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Reguleringsbestemmelser for Hagemo  
 
Hagemo (PlanID) 
BYKLE KOMMUNE 

  Reguleringsbestemmelser datert 05.01.2017 
 

 
§ 1.  GENERELT 
    
1.1 Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på 
 plankartet.  
 
1.2 I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6, er arealene innenfor planområdet 
 avsatt til følgende formål: 
  
  
 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5. 1.)                  
 Fritidsbebyggelse-frittliggende  BFF1 – BFF20 
 Fritidsbebyggelse-konsentrert    BFK1 – BFK2 
 Energianlegg    BE1 
 Vannforsyningsanlegg    BVF1 – BVF2 
 Renovasjonsanlegg   BRE1 
  
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5. 2) 
 Kjøreveg     SKV1 – SKV14 
 Annen veggrunn tekniske anlegg  SVT   
  
 Grønnstruktur (pbl § 12-5. 3)            
 Friområde    GF 
 
 LNFR områder (pbl § 12-5.5)  
 Landbruksformål   LL1-LL6  
   
      
 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5.6) 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende  V 
 strandsone      
      
       
 Faresoner 
 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)  H370_1  
 Sone med angitte særlige hensyn   
 Bevaring kulturmiljø   H570_1 – H570_09 
 Sikringssoner 
 Frisiktsoner     H140_1 – H140_3 
 
 
 
 
  
 
§ 2.  BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL § 12-5. 1.  
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2.1 Fritidsbebyggelse – Fellesbestemmelser  
 
2.1.2 Hver fritidsbolig kan ha maks. 1 boenhet. Seksjonering/vertikal deling er ikke tillatt. BYA 
 inkluderer alle bygg og parkeringsplasser pr. eiendom. 
 
2.1.3 Farger og utforming skal være i samsvar med Byggeskikkrettleiar for Bykle 
 kommune.  
 
2.1.4 Høyder på planerte tomter og plassering av bygg skal tilpasses omkringliggende terreng.  
 Hovedbygg skal oppføres med totalhøyde fra innvendig gulv 1. plan til topp møne på maks 
 5,5 meter. Høyde fra innvendig gulv til planert terreng skal ikke være større enn 0,5 m. 
 Gesimshøyde skal ikke overstige 3 meter (gjelder for hovedmøne).    
  
2.1.5 Det kan etableres 1 uthus/anneks pr. tomt på inntil 20 m² og en garasje/carport på inntil 30 
 m². Arealet inngår i det maksimale arealet for tomten. Høyde fra planert terreng til topp 
 utvendig møne skal ikke være høyere enn 3,5 meter og gesimshøgde ikke høyere enn 2,5 
 meter. Garasje/carport/uthus skal være tilpasset bolighuset når det gjelder materialvalg, 
 takform og farge. 
  
2.1.6 Hver boenhet skal ha minimum 2 oppstillingsplasser for bil på egen grunn. Eventuell 
 carport/garasje regnes som 1 plass. Søknad om byggesøknad skal vise plassering av 
 parkeringsplasser.   
 
 
2.3 Fritidsbebyggelse – frittliggende BFF1 – BFF20   
 
2.3.1 Tillatt utnytting er inntil BRA 290 m² per tomt inkludert alle bygninger og parkering.   
 
2.4 Fritidsbebyggelse konsentrert BFK1 – BFK2 
  

2.4.1 Tillatt utnytting er inntil BRA 190 m² per tomt inkludert alle bygninger og parkering. 

   
 
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR § 12-5. 2 
 
3.1  Generelt 
 
3.1.1 På planområdet skal det anlegges kjøreveger og tilhørende infrastruktur som vist i planen. 
 
3.2.2  Innenfor frisiktsoner skal terrenget bli planert slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 
 m over tilstøtende vegs nivå. Beplantning på egen eiendom (ikke hekk eller tre) tillates 
 dersom disse ikke erhøyere enn 0.5 m over tilstøtende vegs nivå.  
 
3.2.3 Byggegrense mot Rv. 9 er 50 meter.   
 
 
3.2 Kjøreveg (SKV1 – SKV14) 
 
3.2.1 Vegene kan gruses eller asfalteres. Veger skal ha god terrengtilpassing og legges mest mulig 
 skånsomt i terrenget.   
 



3 |3  

3.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT) 
 
3.3.1 Områdene annen veggrunn - teknisk anlegg (SVT) kan benyttes som areal for 
 grøfter, sideområder, skråninger, skjæring, fylling eller andre formål knyttet til veg/teknisk 
 infrastruktur. 
 
3.3.2 Områdene SVT kan benyttes som snøopplag. 
 
 
 
§ 4 GRØNNSTRUKTUR (PBL.§12-5.3) 
 
4.1 Friområde GF 
  
4.1.1 På friområdene GF tillates vanlig skjøtsel av trær og vegetasjon. 
 
 
§ 5 Hensynssoner (PBL. §12-6)  
 
 
5.1 Bevaring kulturmiljø H570_1 – H570_10 
 
5.1.1 Kulturminner vernet med sone bevaring kulturmiljø må ikke påvirkes. Kulturminner kan 
 søkes frigitt. 
 
 
 
 


