
Detaljregulering for eiendommen   

VASSTULAN HØYFJELLSSETER, GNR/BNR 7/3-4. 

Nore og Uvdal kommune. 
 

PLANBESTEMMELSER 
 

 

§ 1  Planområdet 
 

Det regulerte område er på plankartet vist med 
reguleringsgrense. 

  Reguleringsbestemmelsene er inndelt i: 
 

A. Område for bebyggelse og anlegg. 
 
Dette omfattes av: 
 
Område for næringsbebyggelse. 
- hotell/leilighets-/næringsbygg – bevertning og 

servicefunksjoner 
 
Område for fritidsbebyggelse 
- Fritidsbebyggelse 
- Leikeområder (leikeplass). 

 
B. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Vei, parkering 
- Annen veigrunn- grøntareal 

 
C. Hensynssoner. 

- Frisikt 
- Høyspenningsanlegg 
- Kulturminner 

 
D. Rekkefølgebestemmelser 

 
§ 2 A. Område for bebyggelse og anlegg (§12-5). 
 
 A.1 Bebyggelsen. 

Det kan oppføres hotell/leilighets-/næringsbygg, 
servicefunksjoner og fritidsboliger innenfor det regulerte 
område.  
 
For de ulike områdene settes slike arealbegrensninger: 
 
Tomt for næringsbebyggelse: 
Bebyggelse kan nyoppføres, utvides og ombygges innenfor det 
regulerte område. Maks BYA settes til 35% 
 
Tomter for fritidsbebyggelse: 
 
Tomtene 1-19. 
Bygningene organisert i tun med 2 bygninger samt garasje med loft. 
Utnyttelse fritidsbolig BYA maks 180 m2 fordelt på 2 bygg av tilnærmet lik 
størrelse. 



Garasje med fritidsbolig på loft, maks BYA 40 m2.  
 

Tomter for rekkehusbebyggelse (felt A) 
 
Området kan bebygges med rekkehus/sammenkjedet bebyggelse. Maks 
BYA pr enhet settes til 90 m2 

 

 A.2 Parkering. 

Følgende krav til minste antall biloppstillingsplasser skal tilfredstilles på 
egen tomt eller på fellesareal avsatt til parkering.  

1) Pr.fritidsboliger/private leiligheter: 

Over 100 m2  2  
80 – 100 m2     1 ½  
80 m2 og mindre   1  
 
Minimum 50% av parkeringsbehovet skal dekkes på egen tomt og 
uansett slik at hver leilighet har 1 plass på tomta. På egen tomt regnes 
parkeringsarealet inn som del av samlet BYA.1 p.plass regnes til 18 m2 
BYA. 

2) For hotell/næringsbygg defineres parkeringsbehovet til: 
 
1 biloppstillingsplass pr 100  m2.  
Parkeringsbehovet dekkes på opparbeidet felles parkering 
eller i parkeringskjellere ved etablering av nybygg. 

 
 A.3 Utforming av bebyggelsen. 

Bebyggelsen skal ha form og materialbruk som er i samsvar med god 
byggeskikk.  
 
Tak skal oppføres som skrå takformer med takvinkel 22 –33 grader. 

Bebyggelsens høyder er slik: 

Tomt for næringsbebyggelse: 
Bebyggelsen reguleres med mønehøyde som eksisterende 
bebyggelse, maks 12 m.  

 
Tomtene 1,2,3,4,5,15,16,17 
Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng.  
 
Tomtene 6,7,8,9,10,11,12,13,14,18 og 19. 
Maksimal mønehøyde settes til 6 meter målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng.  
 
Tomter for rekkehusbebyggelse/sammenkjedet bebyggelse, felt A: 
Maksimal mønehøyde settes til 6 meter målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng.  
 

A.4 Materialer/fargebruk.  

Det skal nyttes materialer og farger som har sammenheng med de 
naturgitte omgivelser.  

Taktekking på fritidsbebyggelse skal fortrinnsvis være av naturmaterialer 
som torv, tre eller skifer. På større enheter kan også papp- og 
taksteinsprodukter med matte og mørke overflater benyttes. 
 



 A.5 Terreng og vegetasjon. 

Byggearbeider skal gjennomføres med hensyn til terreng og vegetasjon. 
Utgravde masser skal henlegges på steder hvor de ikke virker 
skjemmende. Midlertidig massetak og deponi fra utgraving av tomter kan 
anlegges nord og vest for felt A avgrenset mot nord inntil tomt 10 og 9 og 
tilsvarende tomtebredden på disse og til dels inne på felt A, tilsvarende de 
3 vestligste tomtene. Deponiet skal være avviklet innen 8 år.  

A.6 Tur- og skiløypetraseer kan etableres gjennom området. 

A.7 Innenfor området etableres områder for leik.  

A.8 Interne veger og biloppstillingsplasser kan etableres innenfor området. 

A.9 Planleggingen innenfor området skal vektlegge prinsippene om universell 
utforming iht rikspolitiske retningslinjer. 

A.10 Bygningers avstand til tomtegrensene på tomtene T 1- T 17 kan fravike 
avstandskravene i PBL § 70/Tek § 6.3 såfremt branntekniske krav ivaretas. 
Regulerte byggegrenser på plankartet skal ikke fravikes. 

  
§ 3 B. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur(§12-5). 
 

B.1 Området skal opparbeides til adkomst og parkeringsareal for området.   
 

Opparbeiding av avkjørsler fra FV 40 skal skje i samsvar med planen. 
 
§ 4 C. Hensynssoner (§12-6). 
 

C.1 Faresone- høyspentlinje er regulert i en bredde på 7,5 m fra cc linje, til 
sammen 15 m. 

   
C.2 Sikringssone - frisikt ved veg. I sikringssonen skal det være fri sikt i en 

høyde på over 0,5 m. 
 

C.3 Dersom det framkommer automatisk fredede kulturminner ved 
anleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks 
stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf, 
kulturminneloven § 8.2. 

 
§ 5 D. Rekkefølgebestemmelser (§12-7) 
  

D.1 Det kan utstedes brukstillatelse / ferdigattest på 2000 m2 BRA fritidsbebyggelse før 

næringsarealer må oppgraderes. Tomter som fradeles og selges fra gnr 7 bnr 3 og 4 

legges til beregningsgrunnlaget, for utstedt ferdigattest, med tillatt totalt utbygd 

BRA.   

 

D.2 Det skal foreligge brukstillatelse på 1000 m2 BRA næringsarealer før de neste 2000 

m2 BRA fritidsbebyggelse kan fradeles eller gis brukstillatelse / ferdigattest. 

 

D.3 Denne utbyggingsrekkefølgen skal følges til 100 % av arealene er utbygget. 

 

D.4 Det skal være etablert kafe/serveringsdrift , renholdstjenester og 
bookingtjeneste ved innsendt søknad om ferdigattest for første bygg. 
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