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        Dato: 01.11.22  
Gol kommune       Vedtatt dato: 11.10.22 
        Dato for siste mindre endring: 

Reguleringsplan for GolfAlpin F12  
Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

PlanID: 2019003 
Saksnummer: K. sak 39/2022  

1. Planens hensikt 
Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for fritidsboliger innenfor område F12 i 
gjeldende arealdel av kommuneplan. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
2.1 Automatisk freda kulturminner. 
Dersom det ved byggeaktivitet dukker opp automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og kommunen og kulturavdelingen i Buskerud fylkeskommune skal varsles, jf. 
Kulturminneloven § 8.2. 

2.2 Byggesøknad. 
I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 
som viser plassering av bygninger det søkes tiltak for, samt hvordan den ubebygde delen av tomta 
skal planeres og utnyttes. Eksisterende terreng skal profileres, og legges inn på snitt-
/fasadetegninger sammen med nye terrenglinjer. 

2.3 Ubebygd areal. 
Ved utbygging i området skal inngrepene i naturen gjøres så skånsomt som mulig.  

Grøfter. 
Grøfter for tekniske anlegg, vegskråninger og annet areal som blir berørt, skal pusses til og tilsås.  

Gjerder. 
Gjerding av deler av tomta er tillatt dersom følgende betingelser oppfylles: 

• Inntil 30% av tomta, maks 400 m2 inklusiv hovedhytta kan gjerdes inn, eller det kan oppføres 
inntil 80 lengdemeter med gjerde (uten inngjerding). 

• Gjerdehøyden skal være mellom 1,1 m og 1,4 m. Midlertidige gjerder/stengsler/elektrisk tråd 
tillates i beitesesongen, under forutsetning om daglig tilsyn og påkoblet strøm. Gjerder skal 
utføres slik at dyr ikke kommer til skade. Gjerder skal vedlikeholdes. 
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• Må ikke hindre ferdsel mellom tomtene eller allmenn ferdsel der dette tillates. 

2.4 Parkering. 
Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser pr. fritidsbolig.  
Det skal regnes 18 m2 BYA pr. biloppstillingsplass, som inngår i tomtens grad av utnytting. 

2.57 Strøm/vann/avløp/overvann. 
Ny bebyggelse i områdene skal ha høy sanitær standard. Alle typer kabler skal legges i bakken. 
Overvann skal håndteres på den enkelte tomt. 
Drensvann og takvann skal ikke tilknyttes spillvannsanlegg.   
Øvrig overvann innenfor planområdet skal håndteres i tråd med VA-planen. 

2.6 Anleggstrafikk. 
Innenfor planområde kan tyngre anleggstrafikk/virksomhet kun foregå på hverdager mellom 07.00 
og 19.00. Med hverdager menes mandag til fredag. Gjelder ikke vareleveranse. Tyngre 
anleggstrafikk/virksomhet skal ikke foregå på såkalte «røde dager». Det samme gjelder for 
virkedagene mellom jul og nyttår (romjulen), og virkedagene mellom palmehelg og påske (påskeuka). 

2.7 Universell utforming 
Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad utformes slik at disse kan brukes 
på like vilkår for flest mulig. 

3. Bestemmelser til arealformål 
3.1 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 
 

Bygningers utforming. 
Form og takutforming. 
Nye bygg og tilbygg skal ha et helhetlig preg i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 35o. Mellombygg kan ha flatt tak. 
Synlig grunnmur over gjennomsnittlig ferdig planert terreng skal ikke overskride 0,7 m.  
For grunnmur og pilarer til terrasse skal høyden ikke overskride 1,0 m. 

Farger og materialer. 
Det skal brukes mørke avdempede jordfarger. 
Alle tak skal tekkes av naturmaterialer som tre, torv eller skifer.  
Fasader skal ha tre og/eller stein som hovedmateriale.  
Dersom det benyttes andre materialer skal de være i mørke avdempede farger som ikke skiller seg ut 
i terrenget.  
Grunnmurer skal være i mørk grå farge og/eller forblendes med stein. 

