
Forslag til reviderte bestemmelser for Målselv Fjellandsby

Reguleringsplan Målselv Fjellandsby – planident 19240055

Gjeldende bestemmelser Forslag til revidert 
bestemmelser

Begrunnelse

3.2 Materialbruk
Bygningene skal være kledd med 
materialer med god kvalitet og 
fremstå med avdempete farger mot 
jord, skog og fjell. Formmessig 
åpnes det for varierte uttrykk. Det 
kan benyttes karnapper, takutstikk 
og lignende, men det vil ikke bli 
tillatt overdreven eller overlesset 
bruk av slike arkitektoniske 
elementer. I deler av 
sentrumsområdet kan det benyttes 
malte flater med fargevalg fra 
gammel småby og 
bygdebebyggelse. Takflater skal 
være tekt med kvalitetsmateriale 
som demper fjernvirkningen av 
hyttene. Materialet skal være 
naturmateriale og det er i 
utgangpunktet tillatt med skifer, 
torv og tretak. For deler av 
sentrumsområdet vil det bli tillatt 
kvalitetstak fra mer bygde og 
bymessig byggestil. Det er ikke 

3.2 Materialbruk
Bygningene skal være kledd med 
materialer med god kvalitet og 
fremstå med avdempete farger mot 
jord, skog og fjell. Formmessig 
åpnes det for varierte uttrykk. Det 
kan benyttes karnapper, takutstikk 
og lignende, men det vil ikke bli 
tillatt overdreven eller overlesset 
bruk av slike arkitektoniske 
elementer. I deler av 
sentrumsområdet kan det benyttes 
malte flater med fargevalg fra 
gammel småby og 
bygdebebyggelse. Takflater skal 
være tekt med kvalitetsmateriale 
som demper fjernvirkningen av 
hyttene. Materialet skal være 
naturmateriale og det er i 
utgangspunktet tillatt med skifer, 
torv og tretak, samt moderne 
takmaterialer i matt utførelse og 
avdempete farger mot jord, skog og
fjell. For deler av sentrumsområdet 

Alternative takmaterialer tas inn. 
Krav til matt overflate og 
avdempete farger.



tillatt med parabolantenner, utover 
antenner i fellesanlegg for kabel 
TV.

vil det bli tillatt kvalitetstak fra mer 
bygde- og bymessig byggestil. Det 
er ikke tillatt med parabolantenner, 
utover antenner i fellesanlegg for 
kabel- TV.

3.6 Parkering mv.
I bebyggelsesplan skal det 
fastsettes bestemmelser om 
tilrettelegging for tilkomst med bil 
til hyttene, samt parkering og 
gjesteparkering på den enkelte 
tomt eller i umiddelbar nærhet.

Det skal som hovedregel være 
hovedparkering og gjesteparkering 
knyttet til eller på hver tomt. I 
tillegg skal det knyttet til 
bebyggelsesplanen gjøres konkret 
vurdering av behovet for mindre 
anlegg for felles gjesteparkering.

Ved leilighetsbygg skal det være 
minimums parkeringsdekning på 
1,2 pr. boenhet. (minst 1 p.pl. 
pr.tomt + 1 gjesteparkering .pr. 5). 
Det kan etableres carport ved 
hyttene og kjeller/underjordisk 
parkering eller garasje i 
leilighetsbygg.

3.6 Parkering mv.
I bebyggelsesplan skal det 
fastsettes bestemmelser om 
tilrettelegging for tilkomst med bil 
til hyttene, samt parkering og 
gjesteparkering på den enkelte 
tomt eller i umiddelbar nærhet.

Det skal som hovedregel være 
hovedparkering og gjesteparkering 
knyttet til eller på hver tomt. I 
tillegg skal det knyttet til 
bebyggelsesplanen gjøres konkret 
vurdering av behovet for mindre 
anlegg for felles gjesteparkering.

Ved leilighetsbygg skal det være 
minimums parkeringsdekning på 
1,2 pr. boenhet (minst 1 p.pl. 
pr.tomt + 1 gjesteparkering .pr. 5). 
Det kan etableres carport/garasje 
ved hyttene og kjeller/underjordisk 
parkering eller garasje i 
leilighetsbygg.

Det åpnes for at carporter og 
garasjer kan sidestilles.

6.4 Camping S1
Ved parkeringen på Lorthølmyra 
tillates det camping på 2,1 daa for 

6.4 Camping S1
Se Detaljreguleringsplan for 
caravanplass Målselv Fjellandsby- 

Detaljreguleringsplan for 
Caravanplasser er vedtatt og går 
over området S1. En revisjon av 



kortidsgjester. Det er ikke tillatt 
med permanent oppstilling i mer 
enn 3 uker, samt faste innretninger 
som spikertelt.

Ved parkeringsplassen på 
Lorthølmyra er det tillatt å sette 
opp et bygg for service rettet mot 
skianlegget og campingen. Det kan 
omsøkes å sette opp et mindre 
antall enkle utleiehytter i området.

planid 19242017002, vedtatt av 
Kommunestyret i Målselv, sak 
68/2018, den 12.09.2018.

bestemmelsen vil gjøre planen mer 
leservennlig og vise gjeldende plan 
for området.



