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Forord

Denne veilederen ble utarbeidet i perioden mai - juli 2014 etter forespørsel 
fra Gausdal kommune. Kommunen har i lengre tid hatt et ønske om å 
revidere sine reguleringsplaner for hytte- og fritidsbebyggelse og denne 
veilederen er laget som et forslag til hvordan de nye reguleringsplanene 
bør forholde seg til det eksisterende reglementet. Forhåpentligvis kan den 
også fungere som et opplagsverk for byggesaksbehandlere, utbyggere 
og tomteeier også etter at de nye planene er vedtatt, og således bli brukt 
fl ere ganger. 

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med RAM arkitektur.

Kristin Ekkerhaugen
25.07.2014

Revidert: 22.10.2014
RAM arkitektur
Arne Thorsrud



Del 1
Sentrale begreper
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Byggeskikk

Begrepet byggeskikk brukes om det som 
faktisk bygges i et område og er ofte er resultat 
av en tradisjon der ulike løsninger og produkter 
er prøvd ut. Resultatet er et karakteristisk 
uttrykk for ulike tidsperioder og forskjellige 
geografi ske områder. Berepet byggeskikk 
brukes altså ikke om individuelle arkitektoniske 
særegenheter eller enkeltelementer, men om 
gjennomgående trekk i et område. For å oppnå 
god byggeskikk må nye byggverk ha et godt 
samspill med eksisternede omgivelser og lokale 
ressurser, samt håndtere estetiske, tekniske 
og bruksmessige krav på en hensiktsmessig 
måte. Byggeskikken har altså både en teknisk, 
økonomisk, økologisk, funksjonell, estetisk og 
sosial side.

For hytter og fritidsboliger her til lands er det 
vanlig med en direkte videreføring av eldre 
byggetradisjon. I dette ligger en nøktern 
arealbruk, enkel teknisk standard, minimal 
infrastuktur, lokale håndverkere, tradisjonelle 
materialer, samt et formuttrykk på bygningene 
som knytter seg til regionale egenarter. Hytter 
og fritidsboliger har lenge vært en del av norsk 
kultur, særlig knyttet til befolkningens ønske 
om nærhet til natur og friluftsliv. Slike bygg blir 
spesielt benyttet i helger og ferier, men kan 
også fungere som en andre boenhet, gjerne litt 
lenger unna hverdagens byliv. Attraktiviteten 
til et hytteområdet henger nært sammen med 
verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, 
vegetasjon, klima og andre naturgitte kvaliteter, 
og dette har alltid vært en viktig forutsetning for 
bebyggelsen. Det er derfor av stor interesse 
å bevare disse verdiene inn i fremtiden, og 
sikre at nye bygg viderefører denne norske 
tradisjonen. 

Uttrykket byggeskikk kan benyttes på fl ere 
nivåer:
1) Byggestil - byggeprosess, materialbruk, 
konstruksjonsprinsipp
2) Hustyper - modeller med en viss utbredelse, 
gjerne knyttet til landsdeler eller distrikter
3) Nybygg - hvordan dette sees i sammenheng 
med omgivelser, omkringliggende bebyggelse, 
kommunaltekniske anlegg, vegetasjon og 
topografi 
4) Forbilder - målsetning om bedre tilpasning 
av nye bygninger til eksisterende omgivelser

Begrepet byggeskikk er ikke er fastlåst begrep, 
men et emperisk begrep som vil forandre 
innhold etterhvert som nye bygg settes opp. 
Nye generasjoner av hus skal tilfredsstille 
brukernes endrede behov med en behørig 
respekt for de gamle tradisjonene. Nye bygg 
kan først bli ansett som god byggeskikk når de 
er tilpasset miljøet de står i. Dette innebærer 
tilpasning til terreng, klima og eksisterende 
bygninger i nærmiljøet. Videre innebærer god 
byggeskikk en fornuftig og bærekraftig bruk av 
energi, materialer, transport og økonomiske 
rammer. 

“God byggeskikk er en syntese av fortidens 
erfaringer, nåtidens muligheter og fretidens 
forventninger”  - Tore Brantenberg
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Estetikk

Kommunal- og arbeids-departementet 
utarbiedet i samarbeid med 
Miljøverndepartementet i 1995 en veileder til 
kommuner og fylkeskommuner for vurdering 
av estetikk i byggesaker. I denne veilederen 
defi nerte de en rekke elementer som er 
vesentlig å vurdere. Listen gjengis i grove 
trekk nedenfor.

