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------------------------------------------- 

            ordfører 

 

 

1 HENVISNING TIL ANNEN LOV 
 
Lov om kulturminner 
Automatisk fredede kulturminner skal behandles etter Lov om kulturminner, kap II.  

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 

sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 

denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan ved 

kulturminneavdelingen, Oppland fylkeskommune, jf. lov om kulturminner §8, annet ledd. 

 
2 AVGRENSNING  
 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som 

vist på plankart datert 01.12.2016 

 

3  AREALFORMÅL 
 
Området er regulert til følgende formål, jf Pbl § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg     § 12-5 2.ledd nr.1 
 Fritids- og turistformål BFT 

Idrettsanlegg, BIA 

Golfbane, BGB 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   § 12-5 2.ledd nr.2 
Veg, SV 

Kjøreveg SKV 

  Annet vegareal AV 

  Veg kombinert med skiløypetrase SAA 

Grønnstruktur       § 12-5 2.ledd nr.3 
Turveg GTD 

 

Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift  § 12-5 2.ledd nr.5 
Friluftsformål, LNF 

 

 

 
 
4 FELLESBESTEMMELSER 
 
 

4.2  Universell utforming 

 Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planarbeidet. Det skal sikres god 

tilgjengelighet for alle, herunder bevegelseshemmede,  orienteringshemmede og 

miljøhemmede, jfr TEK 10 eller senere forskrift. 

 

4.5 Vann og avløp 

Alle inngrep forbundet med ledningstraseer for vann, avløp og kabler skal istandsettes og 

tilplantes med stedegen vegetasjon. Før utbygging starter må ledninger i bakken påvises eller 

annen dokumentasjon på hvor de ligger framskaffes. 

 

4.5 Byggegrense 

 Der byggegrense ikke er påtegnet plankartet gjelder plan - og bygningslovens generelle 

bestemmelser. 

 

 

5 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
5.1 Fritids- og turistformål          
5.1.1 Maksimalt tillatte høyder: 

Gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 9 meter.  

For område BFT1: Gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 6 meter. 

5.1.2 Ny bebyggelse, veger og parkeringsarealer skal tilpasses eksisterende terreng. Maksimalt 

 tillatt fylling for hyttetomter i skrått terreng er 1,5 meter fra opprinnelig terreng.  

Alle terrengendringer skal utføres så skånsomt som mulig, og alle jordskjæringer og fyllinger 

skal tildekkes med stedegen torv eller masse.  

 

5.1.3 Fyllinger, skjæringer og planeringer i terrenget lenger vekk fra hytta enn 2,5 meter er ikke 

tillatt med unntak av opparbeiding av biloppstillingsplass. Etablering og plassering av 

biloppstillingsplass skal tilpasses tomten slik at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad 

bevares. Parkering plasseres skjermet mot friluftsområder.  
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5.1.3 Bekk skal bevares med en inngrepsfri kanstone på 5 meter.  

 

5.1.4 Bygninger skal som hovedregel plasseres slik at møneretningen følger en tydelig 

lengderetning i terrenget. Der det ikke er en tydelig lengderetning i terrenget skal 

bygningene plasseres parallelt med, eller vinkelrett på nærliggende adkomstveg.  

                

5.1.6 Bygningene skal ha arkitektonisk god utforming og materialbruk. Det skal benyttes matte og 

dempede farger på tak og på bygningene. Bygningene skal ha tradisjonelt takutstikk på 

minimum 50 cm.  

 

5.1.7 Utleiehyttene skal ha pipe og mulighet til vedfyring som hoved-energikilde i bruksperioden. 

 

5.1.9 På tomt FT1 tillates BYA=40%.  

  På tomt FT2 tillates BYA = 30%. Det tillates oppført 1 bygning til utleie + 1 bygg 

(uthus/bod/carport) i BFT2. Uthus/bos/carport skal underordnes hverandre med tanke på 

arkitektur. BRA er tillatt inntil 220m2. 

 
 Innenfor tomtene skal det skal opparbeides atkomst og 1,5 parkeringsplasser pr enonhet, 

Biloppstillingsplasser beregnes med 18m² per plass, og medregnes i  total tillatt BYA. 

Utleiehyttene skal utnyttes til utleie/næring , og skal være tilgjengelig for utleie 46 uker per 

år. Eier av enheter kan disponere enheten privat inntil 3 uker per år første halvår og inntil 3 

uker per år andre halvår. Uteareal på tomten skal istandsettes før bygningen kan tas i bruk. 

 

5.2 Idrettsanlegg 
Arealer som tilhører henholdsvis eksisterende alpinanlegg (BIA) og golfbane (BGB). 

 
6.0 SAMFERDSELSANLEGG 
 
6.1 Kjøreveg (SKV) og veg (SV) 

Ny adkomstveg (SKV) skal opparbeides som vist på plankartet. Vegen er en omlegging av den 

gamle setervegen.  

 

Veg(SV) skal være adkomstveg til utleiehytter i FT2. Mindre justeringer tillates. 

 

6.2 Frisiktsoner 

  I kryss mellom interne veger skal det være en frisiktsone som vist på plankartet. Innenfor 

frisiktsonen skal vegetasjonen holdes nede og brøytekanter holdes lave, slik at de ikke 

hindrer sikten. 

   

6.3 Overvann 

Stikkrenner dimensjoneres for 200-års flom og for et klimapåslag på 20 %. Dimensjonering og 

detaljtegning av stikkrenner med innløps-/utløpsarrangement gjøres ved detaljprosjektering. 

 

 
7 GRØNNSTRUKTUR 
 
7.1 Turveg GTD 
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 Den gamle setervegen vest for adkomst til utleiehytte i FT1 utgår som kjøreveg og skal 

benyttes som gangsti.   

 

 

 

8 LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT 
 
8.1 Friluftformål (LF1-4) 
 Grønne korridorer i tråd med overordnet plan holdes åpne for almen ferdsel. Eksisterende 

vegetasjonsbilde vedlikeholdes.  

 

 

 

 

 


