Ønsk deg tre ting ...
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Hyttedrømmen
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Det beste fra to verdener
Øverst i Valdres finner du våre tomter i en
av landets best bevarte naturperler. Her
opplever du allerede fra hytta østlands
landsnaturen som går over i fjell og vidder
mot vest og Jotunheimen mot øst. Hytta
ligger bokstavelig talt vendt et hjørne
mot østlandsnatur og et hjørne mot vest
– du opplever et spektakulært utsyn til to
verdener allerede ut gjennom vinduene.
Her kan du oppfylle i alle fall tre ønsker, tid
med familie og venner, tid til vakker natur
og tid til å la blikket hvile på fjellene, falle
til ro og lade batteriene dine.
Hos oss drar du på shopping i natur og
nyter kontrastene. Mot øst byr landskapet
deg på milde skogslier, myrer, granskog
og rolige stølsområder med store fiskerike
vann. Vestover byr naturen deg på fjell i
hopetall. Du vil kanskje først ta for deg av
fjellene som ligger rett ved. Du ser rundt
15 fjell fra tomteområdene hos oss, så
det er nok å starte på. Vil du ha mer fjell,
er Tyin og Eidsbugarden en kort kjøretur
unna i Jotunheimen nasjonalpark med
sine tinder og topper. Hurrungane og
Sognefjellet ligger rundt to timer unna, om
du vil ha enda mer fjell.

Tomtene våre ligger opp for Vangsmjøsa
og bygdesenteret i Vang kommune, et
område med lange tradisjoner for å ta
imot gjester som er glad i naturen. Her
har kombinasjonen av vill og mild natur
vært et attraktivt reisemål for friluftentu
siaster i lang tid. Samtidig har bygda og
tettstedet Vang i Valdres vært forskånet for
masseturismens sår på naturomgivelsene.
Grindafjell er fortsatt en oase av stillhet og
ro. Her møter du et godt etablert, ekte og
velfungerende bygdesamfunn nede ved
Vangsmjøsa, med alt et bygdesamfunn
trenger i det daglige, ikke en destinasjon
rettet mot kommersiell masseturisme.
Vi utvikler med respekt for bygda, for
kulturlandskapet og for lokale bygge
tradisjoner – noe utviklingen av Grindafjell
gjenspeiler – noe vi også erfarer at våre
tomtekjøpere setter stor pris på.
Milde øst eller ville vest? Ja takk, begge
deler! Her er rom for både ro og fart og
spenning.

Eventyrstemning
Området tomtene ligger i, er knyttet til
et vakkert kulturlandskap preget av en
kanskje 1000-årig historie knyttet til gårder
og liv i fjellet med jakt og stølsliv. Kullgrop
er og jernvinningsanlegg ligger i nær
heten av tomtene og forteller om stor ak
tivitet lang tid tilbake. Vissheten om dette
sammen med den storslagne naturen
gir fort en eventyrstemning. Du skal ikke
snakke lenge med lokale g
 runneiere før
du hører levende historier om huldrer,
tusser og troll – det er vel de færreste som
har møtt dem. Men på natten med tente
lys, og fjellene og landskapet badet i
fullmåne, kommer historiene lett.
Det er fire sentrale fjell i Vang, som du
først blir kjent med. Grindafjellet er sfinksen
som ligger rett imot når du kommer til
Vang, og som vår utbygging har navnet
fra. Her bor visstnok trollet Tindulv Grindo.
Naboen til Grindafjellet mot nord er
Bergsfjellet. Det kan ikke skryte på seg
noe troll. På andre siden av fjorden, har
vi Skuddshorn, hvor trollet Langbein Rise
skal bo. I fjellsiden mot
Vangsmjøsa er det et
karakteristisk hull, og
ved spesielle vær og
vindretninger smeller
det i hullet, etterfulgt
av støv som kommer
ut. Ifølge lokal fortel
lertradisjon er det
Langbein Rise som
skyter – og derav
kommer også
navnet på fjellet,
Skuddshorn.