Bebyggelsesplan for Sentrumsområdet – planident 19245002
Gjeldende bestemmelser Forslag til revidert 

bestemmelser
3.1.2 Materialbruk
Bygningene skal være kledd med 
materialer av god kvalitet med 
skikkelighet i gjennomføring og 
utførelse av detaljer. De skal 
fremstå med avdempete farger mot 
jord, skog og fjell. Det er egne 
fargebestemmelser for enkelte 
områder. Takflater skal være tekt 
med kvalitetsmateriale som demper
fjernvirkningen av hyttene. 
Materialet skal være naturmateriale
og det er i utgangspunktet tillatt 
med skifer, torv og tretak. Det er 
egne bestemmelser for enkelte av 
områdene, knyttet til Bygda, som 
avviker noe fra 
fellesbestemmelsene samt for 
områder som tillater tilnærmet flate
tak. For de siste tilfellene åpnes det
for takkonstruksjoner som kan 
fordre annet tekke enn tre, torv 
eller skifer. Slikt tekke skal være 
kvalitetstekke og fremstå med 
avdempet farge mot naturfargene i 
området, matt overflate. Det er ikke
tillatt med parabolantenner, ut over
antenner i fellesanlegg for kabel 
TV.

3.1.2 Materialbruk
Bygningene skal være kledd med 
materialer av god kvalitet med 
skikkelighet i gjennomføring og 
utførelse av detaljer. De skal 
fremstå med avdempete farger mot 
jord, skog og fjell. Takflater skal 
være tekt med kvalitetsmateriale 
som demper fjernvirkningen av 
hyttene. Materialet skal være 
naturmateriale og det er i tillatt 
med skifer, torv og tretak, eller 
moderne talmaterialer i matt 
overflate med avdempete farger 
mot jord, skog og fjell. Det er egne 
bestemmelser for enkelte av 
områdene, knyttet til Bygda, som 
avviker noe fra 
fellesbestemmelsene samt for 
områder som tillater tilnærmet flate
tak. For de siste tilfellene åpnes det
for takkonstruksjoner som kan 
fordre annet tekke enn tre, torv 
eller skifer. Slikt tekke skal være 
kvalitetstekke og fremstå med 
avdempet farge mot naturfargene i 
området, matt overflate. Det er ikke
tillatt med parabolantenner, ut over
antenner i fellesanlegg for kabel 



Formmessig åpnes det for varierte 
uttrykk der annet ikke er bestemt. 
Det kan benyttes karnapper, 
takutstikk og lignende, men det vil 
ikke bli tillatt overdreven eller 
overlesset bruk av slike 
arkitektoniske elementer. 
Underjordisk parkering regnes 
normalt ikke inn i byggehøyden.

TV.

Formmessig åpnes det for varierte 
uttrykk der annet ikke er bestemt. 
Det kan benyttes karnapper, 
takutstikk og lignende, men det vil 
ikke bli tillatt overdreven eller 
overlesset bruk av slike 
arkitektoniske elementer. 
Underjordisk parkering regnes 
normalt ikke inn i byggehøyden.

3.1.5 Byggegrenser
Byggegrenser er vist på plankartet.

Carport på den enkelte tomt for 
hytter kan etableres utenfor 
byggegrensen mot nabogrensen 
mot andre fritidseiendommer og 
grøntarealer. Avstand mot ofentlig 
trafikkområder skal være minst 2 
meter forutsatt at carport står 
parallelt med veg.

3.1.5 Byggegrenser
Byggegrenser er vist på plankartet.

Carport/garasje på den enkelte tomt
for hytter kan etableres utenfor 
byggegrensen mot nabogrensen 
mot andre fritidseiendommer og 
grøntarealer. Avstand mot ofentlig 
trafikkområder skal være minst 2 
meter forutsatt at carport/garasje 
står parallelt med veg.

Garasje tas inn i bestemmelsene.

3.1.6 Parkering mv.
Det skal tilrettelegges for atkomst 
med bil til hyttene, samt parkering 
og gjesteparkering på den enkelte 
tomt eller i umiddelbar nærhet.

Parkeringsdekningen skal minimum
være 1,2 pr. boenhet. I sentrum kan
deler av dette løses i fellesanlegg. 

3.1.6 Parkering mv.
Det skal tilrettelegges for atkomst 
med bil til hyttene, samt parkering 
og gjesteparkering på den enkelte 
tomt eller i umiddelbar nærhet.

Parkeringsdekningen skal minimum
være 1,2 pr. boenhet. I sentrum kan
deler av dette løses i fellesanlegg. 

Siste setning slettes. Bygda er 
omregulert fra næringsareal til 
hyttetomter og i henhold til 
detaljreguleringsplan for Bygda 
skal hver tomt ha 
parkeringsdekning til 2 biler.