Elementer som påvirker estetikken i 
omgivelsene:
- landskapet - topografi  (terrengformer) og 
topologi (vegetasjon), dette er avgjørende for 
landskapets egenskaper
- tomtestruktur - tomtens størrelse og form 
gir rammer for organsiering og utforming 
av bebyggelsen og for hvordan terreng og 
vegetasjon på den enkelte tomt kan inngå i 
nye tiltak
- bebyggelsesstruktur - enkeltbygningenes 
organisering og plassering i forhold til hverandre 
og i forhold til overordnende elementer
- terreng - terrengets fl ater og helningsvinkler 
gir klare premisser for plassering og utforming 
av byggverk
- landskapsrom - defi neres blant annet av 
bygninger, himmelen og store trekroner
- veger og gater
- utearealer
- byggverk

Elementer som påvirker estetikken i den 
enkelte bygning:
- volum - bygningskroppens høyde, bredde 
og lengde. Her gjelder både hovedsbyggets 
volum, samt eventuelle underordnede volum i 
nærheten.
- fasader og tak - samspillet mellom tette og 
åpne fl ater, materialbruk og relieffvirkning. 
Fasaden gir budskap om bygningens innhold 
gjennom åpenhet/lukkethet og samspillet med 
omgivelsene.
- materialer og farger -  ved hjelp av materialer 
kan fasaden få et tungt og solid uttrykk eller en 
lettere, mer gjennomsiktig karakter. 

Estetikk omfatter menneskets bruk og 
opplevelse av omgivelsene, gjennom 
våre sansede inntrykk. Estetiske kvaliteter 
omhandler derfor egenskaper og kjennetegn 
som mennesker opplever som gode, fi ne eller 
tilfredsstillende. Innenfor husbygging er det 
særlig sanseopplevelser gjennom syn, hørsel 
og form som virker inn. Hva vi opplever som 
vakkert, verdifullt eller godt baserer seg både på 
samfunnets historiske utvikling, omgivelsenes 
naturressurser, samt individuelle verdier basert 
på erfaring og tidligere opplevelser. Dette er 
derfor ikke kvantitative egenskaper, og det vil 
derfor varierer fra person til person hva man 
opplever som god estetikk. 
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Arkitektur

Arkitektur kan opprinnelig sies å være kunsten 
å planlegge, utforme og oppføre byggverk. 
Ordet kan betegne både prosessen fram til 
ferdig byggverk, det ferdige byggverket og 
kunnskapen om bygging. Arkitektur brukes 
om våre bygde omgivelser og bygninger, 
og er en syntese av praktiske krav, tekniske 
behov og estetiske ønsker. Den svenske 
arktiekturhistorikeren Elias Cornell har defi nert 
det slik at: “arkitektur er estetisk organsiering 
av praktisk virkelighet”. Arkitektur skal altså 
tilfredsstille både praktiske og følelsesmessige 
behov, og samtidig kombineres med 
tilgjengelige ressurser og teknologi. 

innen praktiske, konstruktive, bruker-
tilpassende og tekniske løsninger, noe som 
er lettere målbart. For bygging av hytter og 
fritidsboliger innebærer dette for eksempel at 
bygningens funksjon, altså som hytte, skal 
komme tydelig frem gjennom form og uttrykk. 
Det er ikke ønskelig i at enkelthytter skal skille 
seg ut i mengden. En underordning av både 
landskapsformer og eksisterende bygninger er 
derfor ønskelig. Videre kan det vurderes som 
god arkitektur dersom hytta på en estetisk, 
økonomisk, funksjonell og bærekrafi tg måte 
ivaretar og viderefører kvaliteter ved eksister-
ende bebyggelse i kommunen.  

Arkitektur kan sies å være en kombinasjon av 
de to tidligere nevnte begrepene; byggeskikk 
og estetikk. Mens byggeskikken omhandler det 
som allerede er bygd, og estetikken omhandler 
det rent visuelle, så er arkitektur et begrep som 
omfatter det estetiske i både det som allerede 
er bygget og fremtidige byggverk. 

Man kan snakke om både god og dårlig 
arkitektur. Vurderingen av dette er individuellt, 
da det estetiske perspektivet er sterkt 
gjeldende. Samtidig skal også arkitekturen 
oppfylle krav
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Del 2
Historisk byggeskikk
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Kjennetegn

Kulturlandskap
Dette er områder som i vesentlig grad er preget 
og formet av menneskers bruk og virksomhet, 
og som utgjør et samspill mellom mennesker 
og natur. Kulturlandskapet forteller hvordan 
naturen har gitt grunnlag for å overleve under 
ulike samfunnsforhold, og er i stor grad preget 
av husbebyggelse, jordbruk og skogbruk. Det 
har vært lagt vekt på en bærekrafi tg bruk av 
naturressursene, blant annet ved å minimere 
unødvendige inngrep i de eksisterende 
omgivelsene. 

Dyrkingslandskap
Dette er bearbeidede og dyrkede områder som 
mark, setervoller og inngjerdede beiteområder, 
og har vært en naturlig del av seterdriften i 
kommunen.

Vegetasjon
Den naturlige vegetasjonen er av ulik alder. 
Blant annet ved vi at grantrærne her er av 
forholdvis ung dato. Generelt er kommunen 
preget av store områder med enten skog eller 
dyrket mark, og det er et gjennomgående trekk 
at det er naturen som har dannet grunnlaget 
for hvordan et område bebygges.

