
Planbeskrivelse Moe  hyttefelt 

1. Bakgrunn 
 

1.1 Faktaopplysninger / viktige punkter  

Forslagstiller 

Reguleringsplanen fremmes av Prevista AS på vegne av grunneier Tore Aksel Voldberg, Gnr. 32 Bnr 
9, Aremark kommune. 
 
 

 
Figur 1 Området er markert med rød prikk 

 

1.2 Saksgang 

Kunngjøring (Forhåndsvarsling) 

Reguleringsforslaget ble kunngjort i Halden arbeiderblad og Smaalenene 14.september 2006 med frist 
for merknader 10.oktober 2006.  

Følgende ble i tillegg direkte tilskrevet i brev datert 14. september 2006: 

Hytteeiere, grunneiere og institusjoner 
Gnr/Bnr/Fnr Navn Adr1  Adr2 
32/9/2 og 32/9/5 Torstein Voldberg Aspestrand 1798 Aremark 
32/9/3 Per Johnsen Korsegårdsvn.21C 1800 Askim 
32/9/4 Knut Tallak Walseng David Blids gate 9 1850 Mysen 
32/9/6 Bjarne Stangeland Haugtomtvn. 18 1808 Askim 
32/9/8 Gisle Mikkelborg Hallegerbakken 66 E 1256 Oslo 
32/9/9 Stine Hasle Jensen og 

Andreas Mostuen 
Jensen 

Røsslyngveien 1 3520 Jevnaker 

32/9/11 Berit Karoline og Aspestrand 1798 Aremark 
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Torstein Voldberg 
32/9/13 Harry Louis Taskerud Watvedtveien 32 1782 Halden 
32/9/14 Tove Lisbeth Aas Løvetannveien 3C 8004 Bodø 
32/9/14 Kaare Aas Skoglia 32 1812 Askim 
32/9/15 Erik Myhre Tokerudkollen 1 1336 Sandvika 
32/9/16 Jan Kåre og Unni 

Thorstensen 
Nordbyveien 22 2013 Skjetten 

32/14 Ulf Olav Bjerkmann Lille Brannberget 13 1769 Halden 
32/16 Marianne B Skoverud Busterudgata 14  1776 Halden 
32/15 Jan Erik Thorkildsen Walkersgate 4 1771 Halden 
32/13 Per Ivar Thomasrud Mo Bjørkebekk 1798 Aremark 
 Fylkesmannen i 

Østfold Statens hus, pb.325 1502 Moss 
 Østfold 

fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg 
 Statens vegvesen, 

Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer 
 Aremark kommune Rådhuset 1798 Aremark 
 Norges vassdrags- og 

energidirektorat avd 
Øst Postboks 4223 2307 Hamar 

 Østfold Energi Postboks 17 1701 Sarpsborg 
 
 

1.3 Eksisterende planer, arealbruk og eierforhold 

Kommuneplanen 

Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel for Aremark kommune.  

Eierforhold 

Planområdet eies av Tore Aksel Voldberg.  

Vann- og avløp 

Noen av hyttene har i dag eksisterende anlegg.   
 
Det legges opp til middels standard; avløpsfritt biologisk klosett eller tilsvarende (ikke vannklosett), 
innlagt strøm og vann, samt vinterbrøytet veg, og høy standard; vannklosett, innlagt strøm og vann, 
samt vinterbrøytet veg. Kommunalt vann ligger like i nærheten.  
 
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. 
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1.4 Beskrivelse av planområdet 

Avgrensing – topografi - grunnforhold 

Planområdet er ved Moe med Aspern i vest og Vestgårdsøya noe nord for planområdet. Området for 
øvrig er preget av et varierende kulturlandskap med dyrket mark og mindre skogteiger. Arealet er i 
dag i et eksisterende hyttefelt med behov for avklaringer og oppgraderinger. 
 
Terrenget er vestvendt med god solgang. Det er ikke registrert spesielt planteliv eller dyreliv i 
planområdet. De eksisterende og nye fremtidige hyttene har sjøen som sin utsikt.  

Eksisterende bebyggelse 

Det er et eksisterende hyttefelt med 18 eksisterende tomter, hvorav F6 er ubebygd – i følge gammel 
tomtedelingsplan. Uoppdatert FKB viser 15 tomter med festenummer eller gbnr, samt hovedbølet 32/9 
med flere bygninger. Eksisterende bebyggelse har svært varierende karakter.  