For bygda skal all parkering løses 
på tilstøtende anlegg.

For Bygda gjelder egen 
reguleringsplan. For Bygda skal all 
parkering løses på tilstøtende 
anlegg.

3.2 S-F1 byggeområde for 
fritidsboliger - Midnattsol 
Panorama 1
Område for fritidsbebyggelse 4,6 
daa.  Maksimal % BRA er 50.  Det 
er tillatt med flere boenheter på 
hver tomt, enten som enkeltstående
hytter eller flere hytter satt 
sammen i tun eller arrondert på 
annen måte i inntil 3 etasjer. 

Området er tilpasset større 
hytteenheter blant annet med 
henblikk på utleie og 
bedriftshyttemarkedet.  Det kan 
etableres tun av frittstående 
enheter på tomtene, eventuelt også 
ved sammenslåing av tomter.  Ved 
slik sammenslåing faller 
byggegrensen ved grenselinjen 
mellom de sammenslåtte tomtene 
bort.

Maks mønehøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng
skal ikke overstige 10 meter.

3.2 S-F1 byggeområde for 
fritidsboliger - Midnattsol 
Panorama 1
Område for fritidsbebyggelse 4,6 
daa.  Maksimal % BRA er 50.  Det 
er tillatt med flere boenheter på 
hver tomt, enten som enkeltstående
hytter eller flere hytter satt 
sammen i tun eller arrondert på 
annen måte i inntil 3 etasjer. 

Området er tilpasset større 
hytteenheter blant annet med 
henblikk på utleie og 
bedriftshyttemarkedet.  Det kan 
etableres tun av frittstående 
enheter på tomtene, eventuelt også 
ved sammenslåing av tomter.  Ved 
slik sammenslåing faller 
byggegrensen ved grenselinjen 
mellom de sammenslåtte tomtene 
bort.

Maks mønehøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng
skal ikke overstige 10 meter.

Garasje tas inn i bestemmelsene.



Maks gesimshøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng
skal ikke overstige 7,5 meter.

Parkering, carport, garasje eller 
innkjørsel til parkering kan være 
lokalisert utenfor byggegrensen 
mot naboeiendom, mot andre 
fritidseiendommer og grøntarealer. 
Avstand til ofentlig trafikkområde 
og felles avkjørsel, skal være minst 
2 m forutsatt at carport står 
parallelt med veg.

Bygninger skal følge terrengets 
naturlige lengderetning.

Arkitekturen i området skal ha preg
av tradisjonell laft eller være en 
samtidsfortolkning av denne i form 
av treverk som materiale.  Utvendig
kledning skal være i trevirke.  
Detaljeringen skal være nøktern, i 
tråd med bestemmelsene i 
reguleringsplanen.  Eksteriørfarger 
skal være fra naturlig gråning til 
mørke valører av brunt til 
svartbrunt.  Dekorfarger skal være 
tradisjonelle nord-norske 
utomhusfarger som for eksempel 
varmrød, okergul og varmhvit.

Maks gesimshøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng
skal ikke overstige 7,5 meter.

Parkering, carport, garasje eller 
innkjørsel til parkering kan være 
lokalisert utenfor byggegrensen 
mot naboeiendom, mot andre 
fritidseiendommer og grøntarealer. 
Avstand til ofentlig trafikkområde 
og felles avkjørsel, skal være minst 
2 m forutsatt at carport/garasje står
parallelt med veg.

Bygninger skal følge terrengets 
naturlige lengderetning.

Arkitekturen i området skal ha preg
av tradisjonell laft eller være en 
samtidsfortolkning av denne i form 
av treverk som materiale.  Utvendig
kledning skal være i trevirke.  
Detaljeringen skal være nøktern, i 
tråd med bestemmelsene i 
reguleringsplanen.  Eksteriørfarger 
skal være fra naturlig gråning til 
mørke valører av brunt til 
svartbrunt.  Dekorfarger skal være 
tradisjonelle nord-norske 
utomhusfarger som for eksempel 
varmrød, okergul og varmhvit.



Dekorfargen skal fremstå avdempet
og balansert i forhold til 
grunnfargen.
Eksisterende vegetasjon og 
terrengform skal bevares utenfor en
avstand på 4 meter fra 
bygningskroppen.  Det skal kunne 
etableres parkering i sokkel, eller 
egne garasjeanlegg.

Terrenginngrep skal utføres med 
minst mulig endring av opprinnelig 
terrengform.  Sår i landskapet 
søkes tilbakeført mot det 
opprinnelige.  I bearbeidinger skal 
det benyttes stedegne materialer 
eller andre kvalitetsmaterialer som 
harmonerer med fjellandskapet i 
farge og overflate.

Dekorfargen skal fremstå avdempet
og balansert i forhold til 
grunnfargen.
Eksisterende vegetasjon og 
terrengform skal bevares utenfor en
avstand på 4 meter fra 
bygningskroppen.  Det skal kunne 
etableres parkering i sokkel, eller 
egne garasjeanlegg.