Veier og stier
Avhengig av hvor langt man strekker seg 
bakover i tid, har veier og stier vært av ulik 
betydning. Med økende mengder privatbiler og 
varetransportbiler har veinettet rundt hytte- og 
fritidsbebyggelsen blitt utbygd for å tilfredsstille 
behovet og sikkerheten. Likevel er det et viktig 
kjennetegn at dette har blitt gjort i samsvar 
med den natulige topografi en og at viktige 
vegetasjonsområder har vært forsøkt unngått. 
I tillegg har man unngått store fyllinger eller 
omfattende inngrep. 

Høstingslandskap
Områder med lavtvoksende og næringsrik 
vegetasjon fungerer som beite for både husdyr 
og ville dyr. Tidligere var sauer, geiter og kyr en 
viktig ressurs i kommunen, og fremdeles bærer 
enkelte områder preg av denne næringen.
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Energibruk
Flere av sætrene og hyttene har hatt innlagt 
elektrisk strøm og vann, mens andre ikke har 
hatt tilgang til dette. Felles er likevel at dette 
har vært lite pregende for bygningenes ut-
forming og inngått som en underordnet del av 
bebyggelsen.

Terrengtilpasning
Byggene har vært tilpasset terrenget og ble 
lagt der hvor de naturlige forholdene tilsa det. 
I bratt og ulendt terreng ble byggets form og 
tunstruktur et resultat av dette, noe som krevde 
tilpasninger til hver enkelt tomt. Store fyllinger 
eller skjæringer i terrenget har vært unngått 
for at bygget skal underordne seg naturen og 
gli inn som en naturlig del av omgivelsene.

Bebyggelsesstruktur 
Bebyggelsen kjennetegnes av forholdsvis 
små hus på ett plan. Dersom en tomt hadde 
fl ere bygninger, ble disse plassert i nærheten 
av hverandre slik naturforholdene tilsa det, og 
formet et tun mellom seg. Det var gjennom-
gående at man bygget for å skjerme seg fra 
naturens krefter og søke ly innendørs, og man 
anla tildels lukkede tunformasjoner som til-
sammen dannet en helhet på tomta. 

Terrasser og bebygde uteområder
Det er få eksempler på bebygde uteområder 
som terrasser, verandaer, plattinger og 
lignende, da dette ikke er en del av den 
tradisjonelle hytte- og fritidsboligbebyggelsen 
i kommunen.

Flaggstenger og parabolantenner
Flaggstenger, parabolantenner og andre 
pregende elementer har tradisjonelt sett ikke 
vært en del av denne typen bebyggelse og har 
ikke vært godtatt.
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Materialbruk
De benyttede materialene har vært lokale 
og “kortreiste” råvarer, som tømmer, treverk, 
stein og torv. Dette har både vært gunstig 
for lokalt næringliv og gjort at bygningene 
harmonerer godt med omgivelsene. 
Konstruksjonprinsippene har enten vært 
laftede tømmerhus eller panelkledde hus med 
reisverk i tre.

Fargebruk
Både for fasader og takdekker har mørke, 
matte farger vært enerådende. Som regel 
har materialene vært ubehandlet, som vil 
si at de naturlige fargene har gitt bygget sitt 
uttrykk og gjort at bygget ble godt tilpasset de 
naturlige omgivelsene. Eneste unntak her er 
vinduskarmer og dørkarmer som fl ere steder 
har blitt malt hvite og matte. Skarpe farger og 
refl ekterende fl ater har vært unngått.

Bygningsvolum
Bygningene har tradisjonelt sett hatt en 
rektangulær grunnform, med rette vinkler i alle 
utvendige hjørner. De har stort sett hatt kun én 
etasje og dermed ligget plassert lavt og godt 
tilpasset terrenget. 

Tak og møne
Den tradisjonelle takformen er et resultat av 
både klimatiske og praktiske årsaker. Som 
nevnt ovenfor er rektangulær grunnform 
dominent, og et langtrekt tak har derfor 
vært brukt. Saltak er den gjennomgående 
takformen, noe som henger sammen med 
både konstruktive og klimatiske årsaker. 
Takvinkelen er vanligvis på mellom 22 - 35 
grader.
Det er vanlig med takutstikk, som oftes rundt 
30 cm. Dette skjermer for hardt vær med 
regn, vind og snø. tMaterialene er mørke og 
matte, som platekledninger eller torv.
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Vinduer
Vinduene på fjellbebyggelsen er smårutete, 
med rektangulære vindusfl ater inndelt med 
sprosser. Vinduslemmer er ikke vanlig. 
Rutene har en maksstørrelse på 40cm x 40 
cm, og hele vinduet er sjelden større enn 
1m2. Ofte er det brukt samme type vindu på 
alle fasadene, uavhengig av himmelretning. 
Brytningshøyden rundt er 80 cm.  Det er lite 
ordnamentering i treverket på karmene, og 
metallbeslag har vært unngått. 

