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Formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 

- Kombinert formål - forretning, servering, overnatting, utleiehytte, annen tjenesteyting 

- Kombinert formål - fritidsbebyggelse/utleiehytte 

- Fritidsbebyggelse - frittliggende 

- Energianlegg 

- Renovasjonsanlegg 

- Skiløypetrasé 

- Lekeplass 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2): 

- Kjøreveg 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg - grøft/ avkjørsel 

- Parkering 

 

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

- Landbruksformål 

 

Hensynssoner, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § (11-8) 12-6: 

 

Siktsone: 

- Frisikt 

 

Faresone: 

- Høyspenningsanlegg - Trafo 

 

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

a) Kulturminner. 

Viser det seg først når arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne, skal melding sendes med det samme og arbeidet straks stanse i den utstrekning 

det kan berøre kulturminnet. Kulturminnevernmyndighetene i Oppland avgjør snarest mulig – 

og senest inne 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram – om arbeidet kan fortsette og 

vilkårene for det. 

 

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§ 2.1 Fellesbestemmelser bebyggelse og anlegg  

a) Vann- og avløpsløsning 

Før det gis tillatelse til etablering av nye boenheter (jfr pbl kapittel 20) innenfor 

byggeområdene FF1 og FU1, må framtidig løsning for vann og avløp være godkjent. Før det 

blir gitt brukstillatelse, skal løsninger for vann og avløp være etablert.  

 



b) Når det blir etablert offentlig vann og avløp til området, plikter alle, også eksisterende 

eigedommar som har etablert eller som etablerer utslipp, å koble seg til det offentlige nettet 

både for vann og avløp. Dette etter plan og bygningsloven §27-1 og 27-2, jfr. §30-6. Anneks 

med utslipp skal også koples til det offentlige VA-nettet.  

 

§ 2.2 Dokumentasjonskrav 

Med søknad om tillatelse/ rammetillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan for 

byggeområdet. Planen skal utformes i målestokk 1:500 og skal vise: 

- Ny bebyggelse 

- Terrenginngrep med nye og eksisterende kotehøyder 

- Eksisterende og ny vegetasjon 

- Snitt av ny bebyggelse med eksisterende og nytt terreng.  

Det vises ellers til krav innen BV1 og FU 1.  

 

§ 2.3 Inngjerding med mer 

Oppføring av gjerde er ikke tillatt. Det tillates imidlertid etter søknad til kommunen oppføring 

av gjerde rundt planområdene FU1 og BV1. 

LEK1 kan gjerdes inn for å sikre barns lek.  

Gjerder skal kun bestå av trevirke og eventuell grind skal være utadslående. Høyde på gjerdet 

kan være inntil 1,2 meter.  

Regulert landbruksareal kan gjerdes inn med gjerdetyper som er tilpasset landbruksformålet.  

Alle gjerder innenfor planområdet skal holdes i stand slik at de ikke utgjør fare for beitedyr/ 

vilt. 

 

§ 2.4 Parabolantenne 

Eventuelle parabolantenner skal plasseres på vegg og ha samme farge som veggen. Den skal 

ikke monteres over mønehøyden. 

 

§ 2.5 Flaggstenger - portaler 

Flaggstenger eller portaler er ikke tillatt innenfor planområdet, med unntak av eksisterende 

ved Syndinstoga. 

 

§ 2.6 Miljøforhold 

 

Universell utforming 

Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det der det er mulig ut fra 

terrengmessige forhold, sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. 

 

Oppvarming 

Ved prosjektering av fritidsbolig/ utleiehytter skal det velges miljøvennlige energiløsninger 

som gir lavest mulig energiforbruk per bebygd areal. 

 

Tiltak mot radon 

Ved søknad om bygging av fritidsbolig/ utleiehytter skal det dokumenteres at nybygg bygges 

på en måte som hindrer inntrenging av radongass fra grunnen. 

 

Kabler og ledninger 

Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor 

planområdet legges som jordkabler. 

 



Fargekart for bygg 

Som vedlegg til denne planen er fargekart for detaljreguleringsplan Syndinstøga. Farge på alle 

bygg innen planområdet skal hentes fra dette fargekartet. 

