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Suldal kommune 

Bygdeutvikling 

Rune Roalkvam 

1. SIKTEMÅL MED PLANEN 

Planen legger til rette for et helhetlig fritid og reiselivsområde med et konsentrert sentrum og konsentrert 

hyttebebyggelse med vekt på god steds- og terrengtilpassing. Planen legger også til rette for sport og 

friluftsaktiviteter basert på områdets egenart og naturens premisser. 

2. FELLESFØRESEGNER FOR HEILE PLANOMRÅDET 

Vann og avløp  

I planlagte utbyggingsområder skal det bygges ut felles vannforsynings- og avløpssystem. Ved utbygging 

av felles vannforsynings- og avløpssystem skal det tas høyde for at også eksisterende bebyggelse i 

utbyggingsområdene skal kunne koble seg til. Det skal utarbeides tekniske planer for vann- og 

avløpsløsninger knyttet til hvert utbyggingsområde (inkludert områda i Stavastøldalen og Nyastøl). All 

teknisk infrastruktur skal fortrinnsvis tilstrebes etablert i felles føringsveier. 

 

Plan- og bygningslova sine reglar om tilknytingsplikt gjelde for fritidsbustadene i området. 
 

Renovasjon 

I tilknytning til hvert utbyggingsområde skal det settes av et område for etablering av system for 

renovasjon i tråd med kommunale forskrifter.  
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3. FØRESEGNER FOR AREALFORMÅL 

3.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

3.1.1 Fellesbestemmelser for udetaljerte byggeområde  

 
Krav om detaljreguleringsplan 

Det stilles krav om detaljreguleringsplan for utbygging av område for fritidsbebyggelse 1, 2, 3, 4. 

Detaljreguleringsplanen skal vise tomteinndeling, omriss av planlagt bebyggelse, hyttestørrelse, høyder 

og møneretning og takform og materialvalg. Planen skal ellers vise veg- og parkeringsløsninger, område 

avsatt til hytterenovasjon, transportkorridorer for friluftsbruk gjennom området, tilkomst til den enkelte 

hytte, områder for bevaring av viktig vegetasjon. Planen må også innarbeide de føringene som utarbeidet 

skredrapport, datert 30.11.07, gir for de ulike områdene. 

Detaljreguleringsplanen skal suppleres med en illustrasjonsplan og eller 3D modell som dokumenterer 

hvordan bebyggelsen forholder seg til landskapet. Detaljreguleringsplanen skal sikre at bebyggelsen 

tilpasses i form, størrelse og farge for hele eller avgrensete deler av planområdet. Det skal utarbeides en 

formingsveileder i tilknytning til de ulike byggeområdene. 

Detaljreguleringsplanen skal også angi relevante rekkefølgekrav for den aktuelle bebyggelsen. I 

fritidsbebyggelse 4 er det tillatt med bygging av inntil 3 fritidsboliger uten at nytt plankrav blir gjort 

gjeldende. Forutsetning for godkjenning er at plassering er i tråd med tidligere reguleringsplan for 

området. 

Krav om teknisk plan 

Før utbygging av hvert delfelt skal det utarbeides en teknisk plan for veg, vann og avløp i 

utbyggingsområdet. Teknisk infrastruktur skal søkes etablert i felles nedgravde føringsveier. Den tekniske 

planen skal også omfatte evt. ledningstraseer fram til tilkoblingspunkt i eksisterende fellessystem. For å 

redusere terrenginngrepene mest mulig skal VA-ledningene legges i eller langs veg- eller løypesystem i 

området. I områder uten kjøreveg fram til hyttene kan det brukes teknologi basert på isolerte ledninger og 

grunne grøfter. Eventuelle kabler skal så langt råd er legges i samme grøft som VA – ledningene. VA-

system skal leggast samla innan kvart delområde, og grøfter og anleggstrase skal tilbakeførast straks 

dette er gjort. 

