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PLANBESTEMMELSER FOR: 
 
REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40, I 
NORE OG UVDAL KOMMUNE. 
 
 
§ 1.  Avgrensning 
 

1. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense 
på plankartet. 

 
 

§2. Reguleringsformål 
 

1. Området reguleres til følgende formål iht. Plan- og bygningslovens § 12-5. 
 

 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)  
 
- Sosi 1110 Boligbebyggelse 
- Sosi 1171 Utleiehytter 
- Sosi 1173 Campingplass 
- Sosi 1588 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
- Sosi 1610 Lekeplass 
- Sosi 1824 Næring/tjenesteyting 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2).  
 
- Sosi 2010 Veg 
- Sosi 2015 Gang-/sykkelveg 
- Sosi 2019 Annen veggrunn – grøntareal 
- Sosi 2080 Parkering 

 

 Grønnstruktur (§12-5 nr. 3).  
 

- Sosi 3040 Friområde 
- Sosi 3041 Badeplass/-område 

 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5 nr. 5). 
 
- Sosi 5130 Friluftsformål 
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§3. Felles bestemmelser 
 

1. 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 nabotomter. 
 

2. VEGETASJON. 
 
Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart. Evt. hogst skal utføres av grunneier.  
Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som kan være til hinder for allmennhetens 
ferdsel. 

 
3. PLANERING, RYDDING. 

 
Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 
Skjemmende skjæringer og fyllinger skal unngås. Naturlig vegetasjon skal bevares så langt 
som mulig innenfor de respektive tomtene. Eventuell masselagring og/eller deponier i 
forbindelse med anleggsarbeid skal anlegges på egnede plasser, og samtidig skje skånsomt 
og hensynsfullt.   

 
4. GJERDER. 

 
Inngjerding er ikke tillatt., verken av areal rundt bygninger eller parkeringsplasser. 
 

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

 
6. KULTURMINNER. 

 
Dersom det fremkommer automatisk fredede kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid 
eller annen virksomhet, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i 
Fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 
 

7. PARKERING 
 
Parkeringsplassene anlegges på egen tomt for utleiehytter, og dimensjoneres for 2 
biloppstillingsplasser pr. utleiehytter. 
 
For Campingplass skal hver plass ha 1 bilplass i tillegg til campingvogn/ bobil. 
 
Forretningen skal ha min. 1 bilplass pr. 25 m2 salgsflate. 
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8. VANN, AVLØP OG ENERGILØSNINGER 

 
Alle nye bygninger skal ha innlagt vann og skal tilknyttes fellesanlegg. 
 
Det skal legges vekt på energieffektive bygningsløsninger, og minst 60 % av det totale 
energibehovet for utleiehytter, boliger og motell skal dekkes av fornybar energi, f. eks 
bioenergi.  

 
§4. Rekkefølgebestemmelser 
 

1. Før drift og utleie av campingplass, hytter og motell skal opprusting og tilsåing av steinfylling 
ved masseuttak være gjennomført. Bruddvegg skal utformes med fylling som beskrevet i 
planbeskrivelse, og maksimalt ha stigning 1:1.5. Terreng skal for øvrig planeres, og uheldige 
sår i landskapet etter tidligere drift skal være reparert og tilsåes før drift igangsettes.   

 
2. Ny avkjøring til Sagodden skal være ombygget iht. Statens Vegvesen vegnormaler før 

byggetillatelser på eiendommen gis.  
 

3. Gangveg skal være ferdig og klar til bruk før boliger tillates bygget, og drift av campingplass 
og utleiehytter igangsettes. 

 
4. Områdene til lek skal opparbeides og klargjøres for bruk før det tillates bygging av boliger, og 

campingplass og utleiehytter kan tas i bruk.  
 

5. De 3 første av utleiehyttene som blir bygget skal ha universell utforming av tomt og bygning 
etter gjeldene lov- og forskrifter.  

 
6. Kravet til energieffektive bygningsløsninger (jf. § 3-8, 2. ledd) skal senest inntre fra 5. 

nyoppsatte bygning, men bør allerede fra startfasen prioriteres, og planlegges med 
helhetlige løsning for flere bygninger.  

