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§ 1 PLANFORMÅL

Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet.
Planområdet er ca. 42 daa. Innen planområdet er arealene regulert til følgende
reguleringsformål iht. plan - og bygningsloven :

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12 - 5, nr. 1) :
� Fritidsbebyggelse - frittliggende ( 1121 )

� Vann og avløpsanlegg (1540)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12 - 5, nr. 2) :
� Kjøreveg (2011)

LANDBRUKS - , NATUR - OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12 - 5, nr. 5) :
� Friluftsformål (5130)

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1 AU TOM ATI SK FREDEDE K U LTU RMI NN ER
Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf.
Kulturminneloven § 3, må arbeidene s traks stanses i den utstrekning de kan berøre
kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i Nord -



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. 

§ 2.2 TERRENGINNGREP 

Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. 
Endringer av dagens terreng skal forsøkes unngått. Eventuelle endringer innenfor 
planområdet skal tilpasses eksisterende terreng utenfor planområdet.  

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.  

Stedlig vegetasjon skal bevares, så langt råd er.  

§ 2.3 TILGJENGELIGHET 

Tilgjengelighet for funksjonshemmede frem til de enkelte hyttene ivaretas.  

§ 2.4 KRAV OM NÆRMERE DOKUMENTASJON 

§ 2.4.1 Plassering av bygninger og installasjoner 

Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan i 
angitt målestokk som viser bebyggelsens plassering og utforming, gesims-
/mønehøyder, adkomstforhold og parkeringsløsning, evt. andre nødvendige 
installasjoner. 
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 terreng. 
 

§ 3 OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE 

§ 3.1.1 Bebyggelse 

Innen områdene avsatt til fritidsbebyggelse tillates oppført frittliggende fritidsboliger 
samt tilhørende uthus. Maks tomtestørrelse er 650 kvm. Lokalisering av hytte er 
markert på plankartet dette skal være innenfor hyttas fire yttervegger. Møneretning 
skal være som skissert på plankartet.  

§ 3.1.2 Størrelse, utnytting 

Største tillatte bruksareal (BRA) per hytte er 110 m2, mens uthus ikke må overstige 20 
m2.  

§ 3.1.3 Utforming, materialbruk og estetikk 

Bebyggelsen skal gis en god arkitektonisk utforming både i seg selv og i forhold til 
omgivelsene. Det skal nyttes materialer som gir høy estetisk kvalitet. Yttervegger skal 
være i trepanel, pussa mur eller betong.  Tak skal ha torv.  

Til utvendig beis og maling skal det benyttes naturfarger. Sterke kontrastfarger er 
ikke tillatt.  

Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 3,1 m for hytte og 2,8 m for uthus. 
Mønehøyden skal ikke overstige 5,2 m for hytte og 4,4 m for uthus. Høyde måles fra 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  



Største tillatte mur- eller pilarhøyde over terrengnivå er 30 cm i flatt terreng og 80 
cm i skrått terreng. Ved pelefundamentering skal åpning mellom hyttevegg og bakke 
tettes. Det tillates plateutforming på mark ved fjellgrunn.  

§ 3.1.4 Gjerder 

Det er ikke tillatt å gjerde inn hele eller deler av tomta.  

§ 3.2 VANN OG AVLØPSANLEGG 

T24-T29 skal knytte seg på eksisterende VA-anlegg. De resterende skal kobles til nytt 
VA-anlegg. Røropplegg skal som hovedregel følge traséer for annen infrastruktur, 
herunder kabel og ledningsnett, veier og stier. 

§ 4 OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 INTERNE KJØREVEGER 

§ 4.1.1 Eierform 

De interne vegene, f_V1 og f_V2,  er private veger som er felles for 
hytteeiendommene innenfor planområdet.  

§ 4.1.2 Terrengtilpasning, bredde 

De interne vegene skal i størst mulig grad tilpasses terrenget, og maksimal vegbredde 
skal være 5 meter inkl. grøft. 

§ 4.2 PARKERING 

All parkering innenfor planområdet skal skje på egen tomt.  

§ 4.3 FRAMFØRING AV RØR OG KABLER 

Det tillates ført frem strøm, datakommunikasjon m.m. til hyttene via jordkabel. Nye 
kabler skal som hovedregel følge traséer for annen infrastruktur, herunder kabel- og 
ledningsnett, rørtraséer, veier og stier. All graving og nødvendig sprengning i 
terrenget skal gjøres så skånsomt som mulig.  

 

§ 5 LNFR-OMRÅDER, FRILUFTSFORMÅL 

§ 5.1 ALLMENNHETENS FERDSEL 

Innenfor regulerte friluftsområder kan det ikke settes i verk tiltak som hindrer 
allmennhetens ferdsel eller bruk av områdene som friluftsområder. 

§ 5.2 TEKNISKE INSTALLASJONER, RØR, KABLER OG STIKKVEGER 

Innenfor områder avsatt til friluftsformål kan det graves ned kabler for strøm og 
datakommunikasjon. I tilknytning til VA-anlegg kan det graves ned ledninger, 
kummer og andre nødvendige tekniske installasjoner. 
Stikkveger frem til tomtene kan etableres i friluftsområdet. Fortrinnsvis skal flere 
hytter dele stikkveg der dette er treningsmessig hensiktsmessig.  
 
Utbygger plikter å utføre arbeidet skånsomt slik at terrenget ikke blir påført unødige 
inngrep. Berørte arealer skal tilplantes/tilsåes med vegetasjon naturlig 
forekommende på stedet. Fortrinnsvis skal traséer for annen infrastruktur følges. 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSE 

Før det kan gis igangsettelsestillatelse for nye fritidsboliger i feltet må det foreligge en godkjent 
vann- og avløpsplan. I tillegg må utslippstillatelse være gitt.   

 



 

 

 