Terrenginngrep skal utføres med 
minst mulig endring av opprinnelig 
terrengform.  Sår i landskapet 
søkes tilbakeført mot det 
opprinnelige.  I bearbeidinger skal 
det benyttes stedegne materialer 
eller andre kvalitetsmaterialer som 
harmonerer med fjellandskapet i 
farge og overflate.

3.3 S-F2, S-F3, S-F4 
byggeområde for fritidsboliger – 
Midnattsol Panorama 2
Områder for fritidsbebyggelse på 
henholdsvis 10,6, 2,5 og 6,9 daa.  
Maksimal %BRA er 50.

Det er tillatt med flere boenheter på
hver tomt, enten som enkeltstående
hytter eller flere hytter satt 
sammen i tun eller arrondert på 

3.3 S-F2, S-F3, S-F4 
byggeområde for fritidsboliger – 
Midnattsol Panorama 2
Områder for fritidsbebyggelse på 
henholdsvis 10,6, 2,5 og 6,9 daa.  
Maksimal %BRA er 50.

Det er tillatt med flere boenheter på
hver tomt, enten som enkeltstående
hytter eller flere hytter satt 
sammen i tun eller arrondert på 

Garasje tas inn i bestemmelsene. 



annen måte.  

Området er tilpasset større 
hytteenheter blant annet med 
henblikk på utleie og 
bedriftshyttemarkedet.  Det kan 
etableres tun av frittstående 
enheter på tomtene, eventuelt også 
ved sammenslåing av tomter.  Ved 
slik sammenslåing faller 
byggegrensen ved grenselinjen 
mellom de sammenslåtte tomtene 
bort.
Maks mønehøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng
skal ikke overstige 10 meter.  Maks 
gesimshøyde over gjennomsnittlig 
opprinnelig terreng skal ikke 
overstige 7,5 meter.

Bygninger skal følge terrengets 
naturlige lengderetning.  Parkering 
skal være skjult i sokkelen eller i 
garasje.  Garasje kan lokaliseres 
utenfor byggegrensen mot 
naboeiendom, mot andre 
fritidseiendommer og grøntarealer. 
Avstand til ofentlig trafikkområde 
og felles avkjørsel, skal være minst 
2 m forutsatt at carport står 
parallelt med veg.

annen måte.  

Området er tilpasset større 
hytteenheter blant annet med 
henblikk på utleie og 
bedriftshyttemarkedet.  Det kan 
etableres tun av frittstående 
enheter på tomtene, eventuelt også 
ved sammenslåing av tomter.  Ved 
slik sammenslåing faller 
byggegrensen ved grenselinjen 
mellom de sammenslåtte tomtene 
bort.
Maks mønehøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng
skal ikke overstige 10 meter.  Maks 
gesimshøyde over gjennomsnittlig 
opprinnelig terreng skal ikke 
overstige 7,5 meter.

Bygninger skal følge terrengets 
naturlige lengderetning.  Parkering 
skal være skjult i sokkelen eller i 
garasje.  Garasje kan lokaliseres 
utenfor byggegrensen mot 
naboeiendom, mot andre 
fritidseiendommer og grøntarealer. 
Avstand til ofentlig trafikkområde 
og felles avkjørsel, skal være minst 
2 m forutsatt at carport/garasje står
parallelt med veg.



Arkitekturen i området skal ha preg
av tradisjonell laft eller være en 
samtidsfortolkning av denne i form 
av treverk som materiale.  Utvendig
kledning skal være i trevirke. 
Detaljeringen skal være nøktern, i 
tråd med bestemmelsene i 
reguleringsplanen.  Eksteriørfarger 
skal være fra naturlig gråning til 
mørke valører av brunt til 
svartbrunt.  Dekorfarger skal være 
tradisjonelle nord-norske 
utomhusfarger som for eksempel 
varmrød, okergul og varmhvit.
Dekorfargen skal fremstå avdempet
og balansert i forhold til 
grunnfargen.
Eksisterende vegetasjon og 
terrengform skal bevares utenfor en
avstand på 4 meter fra 
bygningskroppen.  Det skal kunne 
etableres parkering i sokkel, eller 
egne garasjeanlegg.
Terrenginngrep skal utføres med 
minst mulig endring av opprinnelig 
terrengform.  Sår i landskapet 
søkes tilbakeført mot det 
opprinnelige.  I bearbeidinger skal 
det benyttes stedegne materialer 
eller andre kvalitetsmaterialer som 
harmonerer med fjellandskapet i 
farge og overflate.

