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1. FELLES BESTEMMELSER  

1.1 Formål  

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

BEBYGGELSE OG ANLEGG;  

Fritidsbebyggelse  

Renovasjonsanlegg  

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR;  

Veg  

Parkering  

LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL;  

Friluftsformål - friluftsområde  

GRØNNSTRUKTUR 

Vegetasjonsskjerm 

HENSYNSSONER  

Flomfare – H320  

Krav vedrørende infrastruktur – H410  

Bevaring kulturminne – H570  

 

1.2 Terrengtilpasning  

Bestående vegetasjon skal bevares og fornyes slik at hovedpreget av landskapet opprettholdes. Alle 
inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende 
vegetasjon skal forsøkes bevart, utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger, 
opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og etablert løyper/stier. Reglene for 
hogst i verneskog (skogsområde over 800 moh.) er gjeldende. Hogst på annenmannsgrunn er ikke 
tillatt. Utenfor egen tomt skal hogst avklares med grunneier/grunneierlaget. Traséer for ledninger og 
kabler som ikke kan legges langs veger, skal planeres slik at stedegen vegetasjon blir reetablert.  

1.3 Overvann  

Før utbygging igangsettes skal det være utarbeidet en helhetlig overvannsplan som viser hvordan 
overvann håndteres samlet for hele området. Helhetlig plan med valg av løsninger skal sikre 
håndtering av 200-års flom + 40 % klimapåslag. Alt overvann skal infiltreres og fordrøyes innen 
planområdet uten å påvirke vannførende bekkeløp nedstrøms.  



For den enkelte byggesøknad skal det vises hvordan overvann håndteres på den enkelte tomt. Vann 
fra taknedløp infiltreres og eventuelt fordrøyes på egen tomt. Atkomstveg og parkering prosjekteres 
som en del av byggesøknaden.  

 

1.4 Vann- og avløpsledninger  

Det er ikke tillatt å legge vann inn i hytta. Det kan borres egen vannkilde på eiendommen men det 
kan kun føres til kran på yttervegg. Det kan etableres cisterne løsning for vann med utslipp til 
gråvannsanlegg etter egen søknad. Som toalettløsning kan multrom-/biologisk og «jetz-system» 
(vakum toalett) benyttes. Nedgravde tanker må omsøkes som egen utslippssøknad til kommunen. 
Utedo tillates ikke.  

1.5 Gjerder og flaggstenger  

Etter søknad kan inntil 200 m2 av eiendommen gjerdes inn med et sammenhengende gjerde. 
Bygninger som fungerer som en del av gjerdet, skal ikke regnes som inngjerdet areal. Gjerdet kan ha 
høyde min. 1 meter, maks. 1,2 meter og skal være av type skigard eller liggende bord/rundstokk. 
Største lysåpning (høyde) mellom bakken og første bord, eller mellom to bord, skal være 15 cm. 
Gjerdet skal holdes ubehandlet eller males i jordfarger. Eier har ansvar for at bygninger og gjerde er 
sikret, slik at beitedyr ikke går seg fast eller blir innestengt.  

Flaggstenger og portaler er ikke tillatt.  

Det tillates en levegg per eiendom. Leveggen skal være festet i bygningsveggen og bygges sammen 
med terrassen. Det skal benyttes samme materialer og farger som på hytta. Maksimal lengde og 
høyde på leveggen er inntil 3 meter lengde og 1,8 meter høyde. 

1.6 Energi  

Alternative metoder for oppvarming skal utredes før det gis byggetillatelse. Ved bruk av 
solpaneler/solceller skal disse etableres som en integrert del av tak eller veggfasader. Solenergi-
anlegg skal tilpasses bebyggelsens form, materialer og farge. Montering av solpaneler/solceller i 
frittstående stativ/antenne/tre eller tilsvarende er ikke tillatt.  

1.7 Brannvann 

Løsning for brannvann skal være godkjent av Lillehammer Region Brannvesen. Slukkevann fra tank på 
brannbil er tillatt.  

