
Planbeskrivelse Buer  hyttefelt 

1. Bakgrunn 
 
 

1.1 Faktaopplysninger / viktige punkter  

Forslagstiller 
Reguleringsplanen fremmes av Prevista AS på vegne av grunneier Nils Andrè Buer, Gnr. 60 Bnr 1,2 
Aremark kommune. 
 

 
Figur 1 Planområdet ligger på og ved Tangenåsene 

 

1.2 Saksgang 

Kunngjøring (Forhåndsvarsling) 
Reguleringsforslaget ble kunngjort i Halden arbeiderblad og Smaalenene 22. mai 2006 med frist for 
merknader 16. juni 2006.  
 

Følgende ble i tillegg direkte tilskrevet i brev datert 15. mai 2006: 

Hytteeiere og grunneiere  
Jacob Natvig 
Jon Martin Lie 
Thor Anton Hjemmen 
Liv Hauge Johansen 
Svein Christiansen 
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Håkon Nummestad 
Ole Johannes Skjørtorp 
Øyvind Andreas Furuheim 
Jan Erik Foss Sivertsen 
Ole Vagn Møller 
Kåre Olav Kampenes 
Øivind Klausen 
Petter Kjærstad 
Ingunn Asp Marcussen og Asbjørn Alveberg 
Rolf Arild Bastiansen 
Evy Marienborg 
Oddny Marit Engebretsen 
Jon Ole og May-Solveig Hetland 
Knut Hafsten 
Vegdirektoratets hytteforening (Veimandsbu "Hytte Aremark Østfold" 
Solveig Svendsen 
Eva Løsness og Hege Thomassen 
Trond Arild og Mette Gro Johansen 
Arne Vidar Tysild 
Arne Åge Torgersen 
Ole og Bjørg Mary Ulsnes 
Roy Ingar Olsrud 
Helge Normann og Kristin Jess 
Ellen B Vinnes og Hans Gunnar Raknerud 
Hans Christian Ellertsen og Grethe Olsen 
Wenche Heggum 
Karin Glenge 
Jan Arnesen 
Hans Jørgen Johansen 
Kjell og Anne-Grete Emilsen 

Institusjoner 

Fylkesmannen i Østfold 
Østfold fylkeskommune 
Statens vegvesen, Region Øst 
Aremark kommune 
Norges vassdrags- og energidirektorat avd Øst 
Østfold Energi 



Planbeskrivelse Buer hyttefelt 
 

Prevista  Side 4 av 16 

1.3 Eksisterende planer, arealbruk og eierforhold 

Kommuneplanen 
Forslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel for Aremark. Grensen til de arealer som 
var lagt inn i kommuneplanens arealdel som fremtidig areal til fritidsbebyggelse var ikke gått i felt, og 
det har vært nødvendig å justere denne noe enkelte steder. Noen steder var det hensiktsmessig med en 
utvidelse, og andre steder innskrenkelse. Flere av justeringene ble gjort før rullering av 
kommuneplanen og ble derfor lagt inn i ny areadel.  

Eierforhold 
Planområdet eies av Nils Andrè Buer.  

Vann- og avløp 
Det finnet et pumpehus innenfor planområdet, og noen av de eksisterende hyttene har sommervann til 
vegg.  
 
Det legges opp til lav standard; ikke innlagt vann eller strøm, og middels standard; avløpsfritt 
biologisk klosett eller tilsvarende (ikke vannklosett), innlagt strøm og vann, samt vinterbrøytet veg.  
 
Alle anlegg skal omsøkes og utføres i tråd med gjeldende forskrift om utslipp fra spredt bebyggelse i 
Aremark kommune.  
 
Tekniske planer for veger, vann- og avløpsledninger skal godkjennes av kommunen før det gis 
tillatelse til tiltak. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenginngrep tilsås/tilplantes. 
 