Hugakollen er det fjerde fjellet og ligger
som en liten knapp mot øst. Her skal
visstnok Labo Hugakoll holde til. Fjellet er
synlig fra mange kanter østover i Valdres
og i gammel tid stod det en krigsvarde
her. Vardene var som vi vet en del av
datidens varslingssystem. «Å huge» er på
Valdresmål det å rope høyt.
Det fortelles at det store søkket i
Grindafjellet mot øst oppstod en gang
etter at Tindulv Grindo hadde besøkt
vennen Langbein Rise i Skuddshorn. Hva
de hadde spist og ikke minst kanskje
drukket, forteller sagnet ingenting om.
Men da Tindulv skulle hjem var han blitt
ganske så ustø og klarte å tråkke med det
ene beinet ned i Vangsmjøsa, som ligger
mellom fjellene. Han ble våt på den ene
sokken og satte seg på Grindafjellet for å
ta den av seg. Den våte sokken vred han
opp på sydsiden av fjellet, og det opp
stod da et fjellvann, Grindatjernet. Han
skal visstnok ha sagt noe slik som «så rart
at ein så liten dipil (vanndam) skulle gjera
meg så våt på foten …»
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Basecamp for gode opplevelser
Vi kaller området en basecamp for gode
opplevelser. Mye å oppleve bare fra
hytta og i nærområdet. Og mye innen
rekkevidde av en dagstur.
Vi erfarer at våre kjøpere velger tomt hos
oss fordi de mer søker hyttedrømmen
med romslige tomter i urørt natur enn
tette felt på en destinasjon preget av
utpreget tilrettelagt masseturisme. Her blir
man ikke og skal heller ikke i fremtiden, bli
nedrent av alpinister på slalåmski. Men
innslaget av randonee-ski øker jevnt. Og
det er nok å ta av i så måte. I nabolaget,
hvor det også er rike muligheter for fiske,
båt, padling, sykkel, og med gode veger
inn i fjellene og stølsdalene er det kort veg
for å utforske nye områder. Ønsker noen
å kjøre alpint, er skiheisene på Filefjell
40 minutter unna med et veldig godt
utvalg av nedfarter. Der finner en også
en veldig god Intersport-forretning. Blir
savnet etter litt god kommersiell shopping
og en Peppes Pizza plutselig for stort, er
Beitostølen ca. 45 minutter unna med et
rikt og godt utvalg i det meste, inkludert
vinmonopol. For litt variasjon er det også
et flott løypenett og gode skiheiser.

s pennende også værmessig. Om været
er voldsomt i vest, kan det godt hende
du finner solen i øst. Og du kjenner
vinden når den kommer opp fra vest
via Vangsmjøsa. Vær og vind er noe
innbyggerne i Vang savner om de er
lenge borte. Det er noe eget med å
være ute og kjenne høststormene ta tak
og så gå inn i lune rom med tente lys og
høre været ute.
Her kan du gå på ski i alt fra lune skogs
områder til krevende høyfjellslandskap.
Vandre til fots eller sykle langs vegene i
idylliske seterlandskap Kommunen har
lagt ned et stort arbeid i å merke turstier,
og de er beskrevet i en egen bok en kan
få kjøpt rundt forbi i kommunen.
Grindafjell er et godt utgangspunkt
for spennende dagsutflukter til andre
reisemål. Vi nevner laksefiske i Lærdal,
Flåm med Flåmsbanen, vakre
Nærøyfjorden og Jotunheimen nasjonal
park, Eidsbugarden og industrisamfunnet
Årdal. Sogndal er ca. to timer unna med
bil.

Vinterstid kjøres skiløyper som knytter
seg opp til et løypenett på flere titalls
mil, hovedsakelig østover. Kommer
snøen tidlig, har vi hatt gode
skiløyper på stølsveger i november.
Møtet mellom øst og vest er
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Turtips i området rundt
Grindafjell
Vi har mange fine turmuligheter i området rundt Grindafjell. Noen kan gås hele året,
andre kun på sommerstid. Turene vi har plukket ut tar ca. 2–4 timer uten pause, og
de fleste passer for hele familien. Det er utviklet en egen applikasjon, TurApp Valdres,
som kan lastes ned. Denne beskriver veldig mange fine turer i området. Du finner også
mange forslag på Ut.No – Vang Kommune. Her er noen klassikere:
GRINDANE:
En fin tur på merket sti for hele familien.
På toppen kan du glede deg over en
fantastisk utsikt over hele Jotunheimen.
Høyde: 1724 moh.
Lengde: 4 timer
Årstid: Sommer og høst, kan gås på
vinteren, men må kjenne til lokale forhold
med rasfare.
HUGAKOLLEN:
Hugakøllen er et av kommunens mest
besøkte fjell, og toppen er absolutt mulig
å bestige for både liten og stor. Flott utsikt
i alle retninger på toppen!
Høyde: 1131 moh.
Lengde: 2 timer
Årstid: Sommer

Turen fra Nørre Syndin til Kruk tar deg
med gjennom fjellbjørkeskog og forbi
sandstrender. Fin utsikt til Syndin-området
underveis.
Høyde: 1582 moh.
Lengde: 4 timer
Årstid: Alle
MIKKJEL FØNHUS TURMAT:
Bras flesk i panna til feittet flyter godt ut.
Karv prim oppi feittet. Dypp så brødbiter
i. Drikk svart kaffe til. «Smaker ikkje dette,
så er det noko gale med smaksnervene
dine» sa Mikkjel Fønhus.

