
Detaljregulering for del av Dyregrenda (nord), PlanID: 201611 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Hovden i Bykle kommune 
Vedtatt: 22.10.2018, KS-sak 97/18 

 

§0  Formålet med planen 
Formålet med reguleringsplanen er å åpne opp for fortetting av det eksisterende hytteområdet 

Dyregrenda, med en miljømessig riktig arealutnytting og en optimalisering av eksisterende 

infrastruktur. Samtidig tillater man et større bruksareal for nye og eksisterende hytter, og tillater 

uthus/garasje. Planen skal ivareta hensynet til blå- og grøntstruktur, samt ivareta hensynet til 

kulturminner.   

 

§1 Reguleringsformål 
Arealet innenfor plangrensen er regulert til følgende formål 

§1.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. §12-5 nr. 1) 

 - BFR Fritidsbebyggelse (1120) 

 - BRE Renovasjonsanlegg (1550) 

§1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5 nr. 2) 

 - SV Veg (2010) 

 - SKV Kjøreveg (2011) 

 - SF Fortau (2012) 

 - SVG Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

 - SPP Parkeringsplasser (2082) 

§1.3  Grønnstruktur 

 - GTD Turdrag (3030) 

 - GN Naturområde – grønnstruktur (3020) 

§1.4  Landbruks- natur og friluftsformål 

 -LKM Vern av kulturmiljø eller kulturminne (5600) 

§1.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl. §12-5 nr. 6) 

 - VNV Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 

§1.6 Hensynssoner i reguleringsplan (pbl. §12-6) 

 - H 140 Frisiktsone – Frisikt 



 - H 320 Flomfare 

 - H 430 Rekkefølgekrav infrastruktur 

 - H 570 Bevaring kulturmiljø 

 - H730  Båndlegging etter lov om kulturminner 

§1.7 Bestemmelsesområder (pbl. §12-7) 

 - #1-7 Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer 

 

§2  Felles bestemmelser 
 

§2.1 Kulturminner 

Dersom det under arbeider innenfor planområdet skulle dukke opp gjenstander eller spor fra 

eldre tid, skal arbeidet stanses straks og man skal snarest sende melding til regionale 

kulturminnemyndigheter jf. kulturminneloven §8 andre ledd. 

 
De automatisk fredete kulturminnene, slaggforekomst (id.99105), kullgroper (id.98969, 

98934, 99390, 99389, 99397) og sikringssonen til en kullgrop (id.99290), markert som 

bestemmelsesområde #1 - 7 i plankartet, kan fjernes uten arkeologiske undersøkelser. 

 

§2.2 Plassering av bygg i terreng 

Høyder på tomtene og plassering av bygg skal være tilpasset naturlig terreng på tomt og i 
landskapet. Bygningene skal plasseres slik at de bryter minst mulig med landskapet i 
området. Terreng før og etter tiltaket skal fremkomme på snitt- og fasadetegninger. 
 

§2.3 Vann avløp og renovasjon 

Nye enheter skal være tilkoblet vann- og avløpsnett. Enhetene skal inngå i kommunal 

renovasjonsordning, jf. område f_BRE. 

 

§2.4 Byggehøyder 

Mønehøyder skal måles fra ferdig innvendig gulv. 

For areal avsatt til fritidsboliger (BFR) skal mønehøyde for fritidsboliger ikke overstige 6,0m 

målt fra ferdig innvendig gulv 1.etasje. For hytter på delfelt BFR5A, BFR6, BFR7, BFR8, BFR9, 

BFR10A, BFR11A, BFR16 og BFR17 som ligger ut mot vei kan mønehøyden for fritidsboliger 

ikke overstige 6,5m. Det tillates ikke underetasje på flate tomter. For tomter med større 

terrengfall enn 1:4 kan fritidsboliger oppføres med underetasje. Maks mønehøyde for 

fritidsboliger med underetasje er 5,5 meter målt fra ferdig innvendig gulv i 1. etasje. 

Ringmur kan ikke være høyere enn 0,5m. 



Uthus og frittliggende garasje skal ha maks mønehøyde 4,0m målt fra ferdig innvendig gulv. 

