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Formålet med planen: 
 Styrke næringsgrunnlaget på gården ved å legget til rette for utbygging av anlegg for friluftsliv. 
 Sikre muligheten for etablering av 10 nye hyttetomter på eiendommen. 
 Sikre muligheten for en harmonisk og kontrollert utbygging i tråd med stedlig byggeskikk. 

§ 1 Generelt 
a) Reguleringsplan omfatter et område som på kartet er vist med reguleringsgrense. 
b) Planområder er som beskrevet på planen, inndelt i reguleringsområder med følgende formål: 

Byggeområder:   -  fritidsbebyggelse 
- naust 

Landbruksområder: -  jord- og skogbruk 
Spesialområder:   -  privat veg 
Fellesområder:    -  parkering 

§ 2 Områder for fritidsbebyggelse (hytter, naust) 
a) Bebyggelsen skal nyttes til hytteformål. Plassering av hyttene og deres møneretning er angitt i 

planen. Møneretningen skal følge høydekurvene. Dette er gjort for å tilpasse beliggenheten i 
terrenget. I terrenget er plasseringen angitt med rødmalte peler. Hyttene skal plasseres slik at 
pelen blir liggende innenfor hyttens yttervegger. Bebygd areal (BYA) for hyttene er 100 m2. I 
tillegg kan det oppføres en bod på inntil 20 m2. Arealbegrensningen må gjelde kun ny bebyggelse. 

b) OPPHEVET. 
c) Byggverk skal ligge lavest mulig i terrenget. Det tillates oppført i 1 etasje. Mur eller pilarhøyde 

skal ikke overstige 0,5 m i flatt lende eller 0,8 m i skrått terreng. Ved pilarhøyde over 0,6 m skal 
den delen som er mellom grunnen og sville/gulv kles inn slik at det dannes en fasade. Fargen på 
fasaden skal være avvikende fra hovedfargen ellers på bygget, og da primært i en lysere nyanse. 
Tak skal tekkes med en overflate som gir en mørk overflate. Bygningene skal oppføres av tre eller 
naturstein. Treverk skal beises eller males i duse naturfarger. 

Vindusutforming skal ikke være av type helruter, eller inneha uforholdsmessig store hele 
glassfelt. Bestemmelsene om mur- og pilarhøyde må kun gjelde ny bebyggelse. 

d) OPPHEVET. 
e) Flaggstang skal ikke oppføres. 
f) Hyttetomten skal ikke inngjerdes, men i samråd med grunneieren kan det settes opp en enkel 

innhegning for vern mot beitedyr. 
g) Når søknad om byggetillatelse innsendes, skal det vedlegges terrengprofiler med hytten 

inntegnet, hvor høyde på topp grunnmur er påført. 
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h) Naustene skal bygges med saltak med møneretning på tvers av strandlinje. Naust og brygger må 
ha en takvinkel på 30-34 grader. Til taktekking skal det brukes materialer som gir en mørk og 
matt overflate. Treverk skal beises eller males i duse naturfarger. Det skal være ensartet farge på 
alle naustene. Naustene skal ligge parallelt og bygges enkeltvis. Maksimal brutto grunnflate for 
naustene er 32 kvadratmeter. 

§ 3 Fellesområder 
Det skal føres bilveg frem til hyttene, og parkering kan skje i tilknytning til hyttene. Parkeringsplass 
gjelder for hyttene F1-F10. 

§ 4 Landbruksområder 
I områder som i reguleringsplan blir lagt ut til landbruksformål er det ikke tillatt med annen bygge- og 
anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til tradisjonell landbruksdrift/ stedbunden 
næring. 

§ 5 OPPHEVET 

§ 6 Andre bestemmelser 
a) Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner tilsier det, tillates av 

det faste planutvalget innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
b) Etter at denne reguleringsplanen med bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 


