
Endringslogg fra 1. gangs høring - Bestemmelser og retningslinjer
Endringer er vist med gul utheving i dokumentet. Tekst som er fjernet vises ikke.

Kapittel Tema Endring
1.4 Forholdet til jordloven - endring "...eller området er omfattet av hensynssone…" Teksten er fjernet. 
1.6 Definisjoner - Ny definisjon: kml "kml - kulturminneloven"

Definisjoner - Ny definisjon: glamping

"Glamping: Luksuriøs camping som kombinerer komfort og estetikk med tradisjonell 
camping. Glampingenheten skal være et arkitektonisk og visuelt positivt bidrag i 
naturlandskapet."

2.2 - B2 Utbyggingsavtaler - nytt 4. avsnitt
"Fordeling av kostnader til arkeologisk utgraving i forbindelse med dispensasjon for 
eventuelt berørte kulturminner skal ved behov inngå i utbyggingsavtalene."

2.4 - B4 Vann og avløp - nytt  2. avsnitt

"Nordrumsætra renseanlegg og felles vann og avløpsnett skal reguleres av Nordre Land 
kommune i egne reguleringsplaner.  All annen regulering skal forholde seg til disse 
reguleringsplanene. Justeringer på traseer, økte/flere arealer til teknisk infrastruktur må 
påregnes."

Vann og avløp - nytt  siste pkt. i 3. avsnitt
"Reguleringsplanområdet Gråberga (Gjennomføringssone H810_2) har særskilte krav gitt i 
kap.2.5.9 hvis området ikke skulle oppnå tilknytning til felles VA-nett."

Vann og avløp - fjernet setning i 6. avsnitt, setn. 2
Setningen "Planene skal inneholde ett felles VA-anlegg for alle eksisterende og nye 
enheter innenfor reguleringsplanområdet." er fjernet.

Vann og avløp - fjernet ord i 7. avsnitt, setn. 1 "Utbygger skal i nødvendig grad  sørge for…" - ord i kursiv er fjernet.
Vann og avløp - tillegg i 8. avsnitt, setn. 1 "…Nysætra og Gråberga …" - ord i kursiv er satt inn

Vann og avløp - nytt siste avsnitt
"All VA-utbygging skal dokumenteres med «som bygget»-dokumentasjon med bl.a. bilder 
for hvert koblingspunkt og kamerakjørt ledningstrase før ferdigattest gis."

2.4.1.1 - R1 VA Nysætra - tilføyelse pkt. 7 "Det samme gjelder ved utvidet bruk av eksisterende borehull."

VA Nysætra - fjernet siste pkt.

"Unntak fra konsesjonskrav kan gis jf samordningsbestemmelsen gitt i vannressursloven 
§20 bokstav d) hvis tiltaket i reguleringsplanen blir godt opplyst i forhold til beskrivelse av 
det fysiske inngrepet og virkningene for allmenne og private interesser." Hele punktet er 
fjernet.

2.5 - B5 Rekkefølgebestemmelser - 1. avsnitt tillegg

"Før reguleringsplaner, med unntak av områdene Nysætra (H810_9), Oppsjøen 
(bestemmelsesområde #1), Åssætra (H810_7) og Dokkfløy massetak (BRU2),  tas opp til 
behandling…" Ord i kursiv er nytt.

Rekkefølgebest. Fellestiltak gr.A - 2. avsnitt - tillegg
"Dette gjelder også ved deling av eksisterende tomter og seksjonering av leilighetsbygg 
og tomannshytter ." Tillegg i kursiv.

Rekkefølgebest. Fellestiltak gr.A - nytt 3. avsnitt
"Øvrige fellestiltak gjengitt i planbeskrivelsen kap. 5.4 og kap. 5.4.1 opparbeides dersom 
de kan finansieres."

Rekkefølgebest. Fellestiltak gr.A - revidert tabell 1 Tabell revidert ihht edringer i bestemmelser, plankart og tidligere vedtak.

Rekkefølgebest. Veg, vann og avløpsnett - tillegg 2. avsnitt

"...være fremført til reguleringsplanområdene med unntak av midlertidige løsninger 
beskrevet i kap. 2.5.2 for Nylen, kap. 2.5.3 for Åssætra og kap. 2.5.9 for Spåtindområdet. " 
Tillegg i kursiv.

Rekkefølgebest. Veg, vann og avløpsnett - revidert tabell 2 Tabell revidert ihht endringer i VA-plan, bestemmelser, plankart og tidligere vedtak.

Rekkefølgebest. Veg, vann og avløpsnett - endring av 
ordlyd 2. avsnitt, 1. setn.

"Kommunen gjør i tillegg gjeldene PBL §§ 27-1, 27-2 og 27-4 der vei, vann og avløp frem til 
den enkelte byggetomt skal være sikret før tillatelse til fradeling gis." er erstattet med: 
"Før det kan gis fradelingstillatelse skal den enkelte byggetomt være sikret veg-, vann- og 
avløpsløsning, jf. PBL §§ 27-1, 27-2 og 27-4." Samme innhold - ny ordlyd.

2.5.2 - B7 Rekkefølgebest. Nylen - endring pkt. 1

"Før utgangen av 0,5 år etter vedtatt reguleringsplan…" er endret til "Innen 1 år etter 
vedtatt reguleringsplan…" og "...skal massetak ved hovedadkomstvei inn i hyttefeltet 
være..." er endret til "…skal massetak ved eksisterende adkomst til hyttefelt BFR59 og 
BFR60  være…" Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Nylen - tidligere pkt 2 fjernet

"Før tomt nr. 50 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal utfartsparkering SPA9 
bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 4.1. " er tatt ut. SPA9 er fellestiltak kat. 1.

Rekkefølgebest. Nylen - endring pkt. 2 "Før tomt nr. 70 innenfor…" er endret til  "Før tomt nr. 50  innenfor…" 

Rekkefølgebest. Nylen - endring pkt. 3
" ...innen 1 år…" er endret til "…innen 2  år…" og tillegg i kursiv "…eksisterende massetak 
innenfor dette arealet …"

Rekkefølgebest. Nylen - endring pkt. 4 BFR 62 endret til BFR 64

Rekkefølgebest. Nylen - nytt pkt. 5 og 6 Omhandler muligheter for midlertidig VA-løsnigner i påvente av felles va-anlegg
2.5.3 - B8 Rekkefølgebest. Åssætra - tillegg pkt. 1 "…hvis eksisterende veg ikke lar seg oppgradere i tråd med…"  Tillegg i kursiv.

Rekkefølgebest. Åssætra - tidligere pkt. 2 fjernet

"Før tomt nr. 50 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal utfartsparkering SPA8 
bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap.4.1." er tatt ut. Arealet er tatt ut av planen.

Rekkefølgebest. Åssætra - endring pkt. 3 "...BFR52 og felt BFR54  kan…" - ord i kursiv er fjernet.

Rekkefølgebest. Åssætra - nytt pkt. 4 og 5 Omhandler muligehter for midlertidig VA-løsnigner i påvente av felles VA-anlegg

tidl. 2.5.4 - B9 Rekkefølgebest. Krokhølen - fjernet
Krokhølen utgår som eget område, og bestemmelsen for gjenværende arealformål er 
flyttet til rekkefølgebestemmelser for Storslåtte.

2.5.4 - B9 Rekkefølgebest. Storslåtte - pkt. 1 - endret ordlyd

"Innen 1 år etter vedtatt reguleringsplan skal massetak innenfor arealet SPA6  være 
avsluttet  og istandsatt til en sammenhengende flate for senere opparbeiding av 
parkeringsplass." Endring og tillegg i kursiv.

Rekkefølgebest. Storslåtte - pkt. 2 - rettet kode Rette kode SV19, jf. plankart.



