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PLANBESTEMMELSER FOR  

SKÅLETJEDNETSKÅLETJEDNETSKÅLETJEDNETSKÅLETJEDNET    
(Del av H9 område) 

Gnr. 114 Bnr. 1 /2/3/9/18/19/21/26 
 
 

BESKRIVELSE:  
Omfatter deler av eiendommene: 114/1, 114/2, 114/3, 114/9, 114/18, 114/19, 114/21 og 
114/26. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
 

PLANBESTEMMELSER 
Det henvises til kommuneplan, plankartet og PBL § 25. 
 
 
1. FELLESBESTEMMELSER 
1.1. Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, 
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner 
på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og evt. vilkårene for 
dette. 

 
1.2. Vannforsyning 
Området bygges ut med mulighet for privat borebrønnsanlegg som føres frem til den 
enkelte tomt. 
 
1.3. Renovasjon 
Avfall fraktes til container oppsatt for dette formål eller etter Etnedal Kommune sine 
bestemmelser.  
 

 1.4. Terrenginngrep 
Anleggs- og bygningsarbeidene skal tilstrebes utført slik at naturinngrepene blir minst 
mulig synlige. 

 
 

2. BYGGEOMRÅDER 
2.1. Område for fritidsbebyggelse: 
Området består av en eksisterende hyttebebyggelse og nye tomter. Det gjelder samme 
bestemmelser for eksisterende og nye tomter. 
 
På hver enkelt tomt innenfor planområdet kan det oppføres hytter/fritidshus. 
Utnyttelsesgraden på den enkelte tomt er BYA= 30 % av tomtens areal og kan inneholde 
inntil tre bygningsenheter. Den samlede tillatte bebyggelse kan oppføres som: 
a. En bygning (hytte og uthus/garasje under samme tak). 
b. To bygninger (hytte og frittstående anneks/uthus/garasje). 
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c. Tre bygninger (hytte, frittstående anneks og frittstående uthus/garasje). 
Dersom bebyggelsen oppføres som 2 eller 3 bygninger forutsettes det at disse plasseres i 
tunform og så nær hverandre at disse ikke kan fradeles. Hovedhytta kan ikke være større 
enn 225 kvm (BYA) og anneks eller uthus ikke større enn 65 kvm (BYA). Det er satt av 
36 kvm (BYA) til parkeringsformål pr tomt. 
 

For tomtene 114/456, 114/455, 114/457, 114/454, 114/453, 143, 144, 112, 111, 140, 142, 
114/324, 114/325, 114/326, 114/327, 114/269, 114/464, 114/465, 114/466, 114/467 og 
114/452 kan mønehøyden på hovedhytte være maks 5,5 meter målt fra topp grunnmur. 
Dersom bygningen har pulttak kan gesimshøyden være maks 5,5 meter. På disse tomtene 
tillates det ikke oppstugu eller ramloft.  
 
For øvrige tomter kan mønehøyde på hovedhytte være maks 6,0 meter målt fra topp 
grunnmur. Dersom bygningen har pulttak kan gesimshøyden være maks 6,0 meter. 

 
Mønehøyde på anneks og uthus kan være maks 5,0 meter målt fra topp grunnmur på alle 
tomter. 

 
Gjennomsnittelig synlig grunnmurhøyde ved ferdig planert terreng skal ikke overstige 0,4 
m for alle tomter. Møneretning skal følge terrenget og tilpasses omkringliggende 
bebyggelse. 
 
Dersom bygningene har saltak, skal takvinkel være 14 - 30 grader. Alle tak skal ha torv 
eller tre. Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede trematerialer i mørke 
naturfargede nyanser. Vindskier skal også være i jordfargede, mørke fargenyanser.   
 
Etnedal kommune skal behandle og godkjenne byggesøknaden før terrenginngrep og 
byggearbeider kan igangsettes. Bebyggelsen skal plasseres lavest mulig i terrenget. I 
forbindelse med byggesøknad eller melding skal det leveres med situasjonsplan i 
målestokk 1:500 eller 1:1000 som viser atkomst, eksisterende og framtidig bebyggelse, 
avstander til nabobebyggelse, veg og tomtegrenser. Vedlagt byggesøknaden eller 
meldingen skal det også vises på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av 
terrenginngrep og vise planlagt terrengbehandling. Forholdet til eksisterende 
trevegetasjon skal vises. 
 
Det tillates inngjerdet inntil 100 kvm 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. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. 
 
Oppsetting av portaler, flaggstenger, paraboler og antenner er ikke tillatt 

 
Byggegrense er min. 4 meter fra eiendomsgrense der ikke annet er vist på plankartet. Det 
skal være jordkabel inn til hyttene. Hyttene kan ha innlagt vann og avløp. Avløp skal 
føres til oppbygd og godkjent anlegg i samsvar med godkjent avløpsplan etter 
forurensningsloven for området.  
 
For tomtene nærmest Skåletjednet er det lagt inn byggegrenser mot vannet på henholdsvis 
20 meter og 40 meter. Byggegrensen gjelder for alle nye tiltak på 
tomtene, også tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
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2.2. Behandling av ubebygde arealer: 
Det vil bli avvirket skog i det omfang som er nødvendig. Tynning og skjøtsel av 
vegetasjon kan skje etter utbygging dersom det fremmer kvaliteten på den enkelte tomt. 
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet skal begrenses til et minimum og om 
nødvendig tilsås.  

 
 

3. JORD- OG SKOGBRUKSOMRÅDER 
3.1 Jord- og skogbruk 
For områder avsatt til landbruk skal jord- og skogloven gjelde. 
 
 
4. FAREOMRÅDER 
4.1 Høyspentlinje 
Fareområder (høyspentlinjer) reguleres med 15m bredde.  
 
 
5. SPESIALOMRÅDER: 
5.1 Vannforsyning 
Området regulert for vannforsyning. Vannforsyning fra privat borebrønnsanlegg i 
planområdet føres frem til den enkelte tomt. Det er krav om tilkopling for vann og avløp. 
 
5.2 Lek 
Område er regulert for lek. 
 
5.3 Privat veg  
Adkomst skjer fra FV 253 via privat vinterbrøytet veg. Regulert kjørebane skal være 8 m 
+ 1m grøft på hver side. Totalt reguleringsbredde 10 m. Mindre adkomsveger inne i 
området er regulert med en total bredde 6 eller 8 meter. 
 
5.4 Privat parkering 
Området regulert for parkering 
 
5.5 Frisiktsoner 
Frisiktsone i avkjørsler fra fylkesvegen er 6 x 120 meter. Innen frisiktsonene er det ikke 
tillatt med sikthindrende vegetasjon, installasjoner el. som er høyere enn 0,5 meter over 
tilstøtende vegs kjørebanenivå. 
 
 
6. ANDRE BESTEMMELSER 
Det er forbudt med private servitutter som bryter med planbestemmelsene. 
 
 
 
Bakkebygda/Moelv 27.11.2008 
Revidert 2.9.2009 
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