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Plan: Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/Skaret 

 

§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifi-
sert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart sist revidert 
16.2.2017. 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. 

 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsboliger med tilhørende 
veg og anlegg. 

§ 1.2 Utearealer 

For alle fellesarealer innenfor reguleringsområdet skal det utarbeides en utom-
husplan før byggetillatelse kan gis. Med fellesarealer menes veier, grøntstruktur 
og anlegg for energiforsyning, renovasjon og vann og avløp. Utomhusplanen skal 
være i målestokk på minst 1:500. Den skal vise (dersom del av området): 

▪ eksisterende og nye koter og punkthøyder 
▪ utforming av uteareal/framtidig terrenget 
▪ valg og plassering av planter og trær samt bevaring av eksisterende ve-

getasjon 
▪ utforming av lekearealet samt plassering av lekeapparater 
▪ hvileplasser med utforming og møblering 
▪ belysning 
▪ plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i plan-

området 
▪ utforming av gangarealer 
▪ inndeling i private, halvprivate og felles/offentlige arealer 
▪ materialvalg 
▪ universell utforming av de ovennevnte tiltak 
▪ tiltak knyttet til vassdrag 
▪ angivelse av eksisterende trær som skal bevares 
▪ tomtegrenser 
▪ trapper og støttemurer 
▪ biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 
▪ garasjeplassering 
▪ renovasjon 
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§ 1.4 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming og tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrif-
ter, skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av byg-
ninger, adkomst, parkeringsplasser, gangarealer, felles utearealer, lekeplasser 
o.l. 

§ 1.5 Støy 

Støynivået i boliger og på utearealer skal følge veileder T-1442. Rom for støyføl-
som bruk skal ha fasade med støynivå lavere enn Lden=55dBA og uteopp-
holdsarealer skal ha støynivå mindre enn Lden=55dBA. 

§ 1.6 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det leg-
ges vekt på løsninger av helhetlig miljø- og ressurstenkning.  
 
a. Inngrep i natur og landskap skal minimeres. Andel forseglet areal skal mini-

meres. Ved behov for fast dekke skal permeable løsninger prioriteres. 
b. Innenfor planområdet kreves det etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, 

rensing og bortleding av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. 
Dette gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor planområ-
det.  

c. Overvannshåndteringen innenfor området skal baseres på overflatebaserte 
løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt rekreasjons-
verdi og trivsel, og samtidig bidra til å skape et best mulig bomiljø. Dette for-
utsetter at det oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet 
som også er driftsmessig forsvarlige.  

§ 1.7 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kultur-
minner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fylkeskom-
munens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

§ 1.8 Tekniske anlegg 

a) Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommuni-
kasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 

b) Nettstasjonen skal plasseres på terreng og tilpasses nabobebyggelsen i ma-
terialbruk og farge. 
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§ 2 Formål med detaljreguleringen 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-
5: 

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

▪ Fritidsbebyggelse 
▪ Energianlegg 
▪ Vann- og avløpsanlegg 
▪ Renovasjonsanlegg 

 

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

▪ Kjøreveg 
▪ Annen veggrunn 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Turdrag 

 

Landbruks-, natur og friluftsformål (PBL § 12-5 nr. 5) 

▪ Friluftsformål 

§ 3 Hensynssoner 

 

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. Plan- og bygningslo-
vens (PBL) §§ 12-6 og 11-8: 

 

Sikringssone (PBL § 11-8 a) 

• Frisiktsone (H140) 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

§ 4.1 Fritidsbebyggelse 
 
Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Mak-
simal utnyttelsesgrad for felt F1-F7 er m2-BYA = 130 m2 per tomt. Det tillates 
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oppført hytte på inntil 100 m2. I tillegg tillates oppført anneks/uthus på inntil 
30 m2. Anneks/Uthus tillates ikke sammenbygget med hytta og skal ikke inne-
holde våtrom eller kjøkken. 
 
Det skal tilrettelegges for to biloppstillingsplasser per tomt. Parkering regnes 
ikke med i utnyttelsesgraden. 
 
Ny bebyggelse skal oppføres med maksimal gesimshøyde på 4.0 meter og 
maksimal mønehøyde på 6.0 meter målt fra gjennomsnitt av planert terreng. 
Maksimal bygningshøyde fra ferdig terreng skal være 6.5 meter. Bebyggelsens 
skal ha saltak med takvinkel 25°-35°. 
 
Bebyggelsen skal ha utvendig trekledning som hovedmateriale. Det skal benyt-
tes mørkbeiset eller ubehandlet trekledning. 
 
Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødige 
terrenginngrep unngås. Det skal for byggeområdene ikke oppføres støttemurer 
høyere enn 1,5 meter eller gjøres større fylling enn maks 1,5 meter målt verti-
kalt i forhold til opprinnelig terreng. 
 
De ubebygde delene av eiendommene skal i størst mulig grad beholdes som 
naturtomt og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad søkes bevart. Det 
tillates ikke å sette opp gjerder rundt eiendommene. 

§ 4.2 Energianlegg 
 
Innenfor felt E skal det etableres trafo for tilkobling til strømnettet. 
 

