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1. GENERELT 
Formålet med planen er å legge til rette for en arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel, 
vedtatt 19.06.18. 
 
Det regulerte området er vist på plankart datert 02.04.20. Arealene innenfor planområdet er regulert til 
følgende formål, jf. PBL §§ 12-5, 12-6: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 2.ledd nr.1) 

Fritidsbebyggelse-frittliggende (1121)  
Offentlig eller privat tjenesteyting (1160)  
Idrettsanlegg (1400)  
Vann- og avløpsanlegg (1540)  
Renovasjonsanlegg (1550)  
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800)  
Forretning/tjenesteyting (1814)  

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 2.ledd nr.2) 

Vei (2010) 
Kjørevei (2011)  

 
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 2.ledd nr.3) 

Naturområde (3020) 
Turdrag (3030)  
Friområde (3040) 
Vegetasjonsskjerm (3060) 

 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (LNFR) (PBL § 12-5 2.ledd nr.5) 

LNFR (5100) 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5 2.ledd nr.6) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710)  
 

HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
Faresone – flom (H320) 

2. FELLES BESTEMMELSER 

2.1. GENERELT 
Ved utarbeidelse og godkjenning av byggesøknader skal det legges stor vekt på god byggeskikk og god 
estetisk utforming. Kommunen kan gjøre vedtak om nærmere retningslinjer for byggeskikk i området. 
 
Bygg skal plasseres innenfor de regulerte byggegrensene. Mest mulig av den opprinnelige vegetasjonen skal 
ivaretas og alle terrenginngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. 

2.2. FORHOLD KNYTTET TIL KULTURMINNER  
Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages automatisk fredede kulturminner som tidligere ikke er kjent, 
skal arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding 
skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring 
og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
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2.3. BYGGEGRENSER 
Byggegrenser er vist på plankartet.  
 
Langs Rondablikkvegen (lokal hovedvei) er byggegrense 20 meter fra senterlinje vei. Langs øvrige veier 
(lokale atkomstvei) er byggegrensen 15 meter. 

2.4. OVERVANNSHÅNDTERING 
Overvann skal fortrinnsvis håndteres lokalt fortrinnsvis gjennom infiltrasjon. Håndtering av overvann skal 
ikke føre til økt påslipp til Vetlårvillingsbekken. Overvann som må avledes til Vetlårvillingsbekken skal 
fordrøyes før det føres ut i vassdraget. 
 
Som et ledd i klimatilpasning mot ekstremnedbør skal parkeringsplassen utformes slik at det ikke blir 
avrenning til bekken. Dette skjer i detaljprosjekteringen av anleggene, og ivaretas i bestemmelsene. 

3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1. FELLESBESTEMMELSER 

3.1.1. Krav til utomhusplan 
Sammen med søknad om tillatelse etter PBL § 20-1 skal det legges fram en utomhusplan for hver tomt som 
viser behandlingen av tomta, herunder også den ubebygde delen og garasjeplassering i målestokk 
1:200/1:500.  
 
I forbindelse med bygging skal det i størst mulig grad legges vekt på å unngå inngrep i naturmarka på tomta 
i form av en inngrepsfri sone. Eksisterende vegetasjon og inngrepsfri sone skal markeres på 
situasjonsplanen som legges fram i forbindelse med søknad om tiltak. 
 
I søknad om tiltak skal alle eksisterende og planlagte bygninger på tomta være tegnet inn på en 
situasjonsplan. Denne skal også inneholde et terrengsnitt som viser bygningenes plassering i forhold til 
terreng. Hovedmøneretning på bygningene skal følge terrengkotene. 

3.1.2. Takvinkel og byggehøyder 
Alle bygninger i planområdet skal tilpasses tradisjonell byggestil med hensyn til takform, takvinkel, 
materialbruk og farge. Takvinkel skal være mellom 22 og 32 grader. Maksimal mønehøyde er satt til 6,0 
meter og maksimal gesimshøyde er 4,0 meter, målt fra gjennomsnittsnivået på det planerte terrenget 
omkring bygningen.  

