
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERING FOR ROASETER HYTTEOMRÅDE, 
PLANID 202101 - OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 21/22 den 10.06.2022. 
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Følgende tas inn som et alternativ i reguleringsbestemmelsene: 

a. Inntil beiterettsspørsmålet er avklart, tillates ikke inngjerding innen planområdet. 

b. Det kan gjerdes inn et avgrenset areal på 400 m2 inntil hytta for å skjerme 
inngangsparti, biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne en 
«tunløsning» mellom ulike bygg på eiendommen. Gjerder skal oppføres som skigard 
med høyde inntil 1,2 meter og utformes slik at beitedyr ikke kan gå seg fast eller bli 
stengt inne. Grinder/porter skal slå utover. 

c. Langs veger skal gjerde ikke oppføres nærmere enn fastsatt byggegrense. 

d. Det skal legges vekt på at gjerder skal underordne seg helhetsinntrykket i området, 
og de skal ikke virke dominerende. Ved helt spesielle behov kan nettinggjerde 
(Nasjonalgjerde) godkjennes. 

e. Gjerde som ikke vedlikeholdes, kan kreves fjernet. Gjerde skal utføres slik at stier, råk, 
skiløyper og lignende ikke stenges og at det opprettholdes gode korridorer for beitedyr 
og allmenn ferdsel. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Kristiansens tillegg. 
Kristiansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Roaseter 
hytteområde ut til offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 
Følgende tas inn som et alternativ i reguleringsbestemmelsene: 

a. Inntil beiterettsspørsmålet er avklart, tillates ikke inngjerding innen planområdet. 

b. Det kan gjerdes inn et avgrenset areal på 400 m2 inntil hytta for å skjerme 
inngangsparti, biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne en 
«tunløsning» mellom ulike bygg på eiendommen. Gjerder skal oppføres som skigard 
med høyde inntil 1,2 meter og utformes slik at beitedyr ikke kan gå seg fast eller bli 
stengt inne. Grinder/porter skal slå utover. 



 
 

 
 

 

 
c. Langs veger skal gjerde ikke oppføres nærmere enn fastsatt byggegrense. 

d. Det skal legges vekt på at gjerder skal underordne seg helhetsinntrykket i området, 
og de skal ikke virke dominerende. Ved helt spesielle behov kan nettinggjerde 
(Nasjonalgjerde) godkjennes. 

e. Gjerde som ikke vedlikeholdes, kan kreves fjernet. Gjerde skal utføres slik at stier, råk, 
skiløyper og lignende ikke stenges og at det opprettholdes gode korridorer for beitedyr 
og allmenn ferdsel. 

 
 
 


