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krav til utforming er en utfyllende del av reguleringsbestemmelsene for Stølslie III. Den skal ivareta planens
ner i planlegging og utbygging og sikre at feltets karakter og kvaliteter ivaretas etter ferdig utbygging.

et overordna mål å gi bebyggelsen et uttrykk som knytter sammen ulike boligtyper og fellesanlegg og som gir hele
t et helhetlig preg. Dette gjøres ved felles krav og retningslinjer for takform, material- og fargebruk, vinduer og
ng, osv.
III skal være et foregangsfelt når det gjelder helhet, utforming og energibruk. De estetiske verdiene skal ivaretas h

at du som skal bo i Stølslie III på Beitostølen skal være litt stolt over at du bor nettopp der. Vi tror at et helhetlig p
kt på estetikk, vil gi økt trivsel og høyere verdi på den enkelte eiendom på sikt. Dette vil komme alle til gode og det
du som skal bygge bidrar til dette.

blått felt er reguleringsbestemmelser vedtatt i kommunen, og er juridisk bindende for husbygger.
ret som står foran finner du igjen i reguleringsbestemmelsene. Tekst utenfor den blå ramma er ment for å utdype o
det som står inne i ramma, og er beskrivende og retningsgivende. Vi vil oppfordre til at også det som er beskrivend
nde følges når du skal bygge deg hus.




om byggeløyve sendes Øystre Slidre kommune. Ved behandling av byggesøknad vurderer kommunen om bygget e
r med reguleringsbestemmelsene og bruker ”Krav til utforming av bygg i Stølslie III” som støtte for dette.

nlegging og plassering av bygg er det viktig å tenke på at du får til gode uteplasser både morgen, ettermiddag og k
erer bygget midt på tomta kan gi dårligere utnyttelse av grøntarealet, enn om du plasserer bygget opp mot et hjørn

ssering av bygget på ei side av tomta vil det sammenhengende grøntarealet oppleves som mye større enn om bygg
midt på.

nsplanen skal gi et inntrykk av hvordan tomta skal se ut etter bygging og opprydding. Den skal inneholde bygg, vei
ng og tre som skal tas vare på.





















 









 

  



























































 







 

DIGSTILLELSE
iktig av hensyn til naboene, at utearealene raskt blir pynta opp. I kjøpekontrakten skal kjøper forplikte seg til å hold
assene ryddige i byggeperioden og så snart denne er avslutta skal tomta og området rundt bygget pyntes og rydde
ed det menes at byggematerialer skal stables opp eller fjernes og at uteområder såes til.

PERS ANSVAR
ertakelse er kjøper ansvarlig for at boligen og tilhørende utearealer vedlikeholdes og at eventuelle endringer skjer i
stemmelse med reguleringsbestemmelsene og ”krav til utforming av bygg i Stølslie III”.

 



VERSELL UTFORMING
ønskelig at så mange hus som mulig i Stølslie III er bygd med tanke på å gjøre det lett for folk med fysiske
nshemninger å finne seg til rette. Derfor oppfordres husbygger til å tenke på universell utforming når huset planlegg
t er ikke krav om at bygget skal bygges med universell utforming. Datablad 220.300 og 220.320 er utgitt av SINTEF
sk, og viser eksempler og løsninger for universell utforming og følger med som vedlegg. Tanken er å bevisstgjøre o
e deg som skal bygge til å tenke på dette allerede i planleggingsfasen, og finne gode løsninger tilpassa livets forskje

t grep man kan gjøre er å ha inngangen, et bad og et stort soverom på samme plan som stue og kjøkken. I tillegg
g å utforme inngangsparti/ innganssone slik det er lett å ta seg inn i huset med lite nivåforskjeller og terskler.










































 