Rekkefølgebest. Storslåtte - nytt pkt. 3
"Før tomt nr. 40 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal turveg GTD26 og GTD 27 
bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.4. "

Rekkefølgebest. Storslåtte - nytt pkt. 4
"Før tomt nr. 60 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal rekkefølgekrav til BKB4 
gitt i kap. 3.4.7 angående utfartsparkering og tidligløype være oppfylt. " Nytt i kursiv.

Rekkefølgebest. Storslåtte - tidl. pkt. 4 utgår
"Før tomt nr. 50 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal utfartsparkering SPA7 
bygges i tråd med bestemmelser gitt i kap. 4.1. " Tekst i kursiv utgår.

Rekkefølgebest. Storslåtte - pkt. 5 - endret ordlyd/rettet 
kode "…skal tidligløype/turveg GTD33  bygges…" Endring i kursiv.

Rekkefølgebest. Storslåtte - pkt. 6 - endret ordlyd

" Før tomt nr. 100  innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal friareal GF1 være 
tilrettelagt med aktiviteter i tråd med bestemmelser gitt i kap 7.4 og 7.4.1. " Endring i 
kursiv.

Rekkefølgebest. Storslåtte - nytt pkt. 7
"Før tomter i felt BFR48 kan fradeles skal 70% av nye regulerte tomter i øvrig felt innenfor 
reguleringsplanområdet være ferdig utbygd ."

Rekkefølgebest. Storslåtte - nytt pkt. 8 -flyttet fra 
Krokhølen tidl. 2.5.4 - B9 - endret kode

Hele pkt flyttet - endret kode fra BN1 til BKB3, jf. plankart og bestemmelser. Endret fra 40 
til 50 tomter.

Rekkefølgebest. Storslåtte - nytt pkt. 9 og 10 - flyttet fra 
spes. Best.  For Storslåtte Begge punkt 9 og 10 er flyttet i sin helhet fra spesielle best.
Rekkefølgebest. Storslåtte - nytt pkt. 11 og 12 - flyttet fra 
spes. Best.  For Storslåtte Begge punkt 11 og 12 er flyttet i sin helhet fra spesielle best.

Rekkefølgebest. Storslåtte - nytt pkt. 13, 14 og 15
Omhandler rekkefølgebestemmelser for BKB3 og BKB4 som er tidligere BN1 og BN2. Alle 
tre punkt er flyttet fra tidligere sps. Best for disse to områdene.

2.5.5 - B10 Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - endret
Tidligere reguleringsplanområde Klevmosætervegen er delt i to: Klevmosætervegen og 
Klevmosæterhøgda, og deler av tidligere reguleringsplanområde Krokhølen er innlemmet.

Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - pkt. 2 endret
"Før tomt nr. 30  innenfor reguleringsplanområdet skal turveg GTD28  bygges i tråd med 
bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - pkt. 3 endret
"Før tomt nr. 40  innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal vinterløype GTD22 
omlegges  og tilrettelegges i rtpd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - pkt. 4 endret 
"Før tomt nr. 70  innenfor reguleringsplanområdet fradeles ska tidligløype/turveg GTD17 
bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - pkt. 5 fjernet 
"Før felt BFR20 påbegynnes skal SV12 og turveg GTD42 bygges i tråd med bestemmelser 
gitt i kap. 4.2 og kap. 7.3." Punktet er fjernet.

2.5.6 - B11 Rekkefølgebest. Klevmosæterhøgda - nytt
Tidligere reguleringsplanområde Klevmosætervegen er delt i to: Klevmosætervegen og 
Klevmosæterhøgda, og deler av tidligere reguleringsplanområde Krokhølen er innlemmet.

Rekkefølgebest. Klevmosæterhøgda - pkt. 1 endret/flyttet 
fra tidl. Rekkefølgebest Klevmosætervegen

"Før tomt nr. 10  innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal vinterløype GTD13, 
GDT14 og GTD16 legges om i tråd med plankart og bestemmelsene gitt i kap. 7.3." 
Endring i kursiv.

Rekkefølgebest. Klevmosæterhøgda - pkt. 2 endret/flyttet 
fra tidl. Rekkefølgebest Klevmosætervegen

"Før tomt nr. 30  innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal tidligløype/turvei GTD18 
bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endring i kursiv.

2.5.7 - B12 Rekkefølgebest. Huldreheimen - pkt. 2 endret Tidligere pkt 2 er delt i nytt pkt. 2 og 3.

Rekkefølgebest. Huldreheimen - nytt pkt. 2
"Før tomt nr. 30  innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal vinterløype GTD11 
omlegges og tilrettelegges  i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Huldreheimen - nytt pkt. 3
"Før tomt nr. 50 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal tidligløype/turveg GTD12 
bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Huldreheimen - nytt pkt. 4
"Før tomter i felt BFR14 kan fradeles skal 70 % av nye regulerte tomter i øvrig felt 
innenfor reguleringsplanområdet være ferdig utbygd."

2.5.8 - B13 Rekkefølgebest. Gråberga - tidl pkt. 1 utgår
"Før tomt nr. 15 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal SPA4 bygges i tråd med 
bestemmelser gitt i kap. 4.1." Punktet utgår.

Rekkefølgebest. Gråberga - nytt pkt. 1/tidl pkt. 2 endret Endret kode på byggeområde fra BFR16 til BFR11.

Rekkefølgebest. Gråberga - nytt pkt. 2/tidl pkt. 3 endret
"Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor BFR11  skal GTD9 omlegges og tilrettelegges  i 
tråd med bestemmelser gitt i kap 7.3." Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Gråberga - nytt pkt. 3
Hele teksten er ny. Omhandler muligheter for va-løsninger og konsekvenser for 
utbyggingsvolum.

2.5.9 - B14 Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 1 Hele teksten er ny. Om midlertidig adkomst til utjevningsbasseng.
Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 2 Hele teksten er ny. Om bygging av SV1 og SV4.
Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 3/ tidl pkt. 
3 er fjernet.

Hele teksten er ny. Om forholdet mellom adkomster og alpinnedfarter. Tidligere pkt. 3 er 
fjernet (om utfartsparkering).

Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 4/ tidl. 
pkt. 1

"Før fritidsboligtomter  fradeles og øvrige bygge tiltak i BKB1 igangsettes skal det bygges 
en adkomstvei fra Fv196 til fjorden  gjennom BKB1 som sikrer adkomst til fritidsboliger og 
andre aktiviteter  helt ned til Synnfjorden." Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 5/ tidl. 
pkt. 2

"Før tiltak utover adkomstvei i BKB1 igangsettes skal det bygges en utfartsparkering på 
minst 50  p-plasser hvorav minimum  3 HC innenfor BKB1 og ovenfor eksisterende kote 
845. " Endringer i kursiv.

Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 6 Hele teksten er ny. Om SV2 og samling av avkjøringer.
Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 7 Hele teksten er ny. Om GTD3.
Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 8 Hele teksten er ny. Om GTD4.



Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 9 Hele teksten er ny. Om BFR5 og 6.

Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 10

Flyttet fra spes. Best. Til byggeomr. Om BFR3. Tillegg i punktet: "...utenfor felt BFR3. 
Utbygger må besørge planlegging, regulering, finansiering, utbygging og FIS-godkjenning 
av en ny trase for sprintløype før byggefeltet tas i bruk ."

Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 11/ tidl. 
pkt. 4 "Før tomter i felt BFR 1 og 2  kan fradeles…"  Endring i kursiv.
Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 12 Flyttet fra spes. Best til BKB1.

Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 13
"Før brukstillatelse gis for byggeområdet BKB1 skal det skal være tilrettelagt ladepunkt for 
el-biler." 

Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 14
Hele teksten er ny. Om mulighet for midlertidige va-løsninger i påvente av felles va-
anlegg.

Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 15
"Arealer brukt til eksisterende renseanlegg skal innen 1 år etter tilkobling til 
Nordrumsætra renseanlegg være fjernet og ryddet."

2.5.10 - B15 Rekkefølgebest. Oppsjøkrysset - endring overskrift Oppsjøkrysset reguleringsplanområde er angitt som bestemmelsesområde jf. plankartet.

Rekkefølgebest. Oppsjøkrysset - pkt. 1 endret ordlyd "Før det kan gis tillatelse til tiltak skal området reguleres. "

2.5.11 - B16 Rekkefølgebest. Nordrumsætra (BKB2) - ny bestemmelse
Hele teksten er ny. Om etablering av SV21 (ny avkjøring) og opprydding  etter eldre 
renseanlegg).

2.6 - B17 Holdningsklasser og byggegrenser fv. - utdyping
"Fylkesveg 196 har holdningsklasse D; mindre streng holdning til etablering av nye og økt 
bruk av eksisterende avkjørsler,  og 30 meter byggegrense." Nytt i kursiv.

2.7 - B18 Byggeforbud langs vann og vassdrag - tilføyelser 1. avsnitt
"...vann med areal over 10 daa, dvs. Synnfjorden, Oppsjøen, Dokksfløy, Store 
Skjervungen …" Tilføyelser i kursiv.

Byggeforbud langs vann og vassdrag - nytt 4. avsnitt
"Alle vassdragskryssinger skal dimensjoneres for 200-års flom med tilfredsstillende 
vassdragsteknisk utforming for å hindre oppstuving, erosjon og uønsket masselagring."

2.11 - B22 Skilt- og reklameinnretninger - tilføyelse 2. avsnitt "Skilt langs fylkesvegen skal godkjennes av Statens vegvesen." Ny setning.
2.12 - B23 Parkering - tabell 3 endring Hotell, overnattingssteder endret fra 0,5 til 1 p-plass per gjesterom.

Parkering - siste avsnitt/setning fjernet. "Parkering beregnet for gjester til boliger skal tilrettelegges utomhus." Setningen fjernet.

2.13 - B24 Estetikk - tillegg 2. avsnitt, ny setn. 3
"All hogst skal innenfor planområdet følge «Veileder: Avvirking av skog i hyttefelt» 
utarbeidet av Nordre Land kommune. " Ny setning.

Estetikk - tillegg 2. avsnitt, setn. 5 "Rankene skal der annet ikke er angitt  legges i godkjente arealer…" Tilføyelse i kursiv. 

Estetikk - tillegg nytt 3. avsnitt om utebelysning Hele teksten er ny. Om utebelysning på/ved hytter. Tilsvarende som Synnfjell syd.

Estetikk - tillegg 4. avsnitt, ny setn. 3
"Istandsetting skal dokumenteres med bilder som vedlegges "som bygget"-
dokumentasjon."

2.14.1.1 - R5 Inngjerding av fritidseiend. - tillegg nytt 3. avsnitt. Hele teksten er ny. Om bruk av sperregjerder/ inngjerding av hytteområder.
2.16 - B27 Høyspent - overskrift Refererer til faresone H370.

Høyspent - justering 2. avsnitt "...over 22 kV vises  på plankartet med faresone H370 ." Endring i kursiv.

tidl. 2.18 - B28 Hensyn til flom - bestemmelsen flyttet Bestemmelsen er flyttet til hensynssonekapittelet kap.8.

2.19 - B30
Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - utfylling 1. avsnitt

"...plassering av anleggsrigger og midlertidige massedeponier, og innmåling av 
eksisterende tomtegrenser. Tillegg i kursiv.

Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - nytt avsnitt 3

"Alle reguleringsplanområdene må utføre en særskilt og samlet vurdering og avklaring av 
alle kulturminner innenfor sitt planområde nevnt i planbeskrivelsen kap. 7.3 Tabell 3."

Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - nytt avsnitt 4

"Alle reguleringsplaner skal følge opp retningslinjer for hogst gitt i «Veileder: Avvirking av 
skog i hyttefelt» utarbeidet av Nordre Land kommune."

Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - nytt avsnitt 5

"Reguleringsplanene for Nordrumsætra industriområde (BKB2), Storslåtte 
(Gjennomføringssone H810_6) og Spåtind Sport Hotell (Gjennomførngssone H810_1) skal 
utrede muligheten for etablering og bruk av fjernvarmeanlegg."

Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - nytt avsnitt 6

"Reguleringsplan for Nordrumsætra industriområde (BKB2) skal i tillegg utrede følgende 
særskilte tema: Reguleringsplanen skal utrede evt. behov for oljeutskiller.  
Reguleringsplanen skal redegjøre for miljøstasjonens åpningstider og tømme-tider, samt 
hvordan anlegget skal stenges av for uønsket trafikk.

Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - nytt avsnitt 7

"Reguleringsplanen for Åssætra (Gjennomføringssone 810_7) skal utrede og klargjøre 
avgrensning mot, og ta nødvendige hensyn til kulturminneområdet H570_2."

Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - nytt avsnitt 8

Første setn. er ny. "Reguleringsplanen for Spåtind Sport hotell (Gjennomføringssone 
810_1) skal utrede og klargjøre avgrensning mellom arealformålene BIA2 og GP2 med 
hensyn til kulturminnene i området." Setn. 2 er flyttet fra spes. Best.

Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - flyttet fra tidl. 3.7.1 - R15 nytt avsnitt 9

Reguleringsplanene for områder for råstoffutvinning skal ved regulering utføre en 
geologisk undersøkelse som redegjør for steinkvalitet og mulig forurensningsfare. 
Undersøkelsen må tydeliggjøre hvilke evt. tiltak som må utføres for å kvalitetssikre 
anlegget. Reguleringsplanene skal fastsette uttakets omfang og etterbruk, og avklare 
nødvendige tiltak slik at driften ikke medfører urimelige store ulemper for omgivelsene. 
Reguleringsplanen skal sikre gode adkomstveier til massetakene.

Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarb. - nytt avsnitt 10

Om regplan for Dokksfløy massetak (BRU2). Forholdet til kraftanlegget, kulturminner og 
landskapsvirkning.

2.19.1 - B31 Utforming og volum av beb. - utfylling avsnitt 1 "...bygningers volum og flate , fargebruk…" Tillegg i kursiv.



Utforming og volum av beb. - nytt avsnitt 2
Om regplan for vann-og avløpsanlegg. Utredning av utnytting innenfor areal for vannverk 
og utjevningsbasseng.

2.19.1.1 - R7 Retn.linje for utnytting Nylen - endring overskrift Utdyping i overskrift: Retningslinje for utnytting  av… Presisering av gjennomføringssone.
Retn.linje for utnytting Nylen - endring hele best. Omskriving av oppsettet.
Retn.linje for utnytting Nylen - endring pkt. 4 Endring BFR62 fra 40 til 25 tomter (arealet koden henviser til er redusert).
Retn.linje for utnytting Nylen - nytt pkt. 5 "Felt BFR63 kan utvikles med inntil 4 tomter."
Retn.linje for utnytting Nylen - nytt pkt. 6 "Felt BFR64 kan utvikles med inntil 15 tomter."
Retn.linje for utnytting Nylen - siste avsnitt "Nordre del av  felt  BFR61 og BFR62 skal ha…" Tillegg i kursiv.

2.19.1.2 - R8 Retn.linje for utnytting Åssætra - endring overskrift Utdyping i overskrift: Retningslinje for utnytting  av… Presisering av gjennomføringssone.

Retn.linje for utnytting Åssætra - endring hele best. Omskriving av oppsettet.