SKJØLD:
Dette er en tur i lett terreng, med noen
brattere partier. Et fint utgangspunkt for
turen er Skakadalen.
Høyde: 1577 moh.
Lengde: 4 timer
Årstid: Sommer
KRUK:
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Spesialverksted for BMW – verksted/skade
• Service for alle BMW
• EU-kontroll
• Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy
• Dekk og felger
• Alt av karosseriskader og lakk
• Gratis lånebil!
• Bilglassreparasjoner/skift av rute for alle selskap
• Bilpleie Autoglym
• Alle ansatte har fagbrev

Tlf. 61 34 45 41/97 52 50 25
Lomen Industriområde, 2973 Ryfoss

THE NORTHERN PLAYGROUND!

William Cecil Slingsby var en britisk fjellklatrer som hadde
stor betydning for utbredelsen av fjellklatring og fjell
sport i Norge. Han utførte mange store klatrebragder,
og den viktigste av dem er nok førstebestigningen
av Store S kagastølstind i 1876. Navnet hans er særlig
knyttet til Jotunheimen, hvor du finner Slingsby-breen og
Slingsby-tind.
Han skrev klassikeren
«Norway – The Northern Playground», en bok som har en
unik posisjon i norsk fjellitteratur. Boken ble utgitt i 1904
og senere oversatt til norsk i 1966, da med tittelen 
«Til fjells i Norge.» Boken er like aktuell i dag for den
som skal gå turene etter ham. Boken er dessuten
fascinerende lesning om en mann som ofte ble over
veldet over fjellets utfordringer, men som aldri lot seg
stoppe. I boken skriver han blant annet hva han tenkte
på vei opp til Store Skagastølstind: «Da jeg så på den
virkelige Skagastølstind, 518 fot over skaret, følte jeg at
jeg var slått og at det var slutt på drømmen.» Men som
vi alle vet, han kom seg opp og fortsatte å bestige fjell i
Norge de neste 45 årene.
Vi liker tittelen på boka veldig godt. Den stemmer med
omgivelsene og nærområdene våre. Her er naturen en
ekte lekegrind, fri for kommersielle inngrep, hvor du selv
kan velge dine utfordringer etter form, kunnskap, lyst og
ikke minst dagsform. Vi har lyst til å utvikle områdene våre
videre med basis i begrepet The Northern Playground.
Her skal være rom for aktivitet og lek. Men med utgangs
punkt i det naturen selv og forsiktig tilrettelegging byr
på. Forsiktig tilrettelegging er kanskje turstier, hogging av
traseer, akebakker, skileikområder av ulike slag osv.

MERE FJELL
Fra tomteområdene i Haugastølen ser en over 15
forskjellige fjell. Hva er det med fjellene som gir en slik
ro og fred? Hvorfor søker vi opp i fjellene så fort vi har
anledning til å komme bort fra den hektiske hverdagen
vår? Vi føler at vi i våre områder kommer nær tankene
og opplevelsen i Rolf Jacobsens dikt «Mere fjell». Legger
en det sammen med det vi mener med basecamp for
gode opplevelser, eventyrene og kulturlandskapet og
tankene knyttet til fart og spenning på ulike nivå gjennom
ånden fra The Northern Playground, mener vi å ha fortalt
hva du kan by deg selv og familien på hos oss. Da
gjenstår bare å ønske dere velkomne for å se og erfare
det vi forteller her.
Nyt diktet og tenk over hva som virkelig betyr noe og
hvilke tre ting du virkelig ønsker for din hyttedrøm.

Av og til
må noe vare lenge,
ellers mister vi vel vettet snart,
så fort allting snurrer rundt med oss.
Store trær er fint
og riktig gamle hus er fint,
men enda bedre –
fjell
Som ikke flytter seg en tomme
om hele verden enn forandres
(og det må den snart),
så står de der
og står og står
så du har noen å legge pannen inntil,
og kjøle deg
og holde i noe fast.
Jeg trivs med fjell.
De lager horisonter
med store hugg i,
som de var smidd av smeder.
Tenk på: – Den gamle nupen her har stått som nå
helt siden Haralds-tiden.
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Den stod her da de spikret en arming fastt i korset
Som nå. Som nå.
Med sildrebekker på og lyngkjerr og den store
bratte pannen
uten tanker i. Den sto her
under Belsen og Hiroshima. Den står her nå
som landemerke for din død, din uro,
kanskje dine håp
så du kan gå derforbi og holde i noe hardt.
Noe gammelt noe. Som stjernene.
Og kjøle pannen din på den,
og tenke tanken ut.
Og tenke selv.
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Tlf. 613 67 056/416 09 478
E-post: installasjon@start.no
www.elektriskinstallasjon.no

MØBELHUSET
med

Når kvalitet og
trygghet teller.

ekstra service

STORT UTVALG - GODE PRISER

Med 3000 m2 salgslokaler er vi definitivt den
største møbel- og interiørbutikken i vårt
område. Vi kommer gjerne ut til deg for å lage
gode planløsninger.
MØBELHUSET AS
Utover Bohus` store sortiment, fører vi et
Valdres Storsenter, LEIRA – TLF. 61 36 22 55
tilleggs-sortiment rettet spesielt mot
hyttemarkedet.
ÅPNINGSTIDER: Valdres Storsenter, Leira 10-20 (18)

