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1 Generelt

1.1 Hensikt

Planen skal videreføre de retningslinjer og bestemmelser som er nedfelt i reguleringsplan ”Gjøding”, Hurdal kommune, 
vedtatt 10.06.98 og 18.11.98.

Planen skal videre legge til rette for utviklingen av en økologisk landsby, som omfatter boliger, gårdsdrift, 
næringsvirksomhet og sosial / kulturell aktivitet. Økolandsbyen har som overordnet målsetning at all virksomhet og tiltak 
skal være basert på en helhetlig økologisk profil. 

1.2 Avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på planen. 
Regulert areal ca. 913 daa + 63 daa som elv eller sjø.
Planen omfatter GBNR; 32 / 136 + 32 /1, 5, 6, 18, 132, 133, 137, 142, 155, 166, 176, 177  og  31/4, 19, 30

1.3 Reguleringsformål

PBL §25.1 Byggeområder 
- Offentlig byggeområde – skole,  O
- Boliger,  B1, B2

PBL §25.2 Landbruksområder 
- Landbruksområde  L
- Skogbruk – fellesområde SFE

PBL §25.3 Offentlige trafikkområder
- Riksvei;  RV 180, RV 120
- Adkomstvei  V1

PBL §25.4 Friområder
- Friområde  F1, F2 og F3
- Bolig / forretning øst for F3

PBL §25.6 Spesialområde 
Økolandsby –(SB)
- Boligtun 1/ fellestun SØBF 
- Gårdstun / næringstun  SØGN 
- Boligtun;  SØB2, SØB3
Bevaring
- landbruk bevaring, SLb
- landskapsvern / kulturminner / friluft,  SLv
- Natur / kulturminner, SNK
- Natur / kulturminner – sjø  SNKs
- Kirkegård / bevaring,  SbK
- Bygdevei, Sb1-Sb3 
- Sikringssone fredet kulturminne ,SK1-5
- Offentlig byggeområde-kirke mm., bevaring,  SbO1
- Offentlig byggeområde-prestebolig, bevaring,  SbO2

Tiltakshaver       
 Hurdalsjøen Økologiske Landsby / Hurdal kommune.  

Arkitekt               
Siv.ark. Rolf Jacobsen, Gaia Tjøme. Ødekjære 3145 Tjøme. 
T: 33391900  E; rolf@gaiaarkitekter.no
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2 Fellesbestemmelser

2.1 Plankrav
Bebyggelsesplan
Før områdene avsatt til Spesialområder Økolandsby ( SØBF, SØGN, SØB2 og SØB3) kan bebygges skal det 
utarbeides og foreligge godkjent bebyggelsesplan for gjeldende område. Bebyggelsesplan skal innholde og vise; 

- Avgrensning for planen, avgrensning av tomter med byggegrenser, og evt. byggelinjer
- Trafikkforhold med kjøreveier, gangveier og plasser. Trasé og utforming av adkomstvei med veibredde og 

snuplass. 
- Fellesparkering og pilanvisning for adkomst til tomter.
- Bruk av fellesområder inkludert lekeområder.
- Illustrasjonsplan som viser hvordan bruk av arealer og plassering av bygninger er tenkt.
- Beskrivelse som redegjør for viktige målsetninger og intensjoner for planen.
- Bestemmelser som angir krav til søknad om rammetillatelse.

2.2 Prosess
Brukermedvirkning
Alle tiltak som skal igangsettes som del av økolandsbyprosjektet skal være resultat av en formalisert 
brukermedvirkningsprosess – som bl.a. omfatter miljøplan og estetikk. 

Miljøoppfølgingsprogram
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsprogram (MOP) for økolandsbyprosjektet som definerer klare miljømål og 
retningslinjer for tiltak og drift. MOP skal gjenspeile Økolandsbyprosjektet overordnete mål og helhetlige 
innfallsvinkel, men skal samtidig være konkret i ressurs- og energispørsmål.  Miljømålene skal gjenspeile en klart 
mer ambisiøs holdning enn PBL. 

I forbindelse med søknad om tiltak innenfor økolandsbyprosjektet i henhold til PBL, skal vedlegges dokumentasjon 
som viser hvordan tiltaket oppfyller MOP. 

