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REGULERINGSBESTEMMELSER for Vangsløkkja hytteområde, del av gnr/bnr. 271/132, 271/8 og 

271/19.  

 
Ny plan vil erstatte del av gjeldende reguleringsplan for Vangslia, PlanID 2006011, og del av gjeldende 

plan for Vangslia – Gardåa – delområde Vangslia, PlanID 1985005.   

 

§1 FELLESBESTEMMELSER 

 

(Pbl § 12-7) 

 

1.1. Alle sår i terrenget som følge av byggetiltak, veier, ledninger m. v. skal sås til og beplantes 

med stedegen vegetasjon.  

 

1.2. Ledninger for elkraft og telekommunikasjon skal legges som jordkabler. 

 

1.3. Bebyggelsen skal følge de regler Oppdal kommune til enhver tid har for avfallshåndtering. 

 

1.4. Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom 07.00 – 19.00, 

og er ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 

07.00 – 19.00 (LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB.  

 

1.5. Overskytende matjord skal ivaretas og brukes til landbruksformål i nærområdet. 

 

 

 

§2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

 

2.2 Planlagt nydyrking må være fullført før tiltaket settes i gang. Det forutsettes at 

nydyrkingsfeltet er minst like stort som det beslaglagte arealet. 

 

2.2. Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp) til den enkelte tomt skal være opparbeidet før det 

gis ferdigattest på fritidsboligene. Vann og avløp skal opparbeides i henhold til VA- 

plan/plankart. Planområdet H1 – H6 kan bygges ut trinnvis.  
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2.3 Før det foretas fradeling av tomter i de enkelte feltene skal det foreligge vedtak om mindre 

planendring som viser tomteinndelingen. 

 

§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

(pbl §§ 12-5, nr. 1 og 12-7) 

 

§3.1 H1 – H6 Fritidsboliger m/tilhørende anlegg 

 

3.1.1 Byggeområdene H1 – H6 er flateregulert. Det innebærer at det før det kan startes bygging i 

hvert enkelt delområde skal det utarbeides en detaljert situasjonsplan og VA - plankart som skal 

følge med søknad om byggetillatelse. Situasjonsplanen skal være i målestokk 1:250 og skal vise 

tomteinndeling, atkomst fra vei, plassering av bygninger og parkeringsareal på tomta, samt 

traseer for vann- og avløpsledninger. 

 

3.1.2. Innenfor planområdet tillates oppført frittliggende fritidsboliger med garasje/uthus/anneks 

med tilhørende anlegg. Det tillates oppført maksimum 3 boenheter pr. tomt.  

 

3.1.3. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter over gjennomsnittlig, ferdig planert 

terreng.  

 

3.1.4. Utnyttelse frittliggende fritidsbebyggelse. Min % - BYA = 40 %, maks % - BYA = 60 %. 

 

3.1.5. Bygninger skal ha taktekking av torv.  Bygningene kan ha saltak eller to motstående 

takflater med takvinkel mellom 22 og 38 grader. Bod/carport kan ha pulttak med takvinkel 

mellom 10 og 36 grader. Fasader skal ha mørke jordfarger. Store glassflater skal ha deling.  

 

3.1.6. Det skal opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 

 

3.1.7. Ved utbygging av planområdet skal det tillegges stor vekt at bebyggelsen er tilpasset 

terrenget. Hovedbygningene skal oppføres med sokkeletasje. Møneretninger på bebyggelse skal i 

hovedsak følge eller på ligge på tvers av terrengkotene. 

 

3.1.8. Fritidsboliger med tilhørende bygg som garasje/uthus/bod skal oppføres i samme byggestil 

med felles formuttrykk, materialvalg og farger.  

 

3.1.9. Byggegrense mot dyrkamark settes til 5 meter og byggegrense mot bekken settes til 20 

meter. 

 

3.1.10. Felles uteoppholdsarealer. (AU1, AU2) 

Området er felles for alle eiendommene i planområdet, og kan tilrettelegges med f.eks. bord, 

benker, bål/grillplass og gapahuk.  
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§4 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 

(Pbl § 12-5, nr. 2) 

 

4.1. Veier/avkjøring (V1) 

 

4.1.1. Kommunal veg til Vangslia Skisenter gir atkomst til planområdet. 

Det skal bygges ny atkomstveg til planområdet med avkjøring fra Kjerkvegen til kommunalt 

høydebasseng. Vegen gir også atkomst til områder for fritidsbebyggelse på gnr/bnr 271/17. 

 

4.2. Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT1) 

 

4.2.1. Under arealformål annen veggrunn, tekniske anlegg AVT1 kan det gjøres tiltak som er 

nødvendig for utførelse og sikring av veier og annen kommunal infrastruktur. 

 

4.3. Vann og avløp (VA1, VA2) 

 

4.3.1. Bygningene skal tilkobles kommunalt vann og avløp. Ved utbygging av internt nett for 

vann og avløp skal den til enhver tid gjeldende VA-norm følges. Uttak for slokkevann skal 

plasseres sentralt i planområdet. 

Tekniske inngrep i terrenget i forbindelse med opparbeidelse av planområdet skal ikke ha negativ 

innvirkning på kommunal infrastruktur, det innbefatter ledningstraseer, VA1 (høydebasseng) og 

VA2 (pumpestasjon). 

 

4.4. Strømforsyning (EA1) 

 

4.4.1. Under arealformål energinett tillates oppføring av tekniske installasjoner (trafokiosk) som 

er nødvendig i forbindelse med strømforsyning i området. 

 

4.5 Renovasjon (R1, R2) 

 

4.4.1 Under arealformål R1 skal det plasseres kommunale avfallscontainere og under arealformål 

R2 skal det plasseres avfallsbeholdere for Vangsløkkja hytteområde.  

 
 
§5 HENSYNSSONER 
(Pbl §12-6, §12-7, nr. 4) 
 

5.1. Sikringssone frisikt (H140), sikringssone nedslagsfelt drikkevann (H110), 

høyspenningsanlegg, (H370), inkl. høyspenningskabler). 
 
5.1.1. I hensynssone sikringssone frisikt må all vegetasjon holdes nede (maks 0,5m høyde) i 

områder som er markert som frisiktsoner på plankartet. 

 

5.1.2. I hensynssone sikringssone nedslagsfelt drikkevann tillates ikke tiltak eller bruk/aktiviteter 

som kan medføre fare for forurensing av grunnvannsområdet.  

 



Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde, del av gnr/bnr. 271/132, 271/8 og 271/19. 

 

Siv. Agric. Ola Fjøsne 

Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 

20.09. 2018.  

4 

4 

5.1.3. I område på plankartet vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført andre 

byggetiltak enn oppføring av trafokiosk. 

 

 

 