Retn.linje for utnytting Åssætra - pkt. 1
Endring BFR56 og BFR58 (BFR57 er tatt ut) kan utvikles med totalt inntil 30 tomter 
(tidligere 40).

Retn.linje for utnytting Åssætra - pkt. 3 Endring BFR53, BFR54, BFR55 kan utvikles med totalt inntil 100 tomter (økt fra 95).
tidl. 2.20.1.3 - 
R9 Retn.linje for utnytting Krokhølen - utgår Byggeområder i Krokhølen er tatt ut av planen.

2.19.1.3 - R9 Retn.linje for utnytting Storslåtte - endring overskrift Utdyping i overskrift: Retningslinje for utnytting  av… Presisering av gjennomføringssone.

Retn.linje for utnytting Storslåtte - endring hele best. Omskriving av oppsettet.
Retn.linje for utnytting Storslåtte - pkt. 1 Endring BFR48 fra 30 til 15 tomter.
Retn.linje for utnytting Storslåtte - pkt. 2 Endring BFR47 fra 115 til 120 tomter.
Retn.linje for utnytting Storslåtte - pkt. 3 Endring BFR46 fra 6 til 25 tomter.
Retn.linje for utnytting Storslåtte - pkt. 4 Endring BFR38, BFR39, BFR40 og BFR41 (BFR50 utgår), fra 140 til 135 tomter.

Retn.linje for utnytting Storslåtte - nytt siste avsnitt Hele teksten er ny. Om arealfesting av 5 helårsboliger innenfor reguleringsplanen.

2.19.1.4 - R10
Retn.linje for utnytting Klevmosæterhøgda - endring 
overskrift Utdyping i overskrift: Retningslinje for utnytting  av… Presisering av gjennomføringssone.
Retn.linje for utnytting Klevmosæterhøgda - endring hele 
best. Omskriving av oppsettet.
Retn.linje for utnyttingKlevmosæterhøgda - pkt. 1 fra tidl. 
Klevmosætervegen Punktet er flyttet fra Klevmosætervegen. Ingen endring i innhold.
Retn.linje for utnyttingKlevmosæterhøgda - pkt. 1 delt fra 
tidl. Klevmosætervegen

"Felt BFR17, BFR18 og BFR19 kan utvikles med totalt inntil 45 tomter inklusiv eksisterende 
regulerte, ikke-bebygde tomter." 

2.19.1.5 - R11
Retn.linje for utnytting Klevmosætervegen - endring 
overskrift Utdyping i overskrift: Retningslinje for utnytting  av… Presisering av gjennomføringssone.
Retn.linje for utnytting Klevmosætervegen - endring hele 
best. Omskriving av oppsettet.
Retn.linje for utnytting Klevmosæterhøgda - pkt. 1 resten 
av tidl. pkt. 2 Klevmosætervegen

"Felt BFR20  t.o.m. BFR30 kan til sammen utvikles med totalt inntil 160  nye tomter." 
Endringer i kursiv.

Retn.linje for utnytting Klevmosæterhøgda - nytt pkt. 2
"Reguleringsplanområdet kan innenfor felt BFR31 utvikles med inntil 10 nye 
fortettingstomter."

Retn.linje for utnytting Klevmosæterhøgda - nytt pkt. 3
"Før felt BFR31legges inn i reguleringsplan må det konsekvensutredes og redegjøres for 
tiltak mot skred og ras."

2.19.1.6 - R12 Retn.linje for utnytting Huldreheimen - endring overskrift Utdyping i overskrift: Retningslinje for utnytting  av… Presisering av gjennomføringssone.

Retn.linje for utnytting Huldreheimen - endring hele best. Omskriving av oppsettet.

Retn.linje for utnytting Huldreheimen - pkt. 2 endret Antall økt fra 85 til 90 tomter.

2.19.1.7 - R13 Retn.linje for utnytting Gråberga - endring overskrift Utdyping i overskrift: Retningslinje for utnytting  av… Presisering av gjennomføringssone.

Retn.linje for utnytting Gråberga - endring hele best. Omskriving av oppsettet.

Retn.linje for utnytting Gråberga - pkt. 1 og 2 slått 
sammen og endret

"Reguleringsplanområdet kan innenfor felt BFR10 og BFR11  utvikles med inntil 20 
nye tomter inklusiv eksisterende regulerte, ikke-bebygde tomter". Nytt i kursiv. BFR11 
refererer her til tidligere BFR16. Tidligere BFR11 er tatt ut av planen.

2.19.1.8 - R14
Retn.linje for utnytting Spåtind Sport Hotel - endring 
overskrift Utdyping i overskrift: Retningslinje for utnytting  av… Presisering av gjennomføringssone.
Retn.linje for utnytting Spåtind Sport Hotel - endring hele 
best. Omskriving av oppsettet.

Retn.linje for utnytting Spåtind Sport Hotel - pkt. 1 endret

"...BFR7 og BFR8  kan utvikles med totalt  inntil 30  tomter." Tomtetallet er økt fra 20 
(arealet er økt). Tidligere inkluderte bestemmelsen BFR9 som nå er innlemmet i 
kombinert formål.

Retn.linje for utnytting Spåtind Sport Hotel - pkt. 2 endret BFR3, BFR4 og BFR5 kan utvikles med totalt 55 tomter, tidligere var dette 45.

Retn.linje for utnytting Spåtind Sport Hotel - pkt. 3 endret BFR6 kan utvikles med 22 tomter. Tidligere var dette 8. Arealet er økt.

Retn.linje for utnytting Spåtind Sport Hotel - tidligere pkt. 
5 er endret til nytt siste avsnitt

"Gjennom reguleringsplanen skal det innenfor reguleringsplanområdet arealfestes 5 
helårsboliger enten i form av leiligheter eller eneboliger innenfor arealer gitt formålet 
fritidsboliger. Arealformålet boliger skal være geografisk samlet."



2.19.4 - B34 Samferdsel - 2. avsnitt fjernet siste ledd "...bygges i henhold til Håndbok N100 med vegtypene SA1 og A3 ." Ord i kursiv er tatt ut.

Samferdsel - nytt siste avsnitt
"Reguleringsplanene skal redegjøre for oppbygging, toppdekke og utforming av p-
plassene." Flyttet fra spes. Best for parkeringsplasser.

2.19.5 - B35 Anleggsrigg og deponi - nytt avsnitt midlertidighet Hele teksten i siste avsnitt er ny. Omsøknadsplikt for midlertidige tiltak.

3.1 - B37 Bebyggelse og anlegg unntak fra plankrav - pkt. 2 endret
"Tiltak i områder definert som nåværende  fritidsbebyggelse innenfor 
reguleringsplanområdene og som er i tråd med bestemmelsene B39 ."

Bebyggelse og anlegg unntak fra plankrav - nytt pkt.

"Innenfor bestemmelsesområde #1 Oppsjøkrysset kan mindre tiltak på eksisterende 
fritidstomter tillates uten plankrav så lenge de ikke går utover spesifikasjoner gitt i kap. 
5.2 og 5.3."

Bebyggelse og anlegg unntak fra plankrav - nytt siste 
avsnitt

"Alle tiltak må avklares med kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen. Unntak fra 
plankrav gir ikke unntak fra krav om avklaring i henhold til kulturminneloven, jf. kap 1.3."

3.1.1 - B38 Eksist. Boligbeb. - pkt. 2, setn. 4 fjernet ord etter komma
"Taket skal være tekket med matt materiale, og takvinkel mellom 20 og 42 grader ." Ord i 
kursiv er tatt ut.

tidl. 3.1.2 - B39 Eksist. Fritidsbeb. - hele bestemmelsen utgår

Ny Bestemmelse B39 ivaretar både nåværende og fremtidig fritidsbebyggelse. Det er ikke 
vist arealformål fritidsbebyggelse utenom fremtidige reguleringsplanområder 
(gjennomføringssoner).