®

Garantert og dokumentert
tørt tømmer.
Produksjon følger ISO 9001
Kvaliteskontrollsystem

Tlf 924 83 550 • www.mesterlaft.no

Et etablert område
Fra starten i 2007, har vi i det første
tomteområdet vårt, Haugastølen, solgt
jevnt og trutt og her er vi på tur til å bli
utsolgt. Det er senhøsten 2015 ni av 42
tomter igjen. Området er etter hvert godt
etablert med fine hytter som utgjør et
trivelig område å være i. Tomtene her
er romslige, med et snitt på over 2,5 da.
De gjenværende tomtene har alle unike
kvaliteter og de venter på at du skal
komme og se. Prisleiet er fra 690 000 til
950 000 kroner.
Høsten 2015 åpnet vi også for salg
av tomter i et nytt område, rett ned
enfor Haugastølen. Alle med samme
kvaliteter i utsikt som i Haugastølen og
en g
 jennomsnittsstørrelse på ca. 1,7 da.
Kom og se! Utbygging her er planlagt slik
at tomtene kan være byggeklare høsten
2016. Prisleiet her vil ligge fra 650 000
kroner til ca. 900 000 kroner. Følg med 
på nettsiden www.grindafjell.no for priser
og info. Se også facebooksiden
Grindafjell hytteområde.
Det er helårsveg, strøm, og alle hyttene
har innlagt vann og avløpsløsning.
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Det kjøres skiløyper ut fra området. Sti og
løypenettet er under stadig utvikling og er
et prioritert område fremover.
Den aller første hytta i Haugastølen ble
bygget av ekteparet Inger Elisabeth
Haugen og Øystein Haugen. Valget falt
på en Hedda-hytte, og de har siden den
gang hatt så mange fine opplevelser
her at de kjøpte nabotomten også – for
å sikre den kommende generasjonen
muligheten til de samme flotte naturop
plevelsene.

Veien fram til en
GOD HELG på din egen
Hedda-hytte er ikke så lang.
La oss gjøre den litt kortere

GOD HELG

Tlf. 613 49870

www.hedda.no

Gratulerer med framtidsrettet avløp!
Jets™ leverer sanitær hjemmekomfort til Grindafjell
• Fullverdig avløpsløsning, helt uten offentlig tilknytning
• Kildeseparering med norskutviklet renseteknologi
• Vakuumtoaletter med kun 0,5 liter vannforbruk
Grindafjell går foran og viser vei med sitt valg av en miljøvennlig,
moderne avløpsløsning for fritidsboliger. All avløpshåndtering
skjer på egen tomt, med minimale naturinngrep, mens kildesepareringen eliminerer risikoen for farlige utslipp i området.

Mer info:
jetshytte.no

Sanitary Systems
- Made to Please

Solsteinlie hyttefelt – 48 nye
hyttetomter i Grindafjell hytteområde
Hyttetomtene i Grindafjell ligger ovenfor fjellbygda
Vang i Valdres, oppe ved snaufjellet med praktfull
og naturskjønn beliggenhet. Her kan du realisere din
egen hyttedrøm med Jotunheimen som nærmeste
nabo. Årstidene, stillheten, været, opplevelsene og
den mektige og storslåtte naturen i seg selv – alt
føles sterkere i slike omgivelser.
Grindafjell ligger i vakre Vang kommune i Valdres.
Området består av storslått og unik natur med
høyfjell landskap, samt rikt og frodig kulturlandskap.
Dette er det rette stedet både for de som søker
spenning og for de som søker ro for kropp og sjel.
Dessuten er vi rause med plassen. I Solsteinlie er
gjennomsnittlig tomtestørrelse 1,7 dekar.

Du har tatt en riktig avgjørelse hvis 
du velger Grindafjell. Dette er
tilværelsen, opplevelsen, fritiden
og ditt liv!
BYGGESTART:
Solsteinlie hyttefelt ble egengodkjent i Vang
kommune høsten 2015. Grindafjell AS vil i løpet av
høsten 2015 planlegge nødvendig infrastruktur og
sende ut anbud for etablering av denne. 
Grindfjell AS forventer at infrastrukturen som vann,
strøm mv. er for første fase (tomt 12-28) i Solsteinlie
er ferdigstilt sommeren 2016.
VEI:
Det vil bli anlagt ferdig gruset vei frem til alle tomter.
Adkomstveien fram til Haugastølen og Solsteinlie er
allerede etablert.
VANN:
Vannforsyning skjer ved eget vannforsyningssystem som driftes av Vang kommune. Det betales
tilkoblingsavgift og årlig forbruksavgift til Vang
kommune for dette.
AVLØP:
Hver tomt skal ha eget avløpsanlegg, hvor
toalett går til tett tank og gråvannet renses i
separat renseanlegg. Avløpssystemer er utviklet
gjennom samarbeid med ledende norsk industri
og forskningsmiljøet ved Universitetet for Miljø og