Av hensyn til beitedyr skal høyden fra bakkenivå og opp til hustak være minst 1,2 meter. Åpninger under 
garasjedører, grinder ol. skal ikke være over 10 cm. Åpninger i grunnmur og åpninger under bygninger som 
står på pilarer, må sikres med stengsler. Åpninger må ikke være over 10 cm.  

3.1.3. Utforming av bebyggelse 
Bygningene skal males i mørke, matte farger. På tak skal det benyttes ikke-reflekterende materialer, for 
eksempel torv, skifer, tre eller tilsvarende. 
 
Bygningene skal mest mulig underordne seg naturpreget i området og terrenget rundt bygningene skal i 
størst mulig grad beholde karakteren av utmark. Hogst av karakteristiske trær eller hogst som har som 
hensikt å bedre utsikt skal godkjennes av kommunen. 

3.1.4. Plassering av bebyggelse  
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Byggegrense viser ytterste 
begrensning for hvor bebyggelse kan plasseres. 
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3.1.5. Estetikk 
Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg. Ny 
bebyggelse skal, når det gjelder volumer, takformer, stiluttrykk, materialbruk og fargesetting, utformes slik 
at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal 
ha en særlig god tilpasning til eksisterende terreng. Valg av utforming og plassering skal medføre så lite 
behov for tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. som mulig.  

3.1.6. Parkering/biloppstilling 
Nødvendige oppstillingsplasser for biler skal dekkes på egen grunn.  

3.1.7. Vann- og avløp 
Alle hyttene i området skal kobles til kommunalt vann og avløp. 

3.1.8. Radongass 
Bygninger skal utformes og utstyres teknisk på en slik måte at en unngår forhøyede verdier av radongass 
innendørs. 

3.2. FRITIDSBEBYGGELSE-FRITTLIGGENDE (1121) 
Innenfor arealet BFF3, avsatt til fritidsbebyggelse, tillates det inntil tre hyttetomter.  

3.2.1. Utnyttelsesgrad og utforming 
Bruksarealet pr. tomt skal ikke være over 180 m² (150 m2 til bygg og 30 m²  ikke overbygd parkeringsareal. 
Utbygginga kan skje ved at det blir bygd ei hytte eller ei hytte og ett eller flere mindre bygg eller anneks.  

Dersom det blir bygd to eller flere bygninger på tomta, skal disse plasseres i tunform med maks. 8 m 
mellom bygningene 

3.2.2. Terrasse 
Veranda/terrasse skal være maksimalt 0,5 m over bakkenivå. 

3.2.3. Garasje/carport 
Innenfor tillatt bruksareal kan det gis tillatelse til å føre opp garasje eller carport på hver enkelt tomt. 
Denne kan plasseres inntil felles atkomst, men likevel ikke nærmere veikanten enn 6 meter. 

3.2.4. Flaggstang 
Det er ikke tillatt å sette opp flaggstang eller lignende innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse. 

3.2.5. Gjerde 
Maksimalt tillatt inngjerdet areal per tomt er 300m2, ekslusivt bebygd areal. Gjerde skal være 
sammenhengende og porter skal slå utover for å hindre at beitedyr går seg fast. Gjerdet skal ikke være 
farlig for folk eller husdyr. Gjerde skal være minimum 1,1 meter høyt og så sterkt og tett at det holder 
husdyr ute fra eiendommen. Det er ikke tillatt med elektrisk gjerde. 
 
Gjerder skal ikke stenge sti eller tråkk for allmen bruk. Før gjerde kan settes opp skal det sendes skriftlig 
varsel til kommunen om oppføringen.  

3.3. OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING (1160) 
Innenfor området tillates oppført en hytte for Røde Kors med tilhørende garasje og annen nødvendig 
bebyggelse og anlegg.  

