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Planens hensikt 

 
Intensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for et aktivitetsanlegg for utendørsidrett, 
herunder ulike skiaktiviteter og sommeraktiviteter, samt tilrettelegge for en fremtidsrettet 
videreutvikling av eksisterende travbane.  
 
Området er regulert til følgende formål og bestemmelsesområder ifølge pbl §§ 12-5, 12-6 og 12-7: 

1. Bebyggelse og anlegg 
Idrettsanlegg (1400) 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg (2011)  
 

3. Grønnstruktur 
Naturområde (3020) 
Friområde (3040)  
 

4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift 
LNFR (5100) 
 
Hensynssone 
Bevaring av naturmiljø (560) 

 
Bestemmelsesområde  
#1 Parkeringsplasser 

 
1 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
1.1 Avkjørsler 

Avkjørsler er vist med piler i plankartet. Plassering er veiledende. Det tillates en avkjørsel til 
BIA_1 og to avkjørsler til BIA_2. 

1.2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 
(Kulturminneloven) § 8.  

 
Bestemmelser til arealformål 

 
Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)  
 
2    Aktivitetsanlegg, felt BIA_1 
2.1 Området skal være et aktivitetsområde hvor det blant annet tillates etablert aktivitetsbakke for 

blant annet hopp, skileik og terrengsykling, aktivitetsslette, klubbhus, tidtakerbu, rulleskiløype, 
lysløyper, snøproduksjonsanlegg og parkeringsplasser.  
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2.2 Det tillates etablert et skitrekk i tilknytning til aktivitetsbakken.  
2.3 Rulleskiløype på inntil 3 km kan etableres med fast dekke og maksimal bredde 8 meter. 

Etablering av rulleskiløype kan utføres etappevis. 
2.4 Klubbhus kan ha grunnflate inntil 290 m2 og delvis overbygd terrasse inntil 110 m2. Bygget skal 

tilpasses tilstøtende terreng. Maks mønehøyde er 9 meter, målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

2.5 Tidtakerbu kan bygges i to etasjer og med grunnflate inntil 30 m2. Plassering skal tilpasses 
tilstøtende terreng. 

2.6 Det kan anlegges inntil 120 p-plasser for bil, hvorav 10 p-plasser skal være nærplasser for HC og 
korttidsparkering. Parkeringsplassene skal være gruslagte med naturlig avrenning og maks. fall på 
4 %. Parkeringsplassene skal tilpasse seg det omkringliggende landskapet i størst mulig grad.  

2.7 Adkomstveg fra Rakkestadseterveien skal være gruset og med bredde på 5,5 meter og maks 10 % 
stigning. 

2.8 Det tillates etablert et belysningsanlegg som dekker behovet knyttet til de ulike aktivitetene 
innenfor området. 

2.9 Ved istandsetting skal det benyttes stedegen vegetasjon. 
 

 
3    Idrettsanlegg/anlegg for hestesport, felt BIA_2 
3.1 Området skal benyttes til hestesportanlegg hvor alle typer tiltak som legger til rette for, og har 

forbindelse med, hestesport tillates. Søknadsplikt avklares med kommunen for de enkelte tiltak.  
3.2 Dagens bruk av eksisterende bebyggelse tillates videreført.  
3.3 Maksimal mønehøyde for ny eller ombygget bebyggelse er 12 meter målt fra ferdig planert 

terrengs gjennomsnittsnivå. 
 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 
  
4   Kjøreveg, felt SV 
4.1 Området skal benyttes som kjøreatkomst og som driftsveg for tilstøtende landbrukseiendommer. 
4.2 Kjørevegen skal være offentlig. 
4.3 Kjøreveg skal tilpasses terreng. 
 
Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3) 
5  Naturområde, o_NV 
5.1 Dam med tilhørende kantsone. Hogst og øvrige fysiske inngrep er ikke tillatt.  
 
6  Friområde, o_GF 
6.1 Offentlig friområde hvor det blant annet tillates etablert: skogsbilveger, turstier, skiløyper, 

treningsløype for hest, samt luftemuligheter for hest  
6.2 Skiløyper kan etableres med inntil 8 meter og skal tilpasses terreng.  
6.3 Oppbygging av skiløyper skal utføres med naturlig revegetering ved at bærelag for løype skal 

tildekkes med stedlige toppmasser. Toppmassene skal skaves av og mellomlagres separat fra 
eventuelle undergrunnmasser.  

6.4 Treningsløype for hest kan etableres med inntil 6 meters bredde, med toppdekke i grus, og skal 
tilpasses terreng.  

6.5 Ved eventuelle omlegginger av eksisterende treningsløype for hest, skal eksisterende veg 
tilbakeføres til naturlig vegetasjon. Skiløyper som skal krysse treningsløype for hest, må utformes 
slik at sikkerheten til brukerne ivaretas. Kryssing skal fortrinnsvis skje planskilt der terrenget 
legger til rette for det uten for store inngrep i sideområder.  

6.6 Fysiske inngrep i myr tillates ikke. 
6.7 Tiltak i området skal ivareta fremtidige beitemuligheter og tømmerhogst.  
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Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift LNFR (pbl. § 12-5 nr. 5) 
7  LNF 
7.1 Nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

er tillatt.  
 
Bestemmelser til hensynssoner 
8 Bevaring av naturmiljø (H560) 
8.1 Hogst og øvrige fysiske inngrep er ikke tillatt.  
 
 
Bestemmelser til bestemmelsesområder 
9  
9.1 Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates etablert parkeringsplasser. Parkeringsplassene skal 

være gruslagte med naturlig avrenning og maks. fall på 4 %.  
 


