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§ 1. PLANENS FORMÅL. 

Reguleringsplanen skal legge til rette for fortetting med 7 stk nye hytter innenfor 

planområdet. Beboerne i området skal sikres tilgang til natur og til utenforliggende 

områder gjennom eksisterende- og nye stier, løyper. Det skal sikres adkomstvei til alle 

nye hytter. 

 

§ 2. AVGRENSNING. 

Disse bestemmelser gjelder for det området som på plankart nr. 0916/1.01J, rev. 

12.08.13, er vist med reguleringsgrense. 

 

§ 3. REGULERINGSFORMÅL. 

Området er regulert til følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens (PBL § 12-5). 

1. Byggeområder for hytter. 

2. Landbruk-, natur- og friluftsområder. 

3. Fellesområder, Adkomstveier. 

4. Hensynssoner for kulturminner. 

5. Hensynssone for bevaring av kulturmiljø 

 

§4. FELLES BESTEMMELSER. 

4.1 BYGNINGSPLASSERING. 

Bygninger kan oppføres innen en sirkel med radius 15 m fra utsatt, nummerert 

fastmerke innmålt med GPS – dog slik at bygning plasseres innfor tomtegrense og i 

samsvar med bestemmelser i Plan- og Bygningsloven.   

 

4.2 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, (BYGGESØKNAD). 

 Med søknad skal det sendes inn planer som redegjør for: 

- Terrengforhold. 

- Vegetasjon, (eksisterende og ny). 

- Bygningers plassering med høydeangivelse.  

- Forhold til bebyggelse på naboeiendommer – (terrengsnitt). 

 

4.3 VEIER, PARKERING, VANN- OG AVLØPSLEDNINGER 

Det er ikke tillatt å opparbeide andre kjøreveier enn de som er vist på plankartet.  

Parkeringsplassene anlegges, for nye hytter, på egen tomt og dimensjoneres for 2 

bilplasser pr. hytte. Felles vinterparkeringsplasser for alle hytter anlegges ved 

”Smådølvegen” – eksisterende plass. 



Vann kan ikke legges inn i noen hytter uten etter innvilget søknad til Nore og Uvdal 

kommune.  

 

4.4 VEGETASJON. 

Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart. Evt. hogst skal utføres av grunneier og skal 

skje i samarbeid med hytteeierforening og i samråd med skogbrukssjef. 

Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som kan være til hinder for 

allmennhetens ferdsel. 

                                                            

4.5 PLANERING, RYDDING. 

Byggearbeidene skal utføres under all mulig hensyntagen til terreng og vegetasjon. I 

tilfelle hvor det forekommer utgravde masser, bør disse henlegges på steder der de 

ikke virker skjemmende. Planering i større utstrekning bør ikke tillates. Veiskråninger 

og andre planerte arealer skal være fri for røtter og stor stein. Ved utbygging det skje 

en fortløpende oppussing av området.  

 

4.6 GJERDER. 

Inngjerding av et begrenset areal rundt hytta kan tillates. 

 

4.7 KABLER.  

Alle kabler som føres inn i området og interne kabler, skal føres fram som jordkabler. 

 

4.8 KULTURMINNER. 

Dersom det fremkommer automatisk fredede kulturminner i forbindelse med 

anleggsarbeid eller annen virksomhet, må arbeidet straks stanses og 

Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven § 8.2. 

 

 

§5. BYGGEOMRÅDER FOR HYTTER. 

 

Innenfor områdene tillates oppført 1 hytte på hver tomt, bebygd areal - jfr. NS 3940, 

(eksklusiv åpen terrasse), for hytte skal ikke overstige 150 m2 BRA, med tillegg av 36 

m2 for utvendig parkering. Utvendig parkeringsareal kan ikke bebygges. I tillegg kan 

oppføres anneks/ uthus på inntil 20 m2. Anneks/ uthus kan være frittliggende. 

 

Bebyggelsen kan oppføres i 1 etasje med hems, maks. mønehøyde 5,0 m over planert 

terreng.  

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22- og 30 grader, arker og 

taksammenskjæringer bør unngås. 

 

Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området med en enkel- og 

harmonisk utforming. 

Bebyggelsen skal videre: 

- Oppføres i bindingsverk eller laftes. 

- Kles med stående kledning med kraftige hjørnemarkeringer om hytta oppføres i 

bindingsverk. 

- Ha brede vindskibord. 

- Ha taktekking av torv, bord, trespon, eller liknende. 

- Ha oppdelte vinduer. 



- Ha alt treverk utvendig beiset i brun farge, vindskier bør beises i samme farge som 

vegg. 

                                                                            

 

§6. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER.  

Innenfor områdene kan det anlegges turveier og løyper. 

Innenfor områdene er det ikke tillatt å sette i verk bygningsmessige tiltak som 

beskrevet i plan- og bygningslovens § 20.  

Eventuelle lednings- og kabelarbeider skal utføres på en slik måte at det blir minst 

mulig synlige spor etter at arbeidene er utført. 

Innenfor disse områdene er det viktig at den naturlige vegetasjonen blir best mulig 

bevart, både som skjerm mellom hyttene og i forhold til omgivelsene – grunneier kan 

foreta en forsiktig tynning. 

 

§7. FELLESOMRÅDER, ADKOMSTVEGER. 

Adkomstveier til fritidsboligene og parkeringsplasser skal anlegges skånsomt i 

terrenget. Skjæringer, fyllinger og grøfter tilføres skogsjord og såes til.  

  

Reguleringsbredde på felles adkomstveier skal være min. 6 m.  

Byggegrense fra alle interne veiers regulerte kantlinje skal være 5 m. 

Kjørebanebredde kan være 3,5 m. 

 

Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet.  

 

§8. HENSYNSSONER FOR KULTURMINNER. 

Det er registrert 2 automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet (ID136195 

og ID 136196). Det er også registrert to nyere tids kulturminner. Rundt kulturminnene 

er det en sikringssone på min. 5 m fra kulturminnets ytterkant. Innenfor denne 

sikringssonen er det ikke tillatt med noen form for inngrep. 

 

 

§9. HENSYNSSONE FOR BEVARING AV KULTURMILJØ. 

Området som omfattes av hensynssone for bevaring av kulturmiljø er av 

kulturhistorisk verdi. Nye bygninger tillates ikke oppført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