2.3 Tomt og vegetasjon
- Ethvert tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at inngrep i landskap blir redusert til et minimum og 

slik at det eksisterende landskapet beholder sitt opprinnelige preg.
- Eksisterende vegetasjon skal i stor grad bevares og / eller suppleres med tilplantning av nytt.
- I forhold til planlegging og gjennomføring av delområdet SØGN og SØBF, skal eksisterende vegetasjon 

bevares og om nødvendig forsterkes gjennom  tilplantning for å sikre at bebyggelse i nødvendig grad 
skjermes i forhold til fjernvirkning fra kirkeområdet. 

- Forstøtningsmurer skal ikke ha en høyde større en 1.5 meter, og skal utføres i lokal naturstein, tørrmurt. 
- Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes med stedegne arter.

2.4 Universell utforming
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av bygninger og uteområder, og da spesielt i 
forbindelse med publikumsbygg og bygg med arbeidsplasser. 

2.5 Automatisk fredede kulturminner
Dersom det ved tiltak i marka blir påtruffet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, må arbeidene straks 
stanses i den utstrekning de kan berøre kulturminnene eller i et 5 m bredt belte rundt dem, og kulturmyndighetene 
i Akershus fylkeskommune straks varsles, jfr. Lov om kulturminner § 3, 4 og 8.2 annet ledd. 

2.6 Lokalt, naturbasert avløpssystem
Bebyggelsen i Økolandsbyen skal kobles til lokalt, naturbasert avløpsystem. Det skal i forbindelse med 
reguleringsplan utarbeides en plan for rensing av avløp som omfatter hele økolandsbyprosjektet. Planen skal følge 
reguleringsplan og skal redegjøre for dimensjonering, plassering, rensemetode og føringer samt etappevis 
utbygging. Det forutsettes at anlegget skal tilfredstille offentlige krav til utslipp. 
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3 Reguleringsformål

3.1 Byggeområder
Fellesbestemmelser
Innenfor hvert byggeområde skal det før byggetillatelse gis foreligge utomhusplan i målestokk 1:500 for hele 
området. Planen skal angi materialbruk og utforming, herunder terrengkoter og høydeanvisning, murer, møblering, 
belysning, vegetasjon, dekke for veier og plasser. Trær som skal bevares skal måles inn på kartet. Planen skal 
også vise hvordan forholdet til Universell utforming er ivaretatt.

3.1.2 Offentlig byggeområde – skole, O, 
Det tilrettelegges for utvidelser av skoleanlegget innen rammer for eksisterende tundannelse, samt 
parkeringsplass og utvidet lekeplass, avgrenset av ny busstopp med snumulighet for buss.

Ny bebyggelse skal i utforming, herunder takvinkel og materialbruk knytte seg til den nyere delen av eksisterende 
skoleanlegg.

Gjenskapt gammel bygdevei føres i tillempet trasé som offentlig gangforbindelse over skolens område.

Ny bebyggelse tillates utført i én etasje. Mønehøyde skal ikke overstige eksisterende skoleanlegg, og taket falle 
mot skolegård.

Anvist trasé for gangforbindelse langs feltet tillates ikke stengt for almen ferdsel.

Utomhusplaner skal være godkjent og området opparbeidet før ny bebyggelse tas i bruk.

3.1.3 Byggeområde – boliger, B, pbl. § 25.1
Eksisterende boligtomter tillates fortettet innen rammer som er vanlige i strøket. Boligene skal være villaer eller 
tomannsboliger. Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med hensyn til 
materialvalg, form og farge.

Boligene tillates i to etasjer med en tomtetutnyttelse på max 20% T-BRA. Det stilles krav om utarbeidelse av  
utomhusplan i forbindelse med søknad om tiltak.

3.2 Landbruksområder   PBL §25.2 

3.2.1 Landbruksområde , L 
Det reguleres avkjørsel fra RV180 til landbruksområde NV på jordet mellom RV180 og elven.

3.2.2 Skogbruk- fellesområde, SFE
Området skal skjøttes på en slik måte at det framstår og beholder sin kvalitet som friluftsområde. Stier i området 
skal holdes i hevd. 

Området skal behandles som et sammenhengende landskapsområde som sikrer verdifull vegetasjon, 
klimaskjerm, biologisk mangfold og viltkorridorer. 