 

§ 2.1 Område BV1 – kombinert formål forretning, servering og overnatting/ utleiehytter   

 

a) Arealbruk 

Område BV1 er område for Syndinstøga med tilhørende anlegg. Området kan brukes til 

detaljhandel/ dagligvarehandel, servering og overnatting samt naturlig tilliggende bruk av 

uteareal. 

 

b) Plassering og utforming 

Syndinstøga skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Eventuelt nybygg/ 

tilbygg innenfor område skal gis en moderne, samordnet arkitektonisk utforming, med god 

tilpasning til eksisterende bygg og til terrengform på stedet. Bygg skal oppføres i materialer 

av tre. Bygningen skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader. Mindre tak over 

inngangsparti/ takoppbygg ol., kan ha annen takvinkel. 

 

Det er ikke tillatt med vinduer med store flater. Vinduer med areal over 0,4 m2 skal være 

oppdelte. Vinduer skal være oppdelte med poster, losholter eller sprosser. Hovedregelen er at 

det blir nyttet tradisjonelle smårutete vinduer. 

 

Høyde på fylling og dybde i skjæring kan maksimalt avvike 1,5 m fra eksisterende terreng. 

Det er ikke tillatt bare å fylle opp skrånende tomter, det skal være noenlunde massebalanse i 

tverrsnittet. 

 

Til taktekking kan det nyttes torv, tre eller skifer. 

 

c) Belysning 

Det tillates bare funksjonell utebelysning. Som styring av utelys skal en bruke timer, ikke 

bevegelsessensor. For belysning av annet enn funksjonell utebelysning kreves søknad om 

byggetillatelse. 

 

d) Byggehøyder og utnyttelsesgrad 

Maksimal mønehøgde på skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. På 

fjellstogo Syndinstøga, bygningsnummer 15427701, er maksimal mønehøgda kotehøgde 1006 

meter over havet  Maksimalt bebygd areal (BYA) skal være BYA= 42 %.  

Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. utleieenhet i tilknytning til utleieenheten. Øvrig 

parkeringsbehov løses innen PP1 og PP2.  

Ved byggesøknad/ søknad om rammetillatelse skal det framlegges utenomhusplan som viser 

alle planlagte byggetiltak, internt vegnett, interne parkeringsplasser, aktivitetsareal, grøntareal 

og nødvendig etablering av gjerder, jf § 1. Byggesøknad skal dessuten vise fyllinger og 

skjæringer, samt snitteininger for disse. Byggesøknad/ søknad om rammetillatelse skal 

framlegges formannskapet i Vestre Slidre kommune for godkjenning.  

 

§ 2.2 Område FU1 – kombinert formål fritidsbolig/ utleiehytte  

 

a) Arealbruk og tett utbygging. 

Område UH1 er tomt med kombinert formål fritidsbolig/utleiehytter. Enkelthytter godkjennes 

ikke, det skal foreligge en tett utbygging, dvs flere bruksenheter pr bygg. Ved innlevering av 



byggesøknad skal denne leveres som en rammesøknad med en skisse over all utbygging som 

planlegges på UH1.  

I skissa skal det defineres en utbyggingsrekkefølge ved hjelp av nummering på bygg. Ved 

utbygging skal bygg ikke spres ut over arealet, men det skal bygges utover fra et startpunkt. 

Formannskapet skal godkjenne byggesøknaden. 

 

b) Plassering og utforming av nybygg 

Nye boenheter skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Bygg skal gis en 

samordnet arkitektonisk utforming, med tilpasning til terrengform på stedet og til 

småskalapreget på eksisterende fritidsbebyggelse i omgivelsene. Bygg skal oppføres i 

materialer av tre. Bygningen skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader. Mindre tak 

over inngangsparti/ takoppbygg ol., kan ha annen takvinkel. 

 

Det er ikke tillatt med vinduer med store flater. Vinduer med areal over 0,4 m2 skal være 

oppdelte. Vinduer skal være oppdelte med poster, losholter eller sprosser. Hovedregelen er at 

det blir nyttet tradisjonelle smårutete vinduer. 

