
Bestemmelser til bebyggelsesplan nr. 20020003 1

PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER 
BEBYGGELSESPLAN GAGGAVANN VEST 

BYGGEOMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE IFLG. PBL 
§ 25, 1. LEDD NR. 1 

 
 
Dato:       
Dato for siste revisjon:   06.01.04 
Dato for egengodkjenning:   15.05.02 
 
 
PLANBESKRIVELSE 
 
1. BELIGGENHET – STØRRELSE – ADKOMST 

Planområdet ligger på statsgrunn ved Gaggavann ca. 5 km sørøst for Skoganvarre. 
I kommuneplanens arealdel er området gitt avgrensing for hyttebygging. I sør og sørøst 
grenser området til regulerte hyttefelt Gaggavann 1 og 2 med bebygde hyttetomter øst for 
Luostejohka. Innenfor planområdet er det en bebygd hytte. 
 
Størrelse: 
Planområdet er på ca. 6400 m2. Det er planlagt 26 nye hyttetomter i planområdet. 
 
Adkomst: 
Parkering for biler skal skje på parkeringsplass sørvest for feltet med adkomst til fots på 
stier over høyden. 
Det går en scooterløype på Gaggavann, men ingen løyper er direkte tilknyttet hytter i 
Gaggavann Vest. 
 

2. TERRENGFORHOLD – HYTTEPLASSERING 
     Området for hytter ligger i skrånende terreng med løv- og barskog. Området går fra                         
     vannkanten opp mot høyden. Høydene vest for hyttene holdes fri for hytter, fordi hytter her     
     ville bli svært synlige. 
     Ved utplassering av hyttetomtene er det tatt hensyn til at hyttene skal være minst mulig    
     synlige for hverandre. De fleste hyttene vil få utsyn til Gaggavann, de på toppen vil ha 
     utsyn mot Luostejohka og det etablerte hyttefeltet i sør/sørøst. 
 
3. VANNFORSYNING – STRØM 
     Vann hestes fra Gaggavann om sommeren. Strøm forutsettes ikke innlagt. 
 
Det vises ellers til byggebestemmelser for området samt til bestemmelser i festekontrakt.  
 
 
 
BESTEMMELSER 
 

§ 1 
Disse bestemmelsene gjelder for bebyggelsesplan Hytter i Gaggavann Vest. Området for 
hyttebygging er avmerket i kommuneplanens arealdel. 
 

§ 2 
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Hyttetomter er markert i terrenget med nummererte peler. På hver tomt kan det settes opp en 
hytte i en etasje. Hems i hytta tillates, innenfor tillatt takvinkel jfr. § 4. Hytta skal plasseres 
slik at avmerket pel for tomta kommer innenfor hyttas yttervegger. 
 

§ 3 
Maksimalt omfang av bebyggelse (hytte og uthus) skal være 80 m2. Uthus skal ikke overstige 
25 m2. Det tillates kun to bygg på hver tomt. Utedo kan komme i tillegg. 
 

§ 4 
Hytta skal ha saltak med takvinkel 18 – 34 grader. Høyden på grunnmur/peler skal normalt 
ikke overstige 60 cm. Mønehøyden må tilpasses terrenget, og skal ikke overstige 5 m målt fra 
toppen av grunnmuren. 
 

§ 5 
Hytte og uthus skal oppføres i tre og males/beises i farger som ikke bryter med omgivelsene. 
Uthus skal tilpasses hytta med hensyn til materialvalg, form og farge. 
 

§ 6 
Utedo eller biologisk do skal benyttes. Utedo skal ha en avfallsgrop på minst 1 m dybde, og 
grop skal skjermes for innsig av overflatevann. Doavfall graves ned på en slik måte at det ikke 
medfører forurensing av drikkevann, og minimum 100 m fra vann/bekk. Ved bruk av 
prefabrikkert do, skal det benyttes SFT-godkjent type. 
 

§ 7 
Vann tillates ikke innlagt. Dersom den enkelte fester vil legge inn vann, må dette godkjennes 
av bygningsmyndigheten i hvert enkelt tilfelle. 
 

§ 8 
Mindre vesentlige unntak fra byggebestemmelsene kan, når særlige grunner foreligger, tillates 
av Planutvalget innenfor rammene av bestemmelser i Plan- og bygningsloven. 
 
 


