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REGULERINGSPLAN 
FOR 

AREBEKKEN    
HYTTEFELT I AREMARK KOMMUNE 

 
PLANBESTEMMELSER 

 
1 Innledning 

1.1  Planbestemmelsene gjelder for reguleringsområdet ”Arebekken hyttefelt” i Areamark 
kommune, vist med reguleringsgrense på plankart datert 10.09.2008, revidert den 
30.03.2011.  

1.2 Innenfor området er arealet regulert til disse formål iht. plan- og bygningslovens § 25: 
 Byggeområder: Områder for boligbebyggelse med tilhørende anlegg 
 Byggeområder: Områder for fritidsbebyggelse  
 Landbruksområder: Område for jord- og skogbruk 
 Offentlige trafikkområder: Område for kjøreveg, Rv. 21 
 Spesialområder: Friluftsområde på land 
 Spesialområder: Område på land for badeplass / småbåtanlegg 
 Spesialområder: Privat veg 
 Spesialområder: Område for kommunalteknisk virksomhet, renseanlegg 
 Spesialområder: Område for anlegg i grunnen, kommunalteknisk virksomhet  
 Spesialområder: Frisiktsone ved vei. 

 
2. FELLES PLANKRAV 
 

Hyttefeltet er regulert i samsvar med arealdisponering og bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel.  
 
2.1       Plankrav: 

2.1.1 Ved søknad om tillatelse til tiltak / byggesøknad skal det leggest ved 
situasjonsplan i målestokk 1:500 som skal vise plassering av bygningene, høyde 
på fundament, evt. støttemurer, avkjøring og parkeringsareal. Likeledes skal 
behandling av terrenget vises med kotesetting. Oppstillingsplasser for biler skal 
opparbeides samtidig med bygningene. Det samme gjelder terrengutformingen 
av hele tomta.  

2.1.2 Adkomstveien må utformes iht. kap. C.3.1 og C.3.3 i vegnormalene Håndbok 
017 – utgave av august 2007. Statens vegvesen skal godkjenne utformingen, 
frisiktsonene og dimensjonering av avkjørselen. Areamark kommune skal 
godkjenne byggeplanen for adkomstveien. 

2.1.3 Vann og avløp: Drikkevannforsyning sikres med godkjent løsning for drikkevann. 
Det er tillatt å legge vann inn i hyttene i hht godkjent vann- og avløpsplan. 
Utslippstillatelse kan bare gis innenfor rammen av godkjent avløpsplan. 
Innlegging av vann kan ikke skje før slik utslippstillatelse foreligger. Jfr. 
forurensningslovens § 11. 
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2.1.4 Kulturminner: Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredede 
kulturminner (arkeologiske), eksempelvis i form av helleristningar, brent leire, 
keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, etc. skal arbeidet straks 
stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 
nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

2.2 Bygninger, form og farge: 

2.2.1 Bygningene tilpasses tradisjonell byggeskikk for Aremarksområdet. 

2.2.2 For fritidsboligene: Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terreng er 6,5 
m.  Gesimshøyde fra gjennomsnittlig planert terreng skal være maks. 4,5 m. Synlig 
grunnmur skal være maksimalt 1,2 m. over ferdig planert terreng. 

2.2.3 For Boligene: Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terreng er 8,5 m.  
Gesimshøyde fra gjennomsnittlig planert terreng skal være maks. 6,5 m. Synlig 
grunnmur skal være maksimalt 1,2 m. over ferdig planert terreng. 

2.2.4 Hovedbygninger skal ha møneretning langs høydekotene, som vist på plankartet. 
Alle bygninger skal bygges med saltak og ha en takvinkel som harmonerer med 
tradisjonell byggeskikk med takvinkel mellom 22° og 34°. Tak skal tekkes med torv, 
tre, skifer eller utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.  

2.2.5 Hyttene kan bygges med hems eller loftsetasje på en mindre del av bygningen 
(inntil 1/3-del), og med full kjeller. 

2.2.6 Kommunen skal godkjenne fasader, form og farge på alle bygg. Større vindusflater 
deles.  Alle bygg skal males eller beises utvendig.  

2.3 Veger, parkering og byggegrenser. 

2.3.1 Vegareal er vist på plankartet og gjelder eksisterende opparbeidet veg og ny 
stikkveg / adkomstveg til hyttefeltet. Ny privat veg, skal ha enkel standard med 
totalt 3,5 m opparbeidet kjørevegbredde, med 0,5 m vegskulder på hver side, 
regulert vegbredde inkl. vegbane, skulder og grøft er 8 m. Plankrav mht byggeplan 
for adkomstveien, j.fr. punkt 2.1.2. 

2.3.2 Privat vei skal tjene som hovedveg og er åpen for ferdsel til / fra bolig- og 
fritidsboligtomtene og for grunneieren i planområdet 

2.3.3 Parkering skal skje på egen tomt. Det skal opparbeides minst 2 bilplasser på hver 
tomt.  

2.3.4 Veiene skal vinterbrøytes fram til tomtene i planområdet. 

2.3.5 Veilys skal ikke installeres i feltet.  

  

3 BYGGEOMRÅDER 

3.1 Tomteutnytting 

3.1.1 I områdene for fritidsbebyggelse skal det oppføres hytte-/ fritidsbebyggelse med 
tilhørende garasje/carport, uthus og bod.   

