utbygging.  

• Ventelomme / kollektivholdeplass skal være opparbeidet før brukstillatelse på nye boliger 

innenfor planområdet gis.  