3.3.1. Utnyttelsesgrad 
Øvre grense for tomteutnyttelse (BYA) er 40%. Parkeringsareal inngår ikke i beregning av BYA. 

3.4. IDRETTSANLEGG (1400) 
Innenfor området tillates kun bygg og anlegg som har direkte med drifta av idrettsanlegget å gjøre. 
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3.5. VANNFORSYNINGSANLEGG (1540) 
Område BFV er regulert til anlegg for vannforsyning. Maks BYA = 30 %. 
Det er tillatt å gjerde inn inntil 100m2 rundt vannforsyningsanlegget. 

3.6. RENOVASJONSANLEGG/MILJØSTASJON (1550) 
Området reguleres til mini-miljøstasjon, med avfallscontainere for hytterenovasjon.  

3.7. KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL (1800) 
Områdene BKB_parkering/arena er hovedareal for parkering på Kvamsfjellet. Dette arealet skal 
tilrettelegges som parkeringsareal for sommer og vinter. Arealet kan sås til slik at det faller inn i terrenget 
og miljøet omkring på en god måte.  
 
Det kan bygges bygninger som er nødvendige for driften av parkeringsplassen og som base for 
skutertransport. Kommunen og beiterettshavarane kan gi tillatelse til å gjerde inn deler av eller hele dette 
området, på grunnlag av søknad om dette. 
 
Arealene skal opparbeides med grusdekke, eventuelt tilsås for å få et mer naturlig preg. Både 
opparbeidelse, drift og vedlikehold skal skje på en slik måte at det erosjon og avrenning til bekken unngås. 

3.8. FORRETNING/TJENESTEYTING (1814) 
Området reguleres til forretning/tjenesteyting, FT. 

3.8.1. Utnyttelsesgrad 
Øvre grense for tomteutnyttelse (BYA) er 30%. Parkeringsareal inngår ikke i beregning av BYA. 

3.8.2. Uteareal 
Den ubebygde delen av tomta tillates ikke benyttet til lagring. 

4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

4.1. VEI 
Området merket o_SV er regulert til offentlig vei innenfor planområdet. 

4.2. KJØREVEI 
Området merket f_SKV er regulert til felles kjørevei. Veien skal være felles for de tre hyttene innenfor 
området BFF3. I tillegg kan det etableres avkjørsler til det tilliggende området for BKB_parkering/arena. 

4.3. AVKJØRSEL 
Plassering av avkjørsel til områdene regulert til BFF er vist på plankartet med pil. Pilen er orienterende for 
hvilken retning adkomsten skal skje ifra. Det skal være en felles avkjøring til BFF, og maksimal bredde på 
avkjørsel er 4 meter.  

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

5.1. JORD- OG SKOGBRUKSFORMÅL 
I områder merket med LNFR skal nyttes til jord- og skogbruksformål.  
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Innenfor områdene regulert til jord- og skogbruksformål kan det prepareres skiløyper ut over det som er 
vist som turdrag på plankartet. Løypene skal opparbeides i tråd med bestemmelsene under 
bestemmelsenes punkt «Preparerte skiløyper». 

6. GRØNNSTRUKTUR 

6.1. GENERELT 
Områdene er avsatt til offentlig grønnstruktur. Innenfor disse områdene kan det ikke settes iverk tiltak som 
er til hinder for allmennhetens ferdsel eller områdets bruk som friområde. Det kan tillates utemøblering, 
informasjonstavler mv. som er positivt for områdets tiltenkte bruk. Oppføring skal godkjennes av 
kommunen. 
 
Områdene skal ha en kombinasjon av naturlig revegetering og tilsåing/tilplanting med stedegen vegetasjon.  
 
Ved eventuell beplantning skal det ikke benyttes fremmede arter i kategori SE – svært høy risiko, HI - høy 
risiko og PH – potensielt høy risiko. Beplantning skal være i tråd med anbefalinger til pollinatorvennlig 
vegetasjon hentet fra Nasjonal pollinatorstrategi. 

