
Reguleringsbestemmelser for hyttefelt Fjeld 
Gnr. 137 bnr 3 i Etnedal kommune 

 
Vedtatt av Etnedal kommunestyre i sak 36/07 

 
I samsvar med med § 25 i Plan- og bygningslova (PBL) blir området som vist på 
reguleringskartet regulert til fylgjande reguleringsformål:  
  PBL §25, 1. ledd nr. 1 Byggeområde 

• Eks. og nye fritidsbustader 
  PBL §25, 1. ledd nr. 2 Landbruksområde 

• Område for jordbruk og skogbruk 
  PBL §25, 1. ledd nr. 5 Fareområde 

• Høgspent 
  PBL §25, 1. ledd nr. 6 Spesialområde 

• Private veger/ parkering 
• Bevaring kulturminner 
• Alpin- og akebakke 
• Friluftsområde i vassdrag 
• Skiløype 

  PBL §25, 2. ledd Kombinerte formål 
• Fritidsbebyggelse/serviceområde 

 
 
1. BYGGEOMRÅDE 

Eks. og nye fritidsbustader 
a. På område regulert til byggeområde for eks. og nye fritidsbustader kan det på kvar enkelt 

tomt ikke oppførast flere enn tre bygg med et samlet totalt bruksareal på inntil T-BRA = 
190 m2. Disse kan bestå av hovedhytte inntil 150 m2 T-BRA, anneks maks. 35 m2 T-BRA 
og uthus maks. 20 m2 T-BRA. Av dette er det avsatt 36 m2 T-BRA til parkeringsføremål 
pr. tomt. Bygningene skal i størst mulig grad være plassert i tunform med en innbyrdes 
avstand på inntil 10 meter. 

b. Framtidig oppdeling av tomtene er ikke tillatt, og det er bare tillat med en bruksenhet pr. 
tomt. Hyttene kan ikke brukes som helårsbolig. 

c. Byggesøknad skal vedlegges målsatt situasjonskart over tomta i målestokk 1:1000 eller 
større, der eksisterende og planlagte bygg er inntegna. I byggesøknaden skal eksisterende 
og nytt terreng vises på snitt- og fasadetegninger.  

d. Synlig grunnmur over terrengnivå skal ikke ha større høyde enn 0,8 meter og mønehøyden 
skal ikke overstige 6,0 meter over gjennomsnittelig planert terrengnivå. For tomtene 93-98 
skal mønehøgden ikke overstige 5,0 meter over gjennomsnittelig planert terrengnivå. 

e. Alle bygg skal ha mørke, matte farger og være av tre, stein eller anna naturmateriale. Det 
skal brukes tre, torv, skifer eller Valdres-shingel på tak. På tomtene 93-98 skal tak på alle 
bygg tekkes med torv. 

f. Hovedmøneretning på hovedhytte skal være parallell med terrengkotene.  
g. Det tillates inngjerdet inntil 100 m2 pr. tomt, eller inntil 30 meter gjerde pr. tomt. Gjerdet 

skal ikke på noe sted stå mer enn 10 meter fra bygning. Gjerdene skal utformes i tre og 
grinder skal slå utover. Gjerde som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet.  

h. Omfattende terrenginngrep skal unngås og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad 
bevares. Området skal holdes ryddig. 

i. Eventuelle parabolantenner skal plasseres på vegg og ha tilnærma same farge som veggen.  
j. Det er ikke tillatt med oppføring av portaler eller andre frittstående elementer. 

Flaggstenger er forbudt på tomter som ikke er frådelt pr. 01.01.2007. 

 20.02.07 – kvs 
18.06.07 – kvs 
20.08.07 – ht 
 



k. Alle kabler skal legges i jord. 
l. Det er ikke anledning til å legge inn vatn i bygningene uten at det på forhånd er innhenta 

utsleppsløyve fra forurensingsmyndighet/kommunen. 
m. Området skal bygges ut med 400 V systemspenning. 
n. Innenfor areal regulert til kombinert formål fritidsbebyggelse/ serviceområde, kan det 

etableres bygninger for kommersiell aktivitet som servering/ salg av detaljvarer og 
overnatting, som for eksempel leiligheter/ utleiehytter og lignende. Det kan også etableres 
fritidsboliger i form av leiligheter eller frittstående hytter. Det kan dessuten etableres 
parkering i tilknytning til aktiviteten. Det skal i disse områdene legges vekt på universell 
utforming i størst mulig utstrekning. Dette gjelder spesielt for eventuelle bygg som vil 
være åpne for allmennheten. 

o. Utnyttingsgraden for NF1-NF6 kan være inntil BYA=40 % av tomta. Maksimal 
mønehøyde blir satt til maksimalt 7.0 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

p. Søknad om byggetillatelse for hvert område skal godkjennes av det faste utvalget for 
plansaker i Etnedal kommune. Byggesøknaden skal inneholde plassering av alle bygg som 
er planlagt innenfor området, samt at de skal vise planlagt parkering og terrenginngrep. 

 
2. OMRÅDE FOR JORD OG SKOGBRUK 
a. Innenfor området kan det fritt etableres skiløyper og gjøres nødvendig terrenginngrep for 

dette. 
 
5. FAREOMRÅDE  
b. Innenfor fareområdet kan det ikke etableres installasjoner som ikke er i tråd med reglene 

for bygging innenfor sikkerhetssonen langs høyspentlinje. 
  
6. SPESIALOMRÅDE 
a. Byggegrense langs vegene er 12.5 meter fra midtlinje veg. Hovedveibredde skal være 

inntil 5,0 meter inkl. 0,25 m skulder på kvar side. Inngrep i terrenget utenfor 
reguleringsområdet er ikke tillate: Vegskråninger skal tilsås straks vegarbeidet er avslutta. 

b. Innefor området regulert til alpin, kan det etableres faste installasjoner som naturlig faller 
til formålet, slik som heis, heisbod, elektriske installasjoner, varmestue, bilettbod og 
lignende. Det kan også gjøres nødvendig markarbeid for å etablere installasjonene, samt 
etablere nedfarter.  

c. I spesialområde med formål bevaring ligger veganlegg ID29256. Kulturminnet er 
automatisk fredet etter lov om kulturminne §§ 4 og 6. Formålet med spesialområdet er å 
sikre kulturminnet og miljøet rundt dette. Alle tiltak i spesialområdet skal derfor sendes 
kulturminnestyresmaktene i Oppland fylkeskommune for godkjenning.   

 
FELLESBESTEMMELSER 
a. Ekstra parkering for gjester forutsettes på egen tomt. Lagring og plassering av bobiler og 

campingvogner er forbudt. 
b. Som privetløsning skal det monteres biologisk klosett i hyttene, dersom ikke annen løsing 

vert godkjent som en del av utslippstillatelse. 
c. Den til enhver tid gjeldende renovasjonsordning for Etnedal kommune skal nyttes. 
 
RETNINGSLINER 

a. Dersom det ved tiltak i marka blir funnet slike kulturminner som ikke er kjente, skal 
arbeidet stoppes i den grad det berører kulturminnene eller sikringssonen på 5 meter. 
Melding skal straks sendes kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik 
at myndigheten kan komme på befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 
eventuelt betingelsene for dette. 

 