RGITILTAK
med nasjonale retningslinjer vil også Øystre Slidre kommune og grunneier være med på å redusere det totale
orbruket. Ett bidrag til dette er å redusere energiforbruket i nye hus med rom for varig opphold, og å legge til rette
fornybar energi. I de nye byggeforskriftene TEK 07 har staten gjort ei innskjerping av krav til bygningens isolerings
krav om at ca halvparten og minimum 40% av energibehovet til romoppvarming og varmtvann, skal kunne dekkes
iv energiforsyning.

e har vi valgt å gå enda litt lenger og legger til rette for at hele feltet skal varmes opp av miljøvennlig bioenergi bas
. Det bygges en felles fyringssentral og det legges ut fjernvarmerør til hver enkelt tomt som skal kunne dekke
ens behov for oppvarming av rom og varmtvann. For å få dette til å fungere tilfredsstillende forutsettes det at alle
viss størrelse knytter seg til anlegget. Se eget vedlegg, evt nettsidene www.stølslie.no for mer informasjon.




























GER
bygningene til å ”snakke sammen”, passe inn i terrenget og skape en helhetlig stil, skal alle yttervegger og vindski
mørke farger, det vil si svart, brun eller mørk brun, grå, mørk grå eller nyanser mellom disse. Farge på bygninger o
er er den viktigste faktoren for at ikke Stølslie III skal være et område som blir lett i øyenfallende fra andre områder
ølen.










 







 





























illat med saltak, pulttak eller gjerne en kombinasjon av disse. Vi er glade for at kommunen åpnet opp for pulttak fo
r rom for bygninger med moderne arkitektur. Spir opp fra mønet er ikke lokal tradisjon og det oppfordres til å unng

ng og materialvalg på taket har mye å si for hvordan huset tilpasser seg bygningene og terrenget rundt. I tillegg er
r hvordan både enkelthus og hele Stølslie III vil ta seg ut på avstand. Dette er bakgrunnen for de valg av takmater
gjort. På Beitostølen ser vi at de byggeområdene som glir best inni naturen er de med mørke farger og torv og skife
erfor er det lagt opp til torv, skifer og valdresshingel som taktekkingsmaterialer. Fargene vil variere mellom grønt o
man unngår både plater og rød tegelstein.









  

 
   




 
 

 




 












 











 
































 


 
 

 





 







 



















 















































ERVEGGER
g kledning kan bestå av tre, glass eller stein. Det er ønskelig at ytterveggene har stående panel som er tilpassa det
oniske uttrykket på huset. For alle bygninger gjelder det at liggende panel ikke skal benyttes.
er en noen eksempler på ytterkledning:
r- og underligger med smal eller brei overligger
a panel med enkle profiler
el som er skåret med stokken, det vil si at den er bred i den ene enden og blir smalere mot den andre og at denne
l hverandre.
-laft med stående panel.
a hus der stokkene er svilla og ikke rundtømmer.
en er svilla, vil si at tømmerstokken er skåret på to sider slik at den ikke er sirkelforma.
kke ønskelig med for mange og for store utskjæringer på bygningene. Dette gjelder spesielt vindskiene.



























 

 






































DUSÅPNINGER
skal tilpasses bygningen, men for husbygger er det enda viktig å tilpasse vinduene til rommet innenfor. Det er lagt
e muligheter for moderne arkitektur og at bygningene skal kunne ha et moderne uttrykk. Store vinduer og vinduer p
assene, vil kunne ta mye natur og lys med inn i bygget og skape spennende effekter inne. Det er stort sett innendø
pholder seg når man er hjemme, og det er minst like viktig å ha fokus på lys utefra og inn, som at bygget skal ha e
essig fasadeuttrykk. Som arkitektene sa det: 
 


 
  



 









  

















SSERING OG TILPASSING AV BYGG PÅ TOMTA
etningen på tomta fastsetter hovedmøneretningen på hovedbygget. Det viktig at bygg tilpasses tomta og ikke omv
ng av bygg vinkelrett på høydekotene gir i mange tilfeller mer følelse av luft og lys inn mellom byggene og det ivare
bedre for byggene bak. Husbygger bør da tenke hvilke plassering som gir best forhold for uteplasser, ly, utsikt og
ld.
g av bygg anbefales for å oppnå bedre tilpassning av bygg til tomta.