6.2. NATUROMRÅDE 
Områdene regulert til naturområder er avsatt til vegetasjonsskjerm. Disse arealene kan tilplantes for å 
skape en sone med mest mulig naturlig vegetasjon som skille mot veien. 

6.3. TURDRAG 
Områder avsatt til turdrag er kombinasjon av turvei og skiløype.  
Turvegene skal legges skånsomt og tilpasses naturlig. For å få en best mulig trasé tillates justering av 
traseen ved detaljplanlegging. Traseen skal fortrinnsvis da justeres lengre bort fra hyttene enn det som er 
vist på plankartet. 
 
Turdrag kan kombinere traseer for preparert skiløype og transportløype.  

6.4. PREPARERTE SKILØYPER 
Innenfor områdene regulert til grønnstruktur kan det prepareres skiløyper ut over det som er vist som 
turdrag på plankartet.  
 
Parallelt med skiløypa kan det opparbeides trasé for transportløype for snøskuter. Transportløypa skal 
opparbeides slik at den ikke blir til sjenanse for bruken av skiløypa. Maksimal bredde på slike løyper skal 
være åtte meter.  
 
Snøskutertransport etter disse løypene krever løyve fra Nord-Fron kommune for leiekjøring, jf. § 5a i 
nasjonal forskrift til motorferdsellov. Bruk av snøskuter her kan også skje dersom løyve er gitt fra 
kommunen til andre formål, eller ved hjemmel direkte i motorferdselloven eller nasjonal forskrift. Løypene 
skal brukes på en slik måte at det ikke blir skader eller spor som blir synlige på sommeren. 

6.5. FRIOMRÅDE 
O_GF1 er regulert til friområde rundt Vetlårvilingen. Her tillates tilrettelegging for friluftsliv, lek og 
turaktiviteter med sti rundt vannet, slik det er vist i plankartet. Det kan etableres rasteplass m.m. innenfor 
området. Det skal spesielt legges til rette for tilgjengelighet for alle. Før tiltak blir sett i verk, skal de 
godkjennes av kommunen og/eller NVE. 

6.6. VEGETASJONSBELTE 
Langsetter Vetlårvillingsbekken er det avsatt et belte på 5 meter som vegetasjonsbelte. Beltet er avsatt for 
å hindre erosjon og at området blir oversvømt ved eventuell flom.  
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7. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE  

7.1. FRILUFTSOMRÅDE I SJØ OG VASSDRAG 
Områdene o_VFV1 er avsatt for bekken Vetlårvillingsbekken. 
 
O_VFV2 er Vetlårvilingen. Her tillates det å gjøre tiltak for å mudre og fjerne bunnmasser i vannet. 

8. HENSSYNSSONER 

8.1. HENSYNSSONE FLOM 
Området H320 er avsatt til faresone flom. Her er det forbud for nye byggetiltak. Det kan likevel tillates tiltak 
i tråd med arealformålet grønnstruktur, idrett samt parkering/arena.  Tilrettelegging for områdets tenkte 
bruk tillates, men tilretteleggingstiltak må tåle å bli oversvømt. Dette gjelder både materialvalg og 
utforming.  
 
Anlegg innenfor hensynssone flomfare skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet mot flom oppnås. Ved 
søknad om tiltak for ny bebyggelse skal det foreligge dokumentasjon som viser nødvendige tiltak for å 
forhindre skader på anlegg ved flom. Det skal også foreligge dokumentasjon som viser at eksisterende 
flomveg fortsatt er ivaretatt. Bestemmelsen benyttes der det er forsvarlig å bygge hvis man tar tilstrekkelig 
hensyn. 
  
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal det foreligge rapport som redegjør for konsekvenser av flom. 

9. VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

9.1. KRAV TIL ANLEGG 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad 
om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for 
gående og syklende, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være 
etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i 
anleggsfasen, skal til enhver tid gjeldende støygrenser angitt av Miljøverndepartementet legges til grunn.  
 


