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REGULERINGBESTEMMELSER 

Reguleringsbestemmelsene sist revidert:  30.05.2022 
Tilhørende plankart er sist revidert:    11.02.2022 
Endret før offentlig ettersyn, jf. vedtak kst 16.06.2022 sak 69/22 
Endringer etter offentlig ettersyn er merket med rød skrift. 
Godkjent av kommunestyret: 
  
 
GENERELT 
 
Planområdets avgrensning er vist i reguleringsplankartet datert 11.02.2022 og utgjør totalt 
31,3 daa. 
 
Planområdet er regulert til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG;         

• Fritidsbebyggelse   - Fritidsleiligheter  
• Hotell / overnatting- Hotellbygg og andre næringsbygg som støtter opp under 

hotelldrift 
 
 
1 FELLESBESTEMMELSER 
1.1  Terrengtilpasning 

Det tillates inngrep innen hele planområdet, men eksisterende vegetasjon skal 
revegeteres der det gjøres inngrep, slik at hovedpreget av landskapet videreføres etter 
at ny bebyggelse er oppført. Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at 
skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal forsøkes bevart, 
utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger med parkeringskjellere, 
adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder mv. Traséer for ledninger og kabler som 
ikke kan legges langs veger.  

 
 Det tillates ikke terrenginngrep utenfor planområdet. 
 
1.2 Vann- og avløpsledninger 

All ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. 
 
1.3 Energi 

Alternative metoder for oppvarming skal vurderes og beskrives i forbindelse med 
søknad byggetillatelse. Det skal tilstrebes energiløsninger som er energibesparende. 

 
1.4 Byggesøknad 

Byggesøknad skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomst, ny og 
eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Byggesøknad skal vise bebyggelse på kart og i snitt den delen av 
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tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, 
parkeringsareal og ledningstraséer), samt plan for bevaring av eksisterende vegetasjon. 
Søknaden skal også vise håndtering av overvann. 

 
1.5 Klima og miljø 

Det settes krav om utarbeidelse av plan for klima- og miljøtiltak ved utbyggingen, 
klima- og miljøtiltaksplan – (KMP). Denne skal vise hvordan prosjektet skal bidra til å 
nå målene om klimagassreduksjon i 2030. KMP skal synliggjøre en stipulert årlig 
reduksjon av klimagassutslipp for å nå målene iht klimalovens § 3. Planen skal ta 
utgangspunkt i dagens praksis og bygging (referansebygg) mht. klimagassutslipp. 
Klimagassreduksjon beregnes utfra tidslinjen med årlige klimagassreduksjoner, iht. 
KMP, etter tidspunkt for ferdigstillelse av tiltaket. Ved gjennomføring av utbygging 
skal tiltak for klimagassreduksjon, beregnet iht. NS3720, vise klimagassreduksjon ved 
igangsetting av tiltaket og faktisk utslipp, «SOM BYGGET» ved 
ferdigstillelsestidspunkt for bygget/tiltaket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell/illustrasjon viser fordeling av CO2 utslipp presentert i rapport 2021 fra 
FutureBuiltZERO. 

 
 
1.6 Utendørs belysning 

Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset har en intern funksjon 
uten å påvirke omgivelsene. 

 
1.7 Overskuddsmasser – deponi eller massebalanse  
 Det skal i plan for utbygging beskrives håndtering av masser, massebalanse og behov  
  for deponering av masser. 
 
1.8 Renovasjonsanlegg og høyspenningsanlegg  
 

Innenfor planområdet skal det tilrettelegges for funksjonelle renovasjonsløsninger for 
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både fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet. Etablering av renovasjonsløsning for 
fritidsbebyggelse skal skje i dialog med GLØR. 

 
Høyspenningsanlegg skal sikres forskriftsmessige. Plassering skjer i samarbeid med 
nettleverandør. 

  
1.9 Gjerde 

Det tillates kun inngjerding av områder for å hindre beitedyr til områder og soner  
  der det er spesielle hygienekrav som f.eks. områder for matservering, varemottak mv.  
  Tiltaket er søknadspliktig. 
 
1.10 Solceller 

Solcellepanel som er integrert i tak og/eller fasader tillates. Solcellepanel på tak skal ha 
samme helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.  

  
2 BYGGEOMRÅDER 
 
2.1 Byggeområde for fritidsbebyggelse - fritidsleiligheter 
 

Området for fritidsbebyggelse utgjør totalt 14,7 daa.  
Området er delt i to delområder; F1 (8,9 daa) og F2 (5,8) daa.  

 
Utleie tillates innenfor F1 og F2. 

 
2.1.1  F1 – fritidsbebyggelse med eksiterende leiligheter: 

På tomt F1 tillates det bygget inntil 50 fritidsleiligheter i 5 bygningskropper. 
Bebyggelsen har fått benevningen B1, B2, B3, B7 og B8 i reguleringsplanen.  

 
Det tillates bygget inntil 1003 meter over havet på bygg B7 og B8. Øvrig bebyggelse 
skal trappes i terrenget. 