Byggesøknad 

Ved søknad om tillatelse etter bestemmelser i plan- og bygningsloven skal det følge med en 

situasjonsplan med illustrasjoner og beskrivelse som viser bruk av hele byggetomta, plassering av 

bebyggelsen, materialvalg, fargevalg, takvinkel, møne- og gesimshøyde, terrenghåndtering, evt. murer og 

skråninger, tilkomst o.a. Deler av tomta som skal vera urørt skal også visast. Byggesøknad skal 

innehalda koordinatar for tomtegrenser. 

Terrenginngrep og vegetasjon 

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og overflatebehandles på en tiltalende og naturlig måte. 

Bygninger og infrastruktur skal være terrengtilpasset, planering av tomta skal skje i så liten grad som råd 

og visast i byggesøknad. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad tas vare på, og det skal legges 

til rette for en reetablering med naturlig vegetasjon etter terrenginngrep.  

Parkering 

Det skal etableres min. 1,5 parkeringsplass pr. fritidsbolig. I område regulert til allmennyttig/forretning/ 

hotell/fritidsbebyggelse skal det etableres 1,5 parkeringsplass pr. 100 kvm BRA. 
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Byggjegrenser 
Der det ikke er vist byggegrenser gjelder formålsgrensen som byggegrense. Terrasser kan bygges 

utenfor byggegrenser. 

3.1.2 Fritidsbusetnad 

Kvalitet  
Bygningene skal ha en harmonisk og tiltalende arkitektonisk form og god materialbruk. 

Materialvalg og farger 
Bygningene skal ha en mørk jordbunden farge som innordner seg landskapet. Materialer i vegg kan være 

skifer, tre eller naturstein.  Taktekking skal være torv, skifer eller tre i en matt farge eller i en gråsvart 

skala. Blanke, skinnende materialer skal ikke benyttes. 

Generelt 
Utnytting, høyde, takform og takvinkel avklares i detaljreguleringsplanen for hvert enkelt delfelt. For de 

fritidsboligene med direkte tilknytning til veg, tillates det å etablere kjørbar atkomst til fritidsboligen. Denne 

må dokumenteres i søknad om byggetillatelse. 

 

Detaljplanane for delfelta skal innehalda grøntstrukturar i samanheng med kringliggjande område. Det 

skal leggjast avgjerande vekt på landskapstilpassing og omsyn til lokale naturtilhøve ved detaljregulering. 

 

Fritidsboliger kan ikke gjerdes inne. Det er ikke tillatt å bygge garasje i tilknytning til fritidsboligene. 

Spesielle krav til de enkelte delfelt 

Delfelt Utnyttelse (% BYA av hele byggeområdet) 

Fritidsbebyggelse 1 4 

Fritidsbebyggelse 2 5 

Fritidsbebyggelse 3 5 

Fritidsbebyggelse 4 6 

 
Festetomter  
Hyttene kan ha ein storleik på inntil 100 m2 BYA (ikkje medrekna terrasse som ikkje har takoverbygg , og 

evt. biloppstillingsplass). Materialer i vegg kan vera tre,skifer eller naturstein. Maks. mønehøgd er 6,5 m 

over gjennomsnittleg planert terreng. Hyttene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 35 grader. Det 

er ikkje tillatt med takopplett (ark, kvist) eller karnapp med vindusflater over gesimshøgd. Taktekking skal 

vera torv, skifer eller tre i matt farge eller gråsvart skala. Blanke, skinande materialer skal ikkje nyttast. 

Hyttene skal haldast i mørke jordfargar som innordnar seg landskapet. Det kan etablerast ikkje overbygd 

terrasse på inntil 20 m2 maksimalt 1 m over terreng. Terrenginngrep i samband med planering av tomt 

skal haldast på eit minimum. Møneretning er påført plankartet. 

