
Planid. 2010001 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
FOR 

 

GNR.161 / B.NR.1 

SANDVATN – JØSLISETER 
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§ 1 PLANENS FORMÅL 
Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av fritidsboliger som en fortetting ovenfor 

eksisterende byggeområder. Beboerne i området skal sikres tilgang til natur og til fjellet 

gjennom eksisterende- og nye løyper og stier. Det skal sikres adkomstvei til fritidshytter der 

dette er ønskelig. 

 

 

§ 2 AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert 10.11.2000, sist revidert 

07.07.2007. Planen vil erstatte reguleringsplan for Sandvatn- Jøsliseter vedtatt 22.06.2000. 

 

 

§ 3 REGULERINGSFORMÅL 
Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 25: 

 

§ 3.1 a) Byggeområder (PBL §25, 1. ledd nr. 1): 

- Område for fritidsbebyggelse  (Sosi kode 150) 

 

§ 3.1 b) Landbruksområder (PBL §25, 1. ledd nr. 2): 

- Områder for jord- og skogbruk  (Sosi kode 210) 

 

§ 3.1 c) Fellesområder (PBL § 25, 1. ledd nr. 7): 

- Felles avkjørsel / atkomst    (Sosi kode 710) 

- Felles parkeringsplass   (Sosi kode 730) 

 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

§ 4.1 a) Krav til veger, vann- og avløpsledninger. 

Det er ikke tillatt å opparbeide andre kjøreveger enn de som er vist på plankartet.  

Parkeringsplasser for enkelthytter tillates med inntil 2 parkeringsplasser pr. tomt for hytter med 

godkjent adkomstvei til tomtegrense. 



Felles helårsparkeringsplasser P1-P8 er beregnet for øvrig parkeringsbehov til hyttene samt til 

dagsturister i området. 

Vegene kan også nyttes som driftsveier i landbruket. 

 

Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske planer 

for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenget 

tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt skal etablere seg. 

 

§ 4.1 b) Krav til teknisk infrastruktur- rekkefølgebestemmelse 

Før det kan gis tillatelse til tiltak på enktelttomter skal det foreligge en utslippstillatelse gitt på 

grunnlag av en helhetlig vann- og avløpsplan for hele planområdet basert på hydrogeologiske 

vurderinger.  

 

 

§ 4.2 Krav om bebyggelsesplan 
Før det kan gis tillatelse til tiltak i områdene H12 og H15 skal det foreligge en samlet og 

vedtatt bebyggelsesplan med avløpsplan for dette området. 

 

 

§ 4.3 Hytteplassering. 
Hytteplasseringene som er vist på plankartet er veiledende. Senter hytte skal koordinatfestes og 

møneretning spesifiseres. 

 

 

§ 4.4 Vegetasjon og terrengbehandling, biologisk mangfold 
Bebyggelsen skal ikke plasseres i konflikt med biologisk viktige områder, inkl. prioriterte 

naturtyper og viltområder. Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon 

skal bevares. Ny bebyggelse og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. 

Vegetasjon som har en viktig estetisk, klimatisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. 

Store furutrær og skjørtegraner skal søkes bevart. 

 

 

§ 4.5 Kabler og ledninger 
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon, samt 

vann- og avløpsledninger o.l. skal innenfor planområdet legges i bakken. Traseer for kabler og 

ledninger skal i størst mulig grad følge vegnettet. 

 

 

§ 4.6 Kulturminner 
§4.6 a) Varsling 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles 

som omtalt i lov om kulturminner §8 2. ledd. 

 

 

§ 5 BYGGEOMRÅDER. 



§ 5.1 Område for fritidsbebyggelse (H1 - H15) 
§5.1 a) Arealbruk 

I området kan oppføres fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg. På den 

enkelte tomt tillates det oppført en enkelt hytte med tilhørende anneks og uthus innenfor total 

utnyttelse. Det tillates ikke oppført flaggstang eller master. Inngjerding av tomtene er ikke 

tillatt. 

 

§5.1 b) Tomtegrenser 

Tomtegrensene er vist på plankartet for noen tomter. Ved fradeling av enkelttomter kan det for 

å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til delingslovens §3-2 foretas mindre 

justeringer av grensene. 

 

§5.1 c) Grad av utnytting 

1. Hytter med vegforbindelse frem til hytta kan bygges med full teknisk standard (innlagt vann 

og avløp). Maksimalt tillatte areal, BYA= 198 m² som sum av alle bygninger på tomta, hvorav 

uthus og/elle anneks kan oppføres som egen (egne) bygninger. Største bygg skal ikke overstige 

130 m². Parkeringsareal blir regnet med i det bebygde arealet (18 m²). 

 

2. For øvrige hytter, som ikke har full standard er maksimalt tillatte areal, BYA= 168 m² som 

sum av alle bygninger på tomta, hvorav uthus og/eller anneks kan oppføres som egen (egne) 

bygninger. Største bygg skal ikke overstige 90 m². Parkeringsareal blir regnet med i det 

bebygde arealet (18 m²). 

 

§5.1 d) Byggehøyder 

Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 540 cm fra gjennomsnittlig terrengnivå. Oppstugu 

kan tillates bygd i tråd med Sigdal kommunes definisjon av oppstugu. Det samme gjelder 

Sigdal kommunes regler for underetasje og takoppløft. 

