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”LESEFORKLARING” 

 

Bestemmelser står i ramme.  

 

Retningslinjer for saksbehandling og dispensasjonspraksis står nedenfor ramme.   

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § § 11-9, 10 og 11 fastsettes bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel. Juridisk bindende bestemmelser står i ramme. Øvrig tekst nedenfor 

rammene er retningslinjer. Retningslinjer supplerer plankart og bestemmelser slik at det skal være 

lettere å forstå hvilken retning kommunestyret ønsker utviklingen og hvilke verdier 

arealpolitikken bygger på. Retningslinjene brukes som grunnlag i plan- og byggesaker. Tiltak 

som ikke er i samsvar med de juridisk bindende bestemmelsene i rammene, må behandles som 

dispensasjon jf § 19-1 eller som plansak. Retningslinjene gir veiledning for kommunens 

behandling av disse dispensasjonene. Retningslinjene er kun av veiledende karakter, og er ment 

som en klargjøring av hvordan bestemmelsene skal forstås.  

 

De generelle bestemmelsene i § 1 gjelder for hele kommunen og er utgangspunkt for videre 

konkretisering i reguleringsplan. I § 2 finnes bestemmelser og retningslinjer som skal legges til 

grunn ved utarbeidelse av reguleringsplaner for fritidsbebyggelse.  

 

 § 1. GENERELLE BESTEMMELSER jf pbl § 11-9 

Krav om reguleringsplan § 11-9 nr 1  

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 

ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. 

 

Tiltak, som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-2, kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke 

vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplan.  

 

Rekkefølgekrav § 11-9 nr 4 

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan utbygging ikke finne sted før følgende relevante 

tekniske anlegg og samfunnstjenester er sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, 

forskrifter og retningslinjer:  

- energiforsyning 

- transport 

- vegnett, herunder trafikksikker adkomst for gående, syklende og kjørende  

- helse- og sosialtjenester 

- skole og barnehagekapasitet  

- friområder 

- lekeplasser  

- samfunnssikkerhet, herunder flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn 

- vannforsyning, herunder slukkevann 
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Universell utforming § 11-9 nr 5 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planlegging og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Universell utforming skal legges til grunn for all kommunal byggevirksomhet.  

 

Leke- ute- og oppholdsplasser §11-9 nr 5 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt til boligbebyggelse, skal det avsettes felles 

uteoppholdplasser på minimum 25 m² pr boenhet i nærheten av boligene. 

 

Grønnstruktur § 11-9 nr 6 

Det tillates kun bygge- og anleggstiltak i friområder som bygger opp under formålet. Søknad om 

tiltak ved vassdrag, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige myndigheter 

og organisasjoner som er berørt. 

 

Hensyn til eksisterende bygninger og kulturmiljø § 11-9 nr 7 

Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

Dyrka mark skal ikke bebygges.  

 

Verneverdige enkeltbygninger og bygningsmiljø og andre kulturminner (eksempelvis teknisk-

industrielle kulturminner) skal i størst mulig grad tas vare på som bruksressurser og istandsettes.  

 

Avklares og belyses i videre reguleringsarbeid § 11-9 nr 8  

 Renovasjon vurderes som eget punkt i reguleringsplaner for boliger og hytter.  

 Ved planlegging av ny bebyggelse eller nye anlegg kan det stilles krav om støyutredning. 

Det stilles også krav om støydokumentasjon ved planlegging av ny støyende virksomhet. 

 Det må gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjonen av radon i oppholdsrom 

ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av 

byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig. 

 Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for 

en 200-årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. 

Det samme gjelder fornying eller reetablering av eksisterende bebyggelse.  

 

Pbl § 20-1 gjelder tiltak som krever søknad og tillatelse. Dette omfatter de fleste vanlige 

byggetiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder. 