1.4 Beskrivelse av planområdet 

Avgrensing – topografi - grunnforhold 
Planområdet er ved Tangenåsene. Planen avgrenses i hovedtrekk av Aremarksjøen i nord og nord øst, 
samt omkringliggende egen skog. Arealet er i dag i skog og utmark, samt eksisterende hyttefelt.  
Terrenget er småkupert, med myrsystemer i lommer mellom høyder i terrenget.  
 
Det er ikke registrert spesielt planteliv eller dyreliv i planområdet. Ingen nøkkelbiotoper / MIS-
områder er registrert. Solforhold er generelt gode i området. Byggeområdene er småkuperte og i 
hovedsak sør- øst/vestvendte. En stor del av de eksisterende og nye hyttene har sjøen som sin utsikt.  

Eksisterende bebyggelse 
Det er et eksisterende hyttefelt med 58 eksisterende hytter, inndelt i 3 grupper og omtales som 
henholdsvis A, B og C-feltene fra nord til sør.  

Adkomst til området og parkering 
Det er en eksisterende skogsbilvei kl 3 som går gjennom planområdet. Den har tilfredsstillende 
standard.  
  
Det er beregnet at de fleste hyttene skal parkere på felles parkeringsplasser (privat parkering) Noen av 
de eksisterende hyttene og et fåtall nye hytter har parkering ved hytta (kort stikkveg eller veg helt 
frem). I tillegg er det planlagt parkeringsplasser for gjester. 

Tilstøtende arealers bruk 
Det foreligger så langt tiltakshaver vet ingen planer for de tilstøtende arealer. 
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1.5 Beskrivelse av planforslaget  
Planen viser 98 tomter, hvorav 40 er nye. Alle nye tomter er punktfester. Punktene er stukket i felt.  

Bebyggelse og plassering 
Det tillates 1 hytte pr tomt. Uthus bør bygges i sammenheng med hovedhytte. Gjestehus/anneks 
tillates ikke.   
 
Parkeringsareal skal ikke inngå i beregningen av bruksareal, da de fleste hyttene har parkering på 
felles parkeringsplasser og ikke har innkjøring til hytta.  
 
Det er gjort en differensiering på bruksareal (T-BRA) og høyder i planen. Dette er gjort på bakgrunn 
av varierende terreng og eksponering. Eksisterende bebyggelse har varierende karakter, med 
hovedvekt på forholdsvis små og lave hytter. Der terrenget tillater det er det lagt til rette for litt større 
hytter – på linje med noen av de eksisterende hyttene.  
 
På hver tomt er det står det ett stikk. Punktet er registrert med GPS MPOS.  Dette gir en presisjon på 
+/- 3,5 meter i 95% av tilfellene, i følge Statens Kartverk. Det var gode forhold under feltarbeidet, og 
vi kan derfor regne med god nøyaktighet.  

Adkomst til hyttene 
Adkomst til hytteområdet skjer via eksisterende bommet adkomstveg, med enkelte nye samleveger. 
Nye samleveger skal også benyttes til tømmerdrift i området.  
 
I følge Statens vegvesen er det noe dårlige siktforhold på avkjørsel til fylkesveg B-861. Det er gitt 
rekkefølgebestemmelse for å sikre tilstrekkelige siktforhold. Tilstrekkelig sikt kan sikres ved hugst.  
 
Stikkveier til hyttene er tegnet på plankartet der terrenget tillater det.  

Turstier/naturstier, badeplasser, bryggeanlegg og båtopplag 
Det er et godt og velutviklet stinett i området, men en opparbeidet natursti med rasteplasser. Stiene er 
gått med GPS og merket med linjesymbol på kartet. Utsiktspunkt er merket med punktsymbol. 
Traktorveger er også gått med GPS, og markert med linjesymbol på plankartet. Samlet utgjør vegene, 
stiene og traktorvegene et meget godt nettverk med rundløype og snarveger ned til brygger og 
badeplasser.  
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Figur 2 Fra utsiktspunkt sørøst i område E 

 
Det er tre etablerte badeplasser innenfor planområdet, med den største som den mest brukte. Disse er 
vel etablerte og velholdte av hytteiere/velforeningene med livbøyer, benker og bord.  
 