 

§5.1 e) Plassering 

Ny bebyggelse skal plasseres minst 4 m fra eiendomsgrensa og minst 10 m fra senterlinje 

privat. 

For byggeområdene unntatt H12 og H15 (krav om bebyggelsesplan) er det vist byggegrenser 

som bebyggelse må holdes innenfor. 

 

§5.1 f) Utforming av bebyggelsen. 

Bebyggelsen skal legges lavest mulig i terrenget. Summen av oppfylling og nedsenkning av 

terreng skal ikke avvike mer enn til sammen 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Grunnmur 

og/eller pilarer for bygninger og terrasser skal i gjennomsnitt ikke være høyere enn 50 cm. 

 

Hovedmøneretningen skal legges parallelt med høydekotene og hyttas lengderetning. Tak skal 

utformes som saltak eller pulttak med takvinkel mellom 24 og 36º. Taktekkingen skal utføres 

som torvtak. 

 

Taket skal ha kraftige vindski og min. 60 cm utstikk ved raftet og i gavlen. 

 



Bygningene skal oppføres av tre og skal beises eller males i naturfarger eller gråtoner. 

Utvendige materiale skal være tømmer håndlaft, ukantet kledning, naturstein eller en 

kombinasjon av disse. Tremateriale skal ha samme farge. Lyse farger og kontrastfarger 

godkjennes ikke. Bestemmelser for farger gjelder også for vinduer, vindiser, listverk, tak og 

grunnmur. 

 

Grunnmuren skal dekkes med naturstein. 

 

All utvendig belysning skal være skjermet (indirekte belysning). 

 

Eventuelle terrasser skal tilpasses hytta, vegetasjon og terrenget. 

Terrasser på pilarer skal unngås. 

Uthus og anneks skal oppføres i samme materialer og med samme formspråk som hytta. 

Eventuelle mellomrom mellom pilarer skal tettes til slik at beitedyr ikke kan sette seg fast og 

slik at mellomrommet får materialer og formspråk tilpasset bygningene.  

 

§5.1  g) Utslipp av sanitært avløpsvann. 

For alle hytter kreves det utslippstillatelse i tråd med overordnet avløpsplan. 

 

 

§ 6 LANDBRUKSOMRÅDER 

§ 6.1 Område for jord- og skogbruk  (Sosi kode 210) 

§6.1 a) Arealbruk 

Området skal brukes til jord- og skogbruksvirksomhet. 

Det tillates ikke å iverksette byggetiltak som beskrevet i plan- og bygningslovens §§: 81, 84 og 

93. 

Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for skiløyper, turstier og 

rasteplasser. 

§6.1 b) Skogskjøtsel 

Det tillates tradisjonell skogskjøtsel i området, dvs. planting, ungskogpleie, tynning, vedhogst 

og sluttavvirking. Skogen skal skjøttes slik at den er framkommelig. Det kan tillates 

gruppehogster og lukkede hogster. Hogstflater skal ikke overskride 2 daa. 

 

 

§ 7 FELLESOMRÅDER 

§ 7.1 FELLES AVKJØRSEL/ADKOMST (Sosi kode 601) 

§ 7.1 a) Arealbruk 

Området skal brukes til privat veg med tilhørende grøfter / anlegg. 

 

§ 7.1 b) Vegframføring 

Veger skal opparbeides som vist på plankartet. Veger er regulert i en bredde på 6 m med 10 m 

byggegrense fra senter veg og maks stigning på 1:8. 

Opparbeidet kjørebredde er maks 4 m. 

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen etter søknad tillate mindre justeringer i 

vegføringen for å sikre minimale terrenginngrep. Justeringene skal dokumenteres og påføres 

revidert kart. Stikkveg kan føres fram til hver hytte kun der dette er vist på plankartet. 



 

§ 7.1 c) Skjæringer/fyllinger og tilsåing. 

Vegen skal legges så skånsomt i terrenget som mulig. Det skal utføres minimalt med 

vegskjæringer og fyllinger, og det skal i størst mulig grad benyttes stedlige masser. Så snart 

anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskere skal 

etablere seg. 

 

 

§ 7.2 FELLES PARKERING 

§ 7.2 a) Arealbruk 

Parkeringene er merket som P1-P8 på plankartet. Området skal benyttes til parkering. 

 

§ 7.2 b) Plassering. 

Plassering av avkjørsler er veiledende, men antall og fra hvilken veg tomt skal ha adkomst er 

bindende. Ved justering av avkjøring må det dokumenteres at denne ikke kommer i konflikt 

med kryss, kurvatur o.l. Avkjørsel skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. 

Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til hyttetomt er 4 m. 

 

§ 7.2 c) Vegframføring 

Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Ved opparbeidelse av atkomstene 

kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å sikre minimale terrenginngrep. 

Stikkveg kan føres fram til hver hytte kun der det er vist på plankartet. 

 

§ 7.2 d) Skæringer/fyllinger og terrengtilpasning 

Vegen skal legges så skånsomt i terrenget som mulig. Det skal utføres minimalt med 

vegskjæringer og fyllinger, og det skal i størst mulig grad benyttes stedlige masser. Så snart 

anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskere skal 

etablere seg. 

 

 


