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DETALJREGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR  

H6b - Høghaugen  
 

REGULERINGBESTEMMELSER 

  Reguleringsbestemmelsene sist revidert:  09.08.2019 
  Tilhørende plankart er sist revidert:    27.06.2019 

Godkjent av kommunestyret: 
  
 
 
1. FELLES BESTEMMELSER 

  

1.1  Formål 

Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens § 12-5): 

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG;         

Fritidsbebyggelse    
Skiløypetrasè 
 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR;  
Veg  
Annen veggrunn - grøntareal 

 
 GRØNNSTRUKTUR; 

Turveg 
  

LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL;  
Friluftsformål  
Landbruksformål (rådmannens endringsforslag til innsendt plan) 

 HENSYNSSONER 
Flomfare 
Sone infrastruktur (rådmannens endringsforslag til innsendt plan) 
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RÅDMANNENS ENDRINGSFORSLAG 
1.5  Energi, klima og miljø (endring og suppleringer med energibruk) 

Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer. 
Alternative metoder for oppvarming skal utredes før det gis byggetillatelse.  

 
Det skal legges vekt på løsninger som ivaretar miljø‐ og ressurshensyn.  
Dette kan være sirkulær tenkning/økonomi med gjenbruk eller planlegging for 
gjenbruk av materialer, bruk av fornybar energi ved bruk av solpaneler, jordvarme mv.   
Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse etableres som en integrert del av tak eller 
veggfasader. 

 
A: Materialbruk 
Utbyggingen skal være med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å redusere 
klimagassutslipp. Dette kan være: 
‐ stort innhold/bruk av fornybare ressurser/materialer 
- stort innhold av resirkulerbart råstoff 
- lavt utslipp av klimagasser ved tilvirking og transport 
‐ lavt innhold av helse og miljøskadelige stoffer 
‐ lite emisjon til inneklima 

 
 B: Energibruk/energiforsyning 
 Det skal legges vekt på løsninger som vektlegger miljø‐ og ressurshensyn. 

Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i 
henhold til TEK 17 sine krav til energi kap. 14. I tillegg skal bestemmelsene i TEK 17 
§ 14‐2 (energieffektivitet) vurderes løst i ny bebyggelse og det skal vurderes 
energifleksible varmesystemer som gjør det mulig å dekke varmebehovet med ulike 
varmekilder.  
 
Dette kan være varmepumper luft-luft/luft -vann, solpaneler/solceller, jordvarme mm. 
Solceller kan gi egenprodusert strøm hele året, åpne for plusskundeavtale med levering 
av overskuddsstrøm til nettselskap mv. Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse 
etableres som en integrert del av tak eller veggfasader. 

 
1.6 Kulvert for skli- og skiløype 

Tillegg til bestemmelse: 
Løypen bør ha en moderat stigning/fall med tanke på bruk vinterstid som ski- og 
skliløype og sommertid for gående syklende. Løypen må ha en begrenset stigning og 
fri bredde/høyde tilpasset drift med løypemaskiner. Kulvert må dimensjoneres og 
lokaliseres slik at vannansamling i kulvert med vanndammer sommer og islagt areal 
vinter unngås.  
 

1.7. Parkering 
Det skal etableres 2 parkeringsplasser pr boenhet, som skal utgjøre 36 m2.  Parkering 
kan plasseres på terreng eller i garasjefunksjon.   Dersom parkering legges på terreng 
skal disse være plassert på en trafikksikker måte og skal ha permeable flater. 
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1.8 Utendørs belysning 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover 
maksimalt 70 grader fra vertikalen. 

 
 
2.2  Tillegg – oppstugu. 

Oppstugu skal plasseres godt inne på takflaten og ikke i gavlvegg/på enden av hytta 
som et ramloft. Oppstugu skal plasseres min. ¼ del inne fra gavl/takavslutning målt i 
takets lengdeutstrekning eller minimum 4 meter.   

 
 
2.3 Tillegg – oppstugu. 

Oppstugu skal plasseres godt inne på takflaten og ikke i gavlvegg/på enden av hytta 
som et ramloft. Oppstugu skal plasseres min. ¼ del inne fra gavl/takavslutning målt i 
takets lengdeutstrekning eller minimum 4 meter.   

  
Endringsforslag p-plasser 
Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver fradelte tomt, totalt 36 m2 BYA. 
Areal til parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det ikke 
bygges garasje.  

 
Tillegg/endringsforslag  
På F5 tillates det bygget inntil 2 boenheter. 
På F7 tillates det bygget inntil 4 boenheter. 
 

 
5.  LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  

 
5.2  Landbruksformål 

Områdene som er regulert til landbruksformål skal i hovedsak benyttes til landbruks- 
og skogbruksformål. Områder rundt bekkedrag og vassdrag skal være inngrepsfrie eller 
tilfredsstillende sikret med hensyn til flomvern.  
Det tillates ikke tiltak eller inngrep i disse områdene som begrenser eller hindrer bruk 
av områdene i henhold til reguleringsformål. 
På de arealene eller i tilknytning til de arealene som har hensynssone med krav om 
infrastruktur tillates det etablert vann- og avløpsanlegg. 
 

6.       HENSYNSSONER  
 
6.1 Sikringssone – flomfare (H320 flom) – tillegg 
 Nye og eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører sikringssone  

flomfare eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere  
200 års flom jfr. sikkerhetskrav i TEK10. 
 

6.2  Krav til infrastruktur (H410 VA-tr) 
På de arealene som har slik hensynssone tillates det etablert vann og avløpsledninger. 
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På disse arealene tillates det nødvendige terrengarronderinger for å etablere vann- og 
avløpsanlegg. Etablering av høydebassenger og andre nødvendige installasjoner på 
bakken tilknyttet vann og avløpsanlegg må avklares i detaljreguleringsplan jf. pbl § 12-
7 nr 11.  
 

 