Synlig grunnmur skal ikke overstige 1.2 m. Høyde på fylling og dybde i skjæring kan 

maksimalt avvike 1,5 m fra eksisterende terreng. Det er ikke tillatt bare å fylle opp skrånende 

tomter, det skal være noenlunde massebalanse i tverrsnittet. 

 

Til taktekking kan det nyttes torv, tre eller skifer. 

 

c) Belysning 

Det tillates bare funksjonell utebelysning. Som styring av utelys skal en bruke timer, ikke 

bevegelsessensor. For belysning av annet enn funksjonell utebelysning kreves søknad om 

byggetillatelse. 

 

d) Byggehøyder og utnyttelsesgrad 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad: Maksimal mønehøgde over gjennomsnittlig nivå av terreng, 

både planert og eksisterende, er 5,5 m. Maksimalt bebygd areal (BYA) skal være BYA=56 %. 

Det skal settes av minimum 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet innenfor området FU1.  

 

Ved byggesøknad/ søknad om rammetillatelse skal det framlegges utenomhusplan som viser 

alle planlagte byggetiltak, internt vegnett, interne parkeringsplasser, aktivitetsareal, grøntareal 

og etablering av gjerder. Byggesøknad skal dessuten vise fyllinger og skjæringer, samt 

snitteininger for disse. Byggesøknad/ søknad om rammetillatelse skal framlegges 

formannskapet i Vestre Slidre kommune for godkjenning.  

 

§ 2.3 Fritidsbebyggelse – frittliggende - område FF1 

 

a) Arealbruk 

Område FF1 er tomt for fritidsbebyggelse. På hyttetomta kan det kun etableres en bruksenhet 

for fritidsformål (hovedhytte). Framtidig deling av tomta er ikke tillatt. 

 

b) Plassering og utforming av nybygg 

Nye fritidsboliger skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Hovedmøneretning 

på hovedhytte skal i utgangspunktet ligge parallell med terrengkotene. Bygg skal gis en 

moderne, samordnet arkitektonisk utforming, med tilpasning til terrengform på stedet og til 

småskalapreget på eksisterende fritidsbebyggelse i omgivelsene. Bygg skal oppføres i 



materialer av tre. Bygningen skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader. Mindre tak 

over inngangsparti/ takoppbygg ol., kan ha annen takvinkel. 

 

Det er ikke tillatt med vinduer med store flater. Vinduer med areal over 0,4 m2 skal være 

oppdelte. Vinduer skal være oppdelte med poster, losholter eller sprosser. Hovedregelen er at 

det blir nyttet tradisjonelle smårutete vinduer. 

 

Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,6 m. Høyde på fylling og dybde i skjæring kan 

maksimalt avvike 1,5 m fra eksisterende terreng. Det er ikke tillatt bare å fylle opp skrånende 

tomter, det skal være noenlunde massebalanse i tverrsnittet. 

 

Til taktekking kan det nyttes torv, tre eller skifer. 

 

c) Belysning 

Utebelysning er ikke tillatt, unntatt med funksjonell inngangsbelysning. Ingen emitterende 

(lysende) overflate skal synes. Lyskilden skal avblendes nedover av en reflektor eller av selve 

armaturen som da må bestå av et opakt (ikke transperent) materiale. Som styring av utelys 

skal en bruke timer, ikke bevegelsessensor. For belysning av annet enn funksjonell 

inngangsbelysning kreves søknad om byggetillatelse. 

 

d) Byggehøyder og utnyttelsesgrad 

Maksimal mønehøgde over gjennomsnittlig nivå av terreng, både planert og eksisterende, er 

5,1 m. Det kan føres opp tre bygg på tomten. Det tillates utnytting inntil BYA = 12 %. 

Anneks kan maks være 40 m2, og uthus maks 25 m2, alle tall i BYA som inkluderer 

parkering på 36 m2. 

 

e) Parkering 

Det skal parkeres på hver enkelt tomt, og det skal opparbeides minst 2 plasser per fritidsbolig. 

Ekstra parkering for gjester forutsettes på egen tomt. Lagring og plassering av bobiler og 

campingvogner er forbudt etter at hovedhytte er tatt i bruk. 