Antenner/Parabol.  
Det er ikke tillatt med tv/parabol-antenner som kommer over mønehøyden.  
 
Flaggstenger.  
Flaggstenger er ikke tillatt. 
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Utvendig lyskilde.  
Det tillates kun utebelysning med skjult lyskilde. 

Bygningers plassering. 

Alle bygninger skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Der det ikke er vist byggegrense, gjelder 
automatisk 4 meters byggegrense. 
 
Bygninger skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Bygninger skal plasseres i balanse 
mellom skjæring og fylling, og ha god tilpasning til landskapet. 

Områder med gjennomsnittlig bratthet større enn 1:4 tillates ikke bebygd. For områder med 
gjennomsnittlig bratthet mellom 1:4 og 1:6 kreves spesielt tilpassede bygg. Fyllinger/skjæringer skal 
ikke overskride 1,5 m. 

Fyllinger og skjæringer skal på best mulig måte tilpasses eksisterende og omkringliggende miljø.  
Vekstjord og torv skal tas vare på under bygging og fyllinger og skjæringer skal tildekkes med dette så 
snart som mulig etter avsluttet byggearbeid. 

Adkomst inn på nye tomter er vist med adkomstpil. Pilen viser ikke eksakt plassering av adkomsten, 
bare fra hvilken veg adkomsten skal foregå. 

3.1.2 Fritidsbebyggelse - frittliggende 
Grad av utnytting. 

Utnyttingsgrad BYA = 140 m2 pr tomt inklusiv utvendig parkering på 36 m2. Maks mønehøyde = 6,0 m fra 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Det er bare tillatt med ett bygg pr tomt. Uthus, anneks, carporter og lignende skal være en del av 
hovedbygget. Der bygget inkluderer carport trekkes tilsvarende areal fra utvendig parkering. 

Det kan oppføres kun en bruksenhet pr. tomt. Anneks regnes ikke som egen bruksenhet. Rom for varig 
opphold tillates kun i hytta og anneks. 
 

3.1.3 Fritidsbebyggelse - Konsentrert 
Grad av utnytting. 

Område Maks BYA inklusiv 
parkering 

Maks BYA pr 
enhet  

Maks antall 
enheter 

Maks 
mønehøyde 

BFK1 720 m2 120 m2 6 6,0 m 

BFK2 1080 m2 120 m2 9 6,0 m 

BFK3 840 m2 120 m2 7 6,0 m 

BFK4 600 m2 120 m2 5 6,0 m 

BFK5 720 m2 120 m2 6 6,0 m 

BFK6 720 m2 120 m2 6 6,0 m 

BFK7 840 m2 120 m2 7 6,0 m 

BFK8 600 m2 120 m2 5 6,0 m 

BFK9 720 m2 120 m2 6 6,0 m 
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Område Maks BYA inklusiv 
parkering 

Maks BYA pr 
enhet  

Maks antall 
enheter 

Maks 
mønehøyde 

BFK10 840 m2 120 m2 7 6,0 m 

BFK11 600 m2 120 m2 5 6,0 m 

BFK12 1560 m2 120 m2 13 6,0 m 

BFK13 600 m2 120 m2 5 6,0 m 

BFK14 1080 m2 120 m2 9 6,0 m 

BFK15 840 m2 120 m2 7 6,0 m 

BFK16 1440 m2 120 m2 12 6,0 m 

BFK17 360 m2 120 m2 3 6,0 m 

BFK18 360 m2 120 m2 3 6,0 m 

 

Det kan oppføres kun ett bygg med en bruksenhet pr. hytte.  
 
3.1.4 Golfbane. 

I området er det opparbeidd golfbane. Det er ikke tillatt å føre opp bygninger i området, annet enn 
bygg knyttet til driften av golfanlegget. Området kan ikke nyttes til utendørs lagring og lignende. Det 
er ikke tillatt med bruk av motorisert kjøretøy med unntak av maskiner for drift og vedlikehold av 
golfbanen. Spredegrøfter for avløpsanlegget kan ligge innenfor området. 