1.8 Utendørsbelysning 

Utendørsbelysning skal fortrinnsvis være sensorbasert og skal ikke lyse oppover, over horisonten. 
Lyskilden skal ha skjerm slik at lyset kun faller på flater som skal belyses som f.eks. inngangsdør, 
tilkomst fra parkeringsplass, uthus, vegflate. 

1.7 Byggesøknad  

Byggesøknad skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomst, ny og eventuell 
eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og nabobebyggelse. 
Byggesøknad skal vise bebyggelse på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av 
terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraséer), samt 
plan for bevaring av eksisterende vegetasjon. Søknaden skal også vise håndtering av overvann.  



2. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

2.1 Byggeområde for fritidsbebyggelse  

Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, uthus og anneks. Det tillates kun en 
boenhet. Samlet kan bygningsmassen ha et maksimalt bebygd areal på 20% BYA og 125m2 BYA. Det 
skal i tillegg avsettes 2 parkeringsplasser på 40m2 tilsammen. Anneks og uthus skal hver ikke 
overstige et maksimalt bebygd areal (BYA) på 15 m2, men byggene kan bygges sammen. 
Anneksdelen skal uansett ikke overstige 15 m2.  

Terrasse i tre eller stein uten takoverbygg, kan i tillegg oppføres med størrelse på inntil 30% av hyttas 
bebygde areal (BYA), men ikke større enn 20 m2.  

Alle bygg på tomten bør ha samme takutforming. Tak på bygninger skal tekkes med tre, skifer eller 
torv.  Fritidsboligen skal ha saltak med møne parallelt med høydekotene og i bygningens 
lengderetning og med takvinkel mellom 22 og 30 grader.  

Det skal nyttes materialer og farger tilpasset natur og tradisjon, som tre, naturstein, skifer og torv. 
Hovedfargen på bebyggelsen skal være jordfarge. Omramming rundt vinduer og dører, skodder, 
vindskier og rekkverk på terrasser skal ha farge som harmonerer med hovedhytta. Rødt og hvit 
tillates som kontrastfarger.  

Bygningers plassering skal i størst mulig grad tilpasses tomta. Fylling/skjæring skal ikke være brattere 
enn 1:1,5. Maksimal fylling skal beregnes ut fra opprinnelig terreng og skal som hovedregel ikke 
overstige 1,5 m. Det skal være harmoni mellom skjæring og fylling. Fyllinger over 1,5 meter skal 
begrunnes i søknad og vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

For bygg, skal gesimshøyde maksimum være 3,20 m og mønehøyde maksimum 5.65 m målt fra ferdig 
støpt plate.  

Største tillate grunnmur- eller pilarhøyde er 120cm. Kommunen kan i visse tilfeller tillate mindre 
avvik. 

Det tillates oppføring av hytte med ramloft/oppstugumed en maksimal mønehøyde på 6,35 m og en 
maksimal gesimshøyde på 5.1 m målt fra ferdig støpt plate. BYA for ramloftet skal ikke overstige 1/3 
av hyttas bebygde areal.  

På tomter der byggegrunn er brattere enn 1:4, skal hytte oppføres med sokkeletasje. I tillegg kan 
kommunen ved skjønn tillate sokkeletasje der terrenget ligger til rette for det.  Maksimal tillatt 
sokkelhøyde er 3,0 m målt fra støpt plate i sokkel til overflate golv i første etasje. Synlig grunnmur 
under sokkelfront skal ikke være mer enn 30 cm. Der det oppføres sokkeletasje, er det ikke tillatt 
med oppstugu/ramloft.  

2.2 Renovasjonsanlegg  

Innenfor områdene avsatt renovasjon skal det plasseres ut konteinere for innsamling av avfall fra 
hyttene. Kommunen og avfallsselskapet legger føringer på utformingen av området, slik at det 
tilfredsstiller kravene til framkommelighet og bruksvennlighet. Det skal tilstrebes en estetisk god 
utførelse, slik at området ikke blir skjemmende for omgivelsene.  

 

 

 



3. SAMFERDSELSANLEGG  

3.1 Kjøreveg  

Den regulerte kjøre- og atkomstvegen innen planområdet er privat eiet.  