Områdene skal skjøttes og utvikles slik at det framstår som et parkmessig naturområde. Innen området etableres 
stier, samlingsplasser, naturlekeområder osv. Et naturlig amfi beliggende opp mot Vanntårnåsen kan utvikles slik 
at det vil fungere som en amfi-scene for musikk, teater og forestillinger. 
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3.3 Offentlige trafikkområder   PBL §25.3

3.3.1 Riksvei 
Omfatter riksvei 180 og 120 med tilhørende gang- og sykkelsti, broer etc. 

3.3.2 Adkomstvei V1 
Omfatter adkomstvei fra kryss ved RV 180 og fram til byggeområdene for økolandsbyen.  Vei reguleres med en 
reguleringsbredde = 10.0 meter, og med en veibredde = 4.0 meter. Første veistrekning fra til avkjørsel til gårdstun 
reguleres med en veibredde = 5.0 meter. Her utvides også reguleringsbredden 12.0 meter for å legge til rette for 
en mulig, framtidig gang- og sykkelveiforbindelse i tilknytning til etablering av gang- og sykkelvei langs RV180. Til 
delområdene SØB2 og SØB3 benyttes reguleringsbredde = 7.0 meter og med veibredde = 4.0 meter. Det 
anlegges tilstrekkelig med møteplasser. Vei anlegges med grusdekke.

3.3.3 Gang og sykkelvei S1  
Det anlegges en gang/sykkelvei som knytter bebyggelsen i åsen sammen med gårdstunet og området ved kirken 
hvor den knyttes til ny forbindelse fram til kryss ved RV 120. På denne måten oppnås kontinuerlig gang- og 
sykkelsti til skoleområdet. 

Det anlegges gang- og sykkelvei langs RV180 fra avkjørsel til kirken og ned til gang- og sykkelvei ved kryss.
Evt. forstøtningsmur mot terreng skal utføres i naturstein på en slik måte at det harmonerer med eksisterende 
anlegg omkring Hurdal kirke.

Det avsettes videre langs RV 180 fra avkjørsel til kirke og fram til avkjørsel til økolandsby til å føre gang- og 
sykkelvei. Reguleringsbredde = 9.0 meter.

3.4 Friområder   PBL §25.4

3.4.1  Friområde F1, F2 og F3
Områdene skal opparbeides av det offentlige for å ivareta hensyn til rekreasjon og ferdsel.

Felt F1 skal utvikles som offentlig badeområde så langt mulig samordnet med tilstøtende badeområde øst og nord 
for planområdet.

Felt F2 tilrettelegges for ferdsel, bading og opphold. Sti under veibroene utføres med steinoppbygging og 
harmoneres med eksisterende bro.

Bebyggelsesplan og utomhusplan samordnes med utomhusplan for felt Sb3, og forelegges antikvariske 
myndigheter til uttalelse.

3.4.2 Bolig/forretning øst for F3
Øst for friområdet F3 reguleres et mindre tilstøtende areal. Områdene gis samme bruk som tilstøtende areal i 
reguleringsplanen for Prestegårdshagen.

3.5 Spesialområder   PBL §25.6

Spesialområde Økolandsby – fellesbestemmelser
Miljøprofil
All bebyggelse skal ha en dokumentert miljøprofil og ha en karakter av nyskapning og eksperimentering innenfor 
økolandsbyens overerordnete miljømålsetning, som konkretiseres gjennom en ”miljøoppfølgingsplan” ( MOP) for 
økolandsbyen.

Bygningers utforming
Bygninger tillates oppført i maks. 2 etasjer. Maks. mønehøyde i samsvar med PBL - §70.1. Spesifikke krav til 
høyder kan fastsettes i bebyggelsesplan. 
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Bygninger skal utformes og utføres slik at de innpasses i  landskapets topografi og vegetasjon. Bygningene skal 
utformes slik at en oppnår en estetisk og funksjonell sammenheng mellom de forskjellige bygninger; størrelse, 
uttrykk og materialvalg. Dette gjelder også mindre bygninger som uteboder, verksteder, gjesterom osv. 

Boligtun
Bebyggelsen innen boligtunene kan bestå av både frittliggende boliger, kjedete boliger og rekkehus, samt mindre 
bygninger av type uthus, verksteder og gjesterom. Innen boligtunene gis det også rom for å etablere 
næringsvirksomhet som er forenlig med et godt og trygt bomiljø.