 iovitenskap (UMB). Renseløsningene er standardisert
B
for området. Det blir ikke tilkoblingsavgift til
kommunen, men en pliktig årlig avgift for drift og
serviceavtale for anlegget. Avgiften vil om lag
tilsvare den til enhver tid gjeldene kommunal avgift.
STRØM:
Permanente strømkabler vil bli lagt fram til tomte
grense for den enkelte tomt. Vang Energiverk AS vil
være nettleverandør. Tilkobling til strøm er p.t ikke
avklart, men i Haugastølen er tilkoblingsavgiften 
NOK 29 300 + mva. Det er sannsynlig at Solsteinlie
blir noe rimeligere.
KABELNETT:
Tilkoblingsavgift for kabelnett eller annen løsning
betales av kjøper. Det blir lagt fram trekkerør for
fiberkabel til hver tomtegrense.
RETTIGHETER/FORPLIKTELSER:
Hver enkelt tomt vil få vegrett, samt rett og plikt
til å tilkoble seg tomtefeltets anlagte vann og
strømkabelnett. Selgeren forbeholder seg retten til
innen 5 år å hugge trær på tomten som kan stenge
for utsikt for andre, samt bort kjøring og eiendoms
retten til dette.
Søknads- og byggeprosessen for eiendommen vil
for kjøperens del foregå direkte mot de rette etater
i Vang kommune. Nærmere informasjon om denne
prosessen kan finnes på nettsiden til kommunen:
www.vang.kommune.no
Selve søknadsprosessen kan for kjøpers del ikke
igangsettes før eiendommen/tomten er overlevert
og tinglyst på ny eier. Vang kommune er opptatt av
å holde på lokale byggetradisjoner og at nye bygg
skal få en god terrengtilpasning. Ved utarbeiding
av byggesøknader bør «rettlederen i byggeskikk
og landskapstilpasning» brukes som en rettesnor.
Dette rettledningen finnes på ovennevnte nettside
sammen med gjeldende tilkoblingsavgifter.
Inkludert i prisen for tomten og andel i infrastrukturen
ligger fremføring af faste grunnlagsinvesteringer (bl.a
vei, vann og strømkabel) med unntak av tilkoblings
avgifter og for kloakk og toalettsystem, som kjøper
selv må betale.
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Bestemmelser til Reguleringsplan for
Solsteinslie – østre del. Bestemmelsene er
vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert:
23.07.2015
§ 1 PLANENS FORMÅL
Formålet med planarbeidet er å legge til rette
for utbygging av fritidsboliger i østre del av
Solsteinslie i samsvar med kommuneplanens
arealdel.
§ 2 AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med plangrense
på plankart datert 14.04.2015.
§ 3 REGULERINGSFORMÅL
Formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL)
§12-5:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1):
- Fritidsbebyggelse – frittliggende
- Utleiehytter
- Skiløypetrase
- Energianlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
(PBL § 12-5, nr. 2):
- Kjøreveg
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- grøft/ avkjørsel
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt
reindrift (PBL § 12-5, nr. 5):
- Landbruksformål
Hensynssoner (PBL § 11-8, jf. 12-6):
Faresoner
- Flomfare
- Høyspenningsanlegg
Soner med angitte særlige hensyn - C:
- Bevaring naturmiljø – bekkedrag og myrparti
Båndleggingssoner – D:- Bevaring kulturmiljø Kulturminner
§ 4 FELLESBESTEMMELSER
Fellesbestemmelsene gjelder for hele pla
nområdet dersom ikke annet er spesifisert.
a) Rekkefølgebestemmelser Krav vedrørende
vegetasjon Fjerning av vegetasjon (mark
dekke, busker og trær) er ikke tillatt før det
foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres
innenfor det området som tillatelsen omfatter.
Krav vedrørende vann- og avløp. Før det gis
tillatelse til tiltak for byggeområdene BFF114 og BUH1 og trafikkområdene, må det
foreligge godkjent vann- og avløpsplan for
området. Bestemmelser til reguleringsplan for
Solsteinslie – øvre del
02.01.2015
Side 2
Før det gis brukstillatelse for tiltak innenfor
byggeområdene BFF1-14 og BUH1 må
avløpsanlegget for planområdet være ferdig
opparbeidet/ anlagt. Krav vedrørende veger
og parkering Før det kan gis brukstillatelse /
ferdigattest for tiltak innenfor byggeområdene
BFF1-14 og BUH1,skal veger og parkering
være ferdig opparbeidet. Grøfter og veg
skråninger – skjæringer/ fyllinger, skal påføres
egnet jord og tilsås med anbefalt naturgrass
frøblanding for stedet. Dette skal gjøres så
snart forholdene ligger til rette for det, og etter
at vegene innenfor planområde er ferdig
bygget.
b) Dokumentasjonskrav
Situasjonsplan:
Med søknad om tillatelse til tiltak i hytteom
rådene BFF1-14 og BUH1 skal det sendes
inn situasjonsplan for byggetomt/ eiendom.