3.1.2 I områdene for boligbebyggelse, skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse 
med garasje/carport, uthus og bod. 

3.1.3 Tillatt bebygd areal for boligtomter, (BYA) kan maksimalt være 20 % og uten særlig 
begrensning av bruksareal. 
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3.1.4 Tillatt bebygd areal, (BYA) kan maksimalt være 12% av netto tomt. Det er likevel 
ikke tillatt med større bruksareal, (T-BRA) enn 120 m2 per tomt. Veilederen “Grad 
av utnytting” skal gjelde med unntak kap. 9. I steden for kap. 9 gjelder pkt. 2.2.2 i 
planbestemmelsene. 

3.1.5 For tomter der hellinga er mellom 1:4 og 1:6 over en lengde lik den doble bredden  
på planlagt bygning skal ikke bebygd areal (BYA) overstige 120 m2. På tomter 
med helling mellom 1:4 og 1:6 kan maks. husbredde inkludert veranda/ terrasse 
være 8,0 m. Terreng brattere enn 1:4 skal ikke nyttes som byggegrunn. 

3.1.6 Bygg og terrenginngrep skal plasseres og utføres på en slik måte at mest mulig av 
eksisterende vegetasjon og terreng blir bevart. Tilplanting skal gjøres med stedlig 
vegetasjon. 

3.1.7 Innenfor hver tomt disponeres maksimalt 600 m2 til inngrepsareal, der utgraving, 
oppfylling og bygging kan foregå. 

3.1.8 Uttynning av vegetasjon for å få bedre utsikt og solforhold bør skje med omtanke 
på innsyn fra naboer og omgivelsene, samt helheten i planområdet. 

3.1.9 Etter søknad kan inntil 300 m2 av tunet gjerdes inn med et sammenhengende 
gjerde. Bygninger som fungerer som en del av gjerdet, skal ikke regnes som 
inngjerdet areal. Gjerdet kan ha en maks. høyde på 1,2 m og skal være av type 
skigard. Eier har ansvar for at bygninger og gjerde er sikret, slik at beitedyr ikke går 
seg fast eller blir innestengt. 

3.1.10 Det er ikke tillat til å sette opp nye flaggstenger eller skjemmende antenner 
innenfor planområdet. 

3.1.11 Det er fri ferdselsrett for alle utenfor inngjerdet del av hyttetomtene i planen.  

4 LANDBRUKSOMRÅDER 

       Områdene skal benyttes til jord- og skogbruk. 

5 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 
Offentlige trafikkområder, kjøreveg skal benyttes til område for kjøreveg, Rv. 21 

6 SPESIALOMRÅDER         
  

6.1 Friluftsområder 

6.1.1 Friluftsområdene FOSV, skal sikre fri ferdsel. Turstier/turveger kan opparbeides i 
friluftsområdene, men kun etter avtale med eier av arealet. Bygninger kan ikke 
reises med mindre de hører naturlig inn og fremmer nytten av friluftsområdene. 

6.1.2 Alle inngrep og tiltak i friluftsområdene FOSV, på land skal godkjennes av 
kommunen. 

6.1.3 Badeplass- og båtutsettingsområde BP/BU1, på land er sikret til badeplass og 
område for småbåteutsetting. Området er åpent for allmenn ferdsel.  Det er ikke 
tillatt med motorisert ferdsel innenfor det området som er avsatt til bading, både i 
sjø og på land. I områdene er det tillatt med tiltak som har til hensikt å forbedre 
tilgjengeligheten eller stimulere bruken, som f. eks. felles grillplass, bålplass, 
sittegrupper, ballplass, lekeplass m.v. 
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6.2 Områder for privat veg  

Områdene skal sikre privat veg til bustad- og hyttetomtene og grøntområde. Området for 
privat veg fram til badeplass/småbåtutsettingsområde BP/BU er åpen for allmenn ferdsel.  
    

6.3 Områder for småbåthavn på land   

Området BP/BU1 skal sikre enkelt anlegg for småbåtutsetting frå  land med småbåtareal 
og opplag av småbåter. Det tillates ikke noen form for bryggeløsning i dette området..
           

6.4 Områder for kommunalteknisk virksomhet, anlegg i grunnen  

Områdene skal benyttes til og sikre anlegg i grunnen for minirenseanlegg / biovack-
anlegg og vannforsyning (evt. trykkøkningsstasjon).    

 

6.5 Frisiktsone ved veg  

Området skal sikre frisikt i en sone på 10 m. x 100 m. og skal være fri for sikthinder 0,5 
meter over tilstøtende veiers plan. 

 

Areal+ AS, Lillehammer, Petter Mogens Lund, 23.09.2008, rev. 23.06.2011. 
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