 

Alle områder for boligbebyggelse bør ha tilgang på et større areal for grendelekeplass innen 

rimelig avstand fra boligen. Arealet bør være egnet for ballspill, sykling, aking, skilek m.v. Det 

skal legges vekt på at det fra boligområdene er trafikksikre korridorer ut mot større 

sammenhengende friluftsområder. Leke- og oppholdsplasser bør plasseres i eller i tilknytning til 

områder med naturlig vegetasjon. 

 

I seterområder skal det som hovedregel ikke bygges hytter nærmere seter/ setervoller enn 200 

meter. 
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Hensynssonene ved Reinli og Hedalen stavkirker skal sikre det verdifulle kulturlandskapet 

omkring stavkirkene og middelalderkirkegårdene. Alle tiltak skal ta hensyn til og videreføre 

kulturminnene og kulturmiljøets verdier. Når kommunen er i tvil om tiltakets virkning i forhold 

til hensynets formål, vil kommunen innhente faglig råd fra kulturminnemyndighetene.  

 

Alle reguleringsplaner skal oversendes kulturminnemyndighetene for uttalelse jf Lov om 

kulturminner § 9.  

 

Dersom det i forbindelse med bygge- og anleggstiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene 

eller deres sikringssoner på 5 meter, jf  Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 

kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 

gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 

dette.  

 

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg gjelder jordloven §§ 9 og 12 inntil godkjent 

reguleringsplan foreligger jf jordloven § 2.  

 

Ved utbygginger skal NVE sin retningslinje 1-2008 ”Planlegging og utbygging i fareområder 

langs vassdrag” følges.  

 
Anbefalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442” gjelder ved planlegging av ny bebyggelse eller nye anlegg. 
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§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG § 11-7 nr 1 

§ 2.1 Fritidsbebyggelse § 11-7 nr 1 
Utnytting, utbyggingsvolum, estetikk mm.  § 11-9 nr 5 og 6  

Utnytting 

På hver tomt kan det bygges èn hytte, et anneks og et uthus med samlet bruksareal (BRA) på 

inntil 250 m
2 

BRA. Utomhus parkeringsareal på 30 m
2
 inngår i bruksarealet. Største bygning 

inntil 200 m
2
 BRA. Samlet utnytting på anneks og uthus skal ikke overskride 50 m

2 
BRA. 

%BYA<15% dvs prosent bebygd areal av tomta skal ikke overstige 15 %.  

Hytter skal som hovedregel bygges i en etasje uten kjeller.  

 

For områdene benevnt som F5, F19 og F58 i plankartet gjelder følgende:  

På hver tomt kan det bygges èn hytte, et anneks og et uthus med samlet utnytting på inntil        

150 m
2 

BRA. Utomhus parkeringsareal på 30 m
2
 inngår i bruksarealet.  

Største bygning inntil 100 m
2
 BRA. 

Prosent bebygd areal (%BYA) av tomta skal ikke overstige 15% (%BYA<15%  ).  

Mønehøyde over gjennomsnittlig terrengnivå skal ikke overskride 5 meter. For tomter i 

skrånende terreng skal høyden referere seg til planert terreng.  

 

Tomtestørrelse 

Størrelsen på én tomt skal ikke overstige 2 daa. 

Tidligere fradelte tomter til fritidsbebyggelse tillates ikke ytterligere oppdelt. Anneks sees på som 

en del av hytta og tillates ikke fradelt.  

 

Høyde 

Mønehøyde over gjennomsnittlig terrengnivå skal ikke overskride 6 meter. Gesimshøyden skal 

ikke overskride 280 cm, målt fra overkant grunnmur. Høyde fra overkant bjelkelag til terreng 

skal ikke noe sted være mer enn 100 cm. For tomter i skrånende terreng skal høyden referere seg 

til planert terreng.  

 
Tak 

Nye bygninger skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 34 grader. 

Lengderetningen skal følge høydekotene, og hovedmøneretningen skal følge byggets 

lengderetning på alle bygg.  