 
§5. Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse (tomt 1-3) 
 

1. Det kan settes opp inntil 2 bygninger pr. tomt. Areal på hovedbygning skal ikke overstige BYA 
150 m2. I tillegg kan det oppføres 1 bygning som uthus/ anneks/ garasje. Utendørs parkering 
skal opparbeides til BYA 36 m2. Totalt BYA pr. tomt settes til BYA 210 m2.  

 
2. Hovedmøneretningen skal følge landskapets terrengform (koter). Hovedbygning kan ha 

mønehøyde på inntil 5.5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Uthus/anneks/garasje kan 
ha mønehøyde på inntil 4,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
 

3. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22- og 33 grader. 
 

4. Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at skjemmende skjæringer 
og fyllinger unngås. Fyllingshøyde på ferdig planert tomt skal ikke overstige 1,5m over 
opprinnelig terreng.  
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5. Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området med en enkel- og 
harmonisk utforming. Naturmark skal i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige tilstand 
innenfor tomtene.  
 

6. Boliger og utearealer skal være universell utformet. 
 

7. Bebyggelsen skal videre: 
 

 Oppføres i tre – andre naturmaterialer kan benyttes i tillegg. 

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

 Ha alt treverk utvendig, inkl. tretak, beiset i tjære- og jordfargeskala i mørke nyanser, 
vindskier bør beises i samme farge som vegg. Vinduer og vindskier kan ha avvikende 
farge. 

 

§6. Bebyggelse og anlegg – utleiehytter (hytte 4-6) 
 

1. Innenfor området kan det oppføres inntil tre utleiehytter med BYA 100 m2 pr. bygning. 
Uthus/anneks og/eller garasje tillates ikke. I tillegg skal det avsettes BYA 36 m2 til utendørs 
parkering pr. utleiehytte (2 biloppstillingsplasser). Totalt BYA på området settes til BYA 408 
m2. 

 
2. Hovedmøneretningen skal følge landskapets terrengform (koter). kan ha mønehøyde på 

inntil 4.5 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
 

3. Det er spesielt viktig at bygningene på tomt 4-6 underordner seg landskapet, og at uheldig 
eksponering og silhuettvirkning unngås. Takform avklares i forbindelse med byggemelding, 
men det skal vektlegges god landskapstilpasning.  

 
4. Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at skjemmende skjæringer 

og fyllinger unngås. Fyllingshøyde på ferdig planert tomt skal ikke overstige 1 m over 
opprinnelig terreng. Naturmark skal i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige tilstand  
innenfor tomtene.  
 

5. Bebyggelsen skal videre: 
 

 Oppføres i tre – andre naturmaterialer kan benyttes i tillegg. 

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

 Ha alt treverk utvendig, inkl. tretak, beiset i tjære- og jordfargeskala i mørke nyanser, 
vindskier bør beises i samme farge som vegg. Vinduer og vindskier kan ha avvikende 
farge. 

 

§7. Bebyggelse og anlegg – utleiehytter (hytte 7-9) 
 

1. Innenfor området kan det oppføres inntil tre utleiehytter med BYA 120 m2 pr. bygning. 
Uthus/anneks og/eller garasje tillates ikke. I tillegg skal det avsettes BYA 36 m2 til utendørs 
parkering pr. utleiehytte (2 biloppstillingsplasser). Totalt BYA på området settes til BYA 468 
m2. 
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2. Hovedmøneretningen skal følge landskapets terrengform (koter). kan ha mønehøyde på 
inntil 4.5 m over gjennomsnittlig planert terreng.  

 
3. Det er spesielt viktig at bygningene på tomt 7-9 underordner seg landskapet, og at uheldig 

eksponering og silhouettvirkning unngås 
4. . Takform avklares i forbindelse med byggemelding, men det skal vektlegges god 

landskapstilpasning.  
 

5. Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at skjemmende skjæringer 
og fyllinger unngås. Fyllingshøyde på ferdig planert tomt skal ikke overstige 1 m over 
opprinnelig terreng. Naturmark skal i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige tilstand  
Innenfor tomtene.  
 