Arkitekturen i området skal ha preg
av 
tradisjonell laft eller være en 
samtidsfortolkning av denne i form 
av treverk som materiale.  Utvendig
kledning skal være i trevirke. 
Detaljeringen skal være nøktern, i 
tråd med bestemmelsene i 
reguleringsplanen.  Eksteriørfarger 
skal være fra naturlig gråning til 
mørke valører av brunt til 
svartbrunt.  Dekorfarger skal være 
tradisjonelle nord-norske 
utomhusfarger som for eksempel 
varmrød, okergul og varmhvit.
Dekorfargen skal fremstå avdempet
og balansert i forhold til 
grunnfargen.
Eksisterende vegetasjon og 
terrengform skal bevares utenfor en
avstand på 4 meter fra 
bygningskroppen.  Det skal kunne 
etableres parkering i sokkel, eller 
egne garasjeanlegg.
Terrenginngrep skal utføres med 
minst mulig endring av opprinnelig 
terrengform.  Sår i landskapet 
søkes tilbakeført mot det 
opprinnelige.  I bearbeidinger skal 
det benyttes stedegne materialer 
eller andre kvalitetsmaterialer som 
harmonerer med fjellandskapet i 



farge og overflate.

3.6 F1b-F1, F1b-F2, F1b-F3 
byggeområder for fritidsboliger
I områdene kan det oppføres 
fritidsboliger.
Enhetene kan oppføres innenfor 
byggegrensene for den enkelte 
tomt.

3.6.1Utnyttelsesgrad
For regulerte hyttetomter kan det 
bygges en boenhet med grad av 
utnytting satt til BRA = 200 m2.  
BRA skal fordeles som følger: 

 Hovedhytte: Inntil 150 m2 
BRA

 Anneks: Inntil 20 m2 BRA
 Biloppstillingsplass: 
Inntil 30 m2 BRA

På området for biloppstillingsplass 
kan det bygges en carport. Carport 
defineres som parkeringsplass for 
bil med tak og maksimum 2 lukkede
vegger. 

Følgende tomter er unntatt fra 
byggebegrensningene mht antall m2

i punkt 3.6.1:
Gnr/bnr: 25/191, 25/192, 25/196,
Samlet % BRA for den enkelte tomt 

3.6 F1b-F1, F1b-F2, F1b-F3 
byggeområder for fritidsboliger
I områdene kan det oppføres 
fritidsboliger.
Enhetene kan oppføres innenfor 
byggegrensene for den enkelte 
tomt.

3.6.1Utnyttelsesgrad
For regulerte hyttetomter kan det 
bygges en boenhet med grad av 
utnytting satt til BRA = 200 m2.  
BRA skal fordeles som følger: 

 Hovedhytte: Inntil 150 m2 
BRA

 Anneks: Inntil 20 m2 BRA
 Biloppstillingsplass: 
Inntil 30 m2 BRA

På området for biloppstillingsplass 
kan det bygges en carport/garasje. 
Carport defineres som 
parkeringsplass for bil med tak og 
maksimum 2 lukkede vegger. 

Følgende tomter er unntatt fra 
byggebegrensningene mht antall m2

i punkt 3.6.1:
Gnr/bnr: 25/191, 25/192, 25/196,
Samlet % BRA for den enkelte tomt 

Garasje tas inn i bestemmelsene. 



skal ikke overstige 30% regnet av 
den enkelte tomts totale areal.  Det 
er tillatt å føre opp hytter med to 
boenheter på disse eiendommene.

skal ikke overstige 30% regnet av 
den enkelte tomts totale areal.  Det 
er tillatt å føre opp hytter med to 
boenheter på disse eiendommene.

3.8 S-F/FO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, samt S-
Forsamlingslokale ”BYGDA”
Se privat Bebyggelsesplan for 
bygda, del av sentrum, Målselv 
Fjellandsby.  Vedtatt av det faste 
utvalg for plansaker 10.06.2009, PS
11/2009.

3.8 S-F/FO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, samt S-
Forsamlingslokale ”BYGDA”
Se Detaljreguleringsplan for Bygda,
planid 19242018001. privat 
Bebyggelsesplan for bygda, del av 
sentrum, Målselv Fjellandsby.  
Vedtatt av det faste utvalg for 
plansaker 10.06.2009, PS 11/2009.

Revisjon basert på 
detaljreguleringsplan for Bygda

§4 OFFENTLIGE 
TRAFIKKOMRÅDER
Områder til å anlegge kjøreveg, 
annen veigrunn og gang og 
sykkelvei, i henhold til 
bebyggelsesplankartet.  Ved Bygda 
er det lokalisert ofentlig parkering,
P1, (kode 333) som skal ivareta 
nærparkeringen til Bygda.

§4 OFFENTLIGE 
TRAFIKKOMRÅDER
Områder til å anlegge kjøreveg, 
annen veigrunn og gang og 
sykkelvei, i henhold til 
bebyggelsesplankartet.  Ved Bygda 
er det lokalisert ofentlig parkering,
P1 som skal dekke behovene for 
leilighetene i Rognebærveien 
40, 42, 43 og 44, samt 
gjesteparkering for Bygda, 
Aurora Park og brukere av 
skiløypa. (kode 333) som skal 
ivareta nærparkeringen til Bygda.

Revisjon basert på 
detaljreguleringsplan for Bygda



6.2 Friområde i sjø og ved 
vassdrag
Kunstig anlagt kanal og dam.  
Anlegget kan benyttes til 
isaktiviteter i vinterhalvåret.