Byggeområde på Gnr 4/1 ved Mosvatnet  
Hyttene skal plasseres innenfor regulert byggesone på hver enkelt tomt, og skal primært oppføres i en 

etasje med loft/hems. For hver tomt tillates inntil 120 m2 BYA. Arealet kan deles opp i mindre 

bygningskropper tilpasset terrenget. I tillegg til BYA for hytter kan det bygges inntil 25 m2 terrasse. 

Gulvnivå tillates ikke lavere enn kote + 520,2. 

Maksimalt tillate gesimshøyde er 4,5 meter og maksimalt tillatte mønehøyde er 6,5 meter over 

gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Der det er naturlig i forhold til terrenget kan hytter bygges med 
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underetasje innenfor samme høyder. Ved bruk av pulttak regnes uansett høyeste del av taket som 

mønehøyde. Hyttene skal ha takvinkel på maksimalt 30 grader. 

Hyttene skal bygges i tre, stein eller gråpusset murverk. Treverk skal være ubehandlet eller i mørke 

farger. Listverk skal ikke være i kontrastfarger, og taktekking skal skje med torv eller bordtak. Ved 

plassering av hytter skal det legges vekt på landskapstilpasning. Det kan etableres inntil to 

parkeringsplasser per hyttetomt langs fellesavkjørsel i hyttefeltet. Parkeringsplassene tillates ikke 

overbygget. 

3.1.3 Idrettsanlegg 

Alpinanlegg 

Området skal benyttes til alpinanlegg. Det tillates en teknisk oppgradering, terrengtilpasninger og 

skogskjøtsel i området etter søknad godkjent av kommunen. Det tillates oppført varmestue og 

toalettanlegg i tilknytning til alpinanlegget og turløype etter søknad godkjent av kommunen. 

3.1.4 Skiløypetrasè 

Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel i skiløype. Løypekjøring er tillatt.  

Skiløypa kan tilrettelegges for tekniske installasjoner i tråd med tekniske krav til anlegget. Skiløypa kan 

opparbeides med fast dekke i 9 meters bredde. Asfaltering tillates ikke. 

3.1.5 Vann og avløpsanlegg 

For renseanlegg ved Gullinghuset gjeld eigen reguleringsplan, plan-id 201405. 

3.1.6 Uthus/naust/badehus 

Naust 
Naust kan bygges i en størrelse på inntil BYA = 35 kvm, og en mønehøyde på inntil 5 meter. Naust skal 

ha saltak. Møneretning skal være i byggenes lengderetning, mot sjøen/bryggekant. 

Brygger 
Det kan oppføres enkle brygger i tilknytning til naustene ved Mosstøl. Bryggene skal oppføres i tre, ha en 

lengde på maks. 7 m og en størrelse på maks 15 m2.  

3.1.7 Kombinert byggje- og anleggsformål 
 

Allmennyttig/Forretning/Hotell/Fritidsbebyggelse 
I området kan det etableres en bebyggelse til ett eller flere av disse formål. 
Det stilles krav om detaljreguleringsplan for hele området før utbygging i dette området kan skje. I 

området tillates ikke frittliggende fritidsboliger. 

Planen skal vise/redegjøre for: 

• Fordeling av bebyggelsen innenfor de tillatte reguleringsformålene. 

• Utnyttelse og høyder 

• Bestemmelser om bygningers utforming, materialbruk i fasader og på tak. 

• Avkjørsler og parkering 

• Opparbeiding av internveger og transportkorridorer for friluftsliv, gangforbindelser, gangbro over 

fylkesvegen, parkering, felles uteareal (lekeplasser mv.) 

• Illustrasjonsplan og eller 3D modell som viser hvordan utbyggingen forholder seg til 

landskapskvalitetene i området. 

• Sol - og skyggeforhold 

• Andre relevante fellesanlegg 

• Uteområde til bruk for Gullingen leirskule 
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• Grøntstruktur, herunder ferdselskorridorer mellom leirskole og Mosvatnet 

 

Planen skal også ta stilling til eventuell kabling av høyspentanlegg i området, og eventuelle 

rekkefølgekrav for utbyggingen. 

