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1 Planens hensikt 

Bestemmelsene gjelder det regulerte området som fremkommer av kart med plangrense. 
Hensikten med planen er å legge til rette for videre utbygging av Garsnes hyttefelt.    

 

2 Arealformål 

Området reguleres til følgende arealformål jf. pbl § 12‐5: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1): 

1120 – Fritidsbebyggelse (T1-T28, T1B-T21B) 

1540 - Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

1610 – Lekeplass (BLK) 

 

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

2010 – Veg (SV) 

2018 - Annen veggrunn, tekn. anl. (SVT) 

2080 – Parkering (SPA) 

2081 – Rasteplass (SR) 

 

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

5130 – Friluftsformål (LF) 

 

 

3 Hensynssoner 

Området reguleres til følgende hensynssoner jf. pbl § 12-6: 

 310 - Ras- og skredfare (H310) 

 370 – Høyspenning (H370) 

 140 – Frisiktsone (H140) 
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4 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

For tiltak i planen skal det vektlegges god landskapstilpasning og minst mulig 
terrenginngrep som skader/skaper sår i landskapet. Ved nyplantinger skal det 
benyttes hjemmehørende arter som finnes i området. Det skal ikke benyttes arter 
som finnes på den norske fremmedartslista. 

Det tillates ikke oppføring av gjerde rundt hyttetomta.  

Avfall håndteres i henhold til kommunens renovasjonsordning.  

Fellesanlegg og uteareal skal ha utforming i henhold til gjeldende bestemmelser for 
universell utforming og tilgjengelighet for alle.  

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme frem gjenstander eller andre spor 
som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget og fylkeskommunen omgående. Både tiltakshaver og utførende 
entreprenør(er) har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) § 8, andre ledd. 

 

 

5 Bestemmelser til arealformål 

5.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

5.1.1 Fritidsbebyggelse (T1-T28, T1B-T21B) 

Innenfor planområdet tillates oppført til sammen 49 fritidsboliger. Plasseringen av 
tomtene er fastsatt i plankartet. Tomtene er nummerert fra T1-T28 og fra T1B-T21B. 

For hver fritidsbolig kan det skilles ut en tomt på ca. 1000 m2. Tomt med gnr. 46 bnr. 
53 kan utvides til 1500 m2.  

Det tillates BYA = 90 m2 for fritidsbebyggelse eksklusive uthus. Det tillates maksimum 
en etasje pluss hems.  

Det tillates oppført ett uthus på tomten med maksimal BYA = 25 m2.  

Hver hytte skal ha 1,25 parkeringsplasser. Det er ikke tillatt å benytte 
parkeringsplassen som oppstillingsplass for campingvogner, bobiler eller lignende.  

Ved utforming av ny bebyggelse skal det legges vekt på tilpasning til stedets karakter 
med hensyn på volum, materialvalg og farger. Det tillates ikke bruk av sterkt 
reflekterende materialer og/eller sterke farger.  

Hyttene skal ha saltak med takvinkel mellom 18 og 40 grader, eller pulttak. 

 

5.1.2 Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

Det føres opp bygg for vann og avløp, med maksimal BYA = 15 m2. 
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5.1.3 Lekeplass (BLK) 

Innenfor lekeplassen kan det anlegges balløkke og turstier. Det tillates oppført en 
gapahuk på lekeplassen.  

 

 

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

5.2.1 Veg (SV) 

Vegene innen planområdet skal i størst mulig grad tilpasses terrenget, og maksimal 
vegbredde skal være 5 meter inkl. vegkant.  

 

5.2.2 Annen veggrunn, tekn. anl. (SVT) 

Innenfor arealet kan det etableres grøfter i tilknytning til veg, justeringer av veg eller 
ledningsnett for VA og strøm.  

 

5.2.3 Parkeringsplass (SPA) 

Parkeringsplassen kan benyttes av hytteeiere til lagring av tilhengere og lignende, 
etter avtale med grunneier.  

Innenfor området tillates det oppført lagerbygg. Maksimale tillatte størrelse på lager 
er 500 m2 BYA.   

 

5.2.4 Rasteplass (SR) 

På rasteplass tillates det oppført sittebenk, gapahuk eller lignende. 

 

 

 

5.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

5.3.1 Friluftsformål (LF) 

Det kan graves ned kabler for VA og strøm innenfor området. Utbygger plikter å 
utføre arbeidet skånsomt slik at terrenget ikke blir påført unødige inngrep. Berørte 
arealer skal tilplantes/tilsåes med vegetasjon naturlig forekommende på stedet. 
Fortrinnsvis skal traséer for annen infrastruktur følges. 
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6 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

6.1 Ras- og skredfare (H310) 

 Området er sikret ved tidligere tiltak.  

 

6.2 Høyspenning (H370_1, H370_2) 

Det kan ikke oppføres bygninger innenfor fareområdet.  

 

6.3 Frisiktsone (H140_1, H140_2) 

Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over 
primærvegens kjørebanenivå. 

 

 

 