6. Bebyggelsen skal videre: 
 

 Oppføres i tre – andre naturmaterialer kan benyttes i tillegg. 

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

 Ha alt treverk utvendig, inkl. tretak, beiset i tjære- og jordfargeskala i mørke nyanser, 
vindskier bør beises i samme farge som vegg. Vinduer og vindskier kan ha avvikende 
farge. 

 

§8. Bebyggelse og anlegg – utleiehytter (hytte 10-12 og 13-15) 
 

1. Innenfor områdene kan det oppføres inntil seks utleiehytter med BYA 120 m2 pr. bygning (tre 
utleiehytter innenfor hvert område). Det tillates uthus, anneks og/eller garasje på totalt BYA 
20 m2. I tillegg skal det avsettes BYA 36 m2 til utendørs parkering pr. utleiehytte (2 
biloppstillingsplasser). Totalt utnytting av området settes til BYA 880 m2.  

 
2. Hovedmøneretningen skal følge landskapets terrengform (koter). Hovedbygning kan ha 

mønehøyde på inntil 5.5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Tilleggsbygninger kan ha 
mønehøyde 4.0 m over gjennomsnittlig planert terreng.  

 
3. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22- og 33 grader. 

 
4. Uheldig eksponering og silhouettvirkning av bygninger skal unngås.  

 
5. Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at skjemmende skjæringer 

og fyllinger unngås. Fyllingshøyde på ferdig planert tomt skal ikke overstige 1.5 m over 
opprinnelig terreng. Naturmark skal i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige tilstand 
innenfor tomtene.  

 
6. Bebyggelsen skal videre: 

 

 Oppføres i tre – andre naturmaterialer kan benyttes i tillegg. 

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

 Ha alt treverk utvendig, inkl. tretak, beiset i tjære- og jordfargeskala i mørke nyanser, 
vindskier bør beises i samme farge som vegg. Vinduer og vindskier kan ha avvikende 
farge. 
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§9. Bebyggelse og anlegg – næring/tjenesteyting  
  

1. Innenfor området kan det oppføres bygning for næring/tjenesteyting, slik som butikk og 
dagligvare, og andre aktiviteter i tilknytning til servicefunksjoner.  

 
2. Totalt BYA på tomten settes til 50 % av tomtearealet. Dette inkluderer nødvendig parkering. - 

min. 1 bilplass pr. 25 m2 salgsflate – beregnet 18 m2 BYA per bil.  
 

3. Bebyggelsen kan oppføres med maks. mønehøyde 9,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng 
til topp møne. 

 
4. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22- og 33 grader.  

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

harmonisk utforming. 
 

Bebyggelsen skal videre: 

 Oppføres i tre – andre naturmaterialer kan benyttes i tillegg. 

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

 Ha alt treverk utvendig, inkl. tretak, beiset i tjære- og jordfargeskala i mørke nyanser, 
vindskier bør beises i samme farge som vegg. Vinduer og vindskier kan ha avvikende 
farge. 

 

§10. Bebyggelse og anlegg – camping/motell  
 

1. Innenfor området kan det parkeres campingvogner og bobiler og/ eller bygges motell. 
 

2. Totalt BYA på tomten settes til 25 % av tomtearealet. Det kan oppføres én eller flere 
bygninger for camping eller motell. Maksimal tillatt størrelse per. bygning settes til BYA 300 
m2.  
 

3. Bebyggelse kan oppføres med maks. mønehøyde 7,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng til 
topp møne. 

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

harmonisk utforming. 
 

Bebyggelsen skal videre: 

 Oppføres i tre – andre naturmaterialer kan benyttes i tillegg. 

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

 Ha alt treverk utvendig, inkl. tretak, beiset i tjære- og jordfargeskala i mørke nyanser, 
vindskier bør beises i samme farge som vegg. Vinduer og vindskier kan ha avvikende 
farge. 

