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PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERING HOSLEMO HYTTEGREND 
 

Planid: 201903 
Dato planforslag 15. september 2016. Revisjoner 9. desember 2016, 6. februar 2017, 9. mai 2019, 
13. sept. 2019, 18. september 2019. 7. November 2019. 25. Februar 2020. 

 
 

0. GENERELT 
Målet med reguleringsplanen er å legge til rette for framtidsrettet høystandard fritidsområde. Planen 
vil avløse gjeldende disposisjonsplan fra 1972 og reguleringsplan for Midtregionen fra 2007. 

 
0.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE REGULERINGSFORMÅL: 

 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
BFR - Fritidsbebyggelse – frittliggende (1120) 
BN - Næringsbebyggelse – garasje (1300) 
BSA - Akebakke – Skileik (1410) 
BST - Skiløype (1420) 
BVF - Vann- og avløpsanlegg (1541) 
BRE - Renovasjonsanlegg (1550) 

 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
SKV - Kjørevei (2011) 
SPA - Parkeringsplass (2080) 

 
3. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 
LJO - Jordbruk (5111) 
LF - Friluftsformål (5130) 

 
4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
VFV - Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710) 

 
5. HENSYNSSONER 
H140 Sikringssone – Frisikt (H140) 
H190 Sikringssone - Nedgravd VA-ledning (H190) 
H370 Faresone – Høyspenningsanlegg/ høyspentkabler (H370) 
H730 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 
 

1.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, pkt. 1) 
1.1 BFR - fritidsbebyggelse – frittliggende 

 
1.1.1 Høyder og arealer 
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Nye bygninger skal plasseres slik at de bryter minst mulig med naturlinjer i området. Høyden på 
grunnmur og bygning skal holdes så lav som mulig, og terreng før og etter skal klart gå fram på 
fasade- og snitt-tegninger som følger byggemeldinga. 
Der det er store høydeforskjeller i terrenget kan det søkes om bygg over to høyder, der sokkeletasje 
opptar terrengsprang. 

 
Nye hytter kan ha følgende høyder: 

Tomt nr. Høyde gulv 1. etg.: 
124 +817,0 
126 +814,0 
128 +821,0 
130 +823,0 
132 +824,5 
134 +827,0 
136 +829,0 
138 +826,0 
140 +826,0 
142 +826,0 

 
Fritidsbebyggelse kan ha maks. BYA 170 m². Samlet BYA skal ikke overstige BYA = 210 m² pr. 
eiendom for nye og eksisterende eiendommer. Gjelder alle bygg på samme eiendom og inkluderer 
også 40 m² parkering. 
Fritidsboliger kan oppføres med totalhøyde fra innvendig golv 1. plan til topp møne på maks. 5,5 
meter. Ved bruk av torvtekke skal høyden måles på overkant av utvendig møne til under torvtekket. 

 
Det kan etableres 1 uthus pr. tomt på inntil 20m². Høyde fra planert terreng til topp møne skal ikke 
være høyere enn 3,5 meter. Avstand til hovedhytte skal være mindre enn 8 meter. Deling utover 
reguleringsplanen er ikke tillatt. 

 
1.1.2 Utforming og estetikk 
Alle bygningers takvinkel skal være mellom 25 og 35 grader. Valmtak er ikke tillatt. Det er tillatt med 
tversoverloft. Kvist må ha samme takvinkel som hovedtaket. Dersom kvist utføres som låvekvist skal 
takvinkel være 18 grader og lengden skal ikke overstige 1/3 av takflaten. 
Alle bygg skal ha mørk naturfarge og være i tråd med kommunens byggeskikkveileder med 
tilleggsdel. 
Alle bygg skal ha torvtak eller tre, papp eller belegg med mørk og matt virkning. 
All utvendig kledning skal være trepanel, naturstein med dagsiden ut eller laft. Tiltak skal gi 
tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og egenart, og være i samspel 
med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. 
Nye tiltak skal så langt det er mulig tilpasses terrenget. Omfattende fyllinger og skjæringer samt 
Vesentlige terrenginngrep skal en prøve å unngå. 
Bygninger skal ikke eksponeres unødig eller ligge i silhuett. Hovedmøneretning skal ligge parallelt 
med kotehøyder i kartet. 

 
1.1.3. Terrasser og gjerde 
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Utvendige terrasser kan ha maksimalhøyde inntil 0,5 m over terreng. Gjerde på terrasse må være 
tilpasset bygningsmateriale og fargen på bygningsveggen. 
Det er ikke tillatt med gjerder eller skigarder utenfor terrasse med mindre det oppstår behov i 
forhold til landbruksinteresser. 
Levegg kan oppføres på terrasse med maksimal lengde 3 m og høyde på inntil 1,8 m. 