Planen skal utformes i målestokk 1:500 og skal
vise:- Lokalisering av bebyggelse som planleg
ges på den enkelte tomt Maks BYA.
- Nødvendige profiler for å vise
terrenginngrepet – med høyder på fylling
og skjæring i henhold bestemmelsenes § 5
b) – visualisert gjennom foto eller 3D som viser
hyttenes plassering i terrenget.
- Avkjørsel, veger og parkeringsplasser
- Eksisterende terreng som skal bevares – mini
mum 50 % av tomtearealet
- Eksisterende og eventuelt ny vegetasjon
- Tomtegrense
Anlegg og drift av avløpsanlegg:
Med søknad om tillatelse til tiltak, skal det
dokumenteres at avløpsvannet håndteres
i tilsvarende system som for Haugastølen.
Kommunen skal godkjenne ansvarshavende
foretak ved bygging av avløpsanlegget.
Kravene i plan- og bygningslovens § 93, for
skrift om foretak for ansvarsrett og temaveiled
ning for godkjenning av foretak legges til
grunn for godkjenningen av foretaket. Som
dokumentasjon kan sentral godkjenning eller
dokumentasjon som tilsvarer søknad om lokal
godkjenning av foretak nyttes.
Ansvarshavende for byggingen av anlegget
er ansvarlig for at anlegget er utført i samsvar
med kommunens krav og skal når anlegget er
ferdig, bekrefte dette overfor kommunen.
Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for
at anlegget drives og vedlikeholdes slik at
kravene kommunen stiller til dette, følges.
c) Vegetasjon.
Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller
miljømessig funksjon skal bevares. Ny be
byggelse og anlegg skal plasseres slik at viktig
vegetasjon ikke skades.
d) Avkjørsler
Avkjørsel skal utformes slik planen viser.
Sikttrekanten skal være 4 m inn fra kanten av
vegen og 40 m etter vegen i hver retning.
Innenfor frisiktsonene skal det ikke forekomme
sikthindringer høyere enn 0,5 meter over tilstø
tende vegers vegbanenivå.
e) Byggeskikk
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Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i
området skal det legges vekt på god arkitek
tonisk utforming. Det skal også legges vekt
på god terrengtilpassing og tilstrebe løsninger
som bevarer mest mulig av eksisterende
vegetasjon. Byggeskikkrettlederen for Vang
kommune skal gjelde.
Ved behandling av byggemelding skal planut
valget påse at bebyggelsen får god form,
materialbehandling og terrengtilpassing, og
bygninger i samme gruppe får enhetlig og
harmonisk utførelse. Kommunen skal god
kjenne utvendige materialer og farger.
f) Kulturminner
Varsling
Dersom det viser seg at tiltak innenfor
planen kan skade, ødelegge, grave ut,
flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen
måte utilbørlig skjemmer automatisk fredet
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan
skje, må arbeidene straks stanses og Oppland
fylkeskommune varsles umiddelbart. Ansvaret

påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende
leder på stedet. Kulturminneforvaltningen
avgjør snarest mulig - og senest innen 3 uker –
om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det.
Fristen kan under gitte forhold forlenges.
g) Miljøforhold
Universell utforming
Ved planlegging, utbygging og gjennom
føring av tiltak, skal det der det er mulig ut fra
terrengmessige forhold, sikres god tilgjenge
lighet for alle befolkningsgrupper. Kabler og
ledninger Fordelingsnett for strømforsyning og
for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innen
for planområdet legges som jordkabler.
Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal
tilfredsstille kravene i T-1442/2012 kapittel
4: Retningslinjer for begrensning av støy fra
bygge- og anleggsvirksomhet.
Avløpsforhold Avløp fra hyttene skal føres til
godkjent avløpssystem – som for Haugastølen.
Se § 4a).
Det skal benyttes godkjent gråvanns-rensean
legg med etter-polering i infiltrasjonsgrøft.
Renovasjon
Renovasjonsordning skal være i tråd med VKR
sine renovasjonsregler. Renovasjonsanlegget
ved krysset Haugastølvegen-Helinvegen skal
benyttes til renovasjon – med plassering av
containere for mottak av husholdningsavfall.
§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG
a) Fritidsbebyggelse – frittliggende - om
rådene BFF1-14 og BUH1 Generelt for de nye
byggeområdene for hytter
- Planen viser areal for ny hyttebebyggelse.
- Lengden fra bygg til grense med naboeien
dommer og landbruksområde, skal være slik
planen viser for hvert enkelt byggeområde.
Byggegrensen fra midtlinje av veg skal være
slik som planen viser for tilliggende byggeom
råder.
- Plassering av alle bygg skal vises på situ
asjonsplanen ved byggemelding, selv om
ikke alle byggene skal bygges samtidig med
hovedhytta. Bestemmelser til reguleringsplan
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Arealbruk
Områdene BFF1-14 rommer 43 nye tomter for
fritidsbebyggelse. I områdene er tillatt å føre
opp frittliggende fritidsboliger. Område BUH1
rommer 5 nye tomter for fritidsbebyggelse for
utleie. Regulerte tomter kan ikke deles. Hver
enkelt hyttetomt er en hytteenhet. Plassering
og utforming av nybygg, terrengendringer,
belysning med mer
1. Hyttene skal legges lavt i terrenget, og
hyttene skal i størst mulig grad tilpasses det
naturlige terrenget omkring. I de tilfeller hvor
det er konflikt mellom at hytten skal ligge lavt i
terrenget og tilpasning til naturlig terreng, skal
kommunen ved skjønn avgjøre hvilket kriterium
som skal veie tyngst. Hovedmøneretning på
hovedhytta skal ligge parallelt med kotene på
kartet. Øvrig bebyggelse kan ha møneretning
på tvers av terrengkotene.
2. Mønehøyden for hovedbygg skal ikke være
over 5,5 m, og gesimshøyden skal ikke være
over 3,10 m målt fra ferdig grunnmur.
3. For å sikre god terrengtilpasning på bratte
tomter – tverrfall mellom 1:4 og 1:6, kan
bebyggelsen, der kommunen mener det er

