Detaljregulering for Eitjernhaugen HV4-HV5b, del av
gnr/bnr: 29/5 og 29/75.
REGULERINGSBESTEMMELSER
Vedtatt av Flå kommunestyre den 23.02.2017
sak: 16 / 17
PLANID: 201607
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:
27.02.17
Dato for siste revisjon av plankartet:
27.02.17

GENERELT.
Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.
Det regulerte området er vist på plankart datert 17.10.16. Bestemmelsene gjelder for
området som er markert med plangrense (1201) på kart i målestokk M 1:2000.
Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål:
1. Bebyggelse og anlegg, (PBL § 12-5, nr.1)
- område for fritidsbebyggelse, tomtene 191,193-199, 207-213 og 217-222.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, (PBL § 12-5, nr.2)
- område for privat kjøreveg, p_V1, p-V2.
- annen vegrunn.
3. Landbruksområder, (PBL § 12-5, nr.5)
- område for friluftsformål, Fr1- Fr4.
§1 BEBYGGELSE OG ANLEGG, (PBL § 12-5, nr.1)
1.1 OMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE
Hver tomt er definert med en egen utnyttelsesgrad. Maksimalt tillatt bebygd areal,
mønehøyde og antall bygg pr. tomt mv. er angitt i tabellen «Eitjernhaugen HV4-HV5B,
grad av utnytting» som er en del av disse bestemmelsene (jfr. siste side i dette
dokument). Maksimal hyttestørrelse er satt til BYA= 250 m2. Det er definert en øvre
kotehøyde på ferdig opparbeidet tomt for innplassering av hovedbygget (hytta) på tomta.
Bebygd areal (BYA) for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger,
bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygget areal og nødvendig
areal for biloppstillingsplasser på tomta, jfr TEK.
1.2 BEBYGGELSEN
Flere bygg på samme tomt skal arrangeres som tun. Bygningsvolumene skal tilpasses
terrenget slik at unødig eksponering til omgivelsene unngås. Hovedbygget (hytta) skal ha
møneretning langs dominerende koteretning på tomta. Anneks og uthus som
enkeltbygninger kan maksimum ha et BYA=50 m2. Åpninger under bebyggelse skal
tettes. Uthus og anneks skal ikke ha større mønehøyde enn 4,8m over planert terreng.
Garasje som oppføres som separat bygning kan ha maks BYA=49 m 2. Tillatt mønehøyde
skal ikke overstige 4,8m over planert terreng.
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1.3 BEBYGGELSE MED UNDERETASJE
For tomtene 191, 193, 197, 207-210,218 og 219 kan det tillates underetasje. Det tillates
da synlig grunnmur på inntil 2,6 meter på 1 av byggets sider (langside), ellers skal
gjennomsnittlig grunnmurshøyde ikke overstige 1,5 meter. Dersom det bygges
underetasje så skal mønehøyden ikke overstige 7,8 meter målt fra nivå innvendig gulv i
underetasje. Bygg med underetasje kan maksimum ha 2 etg., dvs. at loft/hems ikke kan
ha målbart areal i hht. TEK. På tomter der det tillates underetasje skal byggene
prosjekteres og tilrettelegges på en slik måte at det ikke virker skjemmende på
omgivelsene. Bygges ikke underetasje gjelder bestemmelsene i punkt 1.1.
1.4 PARKERING/AVKJØRING
Det areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt skal inngå i
beregningsgrunnlaget for grad av utnytting med BYA=36 m 2, jfr. TEK. Avkjørsel til hver
hyttetomt er vist retningsgivende med pil på plankartet. Avkjørsel skal opparbeides med
ferdig kjørebanebredde maks 3,5 m. Inngrep langs kjøretrasé og plasser skal tilsåes for
grasetablering.
1.5 BYGGESØKNAD
Sammen med byggesøknad/ melding om tiltak skal det framlegges situasjonsplan i
målestokk M 1:500 som viser alle tiltaks plassering, tilstrekkelig antall terrengprofiler av
eksisterende og fremtidig terreng, eksisterende og ny vegetasjon, disponering av
overskuddsmasser, system for overflatevann, grøfter for tekniske anlegg m.m., som skal
godkjennes før igangsettingstillatelse blir gitt. Atkomst som midlertidig anleggsvei eller
permanent vei skal vises i søknaden. Adkomst vist i plan er retningsgivende.