 















 





 

  



























  



























RENGINNGREP
fordres til at terrenginngrep blir gjort så skånsomt som mulig og at mest mulig av stedlig vegetasjon tas vare på.
å tegnes slik at det passer inn på tomta og ikke motsatt, at tomta tilpasses et ferdig bygg. For å unngå skjæringer o
kjeller høyere enn 2 meter bør bygga trappes nedover i hellinga, slik de glir godt inn i terrenget. Det er spesielt vik
get ligger på tvers av høydekotene.








 
 












 
 

















 





















 














 



 


ARING AV TRÆR PÅ TOMTA
fordres til å ta vare på vegetasjon og trær, spesielt furutrær, og derfor skal
vmerkes på situasjonsplanen.











































RSTØTNINGSMURER
   












2.11 UTFORMING AV LEILIGHETSBYGG
Det er utbyggers intensjon og mål at bygg innafor samme område skal tilpasses terr
og ha variasjon i fasadeuttrykk. Bygga skal harmonere med hverandre men ikke væ
like. Bygga skal plasseres i klart definerte grupper eller tun i samsvar med situasjons

NYTINGSGRAD, BOENHETER OG PARKERING
edel kan være med å finansiere husbygginga, og derfor er det lagt til rette for at hver tomt ha en utleiehybel.
ngsplass på overflata skal regnes inn i bebygd areal på tomta, BYA. Hvis tomta har er 1000 kvm og %BYA er 20% k
areal, altså fotavtrykket til bygg og parkering, dekke 200 m2 av tomta.
 
 









 







  
  









 

 





 










 

   

 












 

 






 






 















  

TERDØRER OG INNGANGSSONE
fordres til å tenke universell utforming ved planlegging av inngangssone, at disse ut utformes med tanke på
brukere, rullatorer og andre med fysiske funksjonshemninger. Det bør være lett å ta seg fram og inn i huset.

TENNER


























 
 












 







 
  




















ERDER
e kan gjerdes inn og de gjerdene som er historisk mest riktig å bruke på Beitostølen er gjerder av trevirke. Fra gam
kigard av kløyvd skived, hongard, stegning, stakitt og murer av naturstein mest brukt.
     




 
 











  
 



 






 









STKASSER OG SØPPELDUNKER
fordres til å lage en helhetlig utforming av postkassestativ og et enkelt og ryddig oppsett på søppeldunker i Stølslie
ng av dette er velforeningens ansvar.