3.5.1 Økolandsby – gårdstun – næringstun SØGN  
- Areal; 27200 m2
- Innenfor området skal det gis rom for utnyttelse av eksisterende bebyggelse med en viss grad av nybygg/ 

tilbygg, utvikling av næringstun med tilknytning til gårdsvirksomhet nord for eksisterende gårdstun, samt 
tilhørende grøntområder, trafikkområder mm. Bestemmelsene for området skal utformes slik at en 
ivaretar hensynet knyttet til historiske, landskapsmessige og arkitektoniske kvaliteter.

- Innenfor det eksisterende gårdstunet skal en søke å bevare bygningskarakten rundt gårdsplassen med 
omgivelser i forhold til historiske, landskapsmessige og arkitektoniske kvaliteter. Nybygg eller 
ombygninger kan her tillates innenfor anviste byggegrenser, og skal være forelagt de antikvariske 
myndigheter til uttalelse før godkjenning. Eksisterende fasader og detaljer, også for revet driftsbygning, 
skal i så fall være tilfredsstillende dokumentert.

3.5.2 Økolandsby – boligtun 1, fellestun – SØBF  
- Areal; 42940 m2
- Området avsettes til boligformål, fellesfunksjoner og næringsvirksomhet, på en slik måte at en kan oppnå 

en viss grad av integrering mellom de forskjellige funksjoner. Området er det første som skal utbygges og 
vil i tillegg til de første boligene være økolandsbyens sentrum – med tilhørende sosiale og kulturelle 
funksjoner. 

- Bebyggelseplanen skal dokumentere at fjernvirkning ikke oppleves som iøynefallende fra kirkeområdet. 
- Maks tillatt tomteutnyttelse for området som helhet er; 18 % T-BRA.

3.5.3 Økolandsby –boligtun 2    SØB2  
- Areal; .42000 m2
- Innenfor området skal bebyggelsen grupperes i tunformasjoner.  
- Området kan deles og utbygges i etapper. 
- Maks tillatt utnyttelse for området som helhet = 15 % T-BRA

3.5.4 Økolandsby –boligtun 3    SØB3  
- Areal = 14350 m2
- Området kan utbygges med en kombinasjon av boliger og næringsvirksomhet som er av en slik karakter 

og størrelse at det kan innpasses i boligtunet.
- Maks tillatt utnyttelse for området som helhet = 15 %  T-BRA.

Spesialområde bevaring - fellesbestemmelser 
Bestemmelsene for områdene skal ivareta myndighetenes verneinteresser for bygninger og landskap i forhold til 
Hurdal kirke og arkeologiske funn i området.

3.5.5 Landbruk bevaring SLb
Det må utvises varsomhet ved landbruksdriften på området av hensyn til eksisterende kulturminner.
Planer om endret drift som kan berøre kulturminner skal forelegges de antikvariske myndigheter til uttalelse.

Området skal skjøttes som et kulturlandskap hvor en kombinerer beite og skog på en slik måte at det danner en 
landskapsmessig bakgrunn for Hurdal kirke. Eksisterende kulturminner skal bevares.



REGULERINGSPLAN ”HURDALSJØEN ØKOLOGISKE LANDSBY- GJØDING” 
HURDAL KOMMUNE 

BESTEMMELSER  
Dato; 20.01.06  Rev; 29.03.06 /22.08.06       Side 6 av 7  

3.5.6 Landskapsvern, kulturminner , friluft  SLv
Skjøtsel og drift av området skal skje slik at foryngelse av skog, så langt det er mulig, kan skje uten at det 
etableres hogstflater som virker dominerende i landskapet. Det skal tilstrebes et mest mulig variert skogbilde med 
en betydelig andel lauvtrær, spesielt i kantsonen mot prestegårdens innmark. Det skal tas særlige hensyn for å 
opprettholde vegetasjon langs elva. 

Tiltak som medfører endringer i vesentlig grad skal ikke viverksettes før de er godkjent av kommunen.

3.5.7 Naturvern – kulturvern   SNK
Våtmarksområder og vassdragsnære områder skal bevares med hensyn på vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv 
som naturlig hører til. Det skal tilrettelegges for et naturvennlig friluftsliv. Vernet omfatter dessuten eksisterende 
kulturminner. Skogen skjøttes så langt det er mulig uten å skade våtmarksområdet, blant annet for å bedre den 
visuelle kontakten mellom kirken og sjøen.