3.2 - B39 Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - 1. avsnitt utgår Avsnittet er en gjentakelse av plankravet.

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - nytt 1. avsnitt endret
"Der ikke annet er nevnt i spesielle bestemmelser  i kap. 3.2 gjelder følgende 
bestemmelser:" Endring i kursiv.

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - nytt pkt. 2 "Tomtestørrelsen skal være minimum 1000m2 og maksimum 1500m2."

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 4 endring

"For hovedhytta skal mønehøyden ikke overstige 6 meter for bygninger med saltak og 
gesimshøyden ikke overstige 5 meter bygninger med pulttak,…" og "...Ved bruk av torvtak 
tillates henholdsvis mønehøyde og gesimshøyde på 6,3 og 5,3 m ." Endring i kursiv.

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - nytt pkt. 5

"For nåværende fritidstomter (både bebygde og ubebygde) på Klevmosæterhøgda over 
høydekote 880, i Åssætra over høydekote 835 og generelt i Gråberga: For bygninger med 
pulttak skal mønehøyde ikke overstige 5,5 meter, og gesimshøyde ikke overstige 4,5 
meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå." 

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 6 tillegg
"I terreng slakere enn 1:6 skal  grunnmurhøyden ikke overstige 1 meter. Grunnmur over 
0,5 meter skal forblendes med naturstein eller treverk." Tillegg i kursiv.

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 7, 1. setn. tillegg "...inklusive vindskier og omramminger av vinduer og dører ." Tillegg i kursiv.
Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 11, 1. setn. 
tillegg "...mest mulig eksisterende terreng og vegetasjon  beholdes." Tillegg i kursiv.
Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 12, 1. setn. 
ordlyd fjernet

"...med unntak av BFR57 som kan fravike eksisterende terreng med inntil 3meter fylling." 
Hele ordlyden er fjernet (BFR57 er tatt ut av planen). 

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 16, 1. setn. 
Tillegg "...skal byggets totale bredde på tvers av koteretningen  ikke overstige…" Tillegg i kursiv.

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 17 endret/tillegg

"Arealer avsatt til utbygging skal ikke flatehogges. Det settes følgende krav til hogst 
innenfor arealformålet: maksimalt uttak av bartrær skal ikke overstige 2/3 av treantallet, 
gjenstående skog skal så langt som mulig være jevnt fordelt på arealet, alle levedyktige / 
utviklingsdyktige bartrær lavere enn 7 meter skal bevares ved hogst inntil en tetthet på 
ca. 15-30 trær pr dekar med innbyrdes avstand ca.8 meter. Av disse bør 1/3 være høyere 
enn 4 meter. Videre hogst i byggefelt avventes til hyttetomter klargjøres/bebygges. Kun 
bebygd areal og veiareal kan snauhogges. All øvrig hogst skal omsøkes. " Endring/tillegg i 
kursiv.

Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - nytt pkt. 20
"Der tomtene ligger i eller inn mot myr skal det legges inn en buffersone med en 
byggegrense på 15 meter mot myrkant i reguleringsplanene."

tidl. 3.2.1 - B40 Spes. Best. BFR3 - flyttet
Bestemmelsen er flyttet til rekkefølgebestemmelser til regplanområdet Spåtind Sport 
hotell.

3.2.2 - B41
Spes. Best. For flere områder (tidl. 3.2.3 - B43) - tillegg i 
overskrift Gjelder for BFR6, BFR14, BFR48, BFR52, BFR55, BFR62 og nytt i tillegg BFR15 og BFR64.
Spes. Best. For flere områder (tidl. 3.2.3 - B43)  - pkt. 3, 1. 
setn. Endret

"...mønehøyde ikke overstige 5,5 meter for bygninger med saltak og 4,5  meter største 
gesimshøyde for bygninger med pulttak,…" Endring i kursiv.

3.2.3 - B42
Spes. Best. For flere omr. - tidligere B44 og B45 er slått 
sammen og endret Punkt om tomtestørrelse  er fjernet.

Spes. Best. For flere omr. - pkt. 1 endret
"...mønehøyde ikke overstige 5,5 meter for bygninger med saltak og 4,5  meter største 
gesimshøyde for bygninger med pulttak,…" Endring i kursiv.

3.2.4 - B43
Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - endring 1. 
avsnitt

"...arealene skal benyttes til tett tunløsning eller tomannshytter med følgende 
bestemmelser:" Endring i kursiv. (Tidligere: "tett & lavt" tunløsning)

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - pkt. 1 endret
"Utnyttingsgraden skal være minimum 35 %-BYA inkludert biloppstillingsplasser i henhold 
til tabell 2. Maksimal størrelse på hyttene skal være 100 m2-BYA ." Endringer i kursiv.

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - pkt. 2 endret
"Det skal være gjennomgående grøntkorridorer på tvers av høydekotene gjennom alle 
feltene, hver på minimum 10 meters bredde." Endring i kursiv.

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - pkt. 2, 
underpkt. 1 endret "...det være 2  slike…" Endring i kursiv.
Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - pkt. 2, 
underpkt. 2 fjernet Hele underpunktet er tatt ut.



Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - nytt pkt. 5
"Arealene skal ikke uformes med helt like enheter men ha et formspråk som gir et felles 
og helhetlig uttrykk."

3.2.5 - B44
Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - endret 
overskrift Gjelder BFR2 og BFR 63, (BFR11 og BFR32 utgår  flyttes til ny egen bestemmelse B45).
Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - endret 1. 
avsnitt Begrepet "tett & lavt" endret til tett tunløsning.

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 2. avsnitt, pkt. 
1 endret

"Utnyttingsgraden skal være minimum 35 % -BYA inkludert biloppstillingsplasser jf. tabell 
2. Maksimal størrelse på hyttene skal være 100 m2 -BYA." Endring i kursiv. Tidligere 25% 
og 80 m2.

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 2. avsnitt, nytt 
pkt. 4

"Arealene skal ikke uformes med helt like enheter men ha et formspråk som gir et felles 
og helhetlig uttrykk."

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 3. avsnitt, pkt. 
1 endret Utnyttingsgrad endret fra 25 % til 45 %.

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 3. avsnitt, pkt. 
2 endret

"For hovedenheten skal  mønehøyde ikke overstige 8 meter for bygninger med saltak og 
7 meter største gesimshøyde for bygninger med pulttak…" Endring i kursiv.

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 3. avsnitt, nytt 
pkt. 4

"Arealene skal ikke uformes med helt like enheter men ha et formspråk som gir et felles 
og helhetlig uttrykk."

Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - siste avsnitt 
fjernet

"Ved bruk av alle alternativer beskrevet i B47 skal det være minimum 1 gjennomgående 
grøntkorridor på minimum 15 meters bredde gjennom hyttefeltene i BFR63. " Hele 
teksten fjernet.

3.3 - B45 Fritids- og turistformål - 1. avsnitt tatt ut Avsnittet er en gjentakelse av plankravet.

Fritids- og turistformål - 1. setn. Endret
"For areal avsatt til fritids- og turistformål (BFT1-BFT5) og der ikke annet er nevnt i kap. 
3.3.1 til kap. 3.3.4, gjelder følgende bestemmelser:"

Fritids- og turistformål - 2. avsnitt, pkt. 1 endret
"...maks mønehøyde 7 meter for bygninger med saltak og 6  meter største gesimshøyde 
for bygninger med pulttak,…". Endring i kursiv. Endret fra 7 meter.