hensiktsmessig, kreves avtrappet i plan eller
oppført med underetasje. Der det bygges un
deretasje skal gesims- og mønehøyde måles
fra etasjeskiller.
Det må spesielt påses at hytter med under
etasje plasseres lavt i terrenget, så de ikke blir
eksponert eller hindrer utsikt.

overflate skal synes. Lyskilden skal avblendes
nedover av en reflektor eller av selve arma
turen som da må bestå av et opakt
(ikke transperent) materiale. Som styring av
utelys skal en bruke timer, ikke bevegelses
sensor. For belysning av annet enn funksjonell
inngangsbelysning kreves søknad om bygge
tillatelse. Utnyttelsesgrad og parkering

4. Terrasse kan oppføres i inntil 30 % av hyttas
areal, men ikke større enn 40 m2.

15. Bebygd areal «BYA» skal være lik eller
mindre enn 15 % av tomtearealet.

5. Det tillates bygd oppstugu på tomtene.
Der oppstugu oppføres, tillates en maksi
mal mønehøyde på 6,0 m og en maksimal
gesimshøyde på oppstugu på 5,3 m. BYA for
oppstugu skal ikke overstige 1/3 av hyttens
samlede BYA (uten terrassen).

16. Det skal parkeres på hver enkelt tomt,
og det skal opparbeides minst 2 plasser per
fritidsbolig. Utvendig biloppstilling regnes ikke
med i utnyttelsesgraden.
b) Energianlegg - område BE1 Arealbruk
Område BE1 skal sikre oppføring av ny trans
formatorkiosk for det nye hyttefeltet.
c) Skiløypetrase – område BST1-2

6. Det kan bygges inntil 3 bygg – hoved
hytte, uthus/ anneks, og garasje – på hver
tomt. Uthus/ anneks og garasje skal tilpasses
hovedhytte i størrelse og form, materialbruk og
fargebruk.
Dersom bebyggelsen etableres i tun, kan
uthus/anneks og garasje ha møneretning på
tvers av terrenghelningen.
7. Hovedhytte skal ha maksimum størrelse på
180 m2, Uthus/anneks skal ikke overstige 50
m2 bebygd areal og garasje skal ikke være
over 40 m2 bebygd areal.
8. Byggene skal ha utforming, materialbruk,
dimensjoner og fargebruk som passer inn i det
lokale bygningsmiljøet. Byggene kan oppføres
i laft og reisverk eller som en kombinasjon
av dette. Vegger med reisverk skal kles med
villmarkspanel eller tømmermannspanel.
Dette kan kombineres med steinmateriale.
Fargene skal være mørke og matte jordfarger
9. Byggene skal ha takvinkel mellom 22 og 30
grader. Mindre tak over inngangspartier o.l.
kan ha annen takvinkel. Tekkemateriale skal
være skiferstein og/ eller torv og/ eller tre.
10. For hytter uten underetasje skal synlig
grunnmur, pilarer ikke overstige 60 cm. I
særlige tilfeller der hytta ligger i bratt terreng
kan kommunen ved skjønn tillate hytter med
underetasje og dermed en utvidelse av
synlig grunnmur og pilarer, dersom tilliggende
terreng gjør dette mulig. Som hovedregel
skal flate tomter begrense synlig grunnmur og
pilarer siden hyttene skal ligge lavt i terrenget.
11. Høyde på fylling og dybde i skjæring
kan maksimalt avvike 1,5 m fra eksisterende
terreng. Bygningen skal tilpasses terreng
forholdene på tomta – der minst 50 % av
tomtearealet skal være urørt terreng.
12. Tunområde som dannes av bebyggelsen
på tomta (inntil 3 bygg), kan inngjerdes. Dette
skal vises på situasjonsplan ved søknad om
tiltak. Gjerde skal være skigard og ha en
maks. høyde på 1,2 m. Inngjerdet område
skal utgjøre inn til 100 m2. Bygninger og
gjerde skal være sikret slik at beitedyr ikke går
seg fast eller blir innestengt.
13. Det kan ikke settes opp flaggstang på
tomtene. Bestemmelser til reguleringsplan for
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14. Det er tillatt med funksjonell inngangs
belysning. Ingen emitterende (lysende)