Naturlig vegetasjon og terreng skal beholdes. Skogskjøtsel etc. som styrker områdets 
rekreasjonskvalitet er tillatt.  
 
Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for/forbedre eksisterende bade- og 
rasteplasser. Ansvar for opparbeidelse/vedlikehold av stier legges til velforeningen for hytteområdet. 
En enkel sti kan opparbeides langs vannkanten. Det kan også gjøres enklere tilretteleggingstiltak for 
egnede fiskeplasser og brygger. Alle tiltak/inngrep skal godkjennes av grunneier.  
 
Plassering av campingvogner og telt er ikke tillatt innenfor friluftsområdet. I områdene er det ikke 
tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk som 
friluftsområde.  
 
Det er to eksisterende brygger i området (Revetangen og Eskelsvik), samt mange båtfester langs land. 
Bryggen i nord (Revetangen) må utbedres, samt at det må etableres tre nye brygger vest for 
Jomfruholmen. Det er et ønske fra grunneier, Østfold fylkeskommune og Aremark kommune å rydde 
opp i området og frigi deler av strandlinjen ved å samle båtene i bryggeanlegg.  
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Figur 3 Noen av de eksisterende båtfestene langs land sørvest for Jomfruholmen 

 

 
Figur 4 Eksisterende bryggeanlegg i Eskelsvik 
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Det skal være en bryggeplass til båt for hver hytte. Alle eksisterende båtfester skal saneres innen 2012, 
og det er ikke tillatt å etablere nye, med unntak av at det skal etableres minimum 5 gjestebåtplasser til 
bruk for allmennheten (besøkende med båt). Disse gjestebåtplassene kan være båtfester i land. 
Plassene er til fri benyttelse for allmennheten. Det skal innen 2012 etableres brygger som skal ta over 
for eksisterende båtfester langs land. Grunneiere skal organisere etablering av brygger.  
 
 

 
Figur 5 Eksisterende brygge ved Revetangen med utsikt mot Eskelsvik 

 
Det har vært lagt ut båter på den største badeplassen, og det legges nå til rette for en spesifikk plass for 
sjøsetting/landsetting av mindre fritidsbåter trukket ut til utkanten av friluftsområdet. Vegfremføringen 
vil bli skjermet av vegetasjon. Denne plassen er egnet med tanke på helning og nærhet til vinteropplag 
for båt. Normalt vil hytteeiere med større båter, sjøsette/landsette båten ved eget eksisterende anlegg i 
Skodsberg.  
 
Vinteropplaget for båt har kombinert formål med privat parkering. Dette skal være det eneste stedet 
for opplag av båt på land innenfor planområdet. I dag er det båter lagret spredt langs veger og på 
parkeringsplasser og badeplasser. Dette tiltaket er et ledd i arbeidet med en opprydning og 
strukturering av området. Dagens plassering av båter på land er også til hinder for allmennheten, 
brøyting om vinteren og tar opp verdifulle parkeringsplasser.  
 
Renovasjon 
Det legges opp til samme renovasjonsløsning i dette forslaget som ved eksisterende hytteområder ved 
Tangenåsene. Det vil si søppeldunker plassert på den sentrale parkeringsplassen ved inngangen til 
området. 
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2 Konsekvenser av planen / viktige hensyn / krav til løsning  
2.1 Generelle konsekvenser 
Området er i aktiv bruk i dag, særlig i sommerhalvåret. Et større antall hytter i området vil bedre 
muligheten til å finansiere ulike aktiviteter som rydding og merking av stier, badeplasser mv. 
 
Tiltaket vil medføre et økt antall arbeidsplasser i bygda/kommunen. Disse vil være knyttet til 
entreprenørtjenester, håndverktjenester, trelast- og byggvaresalg, mulige hyttesalg og annen 
varehandel.  
 
