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§1 Generelt 
 
1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet plankart i målestokk 1:1000 (A1-

format), datert den 15.02.2019. 
 

1.02 Denne reguleringsplan opphever og erstatter plan for Åmlidstølen, godkjent den 26.09.1985 under k-sak 
121/85. 

 
1.03 Reguleringen opphever og erstatter overlappende areal innenfor følgende planer: 

- Detaljregulering for Omlid – Brende Myrane, planid 2011004, vedtatt 15.11.2012 
- Detaljregulering for Brende Myrane – fortetting, planid 2014011, vedtatt 23.06.2016 

 
1.04 Renovasjon tilknyttes kommunal ordning via felles renovasjonsbod. 

 
1.05 Alle hyttene skal tilknyttes kommunal kloakk via fellesledning. 

 
1.06 Hyttene skal ha innlagt strøm, vann og avløp for kloakk. 

 
1.07 Det skal tilrettelegges for at eksisterende fritidsboliger skal kunne tilknyttes vann- og avløpsanlegget. 

 
1.08 Planens bestemmelser gjelder også eksisterende bebyggelse. 
 
 

§2 Planområdet 
 
2.01 I planområdet skal arealene disponeres til følgende formål iht. Pbl (1985) § 25: 

Byggeområder (PBL § 25, 1. ledd nr. 1): 
Fritidsbebyggelse (150); 1-16, 19-26, 28-31, 33-35, 37-44, 46-51, 53, 19/2/2-5 og 100-111 

 
Spesialområder (PBL § 25, 1. ledd, nr. 6): 
Friluftsområde (613) 
 
Fellesområder (PBL § 25, 1. ledd, nr. 7): 
Felles avkjørsel/atkomstveg (710); FV1, FV2 og FV3 
Felles parkeringsplasser (730); FP1-FP2, FP3-FP5 
Fellesareal for garasjer 
Felles renovasjonsbod 
Felles leke-/akeareal (750); FL1-FL3 

Detaljregulering for Omlid – Brende Myrane 
Reguleringsbestemmelser 

Planid: 
2005004 

Vedtatt av Sirdal kommunestyre den 16.06.2005 

Revisjoner: 
− 31.07.13 iht. DS 10/231 av 24.04.10, DS 11/735 av 10.10.11, DS 11/854 av 27.11.11, DS 12/98 av 

23.01.12 og DS 13/477 av 22.07.13 
− 13.05.14 iht. PS 14/43 av 06.05.14 
− 29.06.16 iht. DS 16/278 av 30.05.16 
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§3 Fellesbestemmelser 
 

3.01 For utnyttelse/utforming av bebyggelse skal følgende forhold nøye vurderes: 
− Lokal tomte- og bebyggelsesstruktur (tomtens arrondering og bygningens plassering på disse i forhold 

til tilgrensende landskap, terreng og nabobebyggelse som oppleves i sammenheng). 
− Utforming av enkelttomter generelt (plassering av bebyggelse i forhold til terreng, eksisterende 

vegetasjon og romdannelse). 
− Anleggenes/bygningenes generelle utforming (for eks. volum, byggehøyde, form, materialbruk, 

fargevalg og lignende) jfr. pbl § 74 nr. 2. 
 

3.02 Det tillates oppført frittliggende boder/anneks/garasjer (kun ett bygg pr hytte); T-BRA 25 m2. Der det ikke 
passer, eller ikke er plass til disse, kan flere gå sammen om å bygge fellesbygg. UTGÅR. 

 
3.03 Boder og annekser skal oppføres maks 4 m fra hovedbygningen. Tilsier terrenget at dette er vanskelig 

skal det søkes kommunen om annen plassering. UTGÅR. 
 

3.04 Garasjer kan kun oppføres på arealer for “Felles garasjer, FG. Garasjene skal oppføres i rekke (én 
sammenhengende bygning). Maks gesimshøyde: 2,5 m. Maks bredde for hver enhet: 3-4 m; se 
illustrasjon. UTGÅR. 

 
3.05 FELLES PARKERING: Område FP1 og FP2 er felles for tomtene 1-9. Område FP2 er felles for tomtene 

19/2/6, 19/2/7, 19/275, 19/2/4. Område FP3 er felles for 19/2/2, 19/2/3, 19/51, tomtene 10-19, samt 
27, 47 og 53. Område FP4 er felles for tomtene 20 – 26, 28 – 31, 33 – 35, 37 – 44, 48 – 51, samt tomt nr. 
46. Område FP3 og FP4 er felles for tomtene 100-109. Område FP5 er felles for tomtene 110-111. 
 
Tomtene 10-16, 19-26, 28-31, 33-35, 37-44, 46-51, 53 og 19/2/2-3 er tilordnet parkeringsrett innenfor 
regulering med planid 2011004. Tomtene 19/2/4-5 er tilordnet parkeringsrett innenfor regulering med 
planid 2014011. 

 
3.06 FELLES GARASJER: Område FG1 er felles for samme tomtene som FP1. FG2 er knyttet til samme tomtene 

som FP2. Tilsvarende gjelder for FG3 og FG4. Jfr. pkt. 3. UTGÅR. 
 