Total kjørebredde er regulert til 6 meter internt i planområdet.  

Den interne kjørevegen er dimensjonert for å tåle utbyggingen i planen med tilførsel av trafikk for 
den nye fritidsbebyggelse innen planområdet.  

Nødvendige inngrep skal utføres så skånsomt som mulig. Skjæringer og fyllinger skal tilsås/tilplantes 
med stedegen vegetasjon etter at anleggsarbeidene er sluttført.  

3.2 Parkering  

Det er regulert inn en større parkeringsplass ved innkjøring til hyttegrenda. Parkeringsplassen skal 
benyttes som gjesteparkering og som parkeringsplass for turgåere og skiløpere i området.  

 

4. GRØNNSTRUKTUR 

4.1 Vegetasjonsskjerm 

Det er regulert inn en vegetasjonsskjerm mot massedeponiet som har til hensikt å skjerme 
deponiplassen. Vegetasjonsskjermen er 8 meter bred. Det tillates etablert en mindre atkomstveg 
frem til deponiet gjennom vegetasjonsskjermen. Plan for atkomst gjennom vegetasjonsskjermen 
legges frem sammen med plan for deponiet. 

 

5. LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  

5.1 Friluftsformål  

I områdene som er regulert til friluftsliv skal arealene kunne benyttes til allment friluftsliv. Etter 
avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre 
sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter.  

Det tillates mindre terrengarbeider og byggverk for slik tilrettelegging som nevnt over etter avtale 
med grunneier og etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates preparert med 
løypemaskin eller skuter. Turveier tillates brøytet vinterstid.  

 

6. HENSYNSSONE:  

6.1 Flomfare (H320)  

Innen området som er regulert til hensynssone som sikringssone for flomvern skal naturlige bekkeløp 
beholdes. Det er regulert et areal på 20 meter mot kanal/bekkeløp i planens vestlige hjørne.  

Vegetasjon mot bekkeløp skal bevares. Kun nødvendig tiltak for vedlikehold og sikring av 
kantvegetasjonen tillates.  

 



6.2 Krav vedrørende infrastruktur (H410)  

H410_1 er regulert for å kunne fungere som massedeponi for overskuddsmasser fra utbygging innen 
hyttegrenda. På området tillates deponert rene og naturlige masser som stubber, stein og andre 
naturlige ryddemasser.  

I forbindelse med byggesøknaden for utbyggingen av teknisk infrastruktur skal det lages en plan for 
massedeponiet, herunder istandsetting etter endt utbygging. 

Deponiet er kun midlertidig og følger bestemmelsene til friluftsformål (LF) når utbyggingen av 
infrastruktur og tomter er ferdig, dvs. at deponiet avsluttes parallelt med siste byggetrinn. 

Jordsmonnet som berøres av deponiene skal legges til side og mellomlagres. Jordsmonnet skal 
benyttes til overdekking og beplanting av deponiet. Ferdigstilte områder skal revegeteres med 
stedegen vegetasjon og beplantningen skal være tilpasset områdets fremtidige bruk som 
friluftsområde. H410_2 er regulert med hensynssone for å sikre drikkevannskilde med borebrønn. 
Brønnen er etablert og har god drikkevannskvalitet.  

6.3 Bevaring av kulturmiljø (H570)  

Nyere tids kulturminne i form av en jernvinne. Jernvinna med tilhørende kulturmiljø er bevart i 
planen og er gitt en hensynssone for å sikre bevaring av kulturmiljøet.  

 

7. REKKEFØLGEKRAV:  

Før utbygging igangsettes skal det utarbeides en teknisk plan som visert prosjekterte veier, helhetlig 
overvannshåndtering for området, samt plan for massedeponi (herunder istandsetting etter 
ferdigstillelse.)  

Før ny bebyggelse tas i bruk skal renovasjonsplassen være opparbeidet og satt i drift. Utforming og 
innhold på renovasjonsplassen avklares sammen med GLØR.  

 

Tillegg til reguleringsbestemmelsene etter plan- og bygningsloven:  

Kulturminner  

Dersom det i forbindelse med tiltak i området blir funnet automatisk freda kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i 
Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.