 

§11. Bebyggelse og anlegg – småbåtanlegg og brygger 
 

1. Innenfor området kan det anlegges båtplass og brygger.  
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§12. Bebyggelse og anlegg – lekeplass 
 

1. Det skal vektlegges universell utforming og god tilgjengelighet for lekeplass.  
 

2. Det bør tilrettelegges for lek i naturlige omgivelser og som samtidig er tilpasset omgivelsenes 
kvaliteter (f. eks hinderløype, etc. i naturmark).  
 

3. Lekeplassen skal også ha lekeapparater som tilpasses ulike aldersgrupper. Det skal anlegges 
ballbinge eller balløkke innenfor en av lekeplass områdene.  
 

4. Lekeplassutstyr skal ikke ha en høyde eller utforming som gjør at de skaper uheldige  
silhuett virkninger. 

 
5. Det skal søkes mest mulig bevaring av naturmark rundt lekeapparater, og alle inngrep skal 

skje hensynsfullt.   
 

§13. Grønnstruktur – badeplass 
 

1. Det tillates opparbeiding av terreng og tilkjøring av masse som muliggjør anleggelse av 
badeplass. Området ned til f. eks strand skal være tilgjengelig for allmennheten og gis 
universell utforming.  

 

§14. Grønnstruktur – friområde 
 

1. Innenfor friområder tillates det enkel tilretteleggelse for aktiviteter med tilhørende 
installasjoner, f. eks flyttbar scene/amfi, zipline etc. 
 

2. Det skal tas hensyn til eksiterende landskap ved aktiviteter og/eller installasjoner, og 
eksponering for omgivelsene skal vurderes, herunder negative silhouettvirkning skal unngås. 
Alle terrenginngrep skal skje så hensynsfullt som mulig ved størst mulig bruk av flyttbart 
utstyr til installasjoner (jf. § 12-1).   

 

§15. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veger og annen veggrunn 
 

1. Adkomstveier til bygninger og felles parkeringsplasser skal anlegges skånsomt i terrenget, 
med minst mulig skjæring/fylling. 

 
2. Reguleringsbredde på felles adkomstveier er 5 og 6 m. Veiskulder og grøfter omfattes av 

veiens totale reguleringsbredde.  
 
3. Alle veger og parkeringsplasser skal være universell utformet med fast dekke, og akseptable 

stigningskrav. 
 

4. Område regulert til annen veggrunn omfatter grøftetrase og tekniske installasjoner i 
forbindelse med veg. I sonen for frisikt mot Fv.120 må det ikke være hindringer 0.5 m over 
planum.  
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§16. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – gangveg 
 

1. Gangvei/ sti fra båtplass i vest til den ytterste delen av odden, rundt odden og videre mot 
båtplassen i øst, har en regulert bredde på 3,0 m.  
 

2. Stien skal være universelt utformet slik at personer med funksjonshemning kan ferdes på 
stien og bruke området. 
 

3. Installasjoner som bruer, etc. tillates for å få til en universell utforming, men prinsippene om 
mest mulig skånsomme terrenginngrep og tilpasning til omgivelsene skal alltid ligge til grunn 
for alle inngrep som utføres.    

 
§17. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – parkering 
 

1. Parkeringsplassen skal betjene badeområde, båtutsett og friluftsområder, og skal være 
universelt utformet.  

 

§18. Landbruks-, natur for friluftsformål - friluftsformål  
 

1. Eventuelle lednings- og kabelarbeider skal utføres på en slik måte at det blir minst mulig 
synlige spor etter at arbeidene er utført. 

 
2. Innenfor disse områdene er det viktig at den naturlige vegetasjonen blir mest mulig bevart, 

både som skjerm mellom bygninger og i forhold til omgivelsene – spesielt for å unngå 
uheldige silhuettvirkninger og unødig eksponering av bebyggelsen i landskapet.   

 

§19. Hensynssone – kulturminner og kulturmiljø  
 

 
1. Kulturminner fra 2. verdenskrig på den ytre del av odden tas vare på og gjøres tilgjengelige 

for allmennheten – adkomst og evt. installasjoner skal gis universell utforming.  
 
 
 
30.11.2015 

Vidda Ressurs AS 

Siv. ark Øystein Landsgård  

Landskapsarkitekt Joar-André Halling 

 

 
 