Fritids- og turistformål - tidl. 3.3.1 - R7 flyttet til nytt pkt. 
12

"Arealformålet skal ikke snauhogges, men kun plukkhogges for nødvendig 
vegetasjonsrydding i samband med tilrettelegging av arealet."

Fritids- og turistformål - tidl. 3.3.1 - R7 flyttet til nytt pkt. 
13

"All terrengarrondering innenfor arealformålet skal utføres skånsomt. Terrenginngrep er 
kun tillatt ved nødvendige tiltak for aktiviteter og bygg."

3.3.1 -B46
Spes. Best. Fritids- og turist BFT2 - tidl. 3.3.3 - R8 flyttet til 
nytt pkt. 1 Hele punktet flyttet fra retningslinjer.

Spes. Best. Fritids- og turist BFT2 - pkt. 3, 1. setn. Endret
"Det tillates inntil 4 bygg  inklusive eksisterende lavvo og sanitærbygg hvorav totalt BYA 
ikke skal overstige 300m2." Endring i kursiv.

Spes. Best. Fritids- og turist BFT2 - tidl. pkt. 5-8 flyttet Tidligere pkt. 5-8 er flyttet til rekkefølgebestemmelser til regplanområdet Storslåtte (B9)

Spes. Best. Fritids- og turist BFT2 - pkt. 6 presisering
"...skal tidligløype/turveg  GDT25 passere. Reguleringsplanen Storslåtte  skal..." Tillegg i 
kursiv.

tidl. 3.3.3 -R8 Tidl. Retn.linje til BFT2 - utgår Retningslinjen er flyttet til bestemmelser.

3.3.2 - B47
Spes. Best. Fritids- og turist BFT1 - tidl. 3.3.5 - R9 flyttet til 
nytt pkt. 1 Hele punktet flyttet fra retningslinjer. Tillegg: informasjonsskilter

Spes. Best. Fritids- og turist BFT1 - pkt. 2 endret
"...hvorav totalt BYA ikke skal overstige 50  m2. Maksimal BYA for ett enkeltbygg er 30 
m2." Endring i kursiv.

Spes. Best. Fritids- og turist BFT1 - nytt pkt. 6
"Bruk av aggregat tillates kun mellom kl 08.00 – 18.00 på hverdager og mellom 10.00 og 
16.00 i helgedager og fellesferier med et maksimalt antall timer på 3 pr dag."

Spes. Best. Fritids- og turist BFT1 - nytt pkt. 7 "Det skal utarbeides og godkjennes en forretningsplan for tiltaket før byggetillatelse gis."
tidl. 3.3.5 - R9 Tidl. Retn.linje til BFT1 - utgår Retningslinjen er flyttet til bestemmelser.
3.3.3 - B48 Spes. Best. BFT3 og BFT4 - endring overskrift "…aktivitetsområde og…" er tatt ut.

Spes. Best. BFT3 og BFT4 - 1. avsnitt endret
"...bestemmelser kap. 3.3 og retningslinjer kap. 3.3.1 gjelder…" Ord i kursiv tatt ut. 
Retningslinjen er flyttet til bestemmelsen.

Spes. Best. BFT3 og BFT4 - tidl. 3.3.7 - R10 flyttet til nytt 
pkt. 1

Hele punktet flyttet fra retningslinjer. Punktet er endret fra "Området kan tilrettelegges 
med følgende tiltak; akebakker, sykkelløyper, klatrepark, natursti, turveier, bål/grillplass, 
lekeplass, tidligløype for ski (turvei med toppdekke av grus bredde 5m), bu for start og 
målgang skiløyper/sykkelløyper, inntil 4 utleieenheter med maks 20 sengeplasser hver og 
areal for campingvogner og tilhørende spikretelt." til  "Området kan tilrettelegges med 
følgende tiltak: klatrepark, turveger, bål/grillplass, lekeplass, inntil 4 utleieenheter med 
inntil 20 sengeplasser hver, og areal for campingvogner og tilhørende spikertelt."

Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 2, 2. setn. endret "Evt. utleiebygg skal ligge innenfor BFR4 ." Endring i kursiv.

Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 3, 2. setn. endret
"Øvrig parkering skal skje på felles parkering innenfor BFR3 eller BKB4 ." Endring i kursiv. 
Tidligere: SPA7, ligger ikke lenger til reguleringsplanen (fellestiltak).

Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 4 endret "...for spikertelt og platting samlet 15  m2 BYA." Endring i kursiv.
Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 5, 1. setn. endret "Spikertelt tillates inntil 10  m2 BYA." Endring i kursiv.
Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 10 fjernet Hele punktet fjernet. Om gjennomgående turveg/skiløype.
Spes. Best. BFT3 og BFT4 - tidl. pkt. 9,11og 12 flyttet Punktene er flyttet til rekkefølgebestemmelser for Storslåttet.
Spes. Best. BFT3 og BFT4 - tidl. pkt. 13 fjernet Hele punktet fjernet. Om opparbeiding av akebakke.

tidl. 3.3.7 - R10 Tidl. Retn.linje til BFT3 utgår Retninglinjen er flyttet til bestemmelser.
3.3.4 - B49 Spes. Best. BFT5 - ny bestemmelse Ny bestemmelse, nytt formål Hansehoppet: Hele teksten er ny.

tidl. 3.4 - B52 Tidl. Best om næringsområde - fjernet/flyttet
Bestemmeslen for næringsområde er fjernet, da det er benyttet andre formål på 
arealene. Relevante bestemmelser er flyttet til riktig formål.

3.4 - B50 Kombinerte formål - 1. avsnitt tatt ut Avsnittet er en gjentakelse av plankravet.



Kombinerte formål - nytt første avsnitt
"For areal avsatt til kombinerte formål (BKB1-BKB4) og der annet ikke er nevnt i kap. 3.4.1 
til kap. 3.4.4 gjelder følgende bestemmelser:"

Kombinerte formål - nytt pkt. 1

Flyttet fra pkt. 1 i tidl. 3.4 - B52 Næringsområder.  "Maksimal mønehøyde skal ikke 
overstige 9 meter og maksimal gesimshøyde for bygg med pulttak skal ikke overstige 8 
meter …" Tillegg i kursiv.

Kombinerte formål - nytt pkt. 2
Flyttet fra pkt. 7 i tidl. 3.4 - B52 Næringsområder "…der annet ikke er angitt." er nytt i 
punktet.

Kombinerte formål - nytt pkt. 3
Flyttet fra pkt. 9 i tidl. 3.4 - B52 Næringsområder "...og fargesettes med farger fra den 
mørke enden av brun- eller gråskalaen ." Ord i kursiv er tatt ut av 1. setn. 

Kombinerte formål - pkt. 8 endret "…inklusive vindskier og omramminger av vinduer og dører. " Endring i kursiv.

Kombinerte formål - pkt. 9 tillegg/endret
"Tak skal tekkes med matte flater, torv, sedum eller røsslyng. Alle offentlige bygg over 15 
m2 skal ha sedum, røsslyng eller torvtak. " Tillegg/endring i kursiv.

3.4.1 - B51 Spes best. BKB1 - nytt pkt. 1
Pkt. 1 er flyttet fra tidligere retningslinje for BKB1. "…stall, ridebane, alpinbakke og 
boliger." Tillegg til punktet.

Spes best. BKB1 - nytt pkt. 2
Pkt. 2 er flyttet fra tidligere retningslinje for BKB1. "…, hinderløyper, alpinbakke og 
sykkelløyper." Tillegg til punktet.

Spes best. BKB1 - nytt pkt. 3 "Det tillates maksimalt 1500 m2 BYA forretningsareal innenfor BKB1 og BKB4."
Spes best. BKB1 - pkt. 4 og 5 endret Tidligere pkt. 1 er delt opp i nytt pkt. 4 og 5. Om utnyttingsgrad.