Det skal utarbeides en formingsveileder i tilknytning til detaljreguleringsplanen. 

3.1.8 Vannforsyningsanlegg - o_BVF1   
 

Innenfor følgende område kan det etableres en produksjonsbrønn for drikkevannsforsyning. Området er 

offentlig. Følgende restriksjoner og påbud gjelder: 

a) Forbud mot all aktivitet som ikke er nødvendig for vannverkets drift.  
b) Brønnområdet skal inngjerdes. Inngjerdingen skal være inntil 20 x 20 meter med låsbar port.  

 
3.1.9 Vannforsyningsanlegg - o_BVF2   
 

Innenfor følgende område kan det etableres en produksjonsbrønn for drikkevannsforsyning. Området er 

offentlig. Følgende restriksjoner og påbud gjelder: 

a) Forbud mot all aktivitet som ikke er nødvendig for vannverkets drift.  
b) Brønnområdet skal inngjerdes med låsbar port.  

3.2 Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindriftsformål (§ 12-5 nr. 5) 

3.2.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for LNFR 
Området skal brukes til landbruksområde. Området kan bebygges med mindre driftsbygninger etter 

søknad godkjent av kommunen. Det kan tillates å etablere stier/ turveier i området etter planer godkjent 

av kommunen. 

Eksisterende stølsbygninger i områdene kan gjenreises i tilfelle brann og skade etc, etter søknad 

godkjent av kommunen. 

3.2.2  Friluftsformål 
Det er ikke tillatt å oppføre bygg og anlegg som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde.  

Mindre tilpasninger og utbedringer av eksisterende parkeringsplasser og evnt. andre anlegg i området 

kan tillates etter søknad godkjent av kommunen. 

«Det kan etter søknad etablerast gangstiar til hyttene, der dette kan gjerast utan at det fører til vesentlege 

negative konsekvensar for natur, landskap eller friluftsliv. Det skal helst skje etter samla plan for fleire 

hytter. Gangstiane kan grusast opp i ei maksimal bredde på 1,5 meter. Gangstiane kan ikkje nyttast til 

motorisert ferdsle, med unnatak av transport av anleggsmaskinar i samband med opparbeiding av 

hyttetomt, der dette elles måtte skje i terrenget. Kommunen kan krevja at gangstien blir fysisk stengd for 

motorisert ferdsel. 

Det kan etableres skibro over elva i tilknytning til eksisterende bro nederst i Stavastøldalen etter plan 

godkjent av kommunen. Ved søknad må en foreta en samlet og helhetlig vurdering av kjørebro, VA 

løsninger og skibro for å oppnå en mest mulig hensiktsmessig løsning. 

Beiting med storfe og hest er ikke tillatt innan område som Gullingen Utviklingsselskap as og Hjelmeland 

Tomteutvikling as disponerer. Beiting med småfe er tillatt. Nødvendige fysiske tiltak i forbindelse med 

beiting kan tillates etter søknad godkjent i kommunen. 
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Vanlig skogsskjøtsel tillates i området. Rydding av skog over en sammenhengende flate på over 2 daa 

kan skje etter søknad godkjent av kommunen. 

3.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

3.3.1 Offentlig trafikkområde 

Utbedring og utvidelse av eksisterende offentlige veger i området kan utføres etter tekniske planer 

godkjent av ansvarlig myndighet. Formålet omfatter også bruer som del av offentlig veg.  

Offentlige parkeringsplasser kan opparbeides etter tekniske planer godkjent av ansvarlig myndighet.  

Byggesøknad skal innehalda ein detaljert plan for utforming av veganlegget i horisontal- og vertikalplanet, 

som også skal godkjennast av Statens Vegvesen. 