 

Infrastruktur 

Plassering av veger, avkjørsler og parkeringsplasser, samt adkomst frem til de enkelte hyttene, 

skal vises i detaljregulering. Strømledninger skal legges som jordkabler innenfor 

reguleringsplanområdene. Hytter skal plasseres i grupper der det tas hensyn til hvordan 

infrastruktur som veg, strøm, innlegging av vann og avløps-/resipientforhold kan løses.  

 

Lokalisering 

Plassering og utforming av hyttene skal best mulig underordnes naturpreget i området. 

Bebyggelsene skal ligge tilbaketrukket, innpasses best mulig i terrenget og ikke legges på 

markerte punkter i terrenget. Oppføring av ny fritidsbebyggelse tillates ikke over 1000 moh, eller 
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i snaufjellsområder preget av åpent landskap og lite vegetasjon. 

 

Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig 

plassering av hytta. Den enkelte bygning på tomta skal ikke være større i areal på ett plan, enn at 

eksisterende terrengs høydeforskjell mellom høyeste og laveste hjørne der bygget skal ligge, er 

innenfor 1,6 meter. Vedlagt byggesøknaden skal det følge snitt/ profiler som viser hyttas 

plassering i terrenget.  

 

Estetikk og natur 
Ny bebyggelse skal gis god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller eksisterende bebyggelse mtp 

material- og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting, byggehøyder samt tilpasses de omgivelsene den 

inngår i. Fasadematerialer skal fortrinnsvis være basert på naturlige materialer som tre og stein. 

Utvendige farger skal være relativt mørke og tilpasses omgivelsene. Taktekking skal utføres med 

materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.  

Portaler, flaggstenger og vindmøller tillates ikke, og kun skorsteiner kan stikke over taket. 

 

Ved plassering av bygninger og interne veger skal det tas hensyn til terrengforhold slik at 

skjemmende skjæringer/ fyllinger og store terrenginngrep unngås. Naturlig terreng og vegetasjon 

skal i størst mulig grad bevares. Det skal tas hensyn til friluftsliv, eksisterende stier og skiløyper, 

samt gjennomgående grønne korridorer for ferdsel og vilt. Ved detaljregulering av et område må 

det også tas hensyn til myrdrag, koller og andre elementer som er visuelt utsatt eller utgjør en 

viktig del av natur- og kulturmiljøet.  

 

Fortetting 

Før fortetting kan skje skal det gjøres en samlet vurdering for hele kommunen, om/ og i hvilke 

områder det kan gjennomføres fortetting. Ved fortetting skal det utarbeides reguleringsplan. 

 

 

Se også generelle bestemmelser i § 1 og bruk og vern av sjø og vassdrag i § 6.  

 

 

 

 

Denne bestemmelsen, med retningslinjer, er å betrakte som føringer for videre planlegging og er 

utgangspunktet for konkretisering i detaljregulering.  
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Inngjerding av hytter bør ikke tillates. Når særlige forhold tilsier det kan det gis tillatelse til 

inngjerding av 80 m
2
 i direkte tilknytning til hytta. Der det inngås avtaler med 

beiterettighetshavere eller sameier kan det tillates inngjerding av større arealer på inntil 700 m
2
. 

Forholdet avklares i reguleringsplan. Ved inngjerding skal hensynet til fri ferdsel, sikring av 

hevdvunne ferdselsårer samt beitebruk tillegges vekt.  

 

Ved fortetting med ny bebyggelse bør det tas vesentlig hensyn til eksisterende 

utbyggingsstruktur, landskap, vassdrag og terreng. Ved fortetting forutsettes det tett dialog med 

etablerte hytteeiere i området. I reguleringsplanens beskrivelse skal det redegjøres for hvordan 

fortettingen er tilpasset andre hensyn, samt hvordan dialog med berørte parter er gjennomført. 

Fortetting må skje på en skånsom måte slik at området beholder sitt særpreg. 