Adkomst til området og parkering 

Det er en eksisterende skogsbilvei kl 3 som går til planområdet. Den har tilfredsstillende standard.  
  
Det er beregnet at de fleste hyttene skal parkere på tomtene. Det er også satt av areal til 
parkeringsplasser (privat parkering) ved nordre og midtre friluftsareal. Disse plassene er i hovedsak til 
gjester.  

Tilstøtende arealers bruk 

Det foreligger så langt tiltakshaver vet ingen planer for de tilstøtende arealer. 
 

1.5 Beskrivelse av planforslaget  
Planen viser 24 tomter, hvorav 3 er helt nye i forhold til gammel tomtedelingsplan og 3 resultat av 
deling av eksisterende tomter – 6 nye tomter i forhold til gammel tomtedelingsplan. I forhold til 
uoppdatert FKB vises 9 nye tomter, men nye F17, F19 og F21 har allerede eksisterende bebyggelse 
med egne bruksenheter i bruk. Vedlagt ligger gammel tomtedelingsplan, samt eksisterende FKB-kart.  
 
Det er foreslått 3 helt nye tomter med betegnelse F18, F20, F22 på plankartet. De tre foreslåtte 
tomtene ligger ikke nærmere vannet enn eksisterende fritidsbebyggelse, og vil ligge tilbaketrukket på 
samme platå som rekken med eksisterende bebyggelse lengst vekk fra vannet.  
 
Tre eksisterende tomter, 32/17, 32/14 og F11, foreslås delt og vil gi tre nye tomter med betegnelsene 
F23, F24 og F21 hvorav F21 allerede er bebygget. Eksisterende tomter 32/14 og 32/15 er bebygget, 
men kartbasen er ikke oppdatert og bygg vises derfor ikke. 
 
Det er lagt opp til enkelte grensejusteringer for å gi plass til tilfredsstillende vegstandard, snuplass, 
adkomst til friluftsareal osv.  
 
Bestemmelser om materialer, farge og form vil gi bygg som vil gli inn i landskapet uten skjemmende 
silhuettvirkninger. Det vil ikke være konflikter mot landskapsverdier eller allmennhetens interesser i 
henhold til kommuneplanens arealdel.  

Bebyggelse og plassering 

Det tillates 1 hytte pr tomt. Uthus bør bygges i sammenheng med hovedhytte. Gjestehus/anneks 
tillates ikke.   
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Adkomst til hyttene 

Adkomst til hytteområdet skjer via eksisterende adkomstveg og eksisterende interne veger.  
I følge Statens vegvesen er det noe dårlige siktforhold på avkjørsel til fylkesveg B-864. Det er gitt 
rekkefølgebestemmelse for å sikre tilstrekkelige siktforhold. Tilstrekkelig sikt kan sikres ved hugst.  

Stier, badeplasser, bryggeanlegg og båtopplag 

Stier er gått med GPS og merket med linjesymbol på kartet. Tre eksisterende områder er avsatt til 
friluftsareal med badeplasser og privat brygger. Badeplassene er tigjengelige for allmennheten.  
 
Eksisterende terreng langs vannet innbyr ikke til ferdsel da det er steinete og til dels bratt/kronglete. 
Det er derfor naturlig å bruke den private vegen mellom friluftsområdene.  
 
Det er to etablerte badeplasser innenfor planområdet, med den største (midt i området) som den mest 
brukte. Disse er vel etablerte og velholdte av hytteeierne.  
 

 
 

Figur 2 Viser badeplass midt i området 

 
Naturlig vegetasjon og terreng skal beholdes. Dette er særlig viktig mot sjøen. 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. 
Det kan også gjøres enklere tilretteleggingstiltak for egnede fiskeplasser. Alle tiltak/inngrep skal 
godkjennes av grunneier.  
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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 4 eksisterende små brygger i området, samt flere båtfester langs land. En av bryggene er privat. 
Det er et ønske fra Østfold fylkeskommune og Aremark kommune å rydde opp i området og frigi deler 
av strandlinjen ved å samle båtene i bryggeanlegg.  
 
Det skal være en bryggeplass til båt for hver tomt, samt for eksisterende bolig 32/13 utenfor planen, i 
fellesanlegg. Det er lagt opp til to fellesanlegg, ett ved friluftområdet i sør og ett ved det midtre 
friluftsområdet.  
 