6.2   Friområde i sjø og ved 
vassdrag

Kunstig anlagt kanal og dam.  
Anlegget kan benyttes til 
isaktiviteter i vinterhalvåret.

Forslaget om kunstig kanal og dam 
er ikke videreført i 
detaljreguleringsplan for Bygda. 
Paragrafen slettes.

Bebyggelsesplan for feltene F1-1 tom F1-15 og F2-1 tom F2-13 – planident 19245004
Gjeldende bestemmelser Forslag til revidert bestemmelser
3.2 Materialbruk
Bygningene skal være kledd med 
materialer med god kvalitet og 
fremstå med avdempete farger mot 
jord, skog og fjell. Takflater skal 
være tekt med kvalitetsmateriale 
som demper fjernvirkningen av 
hyttene. Materialet skal være 
naturmateriale og det er i 
utgangpunktet tillatt med skifer, 
torv og tretak. Det er ikke tillatt 
med parabolantenner, ut over 
antenner i fellesanlegg for kabel 
TV.

3.2 Materialbruk
Bygningene skal være kledd med 
materialer med god kvalitet og 
fremstå med avdempete farger mot 
jord. Skog og fjell. Takflater skal 
være tekt med kvalitetsmateriale 
som demper fjernvirkningen av 
hyttene. Materialet skal være 
naturmateriale som skifer, torv og 
tretak, eller moderne takmaterialer 
i matt overflate med avdempete 
farger mot jord, skog og fjell. Det er
ikke tillatt med parabolantenner, ut 
over antenner i fellesanlegg for 
kabel TV.

Alternative takmaterialer tas inn. 
Krav til matt overflate og 
avdempete farger.

3.4 Utnyttelsesgrad
For regulerte hyttetomter kan det 
bygges en boenhet med grad av 

3.4 Utnyttelsesgrad
For regulerte hyttetomter kan det 
bygges en boenhet med grad av 

Garasje tas inn i bestemmelsene.



utnytting satt til BRA = 200 m2.  
BRA skal fordeles som følger: 

 Hovedhytte: Inntil 150 
m2 BRA

 Anneks: Inntil 20 m2 
BRA

 Biloppstillingsplass: 
Inntil 30 m2 BRA

På området for biloppstillingsplass 
kan det bygges en carport.  Carport
defineres som parkeringsplass for 
bil med tak og maksimum 2 lukkede
vegger.

Følgende tomter er unntatt fra 
byggebegrensningene mht antall 
m2:

Gnr/bnr: 25/55, 29/73, 29/105, 
25/100, 29/101, 29/102, 25/148, 
25/109, 25/157, 25/141, 25/153, 
29/127, 25/133, 25/134, 25/91, 
25/92, 25/135, 25/136, 25/159, 
25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 
25/37, 25/38, 24/41, 25/42, 25/44, 
25/45, 25/155, 29/159, 25/48, 
25/50, 25/51.

Samlet % BRA for den enkelte tomt 
skal ikke overstige 30% regnet av 

utnytting satt til BRA = 200 m2.  
BRA skal fordeles som følger: 

 Hovedhytte: Inntil 150 
m2 BRA

 Anneks: Inntil 20 m2 
BRA

 Biloppstillingsplass: 
Inntil 30 m2 BRA

På området for biloppstillingsplass 
kan det bygges en carport/garasje.  
Carport defineres som 
parkeringsplass for bil med tak og 
maksimum 2 lukkede vegger.

Følgende tomter er unntatt fra 
byggebegrensningene mht antall 
m2:

Gnr/bnr: 25/55, 29/73, 29/105, 
25/100, 29/101, 29/102, 25/148, 
25/109, 25/157, 25/141, 25/153, 
29/127, 25/133, 25/134, 25/91, 
25/92, 25/135, 25/136, 25/159, 
25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 
25/37, 25/38, 24/41, 25/42, 25/44, 
25/45, 25/155, 29/159, 25/48, 
25/50, 25/51.

Samlet % BRA for den enkelte tomt 
skal ikke overstige 30% regnet av 



den enkelte tomts totale areal.  Det 
er tillatt å føre opp hytter med to 
boenheter på disse eiendommene.
For følgende gnr/bnr kan det også 
(inntatt fra formannskapets vedtak 
20.02.2008, sak 9/2008 og 
09.04.2008 sak 19/2008) etableres 
to boenheter på en tomt i form av 
tvillinghytter eller lignende:

Gnr/bnr: 29/138, 29/131, 29/59, 
29/144, 29/106, 29/85, 29/87, 29/88
og 25/145, 29/27, 29/32, 29/34, 
29/35, 29/36, 29/60, 29/76, 29/78, 
29/139 

Samlet % BRA for den enkelte tomt 
skal ikke overstige 30% regnet av 
den enkelte tomts totale areal.