 

For å redusere energibruken, bør det gjennom regulering og planlegging stimuleres til og veiledes 

om alternative energikilder i hytteområdene. Dette kan være ulike former for bioenergi, solenergi 

eller varmepumpe fra borehull.  

 

Sør-Aurdal kommunes forskrift om utslipp av avløpsvann gjelder også for fritidsbebyggelse.  

 

§ 2.2 Sentrumsformål § 11-7 nr 1 

Arealbruken innenfor sentrumsområdet skal bygge opp under Bagn som 

kommunesenter. Bagn sentrum utbygges kun etter reguleringsplan.  

§ 2.3 Råstoffutvinning § 11-7 nr 1 

I områder avsatt til råstoffutvinning i kommuneplan må det utarbeides reguleringsplan før nye 

massetak eller vesentlige utvidelser av eksisterende massetak kan finne sted. 

 

Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette innenfor godkjente rammer. Massetak i 

forbindelse med bygging og vedlikehold av landbruksveger behandles etter 

landbruksvegforskriften.  

 

§ 2.4 Små vannkraftverk   
Utbygging av små vannkraftverk kan ikke settes i gang før det er avklart i samsvar med 

vassdragslovgivningen. Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.   

Sør-Aurdal kommune har utarbeidet et temakart for små vannkraftverk. Dette er kun en oversikt.  

 

§ 2.5 Campingplasser   
Ved etablering eller vesentlige utvidelser av campingplasser må det utarbeides reguleringsplan.  
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§ 3. SAMFERDSELSANLEGG  § 11-7 nr 2  

§ 3.1 Veg - Hensynssone for båndlegging § 11-8 d) 

 
For følgende strekninger langs E 16 båndlegges nødvendig areal inntil trasèvalg er endelig 

godkjent etter plan- og bygningsloven: 

 

- Rasutsatt område ved Bergsund, ca 1 km lengde (alternativ: tunnel, ny veg på motsatt side 

av elva, utbedring av eksisterende veg). 

- Strekningen Bagn – Nord-Aurdal grense (med fortsettelse i Nord-Aurdal), der i alt 5 

alternativ skal konsekvensvurderes og valg av alternativ skal foretas i en 

kommunedelplanprosess. Båndlegges som en samlet korridor for hele strekningen. 

- Inntil vegtrasé er fastlagt er det forbudt å iverksette nye bygge- og anleggstiltak som er til 

hinder for planarbeid eller gjennomføring av planen.  

 

 

Det pågår arbeid for å fastsette endelig trasè for E16 på strekningen Fønhus bru – Nord-Aurdal 

grense (og videre til Bjørgo i Nord-Aurdal kommune). For deler av strekningen gjelder 

reguleringsplan fra 1997, men mindre vesentlige endringer kan bli aktuelt. 

 

§ 3.2 Strenghetsklasser for avkjørsler § 11-10 nr 4  

Avkjøring til eiendommene skal være i samsvar med ”Rammeplan for avkjørsler i Sør-Aurdal 

kommune”. Byggegrense langs riks- og fylkesveg skal være etter bestemmelser gitt i veglovens § 

29, med mindre annet fremgår av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 

 

§ 4. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL                                 

SAMT REINDRIFT § 11-7 nr 5           

    § 4.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) § 11-11 

I landbruks-, natur- og friluftsområder er det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er  

nødvendige tiltak for landbruk, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

 

 

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også fradeling til 

slikt formål. Kårbolig er en del av gården, og en eventuell fradeling av kårbolig krever samtykke 

ihht jordloven.  

 

En forutsetning for at det kan gis dispensasjon er at tiltak ikke vil være til ulempe for landbruks-, 

natur- og friluftsverdier. 
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Innenfor områdene hvor det i dag er fast bosetting (vist med stiplet linje for bestemmelsesområde 

i plankartet) kan det gis dispensasjon for etablering av spredt bolig- og ervervsbebyggelse etter 

følgende retningslinjer: 

 Det skal ikke etableres fast bosetting i områder hvor dette over tid vil kunne medføre 

ekstrautgifter til skolekjøring, hjemmehjelp etc.  