3.3.1 Fellesområde 

Felles vegar 
I Stavastøldalen skal fellesveg ikkje vinterbrøytast innafor felles parkeringsplass nedst i dalen. 

Felles parkering 

Felles parkeringsplass FP1 og FP2 innen gnr 4/1 er felles for alle fritidsboligene innenfor område A. 

Felles parkeringsplass FP3 er felles for alle fritidsboligene innenfor område B.  

Fem prosent av plassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Øvrige områder for felles 

parkering er felles for Gullingen utviklingsselskap AS.  

Felles avkjørsel 
Felles avkjørsel FA1 er felles for alle fritidsboligene innenfor område A og område B innen gnr 4/1. Felles 

avkjørsler skal opparbeides iht. reguleringsplan og godkjent tekniske plan. Langs FA1 kan det etableres 

inntil to parkeringsplasser per hyttetomt. FA1 skal ha god terrengtilpassing, og omkringliggende 

vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Sideterreng skal dekkes med jord og beplantes med 

stedegen vegetasjon straks etter ferdigstilling av vegene.  

3.4 Grønstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

3.4.1 Grøntstruktur 

3.4.2 Turveg 
I område regulert til friområde rundt Mosvatnet og i Langeliløypa er det ikke tillatt med allmenn motorisert 

ferdsel. Løypekjøring tillates. Kjøring i forbindelse med næring kan tillates i områder hvor alternative 

traseer begrenses av topografiske forhold. Kjøring skal utøves på en skånsom og hensynsfull måte. 

Friområdet kan opparbeides med 5 meter trase. Asfaltering tillates ikke. Det kan etableres bruer eller 

kulvert ved kryssing over bekker og lignende der dette er nødvendig. Opparbeidingen kan skje trinnvis. 

Sti/ løype mellom fritidsbebyggelse 1, 2 og 3 på østsiden av Mosvatnet kan lyssettes etter plan godkjent 

av kommunen. 

Langeliløypa kan opparbeides til en akseptabel løypeprofil og en standard som tillater kjøring med 

løypemaskiner. Det kan tillates mindre terrenginngrep i forbindelse med drenering, kryssing av bekker og 

vanskelige terrenghindre. 

Utbedringer knyttet til sti/ løyper skal avklares med ansvarlig myndighet i forhold til kulturminner. Mindre 

avvik ved etablering av sti/ løype fra regulert friområde tillates. 
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3.4.3 Friområde 

3.4.4 Badeplass/-område 
Det kan etableres badeplass med tilhørende anlegg og fasiliteter. Det kan foretas en skånsom utskiftning 

av masser langs stranden for å bedre badefasilitetene etter søknad godkjent av kommunen.  

3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (§ 12-5 nr. 6) 

3.5.1 Småbåthamn 

Privat småbåtanlegg - sjø 

Det kan anlegges enkle brygger for kano og småbåter. Anleggene skal sikres og forankres forsvarlig etter 

teknisk plan godkjent av kommunen. 

Fjerning av masse for å oppnå nødvendig dybde kan tillates, men forutsetter søknad godkjent av 

kommunen. 

3.5.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

Motorisert ferdsel er ikke tillatt på Mosvatnet. Det kan etableres ledningsnett knyttet til vann- og 

avløpsanlegg i Mosvatnet. 

4. FØRESEGNER TIL OMSYNSSONER (§ 12-6, 12-7 OG 11-8) 

4.1 Faresone – Flomfare 

Innenfor områder regulert med flomfare tillates det ikke oppført nye bygninger. 

 

4.2 Sikringssone – Frisikt  

I frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

 

4.3 Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning – H120_ 

Forbud etablering av nye konkurrerende grunnvannsuttak. 

Bestemmelser som gjelder for i pkt. 4.3.2 gjelder også for pkt. 4.3.1, såfremt de ikke er innskjerpet. 