 
 

Figur 3 Midtre friluftområde sett fra sørøst. 

 
 
Vinteropplaget for båt skal skje på den enkeltes tomt.  
 
Klimavernsone 
Det er avsatt en 5 meter bred vegetasjonssone langs bekken i søndre del av planen. Det er gitt 
bestemmelser til håndtering av vegetasjon.  
 
Renovasjon 
Det legges opp til felles kommunal renovasjonsløsning, felles container ved ankomst.  
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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. En ny regulering av området rydde opp i 
eksisterende forhold som uklare grenser, for smal veg, uryddige båtplasser og opprettholde areal til 
allmenn benyttelse.  
 
Det er tatt hensyn til eksisterende bebyggelse ved planlegging av nye tomter og ved forslag til 
forbedring av det eksisterende.  
 
Eksisterende bebyggelse vil også få bedre parkeringsforhold, bedre båtplasser. 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, med funn. Det er lagt inn to sikringssoner i 
henhold til krav fra fylkeskommunen.  
 
Bevaring kulturminner, SP1, SP2 og SP3 
Dette er spesialområder som ligger i/berører andre formålsområder, men med egne bevaringsformål. 
SP1, SP2 og SP3 er automatisk fredet jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 4. Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak som er egnet til å 
skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule, eller på annen måte utilbørlig skjemme 
automatisk fredete kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje jf. Kulturminnelovens § 3. 
 

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: 
 
 
Følgende merknader er tilsendt Prevista: 
Avsender Hovedinnhold Konsekvenser for planen 
Østfold 
Fylkeskommune –  
Kulturminnevern 

Området er tidligere befart med 
resultat i en fredede gravhauger og 
tre røyser. Fylkeskonservatoren fant 
det nødvendig med ny befaring. 
 
Befaringen førte til at to gravrøyser 
ble lagt ut til spesialområde. To 
eksisterende kulturminner var ikke 
mulig å gjenfinne og ett nytt ble 
funnet.  
   
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 
 
 
 
 
Spesialområder med tilhørende 
tekst i bestemmelsene er lagt inn 
etter fylkeskommunens krav. 
Med sikringssone/spesialområde 
lagt inn mener vi planen ikke er i 
konflikt med kulturminner.  
 
 

Østfold 
Fylkeskommune –  
Regionavdelingen, 
Planseksjonen 

Bemerker tilgjengelighet for 
allmennheten, skjermet 
hytteplassering, og hyttestørrelser i 
samsvar med kommuneplanen. 
Felles bryggeanlegg, sanering av 
eksisterende. Parkeringsplasser 
tilbaketrukket.  

Friluftsarealene med badeplasser 
er tilgjengelig for allmennheten, 
men gjesteparkeringsplasser. 
Parkering er tilbaketrukket og 
skjermet av vegetasjon. Det er 
ingen nye tomter nærmest sjøen. 
Felles bryggeanlegg er vist.  

Mer Villmark Nå! Uttrykker skepsis til utbygging av 
sjønære arealer og ønsker spesifikke 
begrensinger på størrelser, utførelse 
osv.  

Har fått direkte svar at dette i 
hovedsak er et eksisterende 
hyttefelt og at planforslaget er i 
henhold til kommuneplanens 
arealdel med bestemmelser.  

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. 

Dette er hensyntatt. En 
klimavernsone er lagt inn lang 
bekk sør i området, samt at det 
er gitt bestemmelser for bevaring 
av vegetasjon langs strandlinjen. 
En opprydning i eksisterende 
båtfester vil også bli 
gjennomført.  
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Fylkesmannen i 
Østfold- Områdene 
miljøvern og 
landbruk 

Ber om at følgende forhold søkes 
ivaretatt:  

 Klar henvisning til 
overordnede planer 

 Estetikk og stedstilpasset 
byggeskikk.Universell 
utforming.  

 Leke- og 
uteoppholdsarealer, støy, 
evt. Forurensing i grunnen, 
grønststruktur.   

Ivaretatt 
 

Statens vegvesen Kommentar ang. noe mangelfulle 
siktforhold ved avkjørsel til 
fylkesvegen.  