§ 4.3 Vann- og avløpsanlegg 
 
Innenfor felt A1 skal det etableres renseanlegg for avløpsvann fra hyttetomtene 
(F1-F7). Ved etablering av anlegget og tilhørende anlegg for infiltrasjon skal ek-
sisterende vegetasjon i størst mulig grad hensyntas og ved behov reetableres. 
 
Felt A2 og A3 er avsatt til borehull og pumpehus til vannforsyning for hyttene 
(F1-F7). Innenfor felt A2 er det også avsatt plass til tanker for brannslokkevann. 

§ 4.4 Renovasjonsanlegg 

 
Felt R er avsatt til felles renovasjon for hyttene på felt F1-F7. Det skal legges til 
rette for samlecontainer. 
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§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 5.1 Kjøreveg 

Adkomstveien V1 og V2 skal opparbeides ihht plankartet og kommunens vei-
normal. Avkjørsel fra fylkesvei 405 skal opparbeides som kryss med krav som 
stilles til geometrisk utforming og frisikt ihht Statens Vegvesens håndbok. Krys-
set må godkjennes av Statens vegvesen. 

 

Langs den gamle Skarvegen V3 er det avsatt plass til fremtidig utbedring av ek-
sisterende vei. 

§ 5.2 Annen veggrunn 

Arealene langs V1-V3 er avsatt til grøft. Terrenginngrep skal utføres på en 
skånsom måte. Fyllinger skal såes til og beplantes. 
 
VG1 og VG2 er avsatt til annen veggrunn langs fylkesvei 405. 

§ 6 Grønnstruktur 

§ 6.1 Turdrag 
Innenfor felt T1 og T2 skal eksisterende natur og vegetasjon bevares. Områ-
dene skal være tilgjengelige for allmennheten og fungere som forbindelser til 
omkringliggende naturområder. Det tillates ikke oppført bygninger eller infra-
struktur utover skiløype og turstier. 
 
Skiløypetrasé over T1 skal benyttes til skiløype vinterstid. Traséen skal ryddes 
for vegetasjon ihht kommunens krav til løypestandard. 
 
T1 skal brukes til lek og fungere som skogslekeplass for området. Det tillates 
oppsatt enkle lekeapparater i tre. 
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§ 7 Landbruks-, natur og friluftsformål 

§ 7.1 Friluftsformål 
Innenfor felt FR1 – FR3 skal eksisterende natur og vegetasjon bevares. Områ-
dene skal være tilgjengelige for allmennheten. Det tillates ikke oppført byg-
ninger eller infrastruktur. 

§ 8 Hensynssoner 

§ 8.1 Frisiktsone  

Frisiktssonen skal holdes fri for sikthindrende vegetasjon og gjenstander i en 
høyde over 0,5 meter.  

§ 9 Rekkefølgebestemmelser 

§ 9.1 Atkomst 

a) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på feltene F1 – F7 skal avkjørsel til 
fylkesvei 405 opparbeides. Avkjørselen skal dimensjoneres i samsvar med 
statens vegnormer som hovedadkomst til hytteområdet vist i kommunepla-
nen. Likeledes skal adkomstveien V1 være ferdig opparbeidet. V1 og avkjør-
selen skal opparbeides med topplag av grus. 
 

b) Ved videre utbygging av området avsatt til fritidsbebyggelse i kommunepla-
nen, skal den nye avkjørselen benyttes som hovedatkomst og eksisterende 
avkjørsler nord og sør for planområdet skal stenges. 
 

c) Før det gis midlertidig brukstillatelse for hyttetomtene innenfor felt F1 – F7 
skal adkomstveien V2 frem til og med den aktuelle hyttetomten være ferdig-
stilt. V2 skal opparbeides med topplag av grus. Likeledes skal uttak for slok-
kevann være utbygget og samt vann og elektrisitet være ført frem til den ak-
tuelle tomten med tilstrekkelig kapasitet. 

§ 9.2 Tekniske anlegg 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse på feltene F1-F7 skal ren-
seanlegg for avløpsvann være etablert på felt A1. 
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§ 9.3 Krav vedrørende vegetasjon 

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det forelig-
ger rammetillatelse for tiltak, og kan bare igangsettes innenfor det området som 
tillatelsen omfatter. 

§ 9.4 Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- 
og avløpsledninger, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. 
Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og ter-
renginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedsegen vegeta-
sjon rask kan etablere seg. 

§ 9.5 Krav før ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter og veianlegget, skal tilhø-
rende utearealer være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og godkjent i utom-
husplanen. Dersom bygninger eller områder tas i bruk vinterstid, skal utearealene 
opparbeides så snart som mulig påfølgende år. 

Dette gjelder følgende tiltak (hvis planlagt/nødvendig): 

▪ Felles lekearealer (jf. kommuneplanen) 
▪ Tilsåing/beplantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel skal 

være gjennomført i samsvar med utomhusplan. 

§ 9.6 Overvannshåndtering 

Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av 
kommunen. Vannbalansen skal opprettholdes i utbyggingsområdet for å ivareta 
vannets kretsløp. 

 