 Bygg eller adkomstveger skal ikke lokaliseres på dyrka mark. Ved søknad om bruk av 

dyrka mark eller god skogsmark skal samtykke fra landbruksmyndigheten innhentes.  

 Boliger eller andre bygninger må ikke plasseres i konflikt med kulturminner eller slik at 

de forringer natur- og kulturlandskapet. Forhold til kulturminner må avklares etter § 9 i 

kulturminneloven. 

 Nye bygg kan ikke plasseres slik at de kommer i konflikt med vannkilder eller veger for 

drift av husdyr til beite eller stier/ tråkk som er en naturlig del av kulturlandskapet og 

tilgjengelig for allmenn ferdsel. 

 

 

§ 4.2 Fritidsbebyggelse i LNFR 11-9 nr 5  

På hver tomt kan det tillates èn hytte, ett anneks og ett uthus med samlet bruksareal på inntil    

150 m
2  

BRA, med største bygning inntil 100 m
2 
BRA. Samlet utnytting på frittliggende anneks 

og uthus skal ikke overskride 50 m
2 

BRA.  

Utomhus parkeringsareal på 30 m
2
 inngår i bruksarealet.  

%BYA<15%, dvs prosent bebygd areal av tomta skal ikke overstige 15%.  

 

Mønehøyde over gjennomsnittlig terrengnivå skal ikke overskride 5 meter. For tomter i 

skrånende terreng skal høyden referere seg til planert terreng.  

 

Eksisterende bebygde fritidseiendommer som ligger høyere enn 1000 moh skal ikke utvides i 

areal eller høyde.  

 

Denne bestemmelsen gjelder eksisterende bebygde tomter som ikke inngår i gjeldende 

bebyggelses- eller reguleringsplaner.  

 

En forutsetning for at tiltak kan gis dispensasjon, er at de ikke er til ulempe for landbruks-, natur- 

eller friluftsverdier.  

 

§ 5. BÅNDLEGGING § 11-8 bokstav d) 

 

Fortidsminnner (kulturminner); alle anlegg fra oldtid og middelalder, inntil år 1537, er 

automatisk fredet. I tillegg er alle de til enhver tid erklærte stående byggverk med opprinnelse fra 

perioden 1537-1649, dersom ikke annet er bestemt, automatisk fredet. 

 

Ved Sør-Aurdal prestegård (gnr 38/1 og 38/25) og Erstad (gnr.33/1) ligger bygninger som er 

fredet etter kulturminnelovens § 15. Alle tiltak som kan røre ved vedtaksfredete kulturminner 

skal legges fram for kulturminnemyndighetene for uttalelse. 
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Innenfor framtidig båndlagte områder er det ikke tillatt å iverksette tiltak som kan være i strid 

med båndleggingsformålet. 

 

 

Følgende områder i Sør-Aurdal kommune er verna etter naturvernloven eller kongelig resolusjon: 

 Skjellingshovde barskogreservat 

 Begna barskogsreservat 

 Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde 

 Naturreservat: Godmatdalen, Middagsknatten, Søndre Dyttholknatten, Nordre 

Dyttholknatten, Festningen, Aurdalsberga og Nevlingskollen  

 

§ 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG                                                          

MED TILHØRENDE STRANDSONE § 11-7 nr 6 og § 11-11 nr 2 og 5 

For områder langs vassdrag i en sone på 100 meter fra strandlinjen, målt i horisontalplanet ved 

gjennomsnittlig flomvannstand, er det forbudt å iverksette nye bygge- og anleggstiltak, med 

unntak for landbruksnæringen.  

 

Forbudssonene mot bygge- og anleggstiltak gjelder ikke områder hvor det gjennom 

reguleringsplan er angitt en annen byggegrense.  