3.1.5 Vannforsyningsanlegg. 

Innenfor området skal det kunne oppføres bebyggelse i forbindelse med vannforsynings- og 
vannbehandlingsanlegg. I tillegg kan også andre tekniske anlegg som trafoer, fordelingsskap, 
brønner, ledningstraseer, pumpehus, osv. etableres innenfor området. 

 
3.1.6 Avløpsanlegg. 

Innenfor området skal det kunne oppføres bebyggelse i forbindelse med avløpsanlegg. I tillegg kan 
også andre tekniske anlegg som trafoer, fordelingsskap, brønner, ledningstraseer, pumpehus, osv. 
etableres innenfor området. 
 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
3.2.1 Veg.  
Generelt 
Ved opparbeiding av veg skal vekstjord og torv tas vare på og brukes til pussing av vegskråninger, 
vegskjæringer osv. Vegene er privat eid. 

p_SV1 og p_SV4 
Regulert med 12 meters bredt vegformål inklusiv skulder og grøfter. Vegen har regulert vegbredde 
på 5 meter inklusiv skulder.  
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P_SV2-p_SV3, p_SV5-p_SV12 
Regulert med 8 meters bredt vegformål inklusiv skulder og grøfter. Disse vegene har regulert 
vegbredde på 4 meter inklusiv skulder. 

3.3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
3.3.1 Friluftsformål.  
Område for allmenn ferdsel. Tekniske anlegg som trafoer, fordelingsskap, brønner, ledningstraseer, 
pumpehus, osv. kan etableres innenfor disse områdene.  

I grønnkorridorene mellom tomtene i området skal vegetasjonen i hovedsak holdes nede for å sikre 
den allmenne fremkommeligheten til omkringliggende natur- og friluftsområder. 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
4.1 Sikringssone (H190) 
H190_1 
Veg p_SV1 skal sikres forbi golfbanen. Dette skal skje med en overbygning. Det skal minst være 4,5 
klaring over vegen.  

4.2 Faresone Høyspentlinje (H370) 
Det tillates ikke oppført boenheter eller tiltak som medfører at slike kan bli etablert, innenfor 
faresone høyspentlinje. 

4.3 Støysone (H220) 
Område som ligger innenfor gul sone. For å tilfredsstille grenseverdiene for uteplass skal uteplasser 
etableres på vestsiden av hyttene, og bygninger tilpasses for best mulig skjerming av støyen.  

For å tilfredsstille grenseverdiene utenfor vinduer til rom til støyfølsom bruk, skal denne type rom 
plasseres på vest- og nord-siden av hyttene eller det må gjøres tiltak som begrenser støyen. Fasader 
og vinduer må tilfredsstille nødvendige krav for å tilfredsstille innvendige støykrav. Det blir vist til 
tabell 2 i retningsline for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442-2021. Tiltak skal være i 
samsvar med denne. 

5. Rekkefølgebestemmelser  
• Det kan ikke gis brukstillatelse på bygninger i området før det foreligger godkjent tilknytning til 

felles avløpsnett og renseanlegg. 
• Det kan ikke gis brukstillatelse på bygninger før veg, vann, avløp og strøm er ferdig utbygd frem 

til tomten. 
• Overbygning forbi driving range’n skal være ferdig utbygd før det gis brukstillatelse for nye 

hytter. 
• Det skal settes opp sikringsgjerde mot golfbanen og ny «Tee» etablert for bane 10 og ny «green» 

for bane 18 før det kan gis brukstillatelse på bygg innenfor BFK16. Sikringsgjerde skal være minst 
5 meter høyt og plasseres i henhold til sikringsplan. 

• Før det kan gis utslippstillatelse må miljøtilstanden for resipienten dokumenteres. 
• Frisikt på avkjøringen må utbedres før nye hytter tas i bruk i samsvar med Statens vegvesen 

vegnormal. Det skal inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. 
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• Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 

• Støynotat fra Rieber Prosjekt as datert 01.06.2021. 
• Sikkerhetsnotat datert 24.02.2022 med tilhørende sikringskart.  
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