1.6 TERRENGFORANDRINGER
Terrengforandringer i form av fyllinger og skjæringer og sår i forbindelse med bygge- og
anleggsvirksomhet skal etterbehandles/ overdekkes og tilsåes. Fyllinger og skjæringer
skal målsettes både i plan og snitt. Høyde på fylling og dybde på skjæring kan maks.
avvike 1,5 m fra eksisterende terreng. Det er ikke tillatt bare å fylle opp skrånende
tomter, det skal være noenlunde massebalanse i tverrsnittet. Om det er nødvendig med
støttemur skal denne utføres i naturstein. Maks. høyde på støttemur er 1,5 m. Alle
skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng, slik at sideområdene får en estetisk
god utforming og slik at overgangen mot eksisterende terreng blir så naturlig som mulig.
Dette betyr at overgang mellom terreng (opprinnelig og eller planert terreng), og
skjæringstopp/traubunn/fyllingstopp, og fra fyllingsfot og overgangen mot eksisterende
terreng skal avrundes med r=≥5m.
1.7 TAKFORM
Tillatt takform for bebyggelsen er saltak med takvinkel 22 – 36 grader.
Hovedmøneretning skal være langs byggets lengderetning. Det tillates bygg i vinkler og
tak med opplett og arker. Mindre tak over inngangsparti og lignende kan ha annen
takvinkel. Det skal benyttes torvtak, skifertak eller mørkt impregnert tre som taktekking.
Bruddskifer ≥0.5 m2 kan også tillates.
1.8 UTFORMING/MATERIALBRUK/BELYSNING
Bygningenes utforming, farge og materialvalg skal ha en god tilpasning til terreng og
omgivelser. Det er ikke tillatt med beis og malingstyper som bryter med naturbildet og
fargespekteret som ligger i naturen. Det skal benyttes jordfargete, mørke beistyper uten
sterke kontraster i vindskier og omramninger. Synlig pusset grunnmur skal være mørk
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grå til sort. Anneks og uthus/garasje skal tilpasses hovedbygget med hensyn til
materialvalg, form og farge. Ved utvendig belysning skal lyskilden være skjermet slik at
det oppfattes som indirekte belysning. Fargetemperatur skal være tilnærmet lik glødelys.
1.9 BEHANDLING AV UBEBYGDE AREALER.
Terrenginngrep skal reduseres til et minimum. Ved anleggsarbeid skal det utvises stor
varsomhet i forhold til vegetasjon og terreng. Nødvendige inngrep skal plastres med
torv/vekstmasse og tilsåes seinest påfølgende vekstsesong slik at inngrepet får et
naturlig utseende. I ubebygde deler av byggeområdet skal vegetasjon og naturlig terreng
bevares.
1.10 BYGGESKIKK
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i området skal det legges vekt på god
arkitektonisk utforming som tar opp i seg /nytolker elementer fra tradisjonell lokal
byggeskikk. Det skal også legges vekt på god terrengtilpassing og tilstrebe løsninger
som bevarer mest mulig av eksisterende vegetasjon.
1.11 VANN/AVLØP
All bebyggelse skal være tilknyttet godkjent vann- og avløpsanlegg med tilstrekkelig
kapasitet. Det tillates ikke separate vann- og avløpsanlegg i området. Vannbesparende
tiltak skal benyttes der det er mulig. Alle vann- og avløpsledninger legges med
varmekabler. Maks bredde for ledningstrase inn på tomt er 3 m. Badestamper og
lignende (skal byggemeldes) skal ha egne infiltrasjonsanlegg for utslipp i egnede
løsmasser.
1.12 AVFALL
Alt forbruksavfall leveres i henhold til enhver tids gjeldende renovasjonsordning for Flå
kommune. Sammen med begjæring om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
det innsendes dokumentasjon på at bygningsavfallet fra byggeprosjektet er levert til
godkjent mottak.
1.13 ELEKTRISITET-, TELE OG SIGNALANLEGG
Kabler for strøm, telefon og kabel-TV etc. skal legges som jordkabel fortrinnsvis langs
atkomstveger eller i fellesgrøft med vann/avløp. Utvendig parabolantenne er ikke tillatt.
1.14 GJERDER, FLAGGSTENGER, PORTALER M.V.
Et areal på inntil 200 m2 nærmest hytta kan vernes mot inntrengning av dyr ved
oppsetting av gjerder av naturmaterialer, tre og stein med høyde maks 1,2 m.
Gjerdeender skal være knyttet til vegg, og bygningene skal således være en del av
inngjerdingen. Gjerde skal være bygget og vedlikeholdt på en slik måte at det ikke kan
skade eller stenge husdyr inne. Flaggstenger er ikke tillatt.