Det er tatt hensyn til eksisterende bebyggelse ved planlegging av nye adkomstveger og tilstrekkelig 
avstand til ny fritidsbebyggelse.  
 
Eksisterende veg frem til eksisterende hyttefelt i sør har en meget bratt stigning fra parkeringsplassen 
og inn i hyttefeltet. Denne delen av vegen blir nå omgjort til bommet gangveg, og ny vegen blir lagt i 
kurve sør for eksisterende bratt veg.  
 
Eksisterende bebyggelse vil også få bedre parkeringsforhold, bedre båt- og båtopplags plasser. Hele 
området vil fremstå som mer ryddig og strukturert, og vil bli mer attraktivt.  
 

2.2 Miljømessige konsekvenser 
Det er ikke påvist noen konsekvenser for miljøet 
Fylkesarkeologen har befart området etter kulturminner, uten funn.  
 

2.3 Økonomiske konsekvenser (kommunal og privat økonomi, finansiering) 
Tiltaket har ingen direkte konsekvenser for kommunen. All infrastruktur er forutsatt finansiert uten 
kommunal medvirkning. 
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3 Uttalelser og bemerkninger til planen 
3.1 Forhåndsuttalelser 
 
Forkortet versjon av merknadene kommenteres nedenfor: 
 
Avsender Hovedinnhold Konsekvenser for planen 
Østfold 
Fylkeskommune –  
Kulturminnevern 

Området er befart ved to 
anledninger, og tidligere registrert 
kulturminne ( ID 29889)kan ikke 
gjenfinnes. Dette vil bli slettet fra 
Riksantikvarens register. 
 
Fylkeskonservatoren mener det ikke 
er noe stort potensial for å gjøre 
nyregistreringer av forhistoriske 
kulturminner innenfor planområdet. 
   
De minner på at dersom det under 
arbeidene blir påtruffet automatiske 
fredete kulturminner, må arbeidene 
straks stanses i den utstrekning de 
kan berøre kulturminnene. 
 
 

Dette tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 

Østfold 
Fylkeskommune –  
Plan – og 
miljøseksjon 

• Forutsetter samsvar med 
kommuneplan 

• Området ved badeplassene 
bør vises som friområde i 
sjø 

• Ønsker sanering av 
eksisterende båtfester og 
tilrettelegging av felles 
småbåtanlegg.  

• Landsiden inntil den nordre 
vika (planområdet er utvidet 
siden varsling – de mener da 
den ”midtre” vika) bør vises 
som friområde. 

• Strandsonen fra neset og syd 
til nytt småbåtanlegg bør 
vises som ”spesialområde – 
friluftsområde” (evt 
friområde). Både land og 
sjø.  

 

I hovedsak, se kap 1.3 
 
Etterkommes 
 
 
Dette tas til etterretning 
 
 
 
Etterkommes 
 
 
 
 
Området i vann er vist som 
friluftsområde i sjø og vassdrag. 
Badeområdet er vist som 
friluftsområde på land. 
Bryggeanlegget er vist som 
privat småbåtanlegg på land og i 
sjø. Ellers er neset vist som 
område for jord- og skogbruk. 
Vegen inn til området er 
bommet, og den mest naturlige 
vegen til området andre enn 
hytteeiere er med båt. 
Strandsonen syd for søndre og 
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nord for nordre småbåtanlegg er 
regulert til friluftsområde på 
land.  

Norsk 
Sjøfartsmuseum 
(NSM) 

NSM skriver at det vanligvis er slik 
at dersom reguleringsplanen åpner 
for inngrep i sjø eller vassdrag i 
form av mudring eller annen 
graving, utfylling, moringer, pæling 
eller annet, kan det påregnes at NSF 
vil kreve å gjennomføre en 
marinarkeologisk befaring på stedet. 
 