Bygge- og anleggstiltak (jfr. plan- og bygningslovens §§ 81, 84, 86a, 86b og 93) er forbudt, med unntak for 
nødvendig vedlikehold av eksisterende kraftlinjer, vannledninger, dreneringsgrøfter, hytte og båthus. Andre tiltak 
som utfylling, uttak av masse, drenering, bekkelukking, oppdyrking er ikke tillatt.

Hogst og fjerning av vegetasjon i våtmarksområdet og i kantsoner mot vassdrag og våtmarksområde er forbudt. 
Skjøtsel som ivaretar verneformålet kan imidlertid tillates. Skogen utenfor en sone rundt våtmarksområde og 
kantsoner kan dessuten skjøttes så langt det er mulig uten å komme i konflikt med verneformålet. Med 
utgangspunkt i eksisterende skog tilstrebes et mest mulig variert skogbilde. Alle skjøtseltiltak skal skje i samråd 
med kommunens skogbruks- og miljøvernmyndighet. Tiltak skal ikke iverksettes før de er godkjent av kommunen.

Rydding og naturvennlig tilrettelegging av turstier er tillatt når dette gjøres i samråd med kommunens landbruks-
og miljøvernmyndighet.

Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder er vernet mot skade ødeleggelser,
med unntak for ordinær jakt i henhold til viltlovens bestemmelser. Hunder skal holdes i bånd, med unntak for bruk 
under kontroll ved utøvelse av tillatt jakt.

Camping og teltslaging innenfor området er forbudt.

Motorisert ferdsel til lands og vanns er forbudt, med unntak for transport av trevirke ut av området og bruk av 
motorbåt ved passering av området. Største tillatte hastighet for motorbåt er 5 knop.

3.5.8 Kirkegård- bevaring SbK
Kirkegården omgir Hurdal kirke og utgjør sammen med kirkeområdet en helhet historisk, landskapsmessig og 
arkitektonisk som skal beskyttes og styrkes.

Før nyanlegg tillates på utvidelsen av kirkegården skal det foreligge samlet bebyggelsesplan og utomhusplan for 
feltet og felt SbO1 i samsvar med bestemmelsene i pkt. 3.1 og 3.5.10. Før arbeid med nyanlegg igangsettes skal 
nødvendig utgraving og dokumentasjon være utført etter nærmere avtale med de antikvariske myndigheter. Ved 
gravearbeider på kirkegården utover tradisjonell drift skal de antikvariske myndigheter forhåndsvarsles og gis 
anledning til uttalelse.

Utvidelsen av kirkegården skal avsluttes med steinmur mot vest. Eksisterende mur skal bevares, men tillates brutt 
om funksjonelle grunner tilsier det. Ny avgrensende steinmur skal utføres med samme materialer og kvaliteter 
som eksisterende mur.

Utvidelse av kirkegården er allerede gjennomført i samsvar med plane og bestemmelsene. Tiltaket ble 
gjennomført med hjemmel i reguleringsplan Gjøding vedtatt 10.06.98 / 18.11.98
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3.5.9 Bygdevei Sb1, Sb2, Sb3 
Feltene utgjør rester av en sentral bygdevei, som skal bevares eller gjenskapes som farbar.

Sb1 etableres som gang/sykkelvei, stenges for biltrafikk og opparbeides ikke bredere enn 3.0 meter.
Sb2 er del av atkomstvei til Gjøding gård / Prestegardsboligen og økolandsbyen og skal opparbeides slik at en 
tilfredstiller veivesenets krav til utforming og nødvendige veibredder etc for å tilfredstille funksjonalitet og 
trafikksikkerhet, jfr. post 3.3.2. 
Sb3 gjenopprettes som gangvei med tilretteleggelse av bro på gamle brokar og videreføres som gangforbindelse 
over skoleplassen på felt O. Veiene gruses i minimal bredde i forhold til sin funksjon. Det fremmes egen 
utomhusplan i målestokk 1:500, som inkluderer utforming av ny bro med oppmåling av eksisterende brokar som 
skal bevares. Planen samordnes med bebyggelsesplan og utomhusplan for felt F2.