Fasader
Bygningenes fasader er et resultat av 
de overnevnte elementer, med vinduer, 
tak, materialer, farger, bygningsform, 
tunformasjon osv. Tilsammen resulterer dette 
i den helheten som kjennetegner kommunens 
seter-, hytte- og fritidsboligbebyggelse. De 
karakteristiske bygningene samsvarer godt 
med både de naturlige omgivelsene og den 
tiltenkte bruken.

Pipe
Hovedhuset har ofte hatt én pipe. Denne er 
som regel bygget i stein, har rektangulær 
grunnform og er plassert nær mønet.

Gjerder
Den vanlige gjerdetypen er skigard og brukes 
kun der det er nødvendig for å avgrense 
tomter eller ramme inn innhegninger for 
beitedyr.
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Del 3
Utvikling fremover
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Våre fysiske omgivelser er med på å skape 
vårt sosiale liv og vi blir sterkt påvirket av 
hvordan vi har det rundt oss. Gjennom former 
og farger i terreng og bebyggelse, opplevelser 
av rom i landskapet, og varierende grad av 
tilgjengelighet til resten av verden, er dette med 
på å danne rammeverket for vårt hverdagsliv. 
Det er en del av menneskets natur at vi ønsker 
forandringer rundt oss, og det er derfor en 
naturlig del av byggebransjen at hytter og 
fritidsboliger forandrer seg med tiden, enten 
ved ombygging eller nybygging. 

Fremtiden

Markedet for byggebransjen, med materialer, 
kontruksjonsmetoder, fremstillingsprosesser 
og lignende er i stadig utvikling, og det vil 
derfor være vanskelig å for kommunen å 
sette et konkret reglement for hva som tillates 
bygget og ikke, da markedene vil variere mye 
i årene fremover. 

I følge PBL §74.2 kan ikke kommunen kreve 
at særskilte løsninger brukes i hytter og 
fritidsboliger, men står heller fritt til å avvise 
det som ansees som dårlige/mindre gode 
løsninger. Det kan også stilles vilkår for 
utformingen av bygget etter at det er gitt 
byggetillatelse. 

For bebyggelse på den enkelte tomt, er det 
viktig å være bevisst på hvilket ansvar dette 
innebærer og hvilken påvirkning dette kan ha 
ovenfor fellesskapet. Et nytt bygg eller endring 
av et eksisterende bebyggelse berører ikke 
bare den som eier det, men også fellesskapet 
rundt som skal leve med og helst glede seg 
over det endelige resultatet. Dette vil bli  en del 
av deres nærmiljø i mange år fremover. Mange 
byggeprosjekter kan være gode løsninger 
i seg selv, men dessverre likevel gi et dårlig 
resultat dersom det ikke er tatt nok hensyn 
til de naturlige og kulturelle omgivelsene det 
settes inn i. Våre kulturelle verdier vises i den 
fysiske formen.
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Skal man sikre en god estetisk utforming av et 
område må man derfor både ta utgangspunkt i 
lokale forhold (landskap, terreng, klima) og de 
kulturelle og samfunnsmessige omgivelsene, 
og se sitt eget prosjekt som en del av en større 
helhet. Det er summen av alle bygningene og 
inngrepene som gir helheten i et område og 
det er derfor viktig at disse harmonerer med 
hverandre. Summen av virkemidlene er derfor 
viktigere enn enkeltelementene, da det er 
helheten og avstandsvirkningen som tydeligst 
vises. 

Det er det helhetlige uttrykket til områdene 
for hytte- og fritidsboliger man ønsker å 
ivareta. Sentrale elementer her er hvordan 
terrenget blir behandlet i form av infrastruktur 
og tomteplassering. Deretter kommer 
betydningen av hver enkelt hytte og hvordan 
denne tilpasser seg omgivelsene. Hyttas 
fjernvirkning, terrengtilpasning, bygningsvolum 
og fargebruk er her sentrale elementer, 
mens detaljeringer i form av ulike materialer, 
vindusutforming og takutstikk ikke har like stor 
betydning. Det er i disse punktene man heller 
kan få inn en både ønskelig og nødvendig 
fornyelse i byggeskikken, men likevel sikre at 
det helhetlige miljøet bevares. 

Lokal byggeskikk skal både ivaretas og 
videreutvikles. Dette kan forenklet sett deles 
i to deler:

1) Byggeskikken skal ivaretas. 
I denne bestemmelsen ligger et krav om at 
sentrale trekk ved det som allerede er bygget i 
kommunen, skal videreføres i ny bebyggelse. 
Dette for å skape en sammenhengende helthet 
i kommunens hytte- og fritidsbebyggelse. 
Det er under del 2 beskrevet grunnleggende 
kjennetegn ved denne byggeskikken og dette 
ønskes videreført i størst mulig grad.