De kan imidlertid ikke se at de 
trenger å befare området nå, og 
mener at sannsynligheten for at de 
vil kreve undersøkelser senere er lav. 
De vil ha saken til uttalelse.  

Dette tas til etterretning 

NVE NVE påpeker at reguleringsplanen 
må vise en bevisst holdning til 
vassdraget i området. Vassdragets 
flerbruksverdi må omtales, herunder 
verdi som landskapselement og 
ressurs for rekreasjon/friluftsliv og 
biologisk mangfold, 
energiproduksjon og vannforsyning. 
 
NVE minner om vannressurslovens 
§ 11, og påpeker at kantsonen og 
vannstrengen som en hovedregel i 
slike områder kan avsettes som 
friområde eller spesialområde (pbl § 
25 nr 4 eller nr 6) 
 
 

Dette er hensyntatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er hensyntatt 
 
 
 
 
 
 

Fylkesmannen i 
Østfold- Områdene 
miljøvern og 
landbruk 

Ber om at følgende forhold søkes 
ivaretatt:  

• Estetikk og stedstilpasset 
byggeskikk.  

• Ivaretakelse/god tilpasning 
til eksisterende 
naturkvaliteter. 

• Ivaretakelse av 
allmennhetens 
ferdselsrettigheter/-
muligheter.  

Alle punktene er ivaretatt ved 
bestemmelser.  
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Statens vegvesen Kommentar ang. noe mangelfulle 
siktforhold ved avkjørsel til 
fylkesvegen.  

Området er utenfor 
planavgrensingen, men det er 
gitt rekkefølgebestemmelse for å 
etterkomme kravet.  
 
 

Tangenåsene 
hytteforening 
Bjønnemyra 
hytteforening 
Hyttefelt på 
eiendommen Buer 
gnr. 60 Bnr. 1 

De ber om mer informasjon og hvor 
hyttene skal ligge og en invitasjon til 
befaring av området.  

Etterkommes: Møter og 
befaringer med formenn/spesielt 
intr. ble gjennomført samtidig 
med registreringer/befaringer i 
området.  

 
 
 
Prevista AS 
Kongsberg, 15. januar. 2007 
 
Revidert etter vedtak 27.09.07 i sak 29/07 
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2.  Reguleringsbestemmelser for Buer hyttefelt 
 

Gnr. 60 Bnr. 1,2 
 

 
Utkast datert: 15.1.07, revidert etter vedtak 27.09.07. 
Tilhørende plankart datert 15.1.07, revidert etter vedtak 27.09.07. 
 
Kommunestyrets vedtaksdato: 27.09.2007 i sak 29/07.  
 

Formål 
Formålet med reguleringen er å legge tilrette området for utbygging av fritidsboliger med 
tilhørende anlegg. 
 

Generelt 
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på 
plantegningen datert 15.1.07, sist revidert  
 
Området reguleres for følgende formål: 

Pbl. §25, 1.ledd:  
1. Byggeområder  

− fritidsbebyggelse (fritidsboliger)  
 

2. Landbruksområder 
− område for jord- og skogbruk 
 

5. Fareområder 
− høyspenningsanlegg  

 
6. Spesialområder  

− privat veg/parkering  
− friluftsområde på land  
− friluftsområde i sjø og vassdrag  
− privat småbåtanlegg (land)  
− privat småbåtanlegg (sjø) 
− annet spesialområde - gangveg 
 

7. Kombinerte formål 
− privat småbåtanlegg på land (vinteropplag) og privat parkering 
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Felles bestemmelser 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Før ny bebyggelse kan gis brukstillatelse, skal nødvendig infrastruktur være opparbeidet i henhold til 
planen. 
 
Før ny bebyggelse kan gis brukstillatelse, skal det sikres at det etableres tilstrekkelige siktforhold 
(min. 4 x 65 meter, Handbok 017 Veg – og gateutforming) på avkjørsel til fylkesveg B-861.  
 
Tomtedeling 
Tomtedeling som er vist på plankartet er veiledende.  
 