 

Det tillates ikke nye tomter eller oppføring av ny fritidsbebyggelse nærmere enn 100 m fra 

stillestående vann eller nærmere enn 50 m fra elver og større bekker.  

 

Eksisterende bebyggelse: 

 Ved utvidelse av eksisterende boliger innenfor 100 meters sonen, skal samlet 

bygningsmasse på tomten ikke bli større enn 150 m² BRA. Det kan tillates ett 

frittliggende uthus på inntil 20 m² BRA og en garasje på inntil 50 m² BRA.  

 

 Ved utvidelse av eksisterende bebygde fritidseiendommer som ligger i 30-100 metersonen 

skal samlet bygningsmasse ikke bli større enn 100 m² BRA, største bygning inntil 80 m² 

BRA. Det kan tillates et frittliggende uthus på 20 m² BRA.  

 

 For eksisterende hytter i 30-meterssonen mot vassdrag, er det ikke tillatt med oppføring 

av nybygg av noe slag, eller utvidelse i areal eller høyde på eksisterende bygg.  

 

 Uthus og lignende er ikke unntatt fra kravet om saksbehandling. 

 

Det skal ikke settes opp konstruksjoner eller gjøres tiltak som gir uttrykk av privatisering eller 

som hindrer fri ferdsel langs vannkanten. Kantvegetasjon skal sikres.  

Med vassdrag forstås vann- og elvestrekninger samt store bekker, mens mindre bekker unntas fra 

definisjonen.  

 



  

Sluttbehandling formannskap og kommunetyret den 16.09.2010   

 
 

  13 

Følgende vassdrag eller deler av vassdrag i Sør-Aurdal kommune er varig vernet mot 

kraftutbygging i medhold av verneplan I: 

 Øyvass-/Buvassfaret   

 Høleravassdraget 

 Muggedøla 

 Aurdøla/Urula 

 

I tillegg er deler av kommunen vernet etter verneplan IV for Etna og Sokna. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gjelder.  

 

§ 7. FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER 

 

Regulerings- og bebyggelsesplaner der formålet er i samsvar med arealbruken i kommuneplanens 

arealdel skal fortsatt gjelde. Viser for øvrig til pbl § 11-6.  

 

Se også rekkefølgekrav i § 1.  

 

Kommunedelplanene for Fjellstølen og Teinevassåsen med bestemmelser gjelder fortsatt. Krav 

om bebyggelsesplan og illustrasjonsplan erstattes av krav om detaljregulering jf pbl § 12-3.  

 

Rettsvirkningen av gamle tomtedelings- og disposisjonsplaner for hyttebygging settes til side av 

kommuneplan. 

 

Følgende eksisterende regulerings- og bebyggelsesplaner skal fortsatt gjelde:  

 
Boligbebyggelse: 
1. Begna boligfelt, godkjent 08.07.77 og stadfestet 30.01.78 

2. Søre Voll boligfelt, Bagn, godkjent 08.07.77 og stadfestet 25.04.7 

3. Woldskogen, Bagn, godkjent 02.04.81 og stadfestet 17.06.81 
4. Bronbakklia, Hedalen, godkjent 13.05.82 og stadfestet 08.07.82 

5. Leirskogen, egengodkjent 21.02.85 

6. Spangrud boligfelt, Bagn, egengodkjent 21.11.85 

9. Reinli / Høve boligfelt, egengodkjent 26.10.89 

10. Spangrud II, boligfelt. Egengodkjent 27.06.02 

11. Vestromhagen, Hedalen vedtatt 17.12.2009  

 

Fritidsbebyggelse:  
1. Svarttjern hyttefelt, godkjent 29.03.84 og stadfestet 03.07.84  

2. Fledda hyttefelt, egengodkjent 30.04.92 
3. Briskevollen, egengodkjent 22.06.95 

4. Hellebekken hytteområde, egengodkjent 14.05.98 

Bebyggelsesplan for 25/4, egengodkjent 17.01.00 
5. Liastølfjellet hytteområde, egengodkjent 01.10.98  