 
1.1.4 Parkering og oppstilling av bil 
Hver boenhet kan ha carport eller garasje på inntil 30 m² BYA og høyde på inntil 4 m. Carport eller 
garasje skal oppføres i samme stil og materialvalg som hytta og arealet inngår i eiendommens 
maksimale areal. Hver eiendom skal ha 2 parkeringsplasser for bil. Eventuell carport eller garasje blir 
regnet som 1 plass. 

 
1.2 BN - Næringsbebyggelse – garasje 
På formålet kan det oppføres driftsbygning med lagerplass for skogs- og landbruksmaskiner samt 
utstyr for vegvedlikehold. Det skal være fri tilkomst til dette området. 

 
1.3 Akebakke – Skileik 
I området 

 
1.4 Skiløype og stier 
Trasé for offentlig skiløype går gjennom området. Planering og opparbeiding av trasé er tillat i maks 
10 meter bredde. Stier kan opparbeides med bærelag i våte områser om nødvendig. 

 
1.5 BVF - Vannforsyningsanlegg 
Området er tilkoplet offentlig vann- og avløpsnett. Gammel vannbu kan opprettholdes inntil alle er 
tilknyttet kommunalt ledningsnett. 

 
 

1.6 BRE - Renovasjonsanlegg 
Det er etablert bygg for handtering av avfall. Bygget kan om nødvendig tilbygges/ombygges. 

 
1.7 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. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 2) 
 

2.1 SKV - Kjørevei 
Alle veganlegg skal opparbeides etter kommunens vegnormal eller gjeldende håndbøker.. 

 
2.2 SPA - Parkeringsplass 
Det er opparbeidet 2 felles parkeringsplasser i området. Når veiene er ført fram til hyttene skal SPA-1 
åpnes opp for allmenn bruk. 

 

3. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PBL § 12-5, pkt. 5) 
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3.1 LJO - Jordbruk 
Området kan dyrkes eller benyttes til beite. Så langt det lar seg gjøre skal det tas vanlige hensyn fra 
drift til omkringliggende bebyggelse og omvendt. 

 
1.1 LF - Friluftsformål 
I friluftsområdet tillates opparbeidelse av enkle stier og skiløyper etter behov. Forøvrig skal området i 
størst mulig grad holdes slik som det er i dag. Området skal tjene til naturopplevelser. Tynningshogst 
er tillatt. 
Nødvendige tekniske anlegg kan etableres, ved slike tiltak skal terrenget revegeteres. Naturens egne 
vannveier skal holdes åpne. 

 
 

2. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, pkt. 6) 
 

2.1 VFV - Friluftsområde i sjø og vassdrag 
I området tillates ikke inngrep. 
 
2.2         Vann og vassdrag 
Byggegrense mot vann og vassdrag er 5 meter målt i plankart. 

 
 
 

3. HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 

3.1 H140 Sikringssone – Frisikt 
I områder med hensynssone frisikt skal det være frisikt i høyde 0,5 m over bakkeplan og tilstøtende 
veier. 

 
3.2 H190 Sikringssone - Nedgravd VA-ledning 
Byggegrense er satt 4m til VA. 

 
3.3 H370 Faresone – Høyspenningsanlegg/ høyspentkabler 
Det er ikke tillatt med bygging i båndlagt område. For bygging i nærheten av høyspenningsanlegg 
eller kabler skal netteier på forhånd varsles. 

 
3.4 H730 Båndlegging etter lov om kulturminner 
Ålmannavegen er markert i kart. Vegen skal skjøttes og kunne nyttes til turløype både om sommeren 
og om vinteren. Ålmannavegen er et nasjonalt verneverdig kulturminne som går gjennom området. 
Deler av vegen nyttes som kjøreveg. Det skal ikke gjøres inngrep i et belte på minimum 10 meter på 
begge sider av vegen. Dersom det oppstår behov for endringer og tiltak skal dette omsøkes og 
innenfor hensynsonen skal alle søknader forelegges Kulturminnemyndigheten før tiltak eventuelt kan 
tillates. 
Det skal ikke bygges nye bygg så tett inntil Ålmannavegen at den oppleves som privatisert. Dersom 
det under anleggsarbeidet dukker opp andre kulturminner, må arbeidet straks stanses og 
regionaletaten varsles, jfr. Kulturminnelovens bestemmelser. 
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4. REKKEFØLGEKRAV 
 

Tomtene i området er stort sett bebygd, kommunalt vann og avløp er utbygd og skiløype er lagt 
gjennom området. Det tillates vegbygging fram til tomtegrenser. 
Det skal foreligge teknisk plan før løyve kan gis for nye hytter og infrastruktur. 
Før brukstillatelse kan gis skal tekniske anlegg være ferdig opparbeidet og tilknyttet felles VA nett 
godkjent av kommunen. 
Innenfor kalvingsområder for villrein tillates ikke bygging/ anlegg i kalvingsperioden, dette gjelder for 
tomtene 122, 120, 142, 140, 128, 130, 132, 138, 134 og 136. 
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