Punktfeste 
Punktfeste som er vist på kartet er veiledende. 
 
Veg, vann- og avløpsledninger 
Tekniske planer for veger, vann- og avløpsledninger skal godkjennes av kommunen før det gis 
tillatelse til tiltak. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenginngrep tilsås/tilplantes. 
 
Vegetasjon 
Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, 
og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter.  
 
Kabler og ledninger 
Nytt fordelingsnett for strømforsyning og for evt. tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor 
planområdet, der det er mulig uten sprengning legges som jordkabler (fortrinnsvis i vegformål), eller 
som kabler under markdekke, evt. på bakken i rør. Sprengning bør unngås for egne kabelgater. 
 
Utforming av bygninger og anlegg 
Kommunen skal ved søknad om tillatelse til tiltak påse at bebyggelse og anlegg får en god estetisk 
utforming tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 
  
Kulturminner 
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. 
 
Renovasjon 
Ny fritidsbebyggelse tilslutter seg renovasjonsordning godkjent av kommunen. 
 

Byggeområder 
 
Område for fritidsbebyggelse   
a) Arealbruk 
I området kan oppføres fritidsbebyggelse i form av hytter. Uthus bør bygges i tilknytning til hytta. 
Anneks/gjestehytte tillates ikke.  
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b) Grad av utnytting 
Parkeringsareal skal ikke inngå i beregningen av bruksareal.  
 
Eksisterende bebyggelse og ny fritidsbebyggelse med betegnelse B, C og D på reguleringsplanen:  
Bygningens bruksareal (T-BRA) skal ikke overstige 120 kvm.  
 
Ny fritidsbebyggelse med betegnelse A og E på reguleringsplanen:  
Bygningens bruksareal (T-BRA) skal ikke overstige 80 kvm. 
 
c) Byggehøyder 
Eksisterende bebyggelse og ny fritidsbebyggelse med betegnelse B, C og D på reguleringsplanen: 
Maks. mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  
 
Ny fritidsbebyggelse med betegnelse A og E på reguleringsplanen: 
Maks. mønehøyde skal ikke overstige 5,0 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
d) Plassering 
Bebyggelsen skal plasseres minst 4 m fra eiendomsgrensen ved eier- eller frestetomt. Ved punktfeste 
skal GPS-punktet/stikket som markerer punktet ligge innenfor hytta. Bebyggelse og anlegg skal 
lokaliseres slik at viktig vegetasjon (jf. punkt h) ikke skades. 
 
e) Utforming av bebyggelsen 
Bygningene skal tilpasses terrenget ved at hovedmøneretningen legges parallelt med høydekotene og 
husets lengderetning. 
 
Bygningene skal oppføres av tre og skal beises eller males i naturfarger. Bestemmelser for farger 
gjelder også for vinduer, vindskier, listverk, tak og grunnmur. Lyse farger og kontrastfarger 
godkjennes ikke. 
 
Hytta må plasseres slik at den ligger naturlig i terrenget, uten høye sokler eller skjemmende 
sprengningsarbeider. Eventuelle terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. Tomten må utformes 
som naturtomt.  
 
Grunnmur og/eller peler for bygninger og terrasser skal i gjennomsnitt ikke være høyere enn 50 cm, 
og ingen steder høyere enn 1,0 m over planert terreng.   
 
Tak skal utformes som saltak med takvinkel 22 - 30 grader. Taktekkingen skal utføres som torvtak 
eller med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. 
 
f) Gjerde og flaggstang  
Det er ikke tillatt å sette opp gjerde eller annen form for stengsel. Flaggstenger tillates ikke. 
 
g) Ledninger 
Eventuelle vann- og avløpsledninger skal legges i bakken.  
 
h) Vegetasjon og terrengbehandling 
Alle terrenginngrep skal tilplantes med stedegen vegetasjon. I ubebygde deler av byggeområdet skal 
opprinnelig vegetasjon og terreng bevares. Vegetasjon som har en viktig estetisk, klimatisk og/eller 
miljømessig funksjon skal bevares. Store furutrær og skjørtegraner skal søkes bevart. 
 
i) Vann 
Vannkildene skal godkjennes av kommunen før de tas i bruk.  
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j) Avløpsforhold.  
Alle anlegg skal omsøkes og utføres i tråd med gjeldende forskrift om utslipp fra spredt bebyggelse i 
Aremark kommune.  
 

