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1. Rekkefølgekrav 
1.1 Før det gis tillatelse til tiltak som berører #6 i Komb. Bygg- og anlegg2, skal det foreligge 
dispensasjon fra kulturminneloven for tiltak på arealet hvor kullgrop med id 98687 ligger. 
 
1.2 Før det kan etableres parkering langs SKV1 på formål Komb. bygg og anlegg 1 skal fortau være 
ferdig opparbeidet langs Komb. Bygg og anlegg1. 
Før det kan etableres parkering langs SKV1 på formål Komb. bygg og anlegg 2 skal fortau være ferdig 
opparbeidet langs Komb. Bygg og anlegg2. 
 
1.3 Sammen med søknad om tekniske anlegg (veg, vann- og avløp, renovasjon og evt. andre 
installasjoner) skal det foreligge teknisk plan godkjent av Bykle kommune. Planen skal dokumentere 
tilstrekkelig kapasitet til vann, avløp og brannvann, og vise ledningstrase med tilkoplingspunkt. Den 
skal også vise brannvesens og redningstjenestes tilkomstmulighet. 
 
1.4 Før igangsettingstillatelse til tiltak kan gis, skal avrenning av grunn og overflatevann være sikret 
og dokumentert i teknisk plan for det aktuelle tiltaket. 
 
1.5 Før rammetillatelse for nye tiltak kan gis, må det dokumenteres at VA nett og veg har tilstrekkelig 
kapasitet til de tiltak som skal igangsettes. Tilknytning til evt. privat veg og VA-nett må sikres 
gjennom skriftlig avtale og skal foreligge sammen med rammesøknad. 
 
1.6 Før det gis IG til nye bygg skal tilstrekkelig slokkevannskapasitet være på plass i området 
 

2. Bebyggelse og anlegg 
Der ikke annet er vist ligger byggegrensen i formålsgrensen. 
 

2.1. Renovasjonsanlegg 
Innenfor BRE kan oppføres bygg for renovasjon. Det tillates også tekniske installasjoner og 
kommunalteknisk anlegg. 
Alle bygg skal gis en helhetlig og stedtilpasset utforming. De skal være kledd med tre eller stein og 
skal ha fargesetting i tråd med Bykle kommune sin byggeskikkveileder. Tak skal være saltak og ha 
torv eller tre.  
Maks BRA er 200 m2.  
Maks høyde 5,0 m fra gulv til topp møne. 
 
 
 



2.2. Kombinert bebyggelse og anleggsformål           
Innenfor området kan det oppføres konsentrert bebyggelse med leiligheter for fritidsbruk og 
turistformål. Det tillates underetasje med leilighet. Underetasjer tillates også benyttet til parkering 
og bod. Bod og gangareal under bakkeplan tillates utenfor byggegrense mot vei.  
2.2.1 Det tillates inntil 10 boenheter pr leilighetsbygg. Leilighetene kan seksjoneres og tillates også 
leid ut som turistanlegg. Bebyggelse på nabotomter kan sammenbygges. Trapp tillates utenfor 
byggegrenser hvis de er sikret mot vei slik at det ikke er fri gange fra trapp og rett ut i veien.  
Det kan innredes arealer med fellesfunksjoner som treningsrom, spaavdeling, boder mm. 
 
2.2.2 Maks utnyttelse for Komb. Bygg og anlegg1 er BRA 12 500 m2. 
Maks utnyttelse for Komb. Bygg og anlegg2 er BRA 4 500 m2. 
Parkering på bakkeplan medregnes i BRA med 20 m2 pr p-plass. 
 
2.2.3 Maks høyde fra topp gulv nederste leilighet til topp møne er 15 meter. Takvinkel skal være 
mellom 25 og 35 grader. Takoppløft tillates. 
Maks mønehøyde for Komb. Bygg og anlegg1, nordre rekke mot skiløypa er kote 843,4 til 845,9. 
Maks mønehøyde for Komb. Bygg og anlegg1, sørlige rekke langs SKV1 er 851,3 til 852,1. 
Maks mønehøyde for Komb. Bygg og anlegg2 er kote 856,4 til 860,8. 
De ulike byggetrinnene skal trappes slik at de får en naturlig tilpasning til hverandre.  
 
2.2.4 Sammen med byggemeldingen skal det være en situasjonsplan i målestokk 1:500, som viser 
hvordan bygget skal plasseres i forhold til terreng, veg, parkering og tomtegrenser. Situasjonsplanen 
skal vise ferdig opparbeidet uteareal, inkl. grøntanlegg, evt. lekeplasser/skøytebane mm.  
Terrenginngrep, inkludert terrasser og støttemurer skal vises. Snitt skal vise eksisterende og nytt 
terreng. 
 
2.2.5 Alle bygg skal gis en helhetlig og stedtilpasset utforming. De skal være kledd med tre eller stein 
og skal ha fargesetting i tråd med Bykle kommune sin byggeskikkveileder. Tak skal være saltak og ha 
torv eller tre.  
 
2.2.6 Renovasjon skal samles i felles renovasjonsanlegg. 
 
2.2.7 Det tillates lagt parkering ut og inn langs SKV1, samt i underetasje. Parkering langs SKV1 tillates 
kun på strekning der det er fortau på motsatt side av vegen.  
Det skal være minst 2,0 parkeringsplass pr boenhet.  
 
2.2.8 Det skal i forbindelse med grunnarbeidene Komb. Bygg og anlegg 2 anlegges oppstillingsplass 
for brannstige på nordsiden av planlagt bebyggelse. 
 

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige 
tilknytninger til eksisterende nett. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende 
kommunale normaler.  
 

3.1. Bruk av veigrunn 
Vei f_SKV 1 og 2 skal være felles for fritidsboligene i hyttefeltet Hovdenut alpin og Vestheisen, og skal 
opparbeides som vist på plan. 
 
 



3.2. Fortau -gangvei 
Fortau skal være felles for alle og opparbeides som vist på plan. 
 

3.3. Annen veggrunn 
Arealet vil være anleggs og riggområde i forbindelse med bygging av fortau. Etter ferdigstillelse skal 
arealet såes til og bli grønt. Det kan benyttes til snøopplag. 
 

3.4. Parkeringsplasser 
Parkeringsplasser i SPP1 skal være minimum 2,75 m brede. Det skal skiltes at det skal rygges inn på p-
plasser. 
 

4. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 
Friluftsformål 
LF1-2 tillates benyttet som anleggsområde under oppføring av bebyggelsen. Skråning/tilbakefylling til 
mur tillates i LF 1-2.  Etter bruk skal arealet tilsåes og fremstå som friluftsformål. Synlig betongmur ut 
mot LF 1 og 2 over 0,5 m høy skal forblendes med naturstein. Snøopplag tillates i friluftsformål. Det 
skal opparbeides tursti/løypetrase fra bebyggelsen og ut til løypenettet i nord. Dette skal koordineres 
med løypenettet som kommer i reguleringsplan for Vestheisen skibakke. 
Det skal i forbindelse med grunnarbeidene Komb. Bygg og anlegg 2 anlegges oppstillingsplass for 
brannstige på nordsiden av planlagt bebyggelse.  
I LF3 tillates ingen tiltak. 
 

5. Hensynssoner 
5.1. Sikringssone – frisikt 

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over tilstøtende 
veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå. 
 

5.2. Flomfare 
Det tillates ikke tiltak i område avsatt som faresone flom. 
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