2) Byggeskikken skal videreutvikles. 
Denne bestemmelsen er satt på bakgrunn av 
et stadig voksende og nyskapende marked 
av byggematerialer, tekniske krav og fokus 
på miljø. Kommunen ønsker å tilrettelegge for 
at slike elementer kan implementeres i nye 
byggeprosjekter, slik at hyttene representerer 
den tiden de blir bygget i. Dersom sentrale 
elementer som fasadelinjer, volum, takform og 
materialuttrykk videreføres, kan et moderne 
formspråk gi nødvendig variasjon og spenning 
til et historisk miljø og bidra til historisk 
kontinuitet.
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Dersom en byggesøknad ikke tilfredsstiller 
kommunens krav, kan det søkes om 
dispensasjon. Dette jamfør PBL §7, som sier 
at dispensasjon kan innvilges ved “særlige 
grunner”. 

Dispensasjonsøknader bør brukes i minst 
mulig grad, da det vil være vanskeligere å 
ivareta en ønsket helhet og samlet uttrykk 
for bebyggelsen i kommunen dersom det 
gis unntak for ulike elementer uten klare 
fellestrekk. Det åpnes derfor opp for et 
mindre konkret reglement fra kommunens 
side, samtidig som det oppfordes til at den 
enkelte tomteeier må innse sitt ansvar for 
fellesskapet i hyttefeltet og kommunen, og 
forstå hvilke hensikter kommunen ønsker med 
sine hyttefelt. Hytteeier må, i samarbeid med 
kommunen, påse at ens eget prosjekt er av 
god arkitektonisk kvalitet, blir bygget og drevet 
på en ressursfornuftig og estetisk måte, samt 
innretter seg til de gjeldende byggeskikker i 
området det blir bygget. 

Dispensasjon
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Utfordringer

Den store utfordringen når det gjelder 
regulering av nye hytteområder, fortetting 
av eksisterende og/eller nybygging i disse 
områdene er i hvilken grad man skal la den 
tradisjonelle byggeskikken være grunnlaget 
for hva som tillates og ikke. Det har lenge 
vært et sterkt ønske fra både kommunen og 
andre involverte å videreføre de eksisterende 
retningslinjer for hva som tillattes bygget, mht 
tomteplassering, materialvalg, vindusutforming 
og lignende. 

Det har derimot i de siste årene vært en 
økende etterspørsel etter en endring i disse 
vedtektene. Dette på bakgrunn av at fl ere 
hytteleverandører nå leverer produkter som 
ikke tilfredsstiller kommunens krav og at 
hytteeiere derfor ikke kan velge den hytta de 
ønsker seg. I tillegg har brukernes krav endret 
seg, og nye materialer og tekniske løsninger 
har funnet innpass på markedet.

Det er en økende tendens at arkitektoniske 
trender virker inn på hytte- og 
fritidsboligmarkedet, og at regional kulturarv 
og tradisjon blir mindre vektlagt enn tidligere. 
I tillegg er det et stadig økende fokus på 
miljøvennlige løsninger, både med tanke på 
materialvalg, produksjon, infrastruktur og 
tekniske løsninger. 
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Vurdering av bebyggelse

Det legges opp til et helhetlig reglement for 
kommunen, hvor tidligere inndeling mellom 
ulike typer hyttefelt delvis fjernes. Dette 
fordi man ønsker et helhetlig preg på alle 
kommunens hyttetomter og et reglement 
som ikke differensierer mellom nye og eldre 
områder. Det fastsettes hva som er tillatt av 
bygningsvolumer, materialuttrykk, fargebruk 
og lignende, og dette gjelder for kommunen 
som helhet. 

Nye og mer moderne arkitektur tillates altså i 
utgangspunktet på alle typer tomter, så lenge 
dette harmonerer med de allerede eksisterende 
bygningene i nærheten, naturen rundt, samt 
tilfredsstiller de byggeskikksmessige kravene 
som er fastsatt. Nye løsninger og metoder 
tillates dersom de tilfører området viktige verdier 
og samspiller med tradisjonell byggeskikk, og 
sees på som et ledd i nødvendig og ønskelig 
utvikling for kommunens bebyggelse. 

Unntak eller spesifi seringer fra dette 
overordnede reglemtentet kan tilpasses av 
kommunen i de enkelte delplaner der dette 
anses som nødvendig. Aktuelle årsaker kan 
her være nærhet til verneverdige eller fredede 
områder, nærhet til turstier eller i områder 
tilknyttet næringsvirksomhet. 

Dokumentasjon i byggesøknad skal vise: 
1. Grad av utnyttig på tomta - dette gir rammer 
for størrelse og omfang på bebyggelsen. 
Punktet omhandler eksakte verdier og må 
være utformet på en slik måte at det ikke 
oppstår uklarheter omkring tolkninger og 
dokumentasjon.
2. Terrengtilpasning/vegetasjon - setter 
rammer for plassering av bebyggelsen, 
terrengbehandling og vegetasjonsbehandling
3. Detaljeløsninger/estetikk - reglementet gir 
rom for stor frihet rundt utforming, materialbruk 
og farger, og  estetikkens betydning ble 
forsterket ved siste revisjon av PBL.
4. Faglig kvalifi kasjon - både prosjekterende 
og utførende skal dokumentere faglige 
kvalifi kasjoner ved godkjenning av ansvarsrett 
for å sikre gode løsninger.