For felt F2-8a og F2-9 gjelder 
følgende spesielle bestemmelser: 

I området kan det oppføres 
fritidsboliger i leilighetsbygg.  
Leilighetbygget må realiseres 
innenfor byggegrensen.  
Leilighetsbygget kan ha form av et 
tradisjonelt leilighetsbygg, eller et 
sammenbygget tun.

I tilknytning til hver boenhet kan 

den enkelte tomts totale areal.  Det 
er tillatt å føre opp hytter med to 
boenheter på disse eiendommene.
For følgende gnr/bnr kan det også 
(inntatt fra formannskapets vedtak 
20.02.2008, sak 9/2008 og 
09.04.2008 sak 19/2008) etableres 
to boenheter på en tomt i form av 
tvillinghytter eller lignende:

Gnr/bnr: 29/138, 29/131, 29/59, 
29/144, 29/106, 29/85, 29/87, 29/88
og 25/145, 29/27, 29/32, 29/34, 
29/35, 29/36, 29/60, 29/76, 29/78, 
29/139 

Samlet % BRA for den enkelte tomt 
skal ikke overstige 30% regnet av 
den enkelte tomts totale areal.

For felt F2-8a og F2-9 gjelder 
følgende spesielle bestemmelser: 

I området kan det oppføres 
fritidsboliger i leilighetsbygg.  
Leilighetbygget må realiseres 
innenfor byggegrensen.  
Leilighetsbygget kan ha form av et 
tradisjonelt leilighetsbygg, eller et 
sammenbygget tun.

I tilknytning til hver boenhet kan 



det oppføres anneks/uthus/skibod. 

Det skal etableres hovedparkering 
og en andel av gjesteparkering på 
tomten.  Felles gjesteparkering er 
ved avkjørsel veg A 13.

BRA for tomtene skal ikke overstige
40 %.
Maksimal gesimshøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng
for bygget er på 12 m og maksimal 
mønehøyde over gjennomsnittlig 
opprinnelig terreng er på 14 meter.

Det kan maksimalt etableres 18 
boenheter i felt F2-8a og 9 
boenheter i felt F2-9 i 
leilighetsbyggene.

det oppføres anneks/uthus/skibod. 

Det skal etableres hovedparkering 
og en andel av gjesteparkering på 
tomten.  Felles gjesteparkering er 
ved avkjørsel veg A 13.

BRA for tomtene skal ikke overstige
40 %.
Maksimal gesimshøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng
for bygget er på 12 m og maksimal 
mønehøyde over gjennomsnittlig 
opprinnelig terreng er på 14 meter.

Det kan maksimalt etableres 18 
boenheter i felt F2-8a og 9 
boenheter i felt F2-9 i 
leilighetsbyggene.

3.5 Byggegrenser
Enhetene skal oppføres innenfor 
byggegrensene for den enkelte 
tomt.

Carport på den enkelte tomt kan 
etableres utenfor byggegrensen 
mot nabogrensen mot andre 
fritidseiendommer og grøntarealer. 
Avstand mot ofentlig 
trafikkområder og felles avkjørsel 
skal være minst 2 meter forutsatt at
carport står parallelt med veg.

3.5 Byggegrenser
Enhetene skal oppføres innenfor 
byggegrensene for den enkelte 
tomt.

Carport/garasje på den enkelte tomt
kan etableres utenfor byggegrensen
mot nabogrensen mot andre 
fritidseiendommer og grøntarealer. 
Avstand mot ofentlig 
trafikkområder og felles avkjørsel 
skal være minst 2 meter forutsatt at
carport står parallelt med veg.

Garasje tas inn i bestemmelsene.



Bebyggelsesplan for felt F2A – planident 19245005
Gjeldende bestemmelser Forslag til revidert bestemmelser
3.2 Materialbruk
Bygningene skal være kledd med 
materialer med god kvalitet og 
fremstå med avdempete farger mot 
jord, skog og fjell. Takflater skal 
være tekt med kvalitetsmateriale 
som demper fjernvirkningen av 
hyttene. Materialet skal være 
naturmateriale og det er i 
utgangpunktet tillatt med skifer, 
torv og tretak. Det er ikke tillatt 
med parabolantenner, ut over 
antenner i fellesanlegg for kabel 
TV.

Det skal søkes å oppnå en god 
harmonisering mellom nabohytter 
og innad i feltene.

Formmessig åpnes det for varierte 
uttrykk. Det kan benyttes 
karnapper, takutstikk og lignende, 
men det vil ikke bli tillatt 
overdreven eller overlesset bruk av 
slike arkitektoniske elementer. 

3.2 Materialbruk
Bygningene skal være kledd med 
materialer med god kvalitet og 
fremstå med avdempete farger mot 
jord. Skog og fjell. Takflater skal 
være tekt med kvalitetsmateriale 
som demper fjernvirkningen av 
hyttene. Materialet skal være 
naturmateriale som skifer, torv og 
tretak, eller moderne takmaterialer 
i matt overflate med avdempete 
farger mot jord, skog og fjell. Det er
ikke tillatt med parabolantenner, ut 
over antenner i fellesanlegg for 
kabel TV.

