
 

 

Detaljregulering for Øvre Geiskelid, PlanID: 201906 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Hovden i Bykle kommune 
Sist revidert 11.07.2019 

 

§0  Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for ny hyttebebyggelse i område avsatt til Fritidsbebyggelse i 

kommuneplanen. Planen skal også tilpasse eksisterende skiløypetrase til ny bebyggelsestruktur. 

 

§1 Reguleringsformål 
Arealet innenfor plangrensen er regulert til følgende formål 

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

 - BFR Fritidsbebyggelse (1120) 

 - BST Skiløypetrase (1420) 

 - BE Energianlegg (1510) 

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

 - SV Veg (2010) 

 - SVG Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

§1.3  Grønnstruktur 

 - G Grønnstruktur (3001) 

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

 - H 320 Flomfare 

 

§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. 

 

§2.2 Plassering av bygg i terreng 



 

 

Høyder på tomtene og plassering av bygg skal være tilpasset naturlig terreng på tomt og i 
landskapet. Høyder for bygg fremgår av plankart. Høyde måles fra ferdig, innvendig gulv 
1.etasje. 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 Renovasjon 

Enhetene skal inngå i kommunal renovasjonsordning. 

 

§2.4 Byggehøyder 

Mønehøyder skal måles fra innvendig gulv. 

For areal avsatt til fritidsboliger (BFF) skal mønehøyde for fritidsboliger ikke overstige 6,5m 

målt fra ferdig innvendig gulv 1.etasje. For tomter med større terrengfall enn 1:4 kan 

fritidsboliger oppføres i to plan; hovedplan og underetasje. Maks mønehøyde for 

fritidsboliger med underetasje er 6,5 meter målt fra ferdig innvendig gulv i underetasje. 

Ringmur kan ikke være høyere enn 0,5m. 

Anneks eller 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 og 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. 

 

§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 og grøntareal (G) (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. 

 

§2.8 Byggegrenser 

Der ikke byggegrense er tegnet inn i plankartet er byggegrense for områder for fritidsboliger 

BFF og BFR 4 meter fra formålsgrenser. For øvrige formål er byggegrense sammenfallende 

med formålsgrenser. 

§2.9 Bekkeløp 

 Eksisterende bekkeløp skal i størst mulig grad opprettholdes og skjøttes slik at den 

 opprettholder sin funksjon og som mulig flomveg. 

 

§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, eventuelt tre-tak eller grå, svart eller 

brun shingelpapp. 

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. Det tillates saltak og pulttak. Takvinkel 

 på eksisterende fritidsbebyggelse kan videreføres ved tilbygg eller påbygg og ved uthus og 

 garasjer. Valmtak er ikke tillatt. Kvist og takoppløft kan tillates, men skal ikke overstige maks 

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

 For områdene BFF1-7 tillates flatt tak og pulttak med takvinkel fra 5-35 grader, samt et 

 moderne formuttrykk for hyttebygg og større glassflater i fasade. 

 Balkonger skal være inntrukket og ligge innenfor byggets hovedvolum. 

Terrasser skal ikke være høyere enn 0,4 m over eksisterende- eller godkjent planert terreng. 

Rekkverk må være tilpasset hyttevegg og ikke være høyere enn 0,7m og ikke være plassert 

lengre ut fra hytteveggen enn 3,5m. 

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

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

§3.1.3 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 Område BFR reguleres til fremtidig fritidsbebyggelse i tråd med overordnet plan 

 (Kommuneplan). Det legges ikke opp til nye enheter i dette området, men området settes av 

 til fritidsboliger slik at man i fremtiden kan utvide utbyggingsområdet til å gjelde også dette 

 området. 

§3.2.1 Innenfor områdene BFF1-32 kan det oppføres fritidsboliger med en bruksenhet. Maks BRA 

 (TEK10  med veileder "Grad av utnytting" H-2300B) for frittliggende fritidsbolig med en 

 bruksenhet er 250m2.  

§3.2.2  Det kan oppføres anneks, uthus eller frittliggende garasje. Anneks/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. 