 
 
 
 
 
 
4.3.1 Restriksjoner for sikringssone H120_1 
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a) Forbud mot masseuttak både fra fastmark og fra strandsonen mot Mosvatnet. 
b) Forbud mot lagring og deponering av fòr (silo, lutet halm, rundballer osv.). 
c) Forbud mot bruk av sprøytemidler 
d) Forbud mot leirslagning 
e) Forbud mot lagring og opplastning av ved/tømmer. 
f) Forbud mot intensiv beitedrift, for eksempel kjøttfe. Normal beitedrift for småfe og  

storfe tillates. 
g) Det er krav om doble rørledninger for avløpsledninger. 
h) Forbud mot etablering av brygger/båthavn. 
 

4.3.2 Restriksjoner for sikringssone H120_2 

a) Forbud mot ny bebyggelse og nye veier. 
b) Utbetring av eksisterande veganlegg kan tillatast, men det må dokumenterast ved bruk av 

hydrologisk kompetanse at opparbeidinga ikkje medfører risiko for forureining av 
grunnvassførekomsten. 

c) Forbud mot deponering og lagring av alle typer løsmasser. 
d) Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen. Dette gjelder også gråvann fra camping eller 

fritidsbebyggelse. 
e) Forbud mot lagring av kjemikalier, olje og oljeprodukter. 
f) Forbud mot større masseuttak til kommersielt bruk.  
g) Forbud mot camping og oppstilling av bobiler. 

 
4.3.3 Restriksjoner for sikringssone H120_3 

a) Større terrenginngrep og aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende 
skal forelegges drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt 
konsekvensvurderes i forhold til grunnvannet. 

b) Det tillates ikke arealbruk som kan utgjøre alvorlige kilder til forurensning. Med dette menes 
eksempelvis avfallplasser, mellomlagring av kloakkslam eller andre masser, store lager av 
forurensende stoffer, bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen, store 
infiltrasjonsanlegg for avløpsvann etc. 

c) Forbud mot gravearbeider som medfører punktering av det tette aurhellelaget under 
myrmassene.  

d) Forbud mot nedgravde olje- og kjemikalietanker 
e) Forbud mot lagring av kjemikalier, olje og oljeprodukter 
f) Forbud mot ny bebyggelse og nye veier, med unntak av ny bebyggelse i planlagt hyttepunkt. 
g) Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen. Eksisterende og planlagt hytte kan tillates 

infiltrasjon av gråvann (bad- og vaskevann). 
h) Forbud mot masseuttak, gjelder både sand- og grus, samt torv/myrmasser. 
i) Forbud mot camping og oppstilling av bobiler. 
j) Forbud mot lagring og deponering av fòr (silo, lutet halm, rundballer etc.) 
k) Forbud mot bruk av sprøytemidler 
l) Forbud mot lagring og opplastning av ved/tømmer. 
m) Forbud mot intensiv beitedrift, for eksempel kjøttfe. Normal beitedrift for småfe og storfe 

tillates.  
n) Det tillates ikke framføring av avløpsledninger gjennom området.  

4.4 Angitt omsynsone – Bevaring Kulturmiljø  

Innen disse områdene skal kulturlandskapet vernes og holdes i hevd. Tradisjonelle stølshus skal tas vare 

på og evt. tilbakeføres ved istandsetting. Det skal ikke settes i gang tiltak eller etableres anlegg som 

endrer landskapets art eller karakter. Områdene kan nyttes til beiting, men skjøtsel av vegetasjon og 

terreng skal skje i samråd med kommunen. Det kan etableres gjerde knyttet til beiting i området. 
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4.5 Bandlegging etter lov om kulturminne  

Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området. Eventuelle tiltak innenfor 

området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§3 og 8. 

Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring. 

5. REKKJEFØLGJEFØRESEGNER  

Før brukstillatelse blir gitt i de områder som er detaljert i denne planen, skal det opparbeides 

parkeringsplasser og renovasjonsanlegg som tilfredsstiller kravet i denne plan.  