KEPLASSER OG FRILUFTSOMRÅDER
elforeningenes oppgave å drifte og vedlikeholde lekeplasser etter at de er opparbeida.
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Reguleringsføresegner for Stølslie III, B.64
Siste oppdatering: 2009-01-20
Eigengodkjent i sak KS 10/09 den 12.02.2009
Reguleringsplanen for Stølslie III viser område med desse reguleringsføremåla:
PBL § 25.1.1 Byggjeområde
• Bustader
PBL § 25.1.3 Trafikkområde
• Kjøreveg
• Annan veggrunn
• Gang-/sykkelveg
• Busshaldeplass
PBL § 25.1.4 Friområde
• Turveg
• Leikeareal
PBL § 25.1.6 Spesialområde
• Klimavernsone
• Frisiktsone veg
• Trafostasjon
• Anna spesialområde – snødeponi
• Privat veg
Rekkefølgjeføresegner
1. Det vert høve til frådeling av inntil 10 tomter før desse rekkjefølgjeføresegnene trer i
kraft.
2. Veg, vatn og avløp og leikområdet skal vere ferdig utbygd innafor aktuelt
byggeområde (B2, B3, osb) før det blir gitt løyve til bygging på tomtene. Leikområdet
skal vera rydda og grovplanert med tanke på ballspel.
3. Hovudinfrastrukturen skal vere omsøkt og godkjent før det blir gitt løyve til frådeling
og bygging innan planområdet.
4. Hovudinfrastrukturen omfattar også passeringslomme langs Rv.51, Veg 4 og snuplass
for buss. Statens vegvesen skal i denne prosessen godkjenne alle planar og styre
utbygging av tiltak som rører ved og inntil Rv .51 eller offentleg gang- og sykkelveg
langs Rv. 51. Passeringslomme langs Rv. 51, Veg 4 og snuplass for buss skal vere
ferdigstilt før det vert gjeve byggeløyve for meir enn 15 bustadtomter innan
planområdet.
5. Omarbeiding av Okshovdvegen til gang- og sykkelveg innan planområdet sin
regulering skal vere ferdigstilt før det blir gitt løyve til frådeling og bygging av meir
enn 20 bueiningar til bustader.
6. Tomt B5-1 skal nyttast som massedeponi og riggplass i byggetida.
PBL § 25.1.1 Byggjeområde
Generelt
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senterlinje Veg 1. Byggegrense mot Veg 2 og 3 er 10 meter. Byggegrense mot Veg 4
er 12 meter. I område B2 kan det byggast rekkehus inntil nabogrensa mellom tomtene.
Elles gjeld plan- og bygningslova § 70 for plassering av bygg.
20. Det skal opparbeidast minimum 1,5 parkeringsplassar pr. bueining med inntil 4
sengeplassar og 2 parkeringsplassar pr. bueining med 4 sengeplassar eller meir. For
hyblar i einebustader skal det opparbeidast ein parkeringsplass. Parkeringsplassar i
byggeområde skal inkluderast i BYA. Ein parkeringsplass vert å rekne som 18 m2
BYA, utandørs parkeringsplass vert rekna med i BYA for tomta.
21. Garasjar, uthus og anneks i planområdet skal ha maksimal mønehøgd på 5,0 m og
maksimal gesimshøgd på 3,0 m.
22. Største høgde på grunnmur er 0,8 meter. Det er ikkje høve til å bygge underetasje.
23. Alle bygg over 50 m2 BRA med rom for varig opphald skal tilretteleggast for
vannbåren fjernvarme.
Byggjeområde for rekkebustader, B2
24. Ved byggemelding av fyrste bygg i B2 skal det følgje med bindande situasjonsplan for
heile B2.
25. Utnyttingsgraden kan maksimalt vere BYA = 35%.
26. Mønehøgde på bustadhus kan maksimalt vera 9,0 meter over gjennomsnittleg planert
terreng. Maksimal gesimshøgde kan vera 6,0 meter over gjennomsnittleg planert
terreng.
Byggjeområde for bustader, B3-B5
27. Utnyttingsgraden kan maksimalt vere BYA = 20%, avgrensa til BYA=280 m2.
28. Mønehøgde på bustadhus kan maksimalt vera 9,0 meter over gjennomsnittleg planert
terreng. Maksimal gesimshøgde kan vera 6,0 meter over gjennomsnittleg planert
terreng.
PBL § 25.1.3 Offentlege trafikkområde
29. Offentleg kjøreveg, riksveg 51, er regulert med T-kryss og passeringslomme for
sørgåande trafikk ved avkjørsle til Veg 1. Kryssing mellom gang- og sykkelveg langs
riksvegen og Veg 1 skal utformast med tanke på universell utforming.
30. Planlagt samleveg, Veg 1, er regulert med reguleringsbreidde 12 m. Vegbreidd med
skulder for veg 1 er 6 meter.
31. Eksisterande kjøreveg Okshovdvegen vert delvis regulert til gang- og sykkelveg.
Opparbeidd breidde er 3 meter med skulder, reguleringsbreidd er 5 meter. Denne skal
utformast med tanke på universell utforming med unntak av der stigningstilhøva i
terrenget gjer dette umogeleg.
32. Arealet mellom kjøreveg og gang-/sykkelveg er regulert til annan veggrunn, med
føremål flomgrøft. Regulert breidd inntil 4 meter.
33. Tilkomstvegen Veg 4 har regulert vegbreidd 12 meter og vegbreidd med skulder er 6
meter.
34. Busshaldeplassen er areal avsett for rundkjøring med buss i samband med m.a.
skuleskyssordninga.
PBL § 25.1.4 Friområde
Turvegar

