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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN 

FOR  

Straumen hytteområde  
 

Furudal Statsallmenning i Namdalseid kommune 

 

 
 

Reguleringsområdet 

§ 1 

 

Grensene for det regulerte området, og dermed bestemmelsenes virkeområde, er lagt inn 

på reguleringskartet.  

 

Byggeområde 

§ 2 

Hytter 

I byggeområder for fritidsbebyggelse, vist nummerert som 1- 54 kan det føres opp 48 

nye hytter.  

Oransje, nummerert påle viser tomtas plassering. Hytta skal bygges slik at pålen blir 

liggende innenfor byggets grunnflate og med møneretning som vist på plankartet. 

Detaljstikking skal skje før byggestart.  

For eksisterende bebyggelse(A-P) gjelder det at utvidelse av bebygget areal ikke skal 

foregå i retning mot vatnet. 

Bebyggelsen kan bare oppføres i én etasje. Utnyttingsgrad er 100 m2 T-BRA, herav 

eventuelt separat uthus inntil 25 m2. Det kan maksimalt oppføres 1 hytte og 1 uthus pr 

feste eller bruksnr.  Lokalisering av uthus avgjøres etter vurdering av de stedlige forhold 

av bygningsmyndighetene i samband med byggesaksbehandlingen. Eventuelt separat 

uthus skal plasseres nært hytta under hensyntagen til sikt, nabotomter og øvrig ferdsel. 

 

§ 3 

 

Byggene skal legges i best mulig harmoni med terrenget omkring.  

Utforming og fargevalg må underordne seg naturpreget i området.  

 

Største pelehøgde er 30 cm i flatt terreng og 70 cm i hellende terreng.  Rafthøgde skal 

ikke overstige 2,3 m og mønehøgde ikke overstige 5,0 m  

Vedlagt byggesøknad skal følge snitt/profil som viser byggets plassering i forhold til 

terrenget med høgde over bakken. 

 

Tak skal utføres som saltak med helling mellom 22o og 30o. 

 



Taktekking og fasader skal ha matt og avdempet farge. Uthustak skal ha samme form og 

helling som hyttetaket, og mønet enten være parallelt - eller danne rett vinkel med 

mønet på hytta. 

 

§4 

Båtopplag/Naust: 

Bebyggelsen i naustområdene skal gis ei utforming og et fargevalg som underordner seg 

naturpreget i området.  

 

På N1 kan settes opp inntil 15 dobbeltnaust, det kan også settes opp et felles uthus for 

oppbevaring av utstyr til båtene. 

Her kan settes opp dobbeltnaust som: 

1. skal oppføres i laft eller som bindingsverk med kledning av liggende 

villmarkspanel.  

2. utrustes med torvtekte saltak med takvinkel 22
0
 og røsting mot stranda.  

3. får følgende ytre maksimumsmål: 1,2 m gesimshøgde, 6,0 m lengde og 4,0 m 

bredde. Utnyttingsgrad  24 m2 T-BYA 

4. ikke tillates utrustet med vindu. 

 

På N2 kan settes opp naust/vinterlagringsplasser for båter. Her kan settes opp 

naust/lagringsbygg som: 

1. skal oppføres i laft eller som bindingsverk med kledning av liggende 

villmarkspanel.  

2. utrustes med torvtekte saltak med takvinkel 22
0
 og røsting mot vegen.  

3. får følgende ytre maksimumsmål: 1,8  m gesimshøgde, 6,0 m lengde og 4,0 m 

bredde. Utnyttingsgrad  24 m2 T-BYA 

4. ikke tillates utrustet med vindu. 

 

 

Spesialområde 

§ 5 

Friluftsområde 

6 områder er regulert til friluftsområde. Her kan opparbeides rasteplass. Terrenget og 

vegetasjonen skal i størst mulig grad bevares urørt.  

 