Spes best. BKB1 - pkt. 4 endret

"Utnyttingsgrad mellom kote 845 og strandlinjen skal være maksimalt 300 m2  BYA, 
hvorav største bygg maksimalt 150 m2 BYA og maksimalt antall bygg 3  stk." Endring i 
kursiv.

Spes best. BKB1 - pkt. 6 endret

"Over høydekote 845 skal maksimal mønehøyde ikke overstige 9 meter og maksimal 
gesimshøyde for bygg med pulttak skal ikke overstige 8 meter målt fra planert terrengs 
gjennomsnittsnivå, jf. gjeldende teknisk forskrift. Mellom høydekote 845 og strandlinjen 
skal maksimal mønehøyde ikke overstige 6 meter og gesimshøyde for bygg med pulttak 
skal ikke overstige 5 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå, jf. gjeldende 
teknisk forskrift." Endringer i kursiv.

Spes best. BKB1 - tidl. Pkt. 7 fjernet

 "Gjennom arealformålet skal det legges en adkomstvei fra FV 196 til Synnfjorden. Denne 
veien skal også være adkomstvei for BFR 8 og BFR 9 Adkomstveien skal bygges i tråd med 
bestemmelser gitt i kap.  4.2." Hele punktet er fjernet - ivaretas i ny rekkefølgebest. for 
regplanomr. Spåtind Sport hotell.

Spes best. BKB1 - tidl. Pkt. 9 og 10 flyttet Punktene er flyttet til rekkefølgebestemmelse for BKB1 i kap. 2.5.9

Spes best. BKB1 - nytt pkt. 13

 "All parkering skal løses ovenfor kote 845 med unntak av HC-parkering. Areal avsatt til 
utfartsparkering, jf. rekkefølgebestemmelse i kap. 2.5.9 benyttes til andre aktiviteter 
gjennom sommerhalvåret fra 1.mai til 1.november." 1. setn. i pkt.  er flyttet fra tidligere 
retningslinje for BKB1. Andre setn. er ny.

tidl. 2.5.2 - R13 Retn. linje. BKB1 - pkt. 4 flyttet
Ivaretas av ny rekkefølgebestemmelse for regplanomr. Spåtind Sport hotell. Om 
gjennomgående turveg.

Retn. linje. BKB1 - fjernet Resten av retninglinjen er fjernet.

3.4.2 - B52 Spes. Best. BKB2 - pkt. 2 tillegg "...belyses ved aktivitet med nedadgående retningsstyrt belysning–  …" Tillegg i kursiv.
Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon pkt. 1 endret "…mønehøyde inntil 4,5 meter,…" Endring i kursiv. Endret fra 5,5 meter.
Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon nytt pkt. 7 "Arealet skal benytte innkjøring via SV21." Hele teksten er ny.

Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon nytt pkt. 11
"Miljøstasjonen skal ved en evt. utvidelse av anlegget benytte et nedsenket 
konteinersystem."

Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon nytt pkt. 12
"Miljøstasjonen skal utbedres med takoverbygg med torv eller sedumdekke over samtlige 
konteinere."

Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon nytt pkt. 13
"Miljøstasjonen skal kun ha nedadrettet belysning festet innenfor takoverbygg over 
konteinere."

Spes. Best. BKB2 - industri/lagerbygg tidl. Pkt 6 fjernet Punktet er flyttet til rekkefølgebest. Til BKB2 i kap. 2.5.11.

3.4.3 - B53 Spes. Best BKB3 - ny best. Hundrekroningen Bestemmelsen er ny og baserer seg på tidl. Best. Og Retnlinje Om BN1 Hundrekroningen.
Spes. Best BKB3 - ny best. Hundrekroningen pkt. 1 Punktet er tidligere pkt. 1 i retn.linje for BN1.
Spes. Best BKB3 - ny best. Hundrekroningen pkt. 2 Punktet er tidligere pkt. 1 i best. for BN1.
Spes. Best BKB3 - ny best. Hundrekroningen pkt. 3 Punktet er tidligere pkt. 2 i retn.linje for BN1.

Tidl. Best.Om BN1 - resten er flyttet Resten av bestemmelsen er flyttet til rekkefølgebest. For regplanomr. Storslåtte.

3.4.4 - B54 Spes. Best. BKB4 - ny best. Synnfjellporten Bestemmelsen er ny og baserer seg på tidl. Best. Og Retnlinje Om BN2 Synnfjellporten.
Spes. Best. BKB4 - ny best. Synnfjellporten pkt. 1 Punktet er tidligere pkt. 1 i retn.linje for BN2.

Spes. Best. BKB4 - ny best. Synnfjellporten pkt. 2
Punktet er tidligere pkt. 1 i best. for BN1. Pkt er endret: "Antall bygg maks. 4  stk…" 
Endring i kursiv.

Tidl. Best. Om BN2 - resten er flyttet/fjernet
Punkt i tidl. Best om BN2 som er rekkefølgekrav er flyttet til kap. 2.5.9 rekkefølkgebest. 
For regplanomr. Storslåtte.

3.5 - B55 Andre typer beb. Og anl. - ny overskrift Tidl. Ved feil benevnt off. og privat tjenesteyting i overskrift. Samme arealformål.

Andre typer beb. Og anl. - pkt. 1 tillegg

"Alle bygg skal ha et rektangulært fotavtrykk, med unntak av bygg under 10m2 som kan 
være kvadratiske , fasader av trevirke og inneha et arkitektonisk uttrykk i tråd med øvrig 
bebyggelse rundt. Med rektangulært menes at bygg må være minimum 1/3 lengre enn 
bredden. " Endringer/tillegg i kursiv.

Andre typer beb. Og anl. - pkt. 3 tillegg "...inklusive vindskier og omramminger av vinduer og dører eller…" Tillegg i kursiv.



Andre typer beb. Og anl. - pkt. 4 endret setn. 2 "Alle offentlige bygg over 15 m2 skal ha sedum, røsslyng eller torvtak."
3.7 - B60 Råstoffutvinning - tillegg 5. avsnitt "...samt bestemmelsesområde #2 Dokksfløy masseuttak og massemottak."

Råstoffutvinning - tillegg pkt. 2 "...og ikke etter kl. 20.00."

Råstoffutvinning - nytt pkt. 6
Hele teksten er flyttet fra tidl. Første avsnitt i retningslinje til råstoffutvinning. Om 
driftskonsesjon.

Råstoffutvinning - nytt pkt. 7 Hele teksten er ny. Best. Omr. #2 Dokkfløytippen - masseuttak
Råstoffutvinning - nytt pkt. 8 Hele teksten er ny. Best. Omr. #2 Dokkfløytippen - massedeponi
tidl. Retn.linje 3.7.1 - R15 flyttet Retningslinjene r flyttet til krav til regplan, kap. 2.19 B30.

3.8 - B61 Idrettsanlegg - 1. avsnitt tatt ut Avsnittet er en gjentakelse av plankravet.

Idrettsanlegg - nytt 1. avsnitt
"For areal avsatt til idrettsanlegg (BIA1 og BIA2) og der annet ikke er nevnt i kap. 3.8.1 og 
kap. 3.8.2 gjelder følgende bestemmelser:"

3.8.1 - B62 Spes. Best BIA1 - nytt pkt. 1 Tidligere retningslinje for BIA1 flyttet opp som første punkt under bestemmelsen.

3.8.2 - B63 Spes. Best BIA1 - nytt pkt. 1 Tidligere retningslinje for BIA2 flyttet opp som første punkt under bestemmelsen.
Spes. Best. BIA2 - endring pkt. 3 "...stolper høyere enn 4  meter." Endring i kursiv.