 

§3.3 Skiløypetrase 

§3.3.1 Eksisterende skiløype skal flyttes til ny trase i dette området. Ny løype skal legges i terrenget, 
 med nødvendig tilpasninger som er nødvendig for å oppnå løypeprofil med fremkommelighet 
 for tråkkemaskin. Vegetasjon i området kan fjernes og løypa kan vedlikeholdes og 
 opparbeides med myke dekker, slik at den sommertid kan benyttes som tursti. Det kan 
 etableres lysanlegg for skiløype. 
 

§3.4 Energianlegg 

§3.3.1 Området skal benyttes til bygg for trafo. Området kan bygges på inntil formålsgrense. Bygg 
 skal tilpasses tilgrensende bygningsmasse i materialbruk og fargevalg. Bygg kan oppføre i 1 
 etasje med takvinkel mellom 25-35 grader. 
 

 



 

 

§4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

§4.1 Veier i området som har eierform felles (f_) er felles for alle felt som grenser til veien

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

 vist i planen. 

 Veg f_SV4 krysser skiløypetrase (BST) og grønnstruktur (G) med kulvert, vist med symboler 

 for tunnel i plankart. Grøntområder og områder for annen veggrunn kan benyttes til 

 arrondering av terreng og murer som er nødvendige for å opparbeide kulvert. Rekkverk og 

 murer skal utformes på en slik måte at det ikke vanskeliggjør eller hindrer vedlikehold og drift 

  

 

§4.2 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)  

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

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

 trafoer og pumpestasjoner. Tiltak og snøopplag skal ikke hindre sikt i frisiktsoner.  

§4.4.2 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. 

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

 stedegne planteslag snarest mulig etter opparbeidelse. 

 

§5 Grønnstruktur 
 

§5.1 Terreng i områder for grønnstruktur (G) skal bevares. Områdene kan der det skal etableres 

 kulvert brukes til dette formålet der det er tegnet symboler for tunnel  i plankart, samt til 

 arrondering av terreng rundt og over tunnel. Områdene avsatt til Grønnstruktur (G) skal være 

 åpne for allmenn ferdsel. Det kan i område G1 etableres enkle apparater for lek og fritid – 

 eksempelvis bålplasser mv. i området.  

 

 §6 Hensynssoner 
 

§7.1 H320 Flomfare 

 Eksisterende vegetasjon og det naturlige bekkeløpet skal bevares, men kan utvides er det er 

 nødvendig for å opprettholde naturlig vannførsel for å unngå oversvømmelser i forbindelse 

 med fritidsboliger. Det er ikke tillatt å oppføre  bygg eller anlegg innenfor sonen. Ved 

 etablering av kulvert skal denne dimensjoneres som rør med minimum diameter 500 rør 

 dersom man ikke gjennom tekniske planer kan vise at man kan klare seg med mindre 

 dimensjoner. 



 

 

§7.2 H140 Frisikt 

 I soner for frisikt skal det ikke være vegetasjon eller hindringer som er høyere enn 0,5 meter 

 over tilstøtende vegbane. 

 

 

§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 til nye enheter blir gitt skal tekniske anlegg (veg, vendhammer,  

 renovasjon, vann og avløp) være ferdig opparbeidet til og langs de ulike delområdene (BFF) 

 som skal bygges ut.  

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

 påkobling til vann- og avløp, samt veirett for alle nye enheter innenfor delområdet. 

§9.4 Skiløype skal flyttes i vår-sommersesongen. Arbeidet med flytting av løypetrase skal være 

 ferdig innenfor samme sesong som den er påbegynt, slik at ferdsel i skiløpa ikke hindres i 

 skisesongen. En av løypetraseene, eksisterende eller ny trase, skal derfor alltid være åpen 

 for ferdsel i skisesongen mens opparbeidelse av fritidsboligområder pågår. 

§9.5 Fritidsboliger i områdene BFF33-38 kan ikke gis brukstillatelse før kulvert under skiløype BST 

 er ferdigstilt. Kulvert skal opparbeides i vår-sommersesongen og arbeidet med opparbeidelse 

 av kulvert og ferdigstillelse av skiløypetrase over kulvert skal være ferdig innenfor samme 

 sesong som den er påbegynt, slik at ferdsel i skiløpa ikke hindres i skisesongen. Skiløype kan 

 opparbeides midlertidig uten kulvert i perioden før man velger å bygge ut felt BFF33-38. 

 

 

 

 