Landbruksområder 
Område for jord- og skogbruk 
a) Skogskjøtsel 
Det fremtidige skogbildet i landbruksområdene skal ha et betydelig gran, furu- og løvinnslag. Skogen 
skal skjøttes slik at den er fremkommelig. Det tillates gruppehogster og lukkede hogster (tynninger). 
 
b) Bygg og installasjoner 
Det tillates oppført bygninger til bruk som pumpehus og lignende med en maks str. på 15 m2. 
 

Fareområder 
Høgspenningsanlegg 
Bredden på fareområdet er 10 meter fra senterlinje høgspent, totalt 20 meter bredde.  
Det er ikke lov å oppføre bygninger eller andre faste installasjoner i fareområdet.  
 

Spesialområder 
Privat veg  
a) Arealbruk 
Vegen skal i tillegg til å være adkomst til hytteområdet, brukes i forbindelse med tømmerdrift av 
skogområdene rundt hytteområdet. Vegen er bommet.  
 
b) Vegbredde og byggeavstand 
Ved opparbeidelse av vegene tillates mindre justeringer i vegføringen for å sikre minimale 
terrenginngrep.  
 
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.  
Fyllingene skal umiddelbart tilrettelegges for naturlig revegetering når anleggsarbeidet er avsluttet, 
eventuelt tilsåes. 
 
Parkeringsplasser 
a)  Arealbruk 
Det er avsatt flere parkeringsplasser for bruk av hytteeierne, til drift av området og for gjester. 
 
Friluftsområde på land 
Arealbruk  
Naturlig vegetasjon og terreng skal beholdes. Skogskjøtsel etc. som styrker områdets 
rekreasjonskvalitet er tillatt.  
 
Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for bade- og rasteplasser. Ansvar for 
opparbeidelse av stier legges til velforeningen for hytteområdet. En enkel sti kan opparbeides langs 
vannkanten. Det kan også gjøres enklere tilretteleggingstiltak for egnede fiskeplasser og brygger.  
Plassering av campingvogner og telt er ikke tillatt innenfor friluftsområdet. I områdene er det ikke 
tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk som 
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friluftsområde. Alle eksisterende båtfester skal saneres innen 2012, og det er ikke tillatt å etablere nye, 
med unntak av minimun 5 gjestebåtplasser til bruk for allmennheten (besøkende med båt). 
 
Friluftsområde i sjø og vassdrag 
I tilknytning til badeplassene skal det vises hensynsfull båtkjøring. Kun besøkende kan legge til med 
båt. Hytteeiere er henvist til bryggeanlegg.  
 
Privat småbåtanlegg (land) 
Småbåtanlegg på land skal anlegges med en god utforming både estetisk og funksjonelt.   
 
Privat småbåtanlegg (sjø) 
Det skal være en båtplass for hver tomt.  
Småbåtanlegg i sjø skal anlegges med en god utforming både estetisk og funksjonelt.   
 
Annet spesialområde - gangveg 
Eksisterende kjøreveg skal bommes og benyttes til gangveg når ny veg er etablert som adkomst til felt 
C og D.   
 

Kombinerte formål 
Privat småbåtanlegg på land/privat parkering 
Arealbruk 
Det avsatte arealet skal brukes kombinert til båtopplag og parkeringsplass. Deler av plassen kan 
benyttes som velteplass for tømmer ved behov. Det skal ikke forekomme lagring av båter på land 
andre steder i planområdet.  
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