Byggene skal plasseres innenfor byggegrenser for delfeltet. 

 

§2.5 Krav til søknad 

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak eller rammesøknad skal det leveres situasjonsplan 

for delfeltet i målestokk 1:500, som på en tydelig måte skal vise tiltaket/bygninger og anlegg 

sin plassering og utforming. Det skal oppgis kotehøyder for eksisterende og opparbeidet 

terreng med høydeplasseringer, samt eventuelle brannskiller. Situasjonsplan skal vise 

tilkomst, avkjøring og parkering, samt eventuelle fyllinger og skjæringer, murer, trapper mv. 

Situasjonsplanen som følger rammesøknaden skal illustreres med fotomontasje/ perspektiv-

tegninger. 

 

§2.5.1 Krav til utarbeidelse av tekniske planer 

Sammen med søknad om tekniske anlegg (veg, vann og avløp, renovasjon og ev.andre 

installasjoner) skal det foreligge en teknisk plan for planområdet godkjent av Bykle 

kommune. Nye tekniske anlegg skal være i henhold til VA-normen i Bykle kommune. Planen 

skal dokumentere tilstrekkelig kapasitet til vann, avløp og brannvann i forhold til 

eksisterende kommunale ledningsnett og kapasitet. Løsning for vann og avløp skal vise 

ledningstraseer med tilkoblingspunkter. Teknisk plan skal der det er relevant vise kabler, 

brannvann og overvannshåndtering. 

Det må dokumenteres håndtering av overvann i tekniske planer, slik at planområdet med 

tilhørende delfelt ikke har større avrenning etter utbygging enn før utbygging. Beregningene 

som legges til grunn for beregning av mengder vann etter utbygging skal også inkludere 

klimapåslag. 

 

§2.6 Tekniske anlegg 

Det er mulig å etablere kommunaltekniske og andre tekniske anlegg, som kabelskap, 

ledningsnett for strøm, ledninger for vann og avløp, brannhydranter, pumpestasjoner, 

trykkforsterkere o.l, samt annet utstyr som er nødvendig for å kunne opprettholde god 

teknisk drift. Dette kan plasseres innenfor areal til annen veggrunn – grøntareal (SVG), 

(primært); eller fritidsbebyggelse BFR (sekundært). Anleggene skal ikke hindre sikt i siktsoner. 

Strøm-, fiber-, telefon- og TV-kabler skal i størst mulig grad samordnes med andre tekniske 

anlegg. 

Anlegg i bakken kan ikke, uten særskilt avtale med anleggseier og kommune, overbygges 

med anlegg og bygninger som vanskeliggjør vedlikehold o.l. Der anlegg i bakken ikke er 

overdekt av teknisk infrastruktur, skal traseer revegeteres. 

Dersom nye bygninger eller anlegg kommer i konflikt med eksisterende vann- og 

avløpsledninger, kan disse etter avtale med anleggseier flyttes. Tiltakshaver skal koste flytting 

av ledninger. 

 



§2.7 Branntekniske krav 

Plassering av nye fritidsboliger med avstand mindre enn 8m mellom enhetene utløser krav 

om brann-skille for ny enhet. Vannforsyning/brannvann skal være i henhold til forskrift om 

brannforebygging og krav i gjeldende byggeteknisk forskrift. 

 

 

§3 Områder for bebyggelse og anlegg 
 

§3.1 Fellesbestemmelser 

§3.1.1 Nye bygg skal ha gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til bygningen sin 

 funksjon, sine bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

Nye bygninger som er sammenbygde eller består av flere enheter, skal ha samme farge og en 

samstemt materialbruk på tak og vegger. Ytterkledning skal bestå av tre, eventuelt i 

kombinasjon med naturstein. Det skal benyttes torvtak på nye, frittstående bygninger. 

Nye bygg skal ha naturfarge i tråd med Bykle kommunes byggeskikks veileder. 