Arealbruk
Området skal sikre skiløype inn til hyttefeltet.
§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK IN
FRASTRUKTUR
Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan
det foretas noe endring av grensene mellom
de ulike trafikkformålene.
a) Kjøreveg – område SKV1-5
Arealbruk
SKV1 er privat veg – Haugastølvegen, er
samleveg for planområdet. Vegen skal
forlenges slik planen viser, og skal være
hovedatkomstveg for fremtidige bygge
områder som det er naturlig å knytte til
denne vegen, og som ligger inne i godkjent
kommunedelplan for Grindafjellområdet.
SKV1 er vist med reguleringsbredde på 12 m.
Byggegrenser i forhold til midtlinje veg for veg
SKV1 skal være 15 m. Veg SKV1 kan stenges
med bom for å hindre uønsket trafikk. SKV2-5
er private veger og atkomstveger til bygge
områdene innenfor planområdet. Vegene
har reguleringsbredde på 8 m. Byggegrenser
i forhold til midtlinje veg or veg SKV2-5 skal
være 12,5 m. Garasjebygg for SKV2-5 kan
avvike fra kravet til byggegrense, og ligge
nærmere midtlinje veg. Dette vurderes i hvert
enkelt tilfelle og avgjøres i byggesøknad.
Vegene må ikke på noe sted ha brattere
stigning enn 1:9. Vegene skal legges skånsomt
i terrenget.
b) Annen veggrunn – tekniske anlegg – grøft –
område SVT
a) Arealbruk
SVT er tekniske anlegg/ grøfteområde for
vegene innenfor planområdet.
§ 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL
SAMT REINDRIFT
a) Landbruksformål – område LL
a) Arealbruk
Områder merket med lys grønn farge er jordog skogområder – myrområder/ vegetas
jonssoner, korridorer, stier med mer innenfor
planområde. Område regulert til Landbruks
formål – LL, skal sikre tilgjengeligheten til om
kringliggende landbruks-, natur- og friluftsom
råder, samt verne om mest mulig av terreng
og vegetasjon i område, og eksisterende stier.
Det kan ryddes vegetasjon for etablering
av skiløyper i områdene. Vegetasjonen skal for
øvrig skjøttes på en skånsom måte. Om
rådene kan Bestemmelser til reguleringsplan
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nyttes for framføring av ledninger for vann,
avløp, elektriske kabler, telekabler og tvkabler. Områdene er som landbruksområde
tilgjengelig for beitende husdyr.
§ 8 HENSYNSSONER
a) Faresoner
Høyspenningsanlegg - område H370_1 – Trafo
a) Arealbruk
Område H370_1 utgjør faresonen for trans
formatorkiosken i område BE1. Det skal ikke
oppføres konstruksjoner/ bygg nærmere tra
foen enn 5 meter. Flomfare - område H320_1
– Bekkedrag
a) Arealbruk
Område H320_1 utgjør hensynssonen langs
bekkedraget som berører planområdet i nord.
Sonen har en bredde på ca. 40 meter – ca.
20 m ut fra bekkekant på hver side. Det skal
ikke gjøres terrengmessige endringer eller
byggetiltak innenfor faresonen.
b) Hensynssone C – Soner med angitte
særlige hensyn Bevaring naturmiljø - område
H560_1 – Myrområde
a) Arealbruk Område H560_1 utgjør hen
synssonen for et myrområde som berører
planområdet. Det skal ikke gjøres terreng
messige endringer innenfor sonen.
c) Hensynssone D – Båndleggingssone
Bevaring kulturmiljø - område H730_1-2 Kulturminner
a) Arealbruk
Områdene H730_1-2 utgjør hensynssonene i 
2 registrerte kulturminner som berører
planområdet i nordvest. Innenfor båndleg
gingssonene H730_1-2 er det registrert
kokegroplokalitet - ID 94906 i område H730_1
og ID94907 i område H730_2. Det er ikke tillatt
å sette i gang tiltak som er egnet til å skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
automatisk fredet kulturminne eller fremkalle
fare for at dette kan skje.
Det er ikke tillatt å fylle på masser over kultur
minnet og tungt lastede kjøretøy kan ikke kjøre
over kulturminnet under anleggsarbeid.
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