Ved levering av byggesøknad skal nødvendig 
dokumentasjon for både byggets utforming, 
plassering i landskapet og tilpasning til 
omgivelsene fremvises. God dokumentasjon 
vil både frembringe og sikre gode løsninger 
som både tiltakshaver, kommunen og naboer 
vil få glede av. 

Enkelte tomter i kommunen anses som 
noe krevende, for eksempel tomter med 
helningsgrad over 1:6 eller tomter i nærheten 
av verneverdige områder. I slike tilfeller kan 
kommunen kreve en forhåndkonferanse 
med kunden tidlig i prosjekteringen for å 
sikre at områdets egenverdier bevares og at 
bygget utformes og plasseres i samsvar med 
kommunens ønsker. 

PBL § 29.2: “Ethvert tiltak etter kapittel 20 
skal prosjekteres og utføres slik at det etter 
kommunens skjønn innehar gode visuelle 
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets 
funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser 
og plassering.”

Jamfør PBL §29.2, også omtalt som 
“skjønnhetsparagrafen”, har altså kommunen 
spillerom til å vurdere de estetiske og
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arkitektoniske sidene ved en byggesøknad. 
Slike avgjørelser gjøres ikke på målbart og 
skjemabelagt grunnlag, men er en vurdering 
basert på de fastsatte retningslinjene som er 
beskrevet i kommunens reglueringsplaner. 
Beslutninger som tas på grunnlag av denne lov 
vil altså i stor grad basere seg på en oppfattelse 
og forståelse av hvilken type bebyggelse som 
er ønskelig i kommunen og vil kunne inneholde 
subjektive meninger. 

I denne sammenhengen kan den såkalte 
byggeskikkssirkelen benyttes som hjelp til 
å vurdere hvorvidt en bygning samsvarer 
med omgivelsene. Byggeskikkssirkelen er 
utarbeidet av Husbanken og kan belyse om 
en bygning står i samspill eller konfl ikt med 
omgivelsene. Nedenfor fi nnes også forslag 
til skjema for vurdering av byggeskikk for 
byggeprosjekter.
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Vegetasjon
Det biologiske mangfoldet i kommunen 
skal bevares og store sammenhengende 
grøntområder sikres mot utbygging. Det skal 
utføres færrest mulig inngrep på den enkelte 
tomt ved bygging av fritidsbebyggelse, og 
naturen skal danne prinsippene for hvor 
og hvordan det bygges. Bygningene skal 
underordne seg naturen slik at de ikke 
ødelegger kvaliteter i området, men heller 
eventuelt tilfører nye. Det gis likevel tillatelse 
å fjerne eller endre noe vegetasjon dersom 
denne er til skjerming eller hinder for kvaliteter 
som oppleves som særskilt viktige. 

Naturgitte elementer, som skrenter, elver 
og vann er med på å gi området struktur og 
egenart og bør derfor beholdes uberørt. Mange 
hytteeiere ferdes med i sitt nærområdet, 
og det vil derfor være viktig for områdets 
attraktivitet at vegetasjon inngår som en del 
av bebyggelsesstrukturen. 

Kulturlandskap
Kulturlandskapet skal ivaretas i størst mulig 
grad, noe som innebærer at bebyggelse 
skal underordne seg naturen. Mye av 
grunnlaget legges her i utformingen av 
reguleringsplanene, da det på et tidlig stadium 
kan bestemmes hvilke områder som egner 
seg for utbygging. De beste byggeområdene 
har terreng som heller mot sørvest, og altså 
får maksimal soleksponering. Videre vil et 
samspill med naturen hindre at verdifulle 
områder går tapt. Det er ønskelig å skille 
mellom en forholdsvis tett bebyggelsesstruktur 
i fastsatte felt og store sammenhengende 
ubebygde naturområder rundt disse. Dette 
for å sikre rekreasjonsområder i naturen, god 
visuell utforming av de bebygde områdene og 
biologisk mangfold. 

Kjennetegn
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Fjernvirkning
Mange hytteområder er godt synlige fra lange 
avstander og for store områder rundt. Det 
legges opp til å samle bebyggelse i fl ere tettere 
områder for å samtidig skape større områder 
med naturlig vegetasjon. Både lokalisering 
av disse bebygde områdene, utforming av 
infrastruktur og utforming av bygningene 
er viktig for hvordan landskapet oppfattes. 
Særlig krevende er det å bygge på toppen av 
høydedrag, på snaufjellet, bratte skråninger 
og områder med lite vegetasjon. Man bør påse 
at bygningshøyden er tilpasset  terrenget det 
bygges i, at materialer og farger i tak og fasader 
er i samsvar med naturen og eksisterende 
bebyggelse, samt at bebyggelsen er tilpasset 
den tomta den er plassert på. 