§3.1.2 Nye bygg skal ha takvinkel mellom 20 og 35 grader. Takvinkel på eksisterende 

 fritidsbebyggelse kan videreføres ved tilbygg eller påbygg og ved uthus og garasjer. Valmtak 

 og flatt tak er ikke tillatt. Kvist og takoppløft kan tillates, men skal ikke overstige maks 

 mønehøyder. Kvist og takoppløft tillates på inntil 1/3 av takflata. 

Terrasser skal ikke være høyere enn 1,0m over eksisterende- eller godkjent planert terreng. 

Rekkverk må være tilpasset hyttevegg og ikke være høyere enn 0,9m. 

Levegger er tillat inntil 3,0m sammenbygd med hovedbygning. Maks høyde for levegg er 

1,8m. Levegger kan ikke være frittstående. Gjerder tillates ikke. 

§3.1.3 Eksisterende bygninger, slik de er godkjente av Bykle kommune, kan videreføres i 

 reguleringsplanen. 

§3.1.4 Alle tomter skal ha godkjent adkomst. For hver enhet skal det avsettes to (2) 

 biloppstillingsplasser på 20m2 per plass. Disse kan plasseres i garasje/carport. 

 

§3.2 Områder for fritidsbebyggelse 

§3.2.1 Innenfor områdene BFR kan det oppføres fritidsboliger med en eller to bruksenheter. Maks 

BRA for frittliggende fritidsbolig med en bruksenhet er 250m2. For fritidsboliger med to 

bruksenheter er maks BRA = 350m2. 

§3.2.2  Det kan oppføres uthus eller frittliggende garasje. Uthus kan ha maks  BRA =  20m2. 

Frittliggende carport/garasje kan ha maks BRA= 40m2. Det kan oppføres, inkludert 

fritidsbolig, til sammen to bygninger per eiendom. 

§3.2.3 Delfeltene BFR1-BFR17 kan deles opp i tomter. Det tillates maks antall tomter og antall 

 bruksenheter per delfelt som oppgitt i tabellen under: 



Delfelt Maks antall tomter Maks antall 
bruksenheter 

Størrelse areal 
som tilhører 
hovedeiendom 
(BFR + annet 
areal) 

BFR1 6 6 5393m2 

BFR2 5 5 3151m2 

BFR3 6 6 3819m2 

BFR4 6 6 4158m2 

BFR5A 4 4 2204m2 

BFR5B 3 3 2525m2 

BFR6 5 5 3361m2 

BFR7 6 6 4053m2 

BFR8 6 6 3547m2 

BFR9 6 6 4711m2 

BFR10A 3 3 2159m2 

BFR10B 2 2 1281m2 

BFR11A 3 3 1861m2 

BFR11B 2 2 1294m2 

BFR12A. 2 2 1164m2 

BFR12B 3 3 2097m2 

BFR13A 2 2 1399m2 

BFR13B 4 4 2410m2 

BFR14A 2 2 1909m2 

BFR14B 2 2 1753m2 

BFR15A 1 1 501m2 

BFR15B 5 5 3646m2 

BFR16 4 5 4099m2 

BFR17 5 5 5126m2 

Sum 93 94  

 

§3.2.4 Byggehøyder for delfeltene er oppgitt i tabellen under. De oppgitte høydene er maks og 

 minimumshøyder for ferdig innvendig gulv 1.etasje. Avvik skal vurderes av kommunen i 

 hvert tilfelle i forbindelse med byggesaken. 

Delfelt Maks høyde ferdig innvendig 
gulv 1.etg (kotehøyde i m.o.h) 

Minimum høyde ferdig 
innvendig gulv 1.etg 
(kotehøyde i m.o.h) 

BFR1  
+ 802,5 

+800,0 

BFR2 + 801,5 +800,0 

BFR3 + 801,5 +799,0 

BFR4 + 798,0 +797,0 

BFR5A +797,0  +795,5 

BFR5B +797,0 +795,5 

BFR6 + 797,5 +795,5 

BFR7 + 797,5  

BFR8 + 797,5  

BFR9 + 797,5  

BFR10A +799,0  



BFR10B +804,0 +801,5 

BFR11A +802,0  

BFR11B +805,0 +803,0 

BFR12A +806,0  

BFR12B +805,5  

BFR13A +799,0  

BFR13B +800,5  

BFR14A +810,5  

BFR14B +808,0  

BFR15A +799,0  

BFR15B +810,0  

BFR16 +805,0  

BFR17 +806,0  

 

§3.3 Område for renovasjon – f_BRE 

Område f_BRE er avsatt som område for renovasjon. I området skal det oppføres bygninger og 

anlegg for levering av avfall. Området er felles for alle tomtene innenfor planområdet. 