3.07 FELLES RENOVASJONSBOD: Er felles for hele planområdet. UTGÅR. 
 

3.08 FELLES LEKE- OG AKEOMRÅDE: Alle felles lekeområder er felles for hele planområdet. 
 

3.09 Kjøkken tillates kun installert i hovedhytten. 
 

3.10 T-BRA for hver tomt er 150 m2 inklusiv frittliggende tilleggsbygg. For gnr./bnr. 19/81 er maks tillatt T-BRA 
186 m2. Mønehøyde og gesimshøyde skal maks være henholdsvis 6,5 m og 4,5 m regnet fra 
gjennomsnittlig terrenghøyde. Jfr TEK §4.2: gjelder i hele planområdet. Maks BYA for hver tomt er 220 
m², hvorav tilleggsbygg (bod, anneks, garasje e.l.) kan dekke inntil 35 m² BYA. Det tillates maks to 
tilleggsbygg per tomt. Mønehøyde skal ikke overstige 6,5 meter og takvinkel skal ligge mellom 18 og 34 
grader. For hytter nevnt under gjelder følgende unntak: 
− Hytter på tomtene 2, 3, 4, 5, 6 skal ha maks én etasje og skal ikke ha større mønehøyde og 

gesimshøyde enn henholdsvis 4,5 m og 2,5 m. For gnr./bnr. 19/7, tomt nr 3, er maks mønehøyde 4,62 
m. For tomt 2 (gnr. 19, bnr. 70) er maks mønehøyde 4,9 meter. For tomt 5 er maks gesimshøyde 2,67 
m. Tilpassing av bebyggelse i forhold til terreng skal spesielt vektlegges. Det kan gjøres unntak fra 
regelen om én etasje på deler av bygget der terrengforhold gjør dette hensiktsmessig. 

− For gnr/bnr 19/105 (tomt 34) er maks tillatt T-BRA 169m2, og kan pergola kan oppføres inntil 1,8 
meter fra naboeiendom i sør. 

− Tomtene 100-111 skal ha maks mønehøyde på 7,5 meter. For tomtene 100, 101, 108 og 109 må 
terrengtilpasning og sikring av bygge-/tomtegrunn (forstøtningsmur, nivådeling av byggegrunn o.l.) 
dokumenteres i snittegninger levert sammen med byggesøknad. 
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3.11 Byggene skal plasseres på markplate eller ringmur. Ringmur skal ikke overstige 0,7 m over 
gjennomsnittlig ferdig terreng rundt bygg. 

 
3.12 Balkonger kan fundamenteres på pilarer. 

 
3.13 Byggene skal behandles i mørke, naturbaserte farger. 

 
3.14 Garasjer skal fortrinnsvis bygges i fellesbygg. Disse skal ha saltak med maks takvinkel på 28 grader. Det 

tillates ikke isolerte rom eller vindu over garasjene. Materialvalg skal tilpasses omkringliggende hytter. 
UTGÅR. 

 
3.15 Før byggearbeidet starter skal det opparbeides min. 1,5 parkeringsplasser til hver enhet. Disse skal være 

på felles parkeringsplasser. Det tillates ikke opparbeidet atkomstveg/parkering til enkeltenheter uten 
kommunens godkjenning. Der hvor tomter ligger inntil vei og det medfører beskjedne naturinngrep og 
liten sjenanse for naboer, kan parkering etableres på egen tomt. I slike tilfeller medregnes parkering (18 
m² BYA per plass) innenfor tomtens samlede BYA. 

 
3.16 Det tillates ikke oppsatt gjerder og lignende rundt hyttene. Bygningsmyndigheten kan tillate oppføring av 

sikringsgjerder/rekkverk der dette ansees som nødvendig av hensyn til sikkerheten. 
 

3.17 Alle nye hytter skal tilknyttes kommunal vannforsyning og kloakkledning, og plikter å delta i kommunal 
renovasjonsordning og lignende, samt betale de til enhver tid gjeldende avgifter. 

 
3.18 Vann- og avløpstraseer kan benyttes som midlertidige anleggsveier og tillatelse følger hver gitte 

byggetillatelse. 
 

3.19 UTGÅR. 
 

3.20 Jordkabel skal benyttes ved innleggelse av strøm, telefon og lignende. 
 

3.21 Bearbeidet terreng som grøftetraseer (bredde maks 8 m), tomteutkast, transport av gravemaskiner og 
lignende skal revegeteres. 

 
3.22 Jordlovens §§ 9 og 12 gjelder i feltet. 

 
3.23 Hyttene skal plasseres som vist på plankartet. Kommunen skal godkjenne plasseringen. Mindre 

justeringer i forhold til plankart som er nødvendig skal godkjennes av kommunen. 
 

3.24 Mindre vesentlige endringer fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av 
kommunen innenfor rammen av plan- og bygningsloven. 

 
3.25 Reguleringsplan for Åmlidstølen, godkjent 26.09.1985 K-sak 121/85, oppheves. UTGÅR. 

 
3.26 Andre tomteeiere skal ha rett til å krysse tomt 9 for atkomst til egen hytte. Dette skal skje i henhold til 

stitrasè vist i plankartet. 
 

3.27 Innenfor areal regulert til friluftsområder kan snø deponeres langs vei og p-områder der terrenget er 
flatt eller heller bort fra kjørbart areal. 


