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I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg  

 Bolig 

 Hestestaller 

 

5.  Landbruks-, natur,- og friluftsformål, samt reindrift. 

 Hestegård 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 Friluftsområde  

 Friluftsområde i vassdrag 
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III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 

arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

1. Bebyggelse og anlegg  

 

1.1 Bolig 

a. Området er avsatt til boligformål. Tillatt BRA er 300 m2.  

b. Det tillates bygget med en mønehøyde på maks 6,5 m fra gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt 

bygningen. Pipe kan stikke høyere enn angitt høyde. 

c. Tillatt utnyttelse innenfor planområdet som helhet er begrenset til BRA = 300 m2. Parkering er 

ikke medregnet BRA. Arealer helt eller delvis under terreng medregnes ikke. Målbare plan som 

har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes med i 

bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m 

over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. 

d. Som kjøreatkomst fra riksveg 891 tillates eksisterende landbruksavkjørsel, med avkjørselstillatelse 

på hp. 02 km 0,117. Avkjørsel skal opparbeides i samsvar med vegnormal 017, mht. utforming og 

sikt.  

e. Innenfor området tillates etablert nødvendige parkeringsplasser, etter godkjent situasjonsplan. 

 

1.2 Hestestaller  

 
a) Området er avsatt til hestestaller. Tillatt BRA er 300 m2.  

b) Det tillates bygget med en mønehøyde på maks 6,5 m fra gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt 

bygningen. Pipe kan stikke høyere enn angitt høyde. 

c) Innenfor området tillates etablert nødvendige parkeringsplasser, etter godkjent situasjonsplan. 

 

5.  Landbruks-, natur,- og friluftsformål, amt reindrift  

5.1  Hestegård 

a) Området er avsatt til luftegård for hester.  

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

6.1  Friluftsområde  

a) Området er avsatt til friluftsområde som og kan fungere som lufteområde for hester med enkel 

inngjerding som ikke er til hinder for turgåere.  

6.2  Friluftsområde i vassdrag 

a) Området er avsatt til friluftsområde i vassdrag, for å forhindre uønskete inngrep og sikre 

allmennheten fri ferdsel langs vassdraget. 

  

IV 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 1 gis følgende bestemmelser vedr utforming av 

arealer, bygninger og anlegg: 

a) Estetikk: Hestesenteret skal tilpasses tomta på en god måte mht form og farge, og utforming av 

utearealer.  

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav: 

a) Brannsikkerhet: krav til brannsikkerhet i bygningene skal ivaretas. 

b) Plan for internt område: utforming av interne trafikkarealer (internveger, parkering, 

gangforbindelser o.a) skal vedlegges søknad om rammetillatelse.  

 

VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6 gis følgende bestemmelser vedr verneverdier: 

a) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 

levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 

kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner. 

VII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og 

rekkefølge: 

a) For å sikre bygningene mot radongass skal det i forbindelse med grunnarbeidet for alle bygg 

iverksettes nødvendige tiltak for skjerming mot gassen. Disse tiltak må planlegges i henhold 

til teknisk forskrift og dokumenteres i byggesøknaden 

b) Det kan ikke gis byggetillatelse til bygninger i området før atkomst, tilknytning til riksveg 

med tilfredsstillende siktforhold er etablert og godkjent av kommunen og Statens vegvesen.  

c) Før kjøreatkomst opparbeides, skal fylkeskommunen godkjenne plassering i forhold til 

registrert tuftefelt fra steinalderen.  

d) Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 

e) VA anlegget for bygningene skal tilknyttes offentlig VA anlegg. 

 

 

 

 


