
REGULERINGSBESTEMMELSER 

Til reguleringsplan datert 06.12.1978 for Skammevatn, gnr. 28, bnr 1 i Verran. 

Eier: Folla fabrikker (den gang, red. anm.) 

§1 
De regulerte områdene er på plankartet vist med reguleringsgrense.  
Reguleringsområdene utgjør en del av utbyggingsområdene i generalplan for Verran kommune. 
 
§2 
I området kan kun oppføres sportshytter i en etasje og naustbebyggelse. Hyttenes plassering r angitt 
med nummererte peler i marka. Pelens bredside angir møneretning. Pelen skal ligge innenfor hyttas 
yttervegger. naust og hytter plasseres med møneretning som vist på plankartet. 
 
§3 
Bygget skal ligge lavest mulig i terrenget. Største tillatte mur- eller pilarhøyde over terrengnivå er 30 
cm i flatt terreng og 80 cm i skråterreng - største tillatte fri innvendig høyde ved raft er 210 cm 
 
§4 
Bygningsrådet skal ved behandling av byggemelding ha for øye at bebyggelsen får en enkel og god 
form, material og fargevirkning. Bygninger i samme byggefelt bør få en enhetlig og harmonisk 
utforming. 
 
§5 
Bygningene skal ha saltak med takvinkel under 22 1/2 

o
. Tekking skal utføres med materialer som gir 

en matt og mørk virkning. 
 
§6 
Gjerder tillates ikke oppført i byggeområdene. 
 
§7 
I friluftsområdene skal det drives vanlig skogbruk, men hensynet til områdenes bruk til rekreasjon og 
friluftsliv skal tillegges stor vekt. I friluftsområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygninger som har 
naturlig tilknytning til friluftsområdene, når dette etter rådets skjønn, ikke er til hinder for områdets bruk 
som friområde. 
 
§8 
Det tillates foreløpig ikke innlagt vann i hyttene, og vannforsyningen forutsettes løst som plankartet 
viser. 
 
Som privet skal benyttes biologisk komposteringsklosett. Grunneieren søker helseråd/bygningsråd om 
godkjenning av type. 
 
Spillvann spres i løsmassene etter resorpsjonsprinsippet, med tømmeplass og spredegrøfter for hver 
hytte. Grøftene legges slik at de ikke blir til sjenanse for naboer eller friareal. 
 
Organisk kjøkkenavfall tømmes i priveten. Brennbart avfall brennes på ildsted i hytta. Omdannet avfall 
fra priveten graves ned på tomten. Resten av avfallet bringes i sekker ned til avfallsbod ved 
parkeringsplassene. 
 
§9 
Angående framtidig ordning vedr. vannforsyning og sanitærtekniske anlegg er det på plankartet 
avtegnet eventuelt framtidig avløpsnett. Før kloakkanlegg eventuelt utbygges må utslippstillatelse 
innhentes i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 
 
§10 
Unntak av disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av 
bygningsrådet innefor rammen av bygningsvedtektene i Verran kommune. 



  

  