Det skal søkes å oppnå en god 
harmonisering mellom nabohytter 
og innad i feltene.

Formmessig åpnes det for varierte 
uttrykk. Det kan benyttes 
karnapper, takutstikk og lignende, 
men det vil ikke bli tillatt 
overdreven eller overlesset bruk av 
slike arkitektoniske elementer. 

Alternative takmaterialer tas inn. 
Krav til matt overflate og 
avdempete farger



3.4 Utnyttelsesgrad
For regulerte hyttetomter kan det 
bygges en boenhet med grad av 
utnytting satt til BRA = 200 m2. 
BRA skal fordeles som følger:

 Hovedhytte: Inntil 150 m2 
BRA

 Anneks: Inntil 20 m2 BRA
 Biloppstillingsplass: Inntil 30 

m2 BRA

På området for biloppstillingsplass 
kan det bygges en carport. Carport 
defineres som parkeringsplass for 
bil med tak og maksimum 2 lukkede
vegger. 

3.4 Utnyttelsesgrad
For regulerte hyttetomter kan det 
bygges en boenhet med grad av 
utnytting satt til BRA = 200 m2. 
BRA skal fordeles som følger:

 Hovedhytte: Inntil 150 m2 
BRA

 Anneks: Inntil 20 m2 BRA
 Biloppstillingsplass: Inntil 30 

m2 BRA

På området for biloppstillingsplass 
kan det bygges en carport/garasje. 
Carport defineres som 
parkeringsplass for bil med tak og 
maksimum 2 lukkede vegger.

Garasjer tatt inn i bestemmelsene.

3.5 Byggegrenser
Enhetene skal oppføres innenfor 
byggegrensene for den enkelte 
tomt.

Carport på den enkelte tomt kan 
etableres utenfor byggegrensen 
mot nabogrensen mot andre 
fritidseiendommer og grøntarealer. 
Avstand mot ofentlig 
trafikkområder og felles avkjørsel 
skal være minst 2 meter forutsatt at
carport står parallelt med veg.

3.5 Byggegrenser
Enhetene skal oppføres innenfor 
byggegrensene for den enkelte 
tomt.

Carport/garasje på den enkelte tomt
kan etableres utenfor byggegrensen
mot nabogrensen mot andre 
fritidseiendommer og grøntarealer. 
Avstand mot ofentlig 
trafikkområder og felles avkjørsel 
skal være minst 2 meter forutsatt at
carport står parallelt med veg.

Garasje tas inn i bestemmelsene.



Detaljreguleringsplan for Bygda- planident 192420018001
Gjeldende bestemmelser Forslag til revidert 

bestemmelser
3.1.4 Utnyttelsesgrad 

For regulerte hytetooter kan det bygges en 

boenhet oed grad av utnytng sat  l l B = 

200 o2. l B skal fordeles soo følger: 

 Hovedhyte: Inn l 150 o2 l B 

 Bnneks: Inn l 20 o2 l B 

 lilopps llingsplass: Inn l  30 o2 l B 

Saolet % l B for den enkelte toot skal ikke 

overs ge  30% regnet av den enkelte toots 

totale areal.

På oorådet for bilopps llingsplass kan det 

bygges en carport. Carport defneres soo 

parkeringsplass for bil oed tak og oaksiouo

2 lukkede vegger.

3.1.4 Utnyttelsesgrad 

For regulerte hytetooter kan det bygges en 

boenhet oed grad av utnytng sat  l l B = 

200 o2. l B skal fordeles soo følger: 

 Hovedhyte: Inn l 150 o2 l B 

 Bnneks: Inn l 20 o2 l B 

 lilopps llingsplass: Inn l  30 o2 l B 

Saolet % l B for den enkelte toot skal ikke 

overs ge  30% regnet av den enkelte toots 

totale areal.

På oorådet for bilopps llingsplass kan det 

bygges en carport/garasje. Carport defneres 

soo parkeringsplass for bil oed tak og 

oaksiouo 2 lukkede vegger.

Garasje tas inn i bestemmelsene.

3.1.5 Byggegrenser 

Enhetene skal oppføres innenfor 

byggegrensene for den enkelte toot. 

Carport på den enkelte toot kan etableres 

utenfor byggegrensen oot nabogrensen oot 

andre fri dseiendoooer og grøntarealer. 

Bvstand oot ofentlige trafkkooråder og 

felles avkjørsel skal være oinst 2 oeter 

3.1.5 Byggegrenser 

Enhetene skal oppføres innenfor 

byggegrensene for den enkelte toot. 

Carport/garasje på den enkelte toot kan 

etableres utenfor byggegrensen oot 

nabogrensen oot andre fri dseiendoooer 

og grøntarealer. Bvstand oot ofentlige 

trafkkooråder og felles avkjørsel skal være 



forutsat at carport står parallelt oed veg. oinst 2 oeter forutsat at carport/garasje 

står parallelt oed veg. 
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