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

Harry Taskerud F13 
Knut Walseng F4 

Ber om at plangrensen blir utvidet 
noe nordover for også å omfatte et 
område der de har en tinglyst 
strandrett. 

Vi oppfatter dette som en 
privatrettslig anliggende. Det 
ligger ingen begrensninger i 
planen for at de ikke kan 
videreføre sin bruk av stranden.  

Fortum Kart med Deres høy- og 
lavspentlinjer.  

Høyspent blir ikke berørt.  

Advokatene 
Knutsen og Co på 
vegne av Erik 
Myhre F15 

Mener at grenser på varslingskartet 
ikke stemmer med grenser han 
forholder seg til.  
Mener at sti mellom tomt F15 og F8 
har gått på hans tomt og ikke vært 
eget areal. Har ikke motforestillinger 
mot at slikt areal opprettes som 
gangforbindelse.  

Flere forskjellige kart eksisterer, 
forslag er laget basert på data fra 
kommunen. Ett av planens 
formål er å rydde opp i uklare 
grenser. 
Friluftsareal med bredde 3 meter 
settes av.  

Ulf Bjerkman 
32/17 

Merknader på diverse grenser han 
ikke synes stemmer med tidligere 
kart. Presenterer målebrev for sin 
tomt. 

Flere forskjellige kart eksisterer, 
forslag er laget basert på data fra 
kommunen. Ett av planens 
formål er å rydde opp i uklare 
grenser. Data fra målebrev er 
lagt inn.  
 
 

Jan Kåre 
Thorstensen 
F16 

Uenig i viste grenser på 
varslingskart.  

Flere forskjellige kart eksisterer, 
forslag er laget basert på data fra 
kommunen. Ett av planens 
formål er å rydde opp i uklare 
grenser. 
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Prevista as  10 

Erna og Per Johnsen 
F3 

Mener tomtebeskrivelsen ikke 
stemmer. Presenterer målebrev. 
Mener de har felles grense med 
32/17 og at det ikke er noen korridor 
mellom.   

Flere forskjellige kart eksisterer, 
forslag er laget basert på data fra 
kommunen, supplert med 
rettinger/justeringer. Ett av 
planens formål er å rydde opp i 
uklare grenser. Data for 
målebrev 32/17, 32/15 og 32/16 
er lagt inn. Med kommunens 
grenser for F3 viser dette en 
korridor med varierende bredde 
mellom tomtene. Denne 
korridoren har ikke lenger noen 
hensikt, og er fjernet.  
 

Jan Erik Thorkildsen 
32/15 

Mener hytteområdet strekker seg 
lenger nord pga badeplass. Mener 
grensen for 32/15 på varslingskartet 
avviker noe fra hans målebrev.  

Avgrensing for området er 
avklart med Aremark kommune. 
Målebrev for 32/15 er lagt inn.  

 
 
 
Prevista AS 
Kongsberg 2007 
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 Reguleringsbestemmelser for Moe hyttefelt 
 

Gbnr. 32/9, Gnr 32/14, 32/15, 32/16, 32/17 
 

 
Utkast datert: 24.08.07., revidert 08.11.07, sist revidert 16.09.10 
Tilhørende plankart datert 24.08.07., revidert 08.11.07, sist revidert 10.09.10 
 
Kommunestyrets vedtaksdato:………………………………………. 
 

1.0 Formål 
Formålet med reguleringen er å legge tilrette området for standardheving, opprydning av 
eksisterende forhold, samt utbygging av noen nye fritidsboliger med tilhørende anlegg. 

2.0 Generelt 
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det område som er vist med reguleringsgrense på 
plantegningen datert 24.08.07, revidert 08.11.07, sist revidert 10.09.10.  

 

Området reguleres for følgende formål: 

Pbl. §25, 1.ledd:  
1. Byggeområder  

 fritidsbebyggelse (fritidsboliger)  
 

2. Landbruksområder 
 område for jord- og skogbruk 

 
5. Spesialområder  

 privat veg/parkering  
 friluftsområde på land  
 friluftsområde i sjø og vassdrag  
 privat småbåtanlegg (sjø) 
 klimavernsone 
 bevaring av anlegg (gravrøys) 
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3.0 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-864.  
 
Tomtedeling 
Tomtedeling som er vist på plankartet er veiledende. Ved fradeling av enkelttomter kan det for å 
oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til delingsloven §3-2 foretas mindre justeringer av 
grensene. 
 
