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Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalg 
 
 
Byplansjefens innstilling: 
 

1. Følgende retningslinjer gjøres gjeldende for fritidsbebyggelse i regulerte områder på 
Nordseter fram til områdereguleringsplan for Nordseter er vedtatt: 

a. Regulerte områder på Nordseter kan fortettes i tråd med vedtatt 
reguleringsplan. Det er en forutsetning at avstanden mellom nye og eksisterende 
hytter målt fra yttervegg til yttervegg er mer enn 25 meter. 

b. Maks tillatt samlet bebygd areal (BYA) 150 m2, fordelt på hovedhytte 120 m2 
og uthus/anneks 30 m2. I tillegg kan det tillates inntil 20 m2 terrasse på 
hovedhytte. 

c. Det er kun tillatt med 2 bygninger pr. tomt. 
d. Hyttas møne- og gesimshøyder skal være maks hhv. 5,5 meter og 3,4 meter. 

Høydene skal måles fra lavest ferdig planert terreng. 
e. For anneks/uthus er maks tillatt mønehøyde 4,2 meter. Høydene skal måles fra 

lavest ferdig planert terreng. 
f. Oppstue/ramloft kan kun tillates ved oppføring av nybygg hytte. En oppstue 

eller et ramloft forutsetter at taket er en egen konstruksjon som er løftet over en 
del av bygningen for å få plass til en annen etasje. Møneretningen skal være på 
tvers av hovedtaket. Oppstue/ramloft skal ikke være plassert helt i enden av 
langvegg på hytta. Bredde på gavlvegg for oppstue/ramloft kan være maks 1/3 
del av hovedtakets lengde, eller maks 4 meter målt på utvendig vegg. Gavlvegg 
på oppstue/ramloft kan maks stikke ut 1,2 meter fra vegglivet på hovedhytta. 
Undersiden av raft/sperre skal være maks 0,30 meter over mønet på bygningens 
hovedtak. 

g. Balkong i plan 2 er kun tillatt hvor det foreligger en godkjent løsning for 
oppstue/ramloft. 

h. Uteplass som platting kan maks være maks 10 m2. Det er ikke tillatt med 
terrengjustering for å heve plattingsnivå. 

i. Takvinkel på nybygg skal være fra 22 til 35 grader. 
j. Maksimum grunnmurshøyde skal være til 0,5 meter målt fra lavest ferdig planert 

terreng. 
k. Der det er ønskelig med kjeller, skal det tilrettelegges med innvendig trapp. 

Dør/vinduer tillates ikke i kjellerens yttervegg/kjellermur. 
l. Terrengjustering skal skje med minst mulig inngrep. Der det er helt nødvendig 

kan det etter søknad vurderes en justering av terrenget på inn til 1,5 meter. 
2. Søknad om dispensasjon for tiltak i tråd med retningslinjene behandles administrativt 

gjennom byggesaken. 



 