6. Høvreslia hytteområde, egengodkjent 31.08.00 
7. Blomstølen hytteområde, egengodkjent 28.06.01 

8. Bøven/Ellingsæter hytteområde, egengodkjent 28.06.01 

9. Stavadalen, hytter og alpinanlegg, egengodkjent 30.08.01  
10. Område H16 og H17 ved Helsenningen, egengodkjent 22.11.01 

11. Ølnessetrene hytteområde, egengodkjent 20.03.03 

12. Område H14 Teinevassåsen, egengodkjent 26.06.03 
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13. Bøhnsæter, egengodkjent 29.01.04 
14. Område H13 Teinevassåsen, egengodkjent 27.05.04 

15. Liastølen, egengodkjent 03.02.05 

16. Vassfarporten hyttegrend, egengodkjent 20.10.05 
17. Makalausfjellet hytteområde, egengodkjent 21.06.07 

18. Reguleringsplanforslag for Valhall, vedtatt 05.11.2009  

 

 

Bebyggelsesplaner innen Kommunedelplan for Teinevassåsen: 

H  1  Egengodkjent 20.01.04 
H  2  Egengodkjent 18.04.01 

H  4  Egengodkjent 27.05.08  

H  6  Egengodkjent 23.05.06  
H  7  Egengodkjent 06.06.00 

H  8  Egengodkjent 14.08.01 

H  9  Egengodkjent 15.08.00 

H 10 Egengodkjent 14.08.01 

H 11 Egengodkjent 09.03.04  

H 12 Egengodkjent 06.11.01 
H 15 Egengodkjent 24.08.04 

H 18 Egengodkjent 07.11.00 

           

Sentrumsformål: 
Bagn sentrum, egengodkjent 17.12.87 

Begnadalen sentrum, egengodkjent 08.09.05 

 

Råstoffutvinning: 
Grustak, 74/36 Begnadalen, egengodkjent 26.11.92 

Massetak 95/1, Hedalen, egengodkjent 15.05.97 
Gjuvseter massetak, egengodkjent 27.03.08 

 

Industri: 

Reguleringsplan: 
Begna industri og service, stadfestet 17.10.83  

 

Andre:   
Vassfarfoten turistsenter, egengodkjent 17.12.87 

Vassdragssenteret, Begnadalen, egengodkjent 22.06.95 

 

Veg: 

1. E16 utenom Bagn sentrum, samt  ny fylkesveg mellom østre og vestre Bagn, vegsjefens godkjenning 13.03.86 

2. E16 Buskerud grense – Molstad, vegsjefens godkjenning 29.11.91 

3. E16 Haugsrud bru – Dalengbekken, vegsjefens godkjenning 23.01.92 
4. E16 Midtmoen – Rustebakke bru, vegsjefens godkjenning 20.02.92 

5. E16 Rustebakke bru – Fønhus bru, vegsjefens godkjenning 29.05.92 

6. E16 Molstad – Haugsrud bru, egengodkjent 26.05.94 
7. E16 Dalengbekken – Midtmoen, egengodkjent 26.05.94 

8. E16 Fønhus bru – Bagn, egengodkjent 15.05.97 

9. FV219 Etnedal grense – Breidablikk, egengodkjent 09.05.96 
10. FV219 Breidablikk – Prestegarden, egengodkjent 01.10.98 

11. FV219 Prestegarden – Spangrud, inkl. gang/ sykkelveg, egengodkjent 14.12.00 
12. E16 Fønhus – Dølveseter, vedtatt 24.09.2009  

13. E16 Bagn – Nord-Aurdal grense. Det foregår planarbeid, og planprogram er vedtatt.  

Det kan være en del eldre fylkesvegplaner, som ikke er med i oversikten over.  
 

 

 