1.15 FRADELING
Søknad om delingstillatelse skal sendes Flå kommune for hver tomt. Det skal kun være
en bruksenhet pr. tomt.
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§2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, (PBL § 12-5, nr.2)
2.1 OMRÅDE FOR KJØREVEG.
Adkomst til området skjer via eksisterende privat veg, og p_V1. For vegen p_V1 er
samlet regulert vegbredde inntil 8,0 meter (inkl. veg, skulder og grøftebredde),
vegbredde inntil 4,0 meter (breddeutvidelse i kurve). Der skjæring/fylling går ut over
regulert veibredde, blir veiarealet utvidet tilsvarende.
For vegen p_V2 er samlet regulert vegbredde inntil 7,0 meter (inkl. veg, skulder og
grøftebredde), vegbredde inntil 4,0 meter (breddeutvidelse i kurve). Der skjæring/fylling
går ut over regulert veibredde, blir veiarealet utvidet tilsvarende.
Vegskråninger og annet areal som blir berørt, skal pusses til, dekkes med matjord/torv
og tilsås senest påfølgende vekstsesong.
2.2 ANNEN VEIGRUNN.
Areal avsatt til annen veigrunn. Områdene skal benyttes til nødvendig annet vegareal
som fyllinger, skjæringer, grøfter, parkeringslommer etc. Vegskråninger og annet areal
som blir berørt, skal pusses til, dekkes med matjord/torv og tilsås senest påfølgende
vekstsesong. Areal vist som annen veigrunn kan inngå i område for kjøreveg/adkomst,
eller som tomteareal dersom dette vurderes som hensiktsmessig ved kommunens
oppmålingsforretning.
2.3 PRIVAT PARKERING.
Området FP6 er areal avsatt til privat parkering.

§3. LANDBRUKSOMRÅDER, (PBL § 12-5, nr.5)
3.1. OMRÅDE FOR FRILUFTSFORMÅL, Fr1.
Området Fr1-Fr4 er friluftsområder for allmenn benyttelse. Det kan etableres stier,
turveier, skiløyper og enkle tiltak som fremmer formålet.
Forskjellige tekniske anlegg/infrastruktur kan bli etablert i friluftsområdene, så som
trafoer og fordelingsbokser for el- anleggene, og brønner for vanntilførsel og kummer for
avløpsanlegg. Disse skal ikke legges til hinder for friluftslivet. Event. pumpehus, trafoer,
etc., skal skjermes for sjenerende innsyn og fjernvirkning. Etter at tiltakene er ferdig
opparbeidet skal skuldre, grøfter, fyllinger, skjæringer og flater tilføres vekstmasse og
tilsåes for grasetablering senest til første vekstsesong.