Veg, vann- og avløpsledninger  
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. 
 
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 
Det gjøres oppmerksom på at dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete 
kulturminner skal arbeidet straks stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 
9. juni 1978 nr 50 (Kulturminneloven) § 8. 
 
Renovasjon 
Ny fritidsbebyggelse tilslutter seg renovasjonsordning godkjent av kommunen. 
 

4.0 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 
%-BYA=25%. Biloppstillingsplasser skal regnes utenom.  
 
c) Byggehøyder 
Maks. mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  
 
d) Plassering 
Hytter på vestsiden av samleveger (mot Aspern) har byggegrense mot vann i nåværende hyttevegg. 
Eventuell utvidelse må skje parallelt med eller vekk fra vannsiden. 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.  
 
Fasadelengder bør ikke overstige 10 meter. Tilbygg og uthus bør legges parallelt med eller vekk fra 
vassdraget. 
 
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. 
 
Det tillates ikke oppført nye hytter eller tilbygg som gjør at samlet bruksareal for hytte og eventuelle 
uthus overskrider 95 kvm. Bruksareal for uthus skal ikke overskride 15 kvm. 
 
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. Særlig vegetasjon langs strandkanten skal søkes bevart. Store 
furutrær og skjørtegraner skal søkes bevart. 
 
i) Vann 
Vannkilder skal godkjennes av kommunen før de tas i bruk.  
 
j) Avløpsforhold  
Alle anlegg skal utføres i henhold til kommunal forskrift for utslipp fra spredt bebyggelse. Det legges 
opp til middels og høy standard. Evt. tiltak er søknadspliktig.  
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5.0 Landbruksområder 
Område for jord- og skogbruk 
a) Landbruk 
Randsoner kan skjøttes slik at den er fremkommelig (tynning). Jordbruk kan drives på normalt vis.  
 
b) Bygg og installasjoner 
Det tillates oppført bygninger til bruk som pumpehus, nettstasjon og lignende med en maks str. på 15 
m2. 
 

6.0 Spesialområder 
Privat veg  
a) Arealbruk 
Vegen skal i tillegg til å være adkomst til hytteområdet og friluftsareal, brukes i forbindelse med drift 
av landbruksområdene rundt hytteområdet.  
 
b) Vegbredde og byggeavstand 
Ved opparbeidelse/oppgradering 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. For nye 
tomter skal det avsettes to biloppstillingsplasser pr. tomt.  
 
Friluftsområde på land 
Arealbruk  
Naturlig vegetasjon og terreng skal beholdes. Skogskjøtsel etc. som styrker områdets 
rekreasjonskvalitet er tillatt.  
 
Det er tillatt å oppføre mindre bygg/konstruksjon i forbindelse med etablering av nettstasjon og 
avløpsanlegg for håndtering av gråvann/svartvann. 
 
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. Det kan også gjøres enklere 
tilretteleggingstiltak for egnede fiskeplasser.  
 
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 skal ikke forekomme lagring av båter på land i friluftsområdet. Vinteropplag skal skje på egen 
tomt, eller etter anvising fra grunneier på annet egnet sted.  
 
 
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.  
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Prevista as  15 

 
 
Privat småbåtanlegg (sjø) 
Det skal være en (1) båtplass for hver tomt, samt en plass for bolig 32/13 utenfor planen. Totalt 30 
plasser kan etableres fordelt på to brygger, for å ivareta behovet for gjestebåtplasser.   
Småbåtanlegg i sjø skal anlegges med en god utforming både estetisk og funksjonelt.   
 
Klimavernsone 
Det tillates ikke etablert bygg/anlegg/installasjoner i området. Vegetasjon skal bevares, men forsiktig 
tynning kan utføres. 
 
Bevaring av anlegg (gravrøys og steinalderboplass)  
  
Spesialområde 1, Spesialområde 2 og Spesialområde 3 (SP1, SP2 og SP3 – gravrøyser og 
steinalderboplass) - Nødvendig tynningshogst/ vedlikehold av vegetasjon innenfor spesialområdet er 
tillatt. Derimot skal rotvelt rapporteres til fylkeskonservatoren og kan ikke fjernes uten tillatelse 
herifra. Det er ikke tillatt å oppføre nye hytter og andre installasjoner som skjermer for utsyn fra SP1. 
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