I denne sammenheng er det altså de store 
linjene i landskapet som er viktig, mens 
detaljer som vindusutforming og terrasser, 
blir mindre viktige. Bygningsformer med god 
terrengtilpasning, tydelige romlige former og en 
enheltlig fargebruk kan samle store bebygde 
områder, og likevel gi rom for individuelt 
tilpassede løsninger og nye materialer og 
detaljer. 
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Veier og stier
For hovedveier og traseer er det i første 
omgang kommunens ansvar å legge disse i 
områder som ikke krever store fyllinger eller 
skjæringer i terrenget. På grunn av økende 
krav om god tilgjengelighet og infrastruktur, 
bør dette være viktig i prosessen med 
utformingen av nye hyttefelt og ved fortetting 
av eksisterende. For den enkelte tomteeier 
kreves dokumentasjon som viser planlagte 
veier og stier, og det kreves at disse utformes 
slik at inngrepene i terrenget blir færrest mulig. 
Ankomst og parkering bør planlegges tidlig i 
prosjekteringen og følge landskapsformene. 

Energibruk
Det stilles stadig høyere ønsker om økt 
teknisk standard i hyttefelt. Byggeforskriftenes 
energibruk gjelder ikke for fritidsboliger 
under 150 m² og det kan derfor ikke settes 
konkrete grenser for hvor høy energibruken 
kan være. Det som derimot er viktig er å 
tenke på nattlandskapet til hyttefeltet, det vil 
si hvor mye det vil lyse opp når det er mørkt. 
For mye utebelysning og gatebelysning kan 
få hyttefeltene til å lyse opp som små byer i 
nattlandskapet og dermed ikke gjenspeile 
området funksjon, nemlig som hyttefelt. 
Det oppfordres til bruk av solcellepanel og 
energieffektive materialer. 
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Terrengtilpasning
Hvordan bygningen forholder seg til terrenget 
på tomta den plasseres i er et av de viktigste 
punktene for å vurdere om bygget er av god 
arkitektonisk kvalitet eller ikke. Det er ønskelig 
at bygget skal underordne seg naturen, og i det 
ligger en forståelse av at man skal innlemme 
terrengkoter og landskapsformasjoner i 
bebyggelsen så langt det lar seg gjøre. 
Dette er av stor betydning for både helheten 
i hyttefeltet og for fjernvirkningen. Store 
skjæringer og fyllinger skal unngås, og for 
bratte tomter kan bygningen kan kreves 
oppført med underetasje. Hovedmøneretning 
skal følge terrengkotene.

Terrenget helningsgrad er avgjørende for om 
området egner seg til utbygging. Terreng med 
brattere fall enn 1:4 bør ikke bygges ut, mens

terreng med fall mellom 1:4 - 1:6 kan bygges 
ut med bygninger som tar spesielle hensyn til 
terrengtilpasning. Det bør her stilles strenge 
krav til dokumentasjon i planlegging og 
utbygging. Terreng som er slakere enn 1:6 er 
som oftes akseptabelt for utbygging.
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Terrasser og bebygde uteområder
Da bebygde uteområder og terrasser ikke har 
vært en den av den tradisjonelle bebyggelsen 
kan dette virke fremmed og dominerende for 
fritidsbebyggelse. Inntrekte eller overbygde 
terrasser er her et godt alternativ, da det 
taket her vil være støtte opp om bygningens 
hovedform. 

For bratte eller ulente tomter kan mindre 
uteplattinger være et alternativ. Disse skal ikke 
ha rekkverk. Slike bebygde uteområder bør 
planlegges i samspill med selve bygningen, 
slik at de blir en del av helheten og ikke 
fremstår som noe eksta. 

Flaggstenger og parabolantenner
Flaggstenger er ikke tillat, da det ikke fi nnes 
tradisjon for dette blant eldre bebyggelse. 
Parabolantenner kan godtas, men skal 
palsseres lite synlig for vei, naboinnsyn og 
fjernvirkning.

Bebyggelsesstruktur
Bygningsvolumet skal følge landskapsformene 
og tilpasse seg terrenget det bygges i. 
Bebyggelsesstrukturen må settes på 
grunnlag av en helhetsvurdering av tomta, 
dets terreng, adkomstsone og vegetasjon. 
Bygningsvolumene skal plasseres i terrengets 
lengderetning. Unntak fra dette godtas dersom 
det bygges fl ere bygningsvolumer på samme 
tomt. Avstand mellom bygninger skal være 
mindre enn 8 meter.
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Bygningsvolum
Bygningens volum er et viktig og synlig element 
og bør vurderes nøye. Den er avgjørende for 
hvordan bygningen oppleves av andre både på 
nært hold og fjernt, hvordan bygningen passer 
inn i terrenget og hvorvidt den viderefører 
tradisjonell byggestil. 