§4. FELLES BESTEMMELSER
4.1 Forholdet til kulturminner
Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp
automatiske fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunens
kulturvernavdeling skal varsles, jfr. Lov om kulturminner § 8.2. Det er viktig at de som
utfører arbeid i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen.
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4.2 Andre anlegg
Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige traseer og anlegg for vei, vann,
avløp og andre tekniske installasjoner. Anleggene skal ha god terrengtilpasning og
utforming som er tilpasset området for øvrig. Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent
teknisk plan. Tilhørende bygninger og installasjoner (inkl. evt. belysning for vei/
fellesarealer) skal ha god estetisk utforming.
4.3 Byggegrenser
Byggegrenser framgår av plankartet. Det er for enkelte tomter i planområdet definert
egne og unike byggegrenser. Om ikke annet er angitt på plankartet er generell
byggegrense er 4 meter.

§5. REKKEFØLGEKRAV
5.1 Overordnet infrastruktur
a) Når antall hytter med ferdigattest/brukstillatelse innenfor
områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet overstiger 380, og/eller turistanlegg tas
i bruk, skal Fv. 202 være utbedret med hensyn på bredde og bæreevne fra kryss
med Rv. 7 til avkjøringen til Gulsvikfjellet. Vegens bredde kan utvides ved en
generell breddeutvidelse på 1m på nevnte strekning eller ved etablering av
tilstrekkelig antall møteplasser eller en kombinasjon av dette.
b) Når antall igangsettingstillatelser for hytter innenfor områdereguleringsplanen for
Gulsvikfjellet overstiger 500, og/eller turistanlegg tas i bruk, skal det være
gjennomført fullkanalisering med venstresvingefelt i krysset mellom Rv. 7 og Fv.
202. Ny atkomstveg til Gulsvikfjellet skal også være etablert slik
kommunedelplanen for Gulsvik viser, dvs. ny avkjøring fra Fv.202 ved Store
Gandrud, gbnr. 30/1.
c) Før opparbeiding av byggeområdene HV12, HV15 og HV17 kan igangsettes, skal
det legges fast dekke på hovedatkomstvegen forbi HV1 (Brennåsen) fra
avkjøringen til N2 (lavo/barnetrekket) og ca. 475 m i retning Gulsvik fram til
eksisterende pumpestasjon nedenfor HV1.
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"Eitjernhaugen, HV4-H5B, grad av utnytting", del av regbest. planid: 201607
Tomt nr.

Tomte-areal
ca. kvm

% BYA

BYA- ekskl. BYA- inkl.
parkering parkering

*Mønehøyde

**Øvre
Egnet for ukotehøyde
etasje
(planert
terreng/ferdig
pukkplate)

fastsettes
ved fradeling

Tomtenr:

Areal i kvm

Href: NN2000

% BYA

BYA

BYA inkl.

ekskl.park

Mønehøyde

Øvre kotehøyde

U.etasje

park

191

1800

8

144

180

6,5

910,4

Ja.

193

1400

12

168

204

6,5

916,5

Ja.

194

1900

10

190

226

5,5

909,9

195

1700

12

204

240

5,5

910,1

196

2600

9,5

247

283

5,5

907,3

197

2200

10

220

256

5,5

908,8

198

1400

12

168

204

5

913,4

199

1400

15

210

246

5,5

912,4

207

1900

8

152

188

5,5

911,4

Ja.

208

2100

8

168

204

5,5

915,0

Ja.

209

1100

10

110

146

5

920,4

Ja.

210

1500

8

120

156

6,5

918,4

Ja.

211

1400

10

140

176

6,5

919.0

212

1200

15

180

216

5,5

921,3

213

1100

13

143

179

5,5

919,6

217

1700

10

170

206

5,5

917,7

218

1100

12

132

168

6,5

913,7

Ja.

219

1300

12

156

192

6,5

910,4

Ja.

220

2900

8

232

268

5,5

906,6

221

1800

13

234

270

5,5

912,8

222

1700

8

136

172

5

915,1

*Mønehøyde:
**Øvre kotehøyde:

Ja.

Fastsettes i forhold til planert terreng rundt bygningen og ikke
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Øvre kotehøyde definerer øvre kotehøyde for byggegrop, ferdig
pukket.
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