
REGULERINGSBESTEMMELSER  

KOMMUNE                                                    : Hjartdal 

REGULERINGSOMRÅDE                            : Kåsa, gnr 97, bnr 3, i Hjartdal kommune 

DATO FOR PLANFORSLAGET : 

DATO FOR KOMMUNESTYREVEDTAK   : 06.02.2008 

DATO FOR SISTE REVISJON                       : 06.02.2008 

Reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist innenfor planens 

begrensning, unntatt for boligområdet. 

 

1 Generelt  

1.1 reguleringsformål  

Byggeområder fritidsbebyggelse 

boligområde 

 

Spesialområde privat veg  

friluftsområde 

kommunaltekniske anlegg 

 

Fareområde høyspent linje 

 

1.2 hensikten med reguleringsplanen 

Hensikten med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse i områdene A og B av 

eiendommen gnr 97, bnr 3. 

2 Felles bestemmelser 

2.1 rekkefølgekrav 

• Før det gis byggetillatelse skal veier fram til tomten være bygd ferdig. 

• Før det gis byggetillatelse skal vannposter, i de respektive felt, være på plass. 

• Før det legges inn vann skal utslippstillatelse være gitt. 

• Biologisk toalett av godkjent type skal brukes dersom ikke utslippstillatelse for 

svartvann er gitt. 

3 Byggeområder pbl § 25-1 

3.1 landskapstilpassing 

Fritidsbebyggelsen skal plasseres innenfor avmerkede tomter og tilpasses 

landskap/vegetasjon. Stikk er satt ut og er tenkt plassert tilnærmet midt i bygningskropp. 

Møneretning skal ligge som vist på plankart, men kan fravikes noe dersom stedlige forhold 

tilsier det. Eksisterende vegetasjon søkes bevart, fjerning av trær og vegetasjon skal skje i 

samråd med grunneier. Gjerder på deler av tomtene kan tillates. 

3.2 terrengtilpassing 

Ved søknad om byggetillatelse skal det følge med terrengsnitt som viser endelig plassering og 

inngrep i terrenget. 

Parkeringsplass skjer på egen tomt og skal vises på situasjonsplanen.  

 



3.3 bygningsform 

På tomtene kan det bygges hytter med maksimalt bebygd areal (BYA) på 135 m². Maks 

grunnmur/ sokkel høyde er 0,7 meter over laveste del av tomta. Maks mønehøyde skal ikke 

overstige 5,0 meter over topp grunnmur/ plate pluss 0,7 meter sokkelhøyde. Hyttene skal ha 

saltak med takvinkel mellom 2 2- 30  grader. 27 grader bør tilstrebes. Møneretning er som vist 

på plankartet, men kan fravikes noe dersom stedlige forhold tilsier det. 

Hyttene skal oppføres i bindingsverk, eller som tømmerhytte. 

Taktekking er torv eller annen mørk tekking. Ikke metalltak. 

Farger skal være av mørk jordfarge og fargenavn skal sendes med byggesøknaden for 

godkjenning. 

Deler av tomt kan gjerdes inn. Gjerder må vises på situasjonsplan. Maks høyde på gjerder er 

0,6 meter. 

Uisolerte uthus/boder på inn til 12m² kan oppføres. Maks 5 meter fra hytta. 

 

4 fareområder pbl § 25-5 

I ei bredde på 14 meter frå KV 132 ledningen si senterlinje kan det berre utførast tiltak som er 

godkjent av Skagerak nett AS 

Ledningseigar skal kontaktast ved bruk av anleggsmaskinar nærare ledningane enn 30 meter. 

 

5 spesialområder 

5.1 privat veg 

Privat veg skal anlegges med en bredde på 4.0 meter. I denne bredden medgår vegbane pluss 

veg skuldre på hver side. Stikkveier inn til hyttene tillates. 

5.2 friluftsområde 

I området kan det drives vanlig skogbruk. Terrenginngrep i forbindelse med dette skal søkes 

om etter plan- og bygningsloven. Terreng og vegetasjon mellom hyttene skal i størst mulig 

grad bevares. Tynning av skog skal skje i samsvar med grunneier. 

5.3 renovasjon 

Området er satt av på plankartet. Ordningen administreres av kommunen. 

5.4 drikkevann 

Fram til vann og avløpsplan er godkjent er det ikke lov å legge vannledninger frem til hyttene. 

5.5 avløp 

Frem til vann og avløpsplan er godkjent gis det ikke utslippstillatelse. Frem til vann og 

avløpsplan blir godkjent, skal biodo av godkjent type benyttes. 