Bygningens hovedform skal være tydelig 
lesbar og skal strebe mot å være en langstakt 
form som følger terrenget. Oppstuggu kan 
tillates, men her må eventuelle makshøyder 
settes i de ulike delplanene. 

Bygningskroppen skal komme som et resultat 
av tomtas terreng, beliggenhet og vegetasjon, 
og det vektlegges at bygningen skal ha god 
tilpasning til omgivelsene.Store hytter kan 
med fordel bryte fasaden for å gi inntrykk av  å 
være mindre enheter.
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Fargebruk
Fargebruk er et viktig element i bebyggelsen, 
da det både påvirker bygningen i seg selv og 
dens fjernvirkning. En enheltlig fargebruk kan 
være med å binde sammen ny og gammel 
bebyggelse i et område, og gi en helhet til 
et variert bygningsmiljø. Videre kan fargene 
være med å kamufl ere bygningene i terrenget 
og skape et helhetlig nærmiljø. 

Fargene på grunnmur, fasader og tak skal være 
middels mørke til mørke jord- og naturfarger, 
og således gjenspeile omgivelsene bygningen 
står i. Unngå skarpe farger, blanke fl ater eller 
store kontraster. 

Vinduskarmer og sprosser kan males matte 
hvite.

Materialbruk
Som tidligere nevnt skal bebyggelsen være 
i samsvar md omgivelsene og underordne 
seg disse. Det er derfor ønskelig med bruk av 
naturlige materialer som treverk, steinheller 
og torv, da dette både henger sammen 
med tradisjonell byggestil og refl ekterer 
omgivelsene bygget står i. Materialene skal 
være matte, så refl ekterende materialer 
godtas ikke. 

Det er en stadig utvikling av nye og bedre 
materialer iforhold til energisparing, 
klimahensyn og økonomi. Det skal åpnes opp 
for bruk av nye materialer sålenge disse har 
et uttrykk som samsvarer med eksisterende 
bebyggelse, og inngår som en helhet med 
bygningsvolum og fargebruk. Bruken av få og 
gode materialer er ofte å foretrekke.
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Tak og møne
Bygningene skal som hovedregel utføres 
med saltak. Der det ligger arkitektonisk 
kvalifi serte vurderinger til grunn, kan andre 
takformer tillates.Takvinkel avstemmes etter 
bygningsvolum, tomt/landskap og tilpasses 
evt. eksisterende bebyggelse i området. 
Bygninger i tun/gruppe bør ha tilnærmet 
samme takvinkel. Takvinkel kan være 15-35 
grader.

Maksimal gesimshøyde og/eller mønehøyder 
kan spesifi seres der dette er viktig for områ-
dets helhet. I spesielle tilfeller kan en angitt 
cotehøyde gi høydebegrensningen.

Takutstikk på gavl og langvegger er et typisk 
trekk ved tradisjonell byggeskikk, og begrunnet 
i å beskytte ubehandlede yttervegger mot 
vær og vind. Nye materialer, gode tekniske 
detaljer, overfl atebehandling og «moderne» 
formspråk gir andre muligheter. Men takutstikk 
gir markerte skygger, «samler» sammensatte 
bygningsvolumer og kan utnyttes til å 
forsterk/dempe bygningsvolumer i forhold til 
terreng/lanskapsformer. Takutstikk/eller ikke, 
blir derfor et av fl ere virkemidler som kan 
benyttes, for helhetlige løsninger.



28

Vinduer
Det har tradisjonelt sett vært krav om 
smårutede vinduer for hyttebebyggelsen, og 
da med bakgrunn i tradisjonell byggeskikk, 
der tekniske muligheter, produksjon og 
økonomi var begrensningene. Med nye og 
bedre tekniske løsninger, og ønske om lys 
og utsikt, kommer kravet om større åpne 
vindusfl ater. For å dempe uønsket effekt av 
store vindusfl ater som solrefl eks, blendende 
lysfl ater eller «gapende hull», kan benyttes 
takutstikk, inntrekte fasadepartier, omramming 
eller former for oppdeling som gir kraftig relieff. 
Det bør tilstrebes færrest mulig vindusformater 
på samme bygning, og begrensning av samlet 
vindusfl ate, framfor krav om vindusformat og 
brystningshøyder.

Gjerder
Gjerder er i utgangspunktet ikke tillat da det 
ofte blir et pregende element på tomta som 
har stor betydning for fjernvirkningen og ikke 
tilfører gode kvaliteter til omgivelsene. 
Unntak fra dette er spesifi sert i de ulike 
delplanene hvor kommunen fi nner det 
nødvendig med inngjerding eller skjerming 
f.eks mot dyr. Det skal da fortrinnsvis 
benyttes skigard da dette støtter opp om lokal 
byggetradisjon. Dersom andre gjerdetyper 
ønskes brukt skal disse da være bygd i tre 
og har både material- og fargeuttrykk lik den 
øvrige bebyggelsen.

Store og pregende inngangsportaler tillates 
ikke.