 

f) Oppføring av gjerde 

Oppføring av gjerde er ikke tillatt. Inngjerding av inntil 500 m² per tomt i tillegg til tillatt 

utnyttingsgrad for tomta er likevel tillatt. Plassering av gjerde skal kun skje etter godkjenning 

av kommunen. 

Gjerdet skal bestå av trevirke, og eventuell grind skal være utadslående. Trådgjerde eller 

piggtråd er ikke tillatt. Høyde på gjerdet skal være mellom 1,0 og 1,2 meter. Alle gjerder 

innenfor planområdet skal vedlikeholdes normalt. Dersom et gjerde utgjør fare for 

beitedyr/vilt, kan kommunen kreve dette fjernet. 

 

§ 2.4 Energianlegg – område EA1 

 

a) Ny transformatorkiosk 

I område EA1 er det etablert transformatorkiosk. 

 

§ 2.5 Renovasjonsanlegg – miljøstasjon – område RA1 

 

a) Plassering og utforming av innretninger for renovasjon 

Område RA1 viser renovasjonsanlegg – miljøstasjon, for planområde Syndinstoga. Innenfor 

området kan det settes containere. 



 

§ 2.6 Skiløypetrasé – område SL 

 

a) Arealbruk 

Skiløype skal opparbeides med port/le der denne krysser oppsett gjerde før det iverksettes 

tiltak innafor reguleringsplanen. 

 

§ 2.7 Lekeplass – område LEK1 

 

a) Arealbruk og utforming 

Lekeplassen skal være felles for besøkende på Syndinstøga og skal opparbeides etter godkjent 

situasjonsplan. Anlegg og utstyr som etableres på plassen, skal tilfredsstille godkjent standard 

og skal underlegges strenge rutiner for etterkontroll. Lekeplassen skal gjerdes inn. 

 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe endring av grensene mellom de 

ulike trafikkformålene. 

§ 3.1 Kjøreveg – område KV1-3 

 

a) Formål 

 

KV1-2 er privat veger – stølsveger, og samleveger for planområdet. Veg KV3 er privat veg og 

skal være atkomstveg til områdene FF1 og UH1. 

 

§ 3.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg – grøft – område AVT 

 

a) Formål 

AVT er tekniske anlegg/ grøfteområde for vegene innenfor planområdet. 

 

§ 3.3 Parkeringsplasser på grunnen – områdene PP1-2 

 

Formål 

Område PP1 og PP2 er parkeringsplasser knyttet til servicebygget/ butikken ved Syndinstoga. 

Plassene kan være parkering som utgangspunkt for turer i friluftsområdene omkring 

planområdet. 

 

§ 4 LANDBRUKS-,LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT 

REINDRIFT 

 

§ 4.1 Landbruksformål – område LNFRL1-5 

a) Arealbruk 

Område LNFRL1 inneholder et landbruksbygg som framtidig skal ha funksjon som stølshus 

for gården Åstadvolden. 

I område LNFRL2 er det tidligere tatt ut torvmasse. Området skal fylles opp med egnede 

masser og terrengmessig tilpasses omkringliggende terreng og landskap. Område skal tilsåes 

og etableres som framtidig beiteområde for gården Åstadvolden – gnr. 1/ bnr. 4. 

Områdene LNFRL3-4 er landbruks- natur og friluftsområder tilhørende eiendommen gnr. 1/ 

bnr. 6. 



Område LNFRL5 skal ha funksjon som buffer mellom virksomheten ved Syndinstoga og 

stølsdriften ved Åstadstølen. Området skal framtidig være beiteområde og korridor mot 

utmarka sør for stølsvollene. 

 

§ 5 HENSYNSSONER 

 

§ 5.1 Sikringssoner 

 

a) Frisikt 

Avkjørsler skal ha frisikt 4x60 m. Det skal ikke forekomme sikthindring som går 0,5 m over 

nivå på tilliggende kjøreveg. 

 

§ 5.2 Faresoner – TRAFO 

 

a) Høyspenningsanlegg - Trafo 

Transformatorkiosken som er etablert i område EA1 skal ha en sikringssone på 5 m omkring 

seg.  

 

 

 