Bygning skal være tilpasset formålet og kan ha ei grunnflate på inntil 65m2. Området kan bebygges 

helt ut til formålsgrense. 

Maks mønehøyde =3,5m, gesimshøyde maks 2,5m. 

 

§4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

§4.1 Veier og parkeringsplasser i området som har eierform felles (f_) er felles for alle delfelt

 innenfor planområdet, og skal sikre atkomst til eksisterende og nye eiendommer. Disse skal 

 opparbeides slik vist i planen. 

§4.1 Veier  

§4.1.1 Kjøreveier (f_SKV2 og f_SKV3) er hovedatkomstveier i planen. Felles veier i planen

 (f_SV1-  f_SV3) er mindre tilkomstveier til eiendommene. 

§4.1.2 SKV1 er hovedveier og skal opparbeides i tråd med kommunale standarder. 

 

§4.2 Parkering 

§4.2.1 Parkeringsplass SPP2 er dedikert til parkering for delområde BFR6. 

 

§4.3 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)  

§4.3.1 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) kan benyttes til snøopplag og grøfter. Innenfor formålet 

 er det mulig å etablere anlegg for tekniske innretninger som kabler, vann og avløp. Tiltak og 

 snøopplag skal ikke hindre sikt i frisiktsoner.  



§4.3.2 Det er tillatt å krysse SVG med avkjørsler til nye tomter. Nye avkjørsler kan ha maks 

 bredde 6,0m og skal søkes om og vises på tegninger i forbindelse med tekniske planer og 

 søknad om tillatelse til  tiltak. Der dette er mulig skal avkjørsler for flere tomter samles slik at 

 antallet avkjørsler blir så lavt som mulig. Annen veggrunn kan ikke benyttes til parkering. 

§4.3.3 Ved nødvendige inngrep skal synlige sår i terrenget avbøtes og tilplantes eller tilsåes med 

 stedegne planteslag snarest mulig etter opparbeidelse. 

 

§4.4 Fortau (SF) 

§4.4.1 Fortau (SF1-5) skal opparbeides i god kommunal standard og i samsvar med Statens 

 Vegvesen sin håndbok N100. Fortauet må kunne brøytes om vinteren. 

 

§5 Grønnstruktur 
 

§5.1 Terreng og vegetasjon i områder for Naturområde – grønnstruktur (GN) skal bevares. 

Områdene avsatt til turdrag (GTD) skal være åpne for allmenn ferdsel. Det er ikke tillatt med tiltak i 

Naturområde langs bekk (GN) eller i turdrag (GTD). 

 

§6 Landbruks- natur og friluftsområder, samt reindrift 
 

§6.1 Området Vern av kulturmiljø eller kulturminne (LNFR 1 og 2) er avsatt for vern av kulturmiljø 

tilknytta jernframstillingsanlegg markert som hensynssone H 730.  

 

§7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 

§7.1 Tiltak i områder for naturområder i sjø og vassdrag VNV er ikke tillatt.  

§7.2 Det tillates utbedring av eksisterende kulvert og nødvendige tiltak i forbindelse med 

 eventuell isgang eller høy vannstand. Permeable overflater skal bevares så langt dette er 

 mulig.  

 

 §8 Hensynssoner 
 

§8.1 H140 Frisiktsoner 

 I frisiktsoner skal det være fri sikt i 0,5m høyde over tilstøtende veiers plan. 