Opparbeidelsesplaner forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før de iverksettes.

3.5.10 Offentlig byggeområde – kirke mm, spesialområde bevaring – felt SbO1 – pbl. § 25.1 samt 25.6
Kvalitetene ved Hurdal kirke med omgivelser skal ivaretas - historiske, landskapsmessige og arkitektoniske verdier 
skal beskyttes. Det legges til rette for bygging av kirkestue og utvidet parkering med vekt på å ivareta og bygge 
videre på ovennevnte kvaliteter.

Kirkens silhouettvirkning fra viktige synsvinkler må ikke forstyrres. Forholdet skal dokumenteres ved 
perspektivskisser eller fotomontasjer ved behandling av planer hvor problemet aktualiseres.

Ved plassering og utforming av nybygg eller nyanlegg skal disse spille sammen med eksisterende kirke og danne 
en helhet. Det skal fortrinnsvis velges former, materialer, vegetasjon og dekke som oppfattes som stedsegne, 
tidløse og bestandige. Spesielt bør takets form og materialbruk for kirkestue gjenspeile eksisterende kirke.

Hurdal kirke skal bevares. Bygningsmessige arbeider kan kun tillates av hensyn til kirkens vedlikehold og 
funksjon. Langs kirkegårdsmuren skal videreutvikles bjørkerekke som fortsetter som allé/gangvei nordover fra 
parkeringsplassen til veien Sb1.

Før tillatelse gis til bygging eller anlegg i området skal det foreligge godkjent samlet bebyggelsesplan for feltet 
samt felt SbK i samsvar med pbl. § 28-2, samt tilsvarende utomhusplan. Om bygge- eller anleggstiltak skjer i 
samsvar med illustrasjonsplanen kan det faste utvalg for plansaker frafalle krav til bebyggelsesplan. Før arbeid 
med nyanlegg igangsettes skal nødvendig utgraving og dokumentasjon være utført etter nærmere avtale med de 
antikvariske myndigheter.

Bebyggelsesplan, byggemelding, utomhusplan og annen dokumentasjon skal være forelagt de antikvariske 
myndigheter til uttalelse før godkjenning.

Utvidelse av kirkegården er allerede gjennomført i samsvar med planen og bestemmelsene. Tiltaket ble 
gjennomført med hjemmel i reguleringsplan Gjøding vedtatt 10.06.98/18.11.98. Nødvendig arkeologisk utgraving 
og dokumentasjon for område som i illustrasjonsplan til reguleringsplan Gjøding er avsatt til kirkestue og utvidelse 
av parkeringsplass er også gjennomført.

3.5.11 Offentlig byggeområde – prestebolig, spesialområde bevaring – felt SbO2 –pbl. § 25.1 samt 25.6
Kvalitetene ved våningshuset med omgivelser skal ivaretas - historiske, landskapsmessige og arkitektoniske 
verdier skal beskyttes.

Bygningen skal bevares eller tilbakeføres. Ytre bygningsmessige arbeider skal være forelagt de antikvariske 
myndigheter til uttalelse før godkjenning.Eksisterende og evt. tidligere fasader og detaljer skal i så fall være 
tilfredsstillende dokumentert. Det tillates ikke nybygg på området. 

3.5.12 Sikringssone – fredet kulturminne 
Ingen må 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. Med 
til fornminnene hører et område rundt det synlige eller kjente ytterkant slik det er markert i plankartet. 
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4 Rekkefølgebestemmelser
4.1 Bebyggelseplan
Det skal utarbeides bebyggelseplan for områdene i økolandsbyprosjektet som er regulert som ”Spesialområde 
økolandsby”, før tiltak kan iverksettes i disse områdene.

4.2 Naturbasert avløp
Det skal prosjekteres / dokumenteres konkret anlegg for lokal, naturbasert renseanlegg, slik at utslippstillatelse 
kan gis – før det kan gis byggetillatelse innen gjeldende område. En helhetlig plan for avløpshåndtering skal 
vedlegges reguleringsplan.

4.3 Gang- og sykkelvei
Det forutsettes at kryss mellom adkomstvei til Gjøding og RV180, samt fortausløsning langs RV180, skal 
opparbeides ihht. byggeplan godkjent av Statens Vegvesen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for første 
bolig innen reguleringsområdet. 