4 Samf. Samf. Anlegg og tekn. Infr. 
4.1 - B64 Parkering - endring 1. avsnitt. Korrigering av koder ihht endring i plankart.

4.1.1 - B65 Spes. Best. SPA1 - tillegg
"SP1 skal inneha et mindre avfallspunkt med inntil 2 konteinere med fraksjonene plast-, 
papp- og restavfall. Begge systemene skal utføres som nedsenket konteinersystem."

4.1.2 - B66 Spes. Best SPA4 - endret "…minimum 20  plasser hvorav…" Endring i kursiv.

tidl. 4.1.6 - B73 Spes. Best. SPA8 - utgår
Bestemmelsen er tatt ut - refererte til utfartsparkering Åssætra som ikke lenger er en del 
av planen. (Ny SPA8 refererer til parkeringa v/Fjellvåk)

4.1.6 - B70 Spes. Best. SPA9 - tillegg

"SP9 skal inneha et mindre avfallspunkt med inntil 2 konteinere med fraksjonene plast-, 
papp- og restavfall. Begge systemene skal utføres som nedsenket konteinersystem. 
Området skal ha en offentlig tilgjengelig toalettfunksjon."

4.1.7 - B71 Spes. Best. SPA10 - ny best. "SPA10 skal opparbeides med minimum 5 plasser."
4.2 - B72 Veger - 1. avsnitt forenkling Alle nye veger i stedet for oppramsing av koder.
4.2.1 - B73 Spes. Best. SV1 - ny best. Hele best. Er ny. Om kryssing ved alpinbakken.
4.2.2 - B74 Spes. Best. SV37 - ny best. Hele best. Er ny. Om oppgradering av eksist. Veg.
4.2.3 - B75 Spes. Best. SV13 - ny best. Hele best. Er ny. Om beredskapsveg og bom.
4.2.4 - B76 Spes. Best. SV16, SV21 og adkomst gjennom BFR26 Hele best. Er ny. Om bom.
5 - LNF

5.1.1.2 - R16 Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - endring
Retningslinjen er omarbeidet noe, alle tidligere retningslinjer er med i litt annen 
rekkefølge, med noen mindre endringer, og noen tillegg.

Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - pkt. 2 endret "…og takvinkel tilpasset omgivelsene ." Endring i kursiv. Angivelse av grader er tatt ut.
Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - pkt. 5 tillegg siste 
setning. "Hovedenheten skal ikke overstige 130m2 BYA."

Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - pkt. 6 endret Mønehøyde endret til 5,5 meter (tidligere 6 m).
Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - pkt. 7 
endret/tillegg

"Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg terrenget og naturpreget i området og …" 
Tillegg i kursiv.

Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - nytt pkt. 8 "Tre skal utgjøre hovedmateriale i bygningenes fasadekledning."

Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - nytt pkt. 9

"Ved fargesetting av bygninger skal det benyttes farger i den mørke enden av brun- eller 
gråskalaen, inklusive vindskier og omramminger av vinduer og dører. Eventuell 
sidebygning skal ha utforming og farge tilpasset hovedbygning."

Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - nytt pkt. 10 "Frittstående levegger, portaler, lyktestolper og flaggstenger tillates ikke."

5.1.1.4 - R18 Retn.linjer LNF eksist.ubeb.firitdseiend. - nytt siste pkt. "Turveier skal hensynstas ved evt. etablering av adkomstvei til hyttetomter. "                                                                                                                                                                                                              

6.2 - B80
Forbud og vilkår ved Tiltak i vassdrag - 1. avsnitt, siste 
setn. Ny "Alle fysiske tiltak i og langs vannstrengen er søknadspliktige."

6.3 - B81 Komb. Formål i sjø og vassdr. VKA1 - ny bestemmelse Hele bestemmelsen er ny - manglet bestemmelse for formålet tidligere.

7.1 - B82 Park GP1 - nytt siste pkt.
Pkt fra tidl. Retn.linje endres til best. (Fast parkering ivaretas i eget parkeringsformål 
SPA8).

7.2 - B83 Park GP2 - tidl. Pkt. 1 Tidligere pkt. 1 er flyttet til krav til reguleringsplan - forholdet til kulturminner.
Park GP2 - nytt pkt. 1 Flyttet fra tidl. Retningslinje for GP2.
Park GP2 - nytt pkt. 7 Flyttet fra tidl. Retningslinje for GP2.
Park GP2 - nytt pkt. 8 Flyttet fra tidl. Retningslinje for GP2.

7.3 - B84 Turdrag GTD - 1. og 2. avsnitt justert Justering av ordlyd og koder.
Turdrag GTD - pkt. 2 endret "...der ikke annet er angitt ha en opparbeidet  toppflate…" Tillegg i kursiv.

Turdrag GTD - pkt. 3 endret

"Der annet ikke er angitt gjennom reguleringsplanen skal kun  toppvegetasjon og 
humuslag fjernes. Gjennom myrarealer skal topplaget ikke fjernes. Reguleringsplanen skal 
redegjøre for hvilke strekninger som skal beholde torvlaget. " Tillegg i kursiv. 

7.3.5 - B89 Spes. Best for flere GTD - overskrift og pkt. 2 Kode GTD15 tatt ut - finnes ikke lenger i kartet.
7.3.8 - B92 Spes. Best for flere GTD - overskrift Justering av koder.
7.3.10 - B94 Spes. Best. For GTD7 - ny bestemmelse Hele teksten er ny.
7.3.11 - B95 Spes. Best. For GTD44 - ny bestemmelse Hele teksten er  ny. Alternativ til skiløype på Oppsjøvegen.

7.4 - B96 Friområde GF - pkt. 2 endret
Ny første setning: "Toppvegetasjon og humuslag skal kun fjernes i arealer som skal 
benyttes til tiltak. "



7.4.1 - B97 Spes. Best. GF10 - tillegg pkt. 1
"Arealet skal opparbeides med akebakke og kan evt. i tillegg benyttes til  klatrepark, 
sykkelløyper og hinderløyper." Tillegg i kursiv.

8.1.1 - B102 Sikirngssoner grunnvannsforsyning - ny bestemmelse
Ny hensynssone. Hele teksten er ny. Hensyn ift eksisterende og nye områder for 
grunnvannsforsyning.

8.1.2 - B103 Faresone ras/skred - tillegg 1. avsnitt "…,og tilstrekkelig sikkerhet må være dokumentert ivaretatt." 

8.1.3 - B104 Faresone flom - ny bestemmelse (flyttet) Ny hensynssone. Teksten er flyttet fra generelle best. Om flom og skred - tidl. 2.18 - B28.

8.1.4 - B105 Faresone høgspent - ny best. (flyttet) Ny hensynssone. Teksten er flyttet fra generelle best. Om høgspent - 2.16 - B27.

8.2.1 - B106 Infrastruktursone - tillegg

"..., jf. plan- og bygningsloven § 30-6 første ledd, der betingelsene for å kreve slik 
tilknytning foreligger etter § 27-1 og 27-2.  Tilknytningsplikten gjelder uavhengig av 
tidligere gitte utslippstillatelser.  Etablering av nye enkeltstående utslipp tillates ikke, 
jf.pbl. § 11-9 nr. 3."

8.3.1.1 - R19 Retn.linje landskapshensyn - tillegg Nytt om hogst jf. veileder.

8.3.1.2 - R20 Retn.linje naturhensyn - tillegg "...tilrettelegging, med unntak av regulerte turveger og regulert skiløype ."  Tillegg i kursiv.

8.5.1 - B108 Gjennomføringssoner - endret
Endring i inndeling i soner; Krokhølen er ute (delt mellom Klevmosætervegen og 
Storslåtte), og Klevmosetervegen er delt i to: Klevmosætervegen og Klevmosæterhøgda.