§8.2 H320 Flomfare 

 Eksisterende vegetasjon og det naturlige bekkeløpet skal bevares. Det er ikke tillatt å oppføre 

 bygg eller anlegg innenfor sonen. Ved søknad om etablering av kulvert skal denne 



 dimensjoneres som rør med minimum diameter 1000 rør med en teoretisk kapasitet på 

 6000-6500l/s (100% fylt rør). 

§8.3 H 410 Infrastruktur  

I områdene ligger viktige kommunale eller private VA-traseer som ikke kan overbygges.  

§8.4 H570 Bevaring kulturmiljø 

Innenfor hensynssonen tillates ikke tiltak og bruk som kan virke skjemmende på 

jernfremstillingsanlegget og kulturmiljøet rundt dette. Det er ikke lov å kjøre med tunge 

kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen. Terreng, 

landskapskarakter og vegetasjon skal bevares.  

Det åpnes ikke for konstruksjoner, faste installasjoner eller konstruksjoner innenfor 

hensynssonen uten at disse er godkjent av regional kulturminnevernmyndighet. 

§8.5 H730 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Automatisk fredete kulturminne (Hensynssone H730) – båndlagt etter kulturminneloven. I 

området finnes automatisk fredete kulturminner (jernfremstillingsanlegg). Det er ikke tillatt å 

sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller framkalle 

fare for at dette kan skje. 

Det åpnes ikke for noe form for inngrep i grunnen innenfor denne hensynssonen. 

 

§9 Rekkefølgekrav 
 

§9.1 Før rammetillatelse eller tillatelse til tiltak for nye enheter kan gis, skal teknisk plan for  hele 

 planområdet være utarbeidet og godkjent av Bykle kommune, jf § 2.5.1. 

§9.2  Før igangsettingstillatelse eller tillatelse til nye enheter blir gitt skal tekniske anlegg (veg, 

vendhammer, parkering, renovasjon, vann og avløp) være ferdig opparbeidet til og langs de 

ulike delområdene (BFR) som skal bygges ut. Nye enheter skal kunne tilkobles vann og 

avløpsnett godkjent av Bykle kommune. 

§9.3 Ved bygging etter at planen er vedtatt kan det ikke etableres nye fritidsboliger på tomtene 

før det foreligger en godkjent situasjonsplan for utvikling av hele delområdet(BFR) jf §2.5. 

Planen skal godkjennes gjennom en rammesøknad eller søknad om tiltak som ivaretar 

fremtidig utvikling av hele delområdet. Mindre tilbygg for eksisterende fritidsboliger kan 

godkjennes uten krav om denne typen plan.  

§9.4 Før rammetillatelse til nye fritidsboliger kan gis, skal det foreligge en signert avtale som sikrer 

 påkobling til vann- og avløpsnett for alle nye enheter innenfor delområdet. 

§9.5  Bestemmelsesområder som berøres av tiltak skal være ferdig utgravd/fjernet eller avklart før 

 tiltak kan skje i området.  

§9.6 Utnyttelse av BFR13A og BFR13B som vist i planen er avhengig av flytting av eksisterende 

veitrasé. Før det kan gis igangsettingstillatelse eller tillatelse til nye enheter på BFR13A eller 

BFR13B, skal ny vei være opparbeidet i tråd med gjeldende plan mellom områdene BFR13A 



og BFR13B, samt mellom BFR13B og BFR2, slik at veien følger formålsgrenser satt i plan. 

Flytting av eventuelle VA-traseer og andre ledninger i vei må også flyttes når veien flyttes. I 

anleggsfasen må veien være kjørbar og åpen for fri ferdsel. 

§9.7 Dersom VA-traseer flyttes kan man se bort fra hensynssonen og benytte arealet til regulert 

 formål. 

§9.8 Det kan ikke gis rammetillatelse eller tillatelse til oppføring av nye fritidsboliger før gamle 

eiendomsgrenser, som  er regulert opphevet i planen, er opphevet og nye grenser er fastsatt. 

 

 

Føresegner, korr. I § 3.2.3 i samsvar med KS-vedtak 22.10.18. Redusert areal for BFR 2 og BFR3 pga at 

tomtegrense i GDT er tatt ut av plankartet.   

Bykle kommune 19.12.2018 - IH  