35. Områder regulert som turveg er trasear der det skal vera høve til å etablere stigar for
enklare kommunikasjon internt i bustadfeltet. Turvegane kan ikkje stengjast med
gjerder eller anna hinder.
Friluftsområde/område for leik
36. Rundt områda merka ”Leik” på plankartet kan det opparbeidast naturleikeplass,
sandkasse, huskestativ og sitjeplassar, og det kan leggjast til rette for aktivitetar som til
dømes ”hytte” -bygging og aktivitetsløyper. Dette må ikkje plasserast slik at det kjem i
konflikt med skiløype vinterstid.
37. Innan ”Leik” - området kan det opparbeidast ei ball-løkke med storleik på inntil 25x30
m2 .
38. I friluftsområda kan det leggjast nødvendig infrastruktur i bakken
PBL § 25.1.6 Spesialområde
Klimavernsone
39. Klimavernsonene i planen har som føremål å verne bussplassen mot støy og innsikt frå
Rv. 51. Trevegetasjon skal ikkje fjernast med mindre dette har som føremål å tynne
for å betre høgde-tilveksten.
Frisiktsone
40. Frisiktsone ved avkjørsle frå riksvegen er i samsvar med Vegnormal 017, 10x84 m. I
sikttrekanten skal vegetasjon og anna som hindrar sikten fjernast.
Trafostasjon
41. Område er sett av til trafostasjon for området. Byggegrense mot areal avsett til
etablering av transformatorkiosk er 5 meter.
Anna spesialområde – snødeponi
42. Innan områda avsette til snødeponi kan snø frå vegnettet inntil leggast opp.
Deponering av andre typar masser og avfall er forbode.
Privat veg
43. Det vert nytta reguleringsføremål privat veg for Veg 2 og Veg 3, då desse ikkje skal
under kommunal drift og vedlikehald.
44. Tilkomstvegane Veg 2 og Veg 3 har regulert vegbreidd 8 meter og køyrebreidd 4
meter.

Dersom det ved tiltak i marka vert funne automatisk freda kulturminne,
skal arbeidet straks stansast i den grad det rører ved kulturminna eller sikringssona kring dei
på fem meter, jf lov om kulturminne § 8. Melding skal snarast sendast til
kulturminnestyresmaktene i Oppland fylkeskommune slik at vernestyresmaktene kan kome på
synfaring og ta stilling til om tiltaket kan halde fram og eventuelt vilkåra for dette.
**********
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Egne notater

Egne notater

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling
§ 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen.Avslutningsvis gis også en kort oversikt
over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve
kopi av budjournalen i anonymisert form.

2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
3. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum,
budgivers navn, adresse, epostadresse, telefonnummer osv. bør et
bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering,
salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler
før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal
ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer
regnet fra siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til,
så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og
øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som
diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis
med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle
budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til
megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig.
Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer
frem i tide er større enn ellers.
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10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde.
Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter.
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet
i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem
til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av
selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en
annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for
eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det
foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid
aksepteres av kjøper.

Stølslie III

42

På DnB NOR Eiendoms
nye hjemmeside kan du
se boligen igjen og igjen
i fullskjermvisning. Kjekt
når du ikke finner prospektet eller ikke husker
alle detaljene fra visningen. Og vil du dele din
begeistring med familie
og venner er det bare
å sende en lenke. Den
begynner med

dnbnoreiendom.no

