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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR: 

Fjellsbygda hyttegrend 
 

Bestemmelsene er datert 20.03.2009 og revidert i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 37/09 

 

Veiledende opplysning 
Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk freda kulturminner, skal arbeidet straks stanses i den 
grad det berører kulturminnet eller sikringssonen rundt dette på 5 meter, jfr. lov om kulturminner § 8. 
Melding om dette skal straks sendes til kulturminnestyresmaktene i Oppland fylkeskommune slik at 
vernestyresmaktene kan komme på befaring og ta stilling til om tiltaket kan fortsette og eventuelle vilkår 
for dette. 

 

§ 1. Avgrensning & reguleringsformål 
I medhold av plan- og bygningsloven § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som 
på vedtatt plankart (datert 20.03.09) er avgrenset med reguleringsgrense. I medhold av plan- og 
bygningslovens § 25 er området regulert til følgende formål: 
 
Byggeområder (§ 25 1.ledd nr.1) 
Område for fritidsbebyggelse 
 
Landbruksområde (§ 25, ledd nr. 2) 
Område for jord- og skogbruk 
 
Spesialområder (§ 25, ledd nr. 5) 
Område for steinbrudd og masseuttak 
Privat veg og parkeringsplass 
Område for skileikanlegg 

 

§ 2. Fellesbestemmelser 
2.1 Generelle bestemmelser. 
Den til en hver tid gjeldende renovasjonsordning for Etnedal kommune skal gjelde for hyttene innenfor 
reguleringsplanen. 
 
Nødvendige grøfter for eventuelle strømkabler, vannledninger osv, skal kunne etableres i området etter 
behov. Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig, og mest mulig naturlig vegetasjon skal ivaretas. 
 
Ved inngrep i terrenget, som grøftegraving eller lignende, skal terrenget straks føres tilbake til tilnærmet 
opprinnelig form. Planering skal utføres straks arbeidet er avsluttet. 
 

§ 3. Byggeområder (Pbl § 25 1.ledd nr.1) 

Områder for fritidsbebyggelse. 
Ingen tomter skal deles ytterligere. 
 
På område regulert til byggeområde for eksisterende og nye fritidsboliger kan det på hver enkelt tomt ikke 
oppføres flere enn tre bygg med et samlet bebygd areal, BYA, på 240m

2
. Disse kan bestå av hovedhytte 
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på inntil 190 m
2

 BYA, anneks maks 45 m
2

 BYA og uthus maks 20 m
2
BYA. Av dette er det avsatt 36 m

2
 

BYA til parkeringsformål pr. tomt. Bygningene skal i størst mulig grad være plassert i tunform. 
 
Maksimal takhøyde over topp grunnmur skal ikke overstige 560 centimeter. Synlig grunnmurshøyde skal 
ikke overstige 100 centimeter over ferdig planert terreng, og gjennomsnittlig synlig grunnmurshøyde skal 
ikke overstige 40 centimeter over ferdig planert terreng. Anneks skal ikke ha takhøyde som overstiger 400 
cm over topp grunnmur og skal tilpasses stil og byggeskikk som hovedhytte. 
 
Retning på hovedbygget skal primært følge naturlig terreng. Alle bygninger skal ha takvinkel mellom 13 og 
40 grader. 
 
Bygninger på nye tomter (T1-T76) skal ha mørke fasader, brunt, mørkebrunt eller svart. Taktekking skal 
være torv, tre, skifer eller shingel. Ved bruk av shingel skal takene være mørke grå, sort eller Valdres 
shingel. 
 
Det er forbudt å sette opp flaggstang på nye tomter (T1-T76). Eventuell parabolantenne skal plasseres 
lavere enn mønet, festes på vegg, og beises/males i samme farge som veggen på bygget. Flaggstang 
skal ikke føres opp etter vedtaksdato på tomter innenfor det regulerte området. 
 
Det er forbudt å legge vann inn i hytta, uten at det på forhånd er innhentet godkjent utslippstillatelse fra 
Etnedal kommune. Det skal utarbeides og godkjennes felles vann- og avløpsplan for hele planområdet. 
 
Det tillates inngjerdet inntil 150 kvadratmeter pr. tomt, eller inntil 30 meter gjerde pr. tomt. Gjerdet skal 
ikke på noe sted stå mer enn 10m fra bygning. Gjerdene skal utformes i tre og grinder skal slå utover. 
Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. Gjerde skal ikke hindre den frie ferdselen eller stenge 
stier. 
 
All parkering/etablering av parkeringsplasser skal skje på egen tomt, med unntak av gjesteparkering jf. §5. 
 
Eiendommene med gnr. 138 bnr. 84 og gnr. 138 bnr. 98, H16, kan slås sammen til en tomt. Denne tomten 
kan utbygges med et samlet BYA på inntil 700 m

2
. Herav skal minimum 48 m

2
 settes av til 

parkeringsformål. Tomten kan bebygges med inntil 4 bygg. Øvrige bestemmelser beskrevet ovenfor 
gjelder også for denne tomten. 

 

§ 4. Landbruksområder (Pbl § 25, ledd nr. 2) 

Områder for jord- og skogbruk. 
I områder regulert til jord- og skogbruk kan det drives tradisjonell næringsutøvelse. 
 
Formålet er ikke til hinder for graving av nødvendige grøfter. Det kan etableres felles vannløsninger 
innenfor formålet. Vannkilder kan gjerdes inn inntil 15 meter fra brønnpunkt. 
 
Skiløyper og turstier kan etableres fritt i området avsatt til landbruksområde, også dersom det medfører 
inngrep i terrenget for etablering. 
 

§ 5. Spesialområder (Pbl § 25, ledd nr. 5) 

Område for steinbrudd og masseuttak. 
Området har ei reserve med grusmasse (spesialområde massetak). Området er regulert som 
kombinasjonsformål med fritidsbebyggelse. Når grusmassa er tatt ut, skal området gå over til å være 
byggeområde (T1), og ha regler i samsvar med §3 Byggeområde. Kategoriendringa skjer ved behandling 
av søknad om byggetillatelse og fradeling til hyttetomt. 
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Område for privat veg. 
I området regulert til privat veg, er formålsbredden for eksisterende veier 8 meter inkludert skulder og 
grøft. 

Område for privat parkeringsplass. 
Området regulert til fellesparkering kan brukes av dagbesøkende. 

Område for skileikanlegg. 
I område regulert til skileikanlegg, kan det etableres heistrekk med nødvendige installasjoner. Varmebygg/ 
kiosk/ serviceanlegg/ mindre parkering til anlegget, kan etableres innenfor område avsatt til skileikanlegg. 

 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser 
Før det gis tillatelse til byggetiltak innenfor planområdet skal det foreligge vedtak fra Statens 
vegvesen om utvidet bruk av avkjørsel til fylkesveg 252. 