 
Det tillates bygget inntil 2 etasjer over parkeringskjeller. Byggene skal ha saltak. 

 
BYA skal maksimalt være 90 % på F1. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.1.2  F2 – fritidsbebyggelse for nye leiligheter: 

På tomt F2 tillates det bygget inntil 30 fritidsleiligheter i 2 bygningskropper. 
Bebyggelsen har fått benevningen A1 og A2 i reguleringsplanen.  

 
Det tillates bygget inntil høydekote 1012 meter over havet på bygg A1 og inntil 
høydekote 1008 meter over havet på bygg A2.  

 
Byggene kan maksimalt ha 3 etasjer over garasjekjeller. Byggene skal trappes i  
terrenget og ha saltak. 

 
BYA skal maksimalt være 80 % på F2. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 
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2.2 Byggeområde for Hotell/Overnatting 

Området som er regulert til Hotell/Overnatting er regulert til tre tomter HO1, HO2 og 
HO3. HO1 er hotelltomten som er regulert til Hotell med tilhørende formål og 
fasiliteter. Denne tomten utgjør 12,4 daa. I tillegg er det regulert en tilsvarende tomt 
HO2 på 2,7 daa. HO3 er på 1,5 daa. 

 
2.2.1 HO1 – Hotelltomten til Pellestova:  

På hotelltomten tillates det bygget hotell og andre typer forretningsmessige formål som 
styrker hotellformålet på Pellestova; eksempelvis restauranter, slakteri, kafè etc.  

 
Tomten kan tilrettelegge for parkeringsplasser, aktiviteter og utearealer som tjener 
hotellets formål.  

 
På hotellet tillates det bygget inntil høydekote 1000 meter over havet.  

 
BYA skal maksimalt være 90 % på HO1. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.2.2 HO2 – Garasjetomten 

På denne tomten står det i dag en garasje for løypekjøremaskiner, brøyteutstyr mv. 
Tomten kan benyttes til lagring, parkering mv. Det tillates etablert 
renovasjonsløsninger her for fritidsbebyggelse og for hotellet tilhørende 
næringsvirksomhet.  
BYA skal maksimalt være 80 % på HO2. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.2.3  HO3 – Nytt hotellbygg 

Innen HO3 tillates det bygget hotellbygg inntil høydekote 1000 meter over havet.  
Byggene kan maksimalt ha 3 etasjer over garasjekjeller. Byggene skal trappes i 
terrenget og ha saltak. BYA skal maksimalt være 90 %. Parkering på bakkenivå 
medregnes i BYA.  

 
 
2.3  Arkitektonisk utforming – farger mv 

Det skal benyttes materialer og farger tilpasset natur og tradisjon, som tre, naturstein, 
skifer og torv. Det tillates større glass og vindusflater, der dette bygger på kvalifiserte 
og helhetlige arkitektoniske vurderinger. Alle nye tiltak skal bygge på helhetlige 
vurderinger av arkitekter. 

 
Hovedfargen på bebyggelsen skal være mørke jordfarger. Omramming rundt vinduer 
og dører, vindskier og rekkverk på terrasser skal ha farge som harmonerer med det 
øvrige helhetlige. Hoveduttrykksformen på alle bygg skal være saltak, og materialbruk 
på tak skal tekkes med torv, tre, skifer eller annet materiale med mørke og matt farge 
eller overflate.  

 

 
3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
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3.1 Renovasjon  
Før ny fritidsbebyggelse kan tas i bruk skal det være etablert en godkjent 
renovasjonsløsning for fritidsbebyggelsen innen planområdet. Løsningen skal være 
godkjent av GLØR.  

 
3.2 Parkering  

Hver fritidsleilighet skal minimum ha en parkeringsplass hver. Disse skal bygges som 
parkering under bakkenivå. Gjesteparkeringsplasser og av-/påstigningsplasser kan 
legges på bakkenivå. 
Parkeringsplassen som er regulert på Hotell/overnatting skal benyttes som 
gjesteparkering og som parkeringsplass for hotellets gjester, inkludert Pellekroa, 
Slakteriet mv.   

 
3.3 Overvann 

Før det gis byggetillatelse skal det være redegjort for hvordan overvann fra ny 
bebyggelse blir håndtert på egen tomt.   
Alt overvann skal ivaretas på egen tomt og overvannsanlegg dimensjoneres for 200-års   
flom + 40 % klimapåslag. 

 
 
3.4  Utbyggingsrekkefølge 

Utbygging til næringsformål innenfor HO3 skal være utført eller igangsatt før det gis 
igangsettingstillatelse for fritidsleiligheter innenfor F2.  

 
Det kan ikke gis ferdigattest innenfor F2 før nytt hotellbygg innenfor HO3 har mottatt 
ferdigattest. 

 
 
 
 
Tillegg til reguleringsbestemmelsene etter plan- og bygningsloven: 
 
 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i området blir funnet automatisk freda 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune 
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

 
 
 
 


