
Retningslinjer for gjerde på hytteeiendommer i regulerte områder i Hamar kommune, med unntak 
av Gåsbu hyttegrend. 

1. Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier. Privatrettslige avtaler om 
forbud vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven. 
 

2. Det er tillatt å gjerde inn et areal med inntil 50 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse 
anses som en del av gjerdet, dersom gjerdet knyttes til denne. 
 

3. Gjerde kan plasseres maks. 6 meter fra bygning. 
 

4. Gjerding skal gjennomføres på en slik måte at beitedyr og vilt ikke kan komme til skade. 
Gjerde skal være i treverk, type skigard. Det tillates ikke gjerdeløsninger med 
tau/nett/strømbånd (med eller uten strøm). Tillatt maksimal høyde på gjerde og port er 
100 cm plassert på bakkenivå. Gjerde/port skal ha minimum høyde 90 cm.  Stolper skal 
ikke overstige 120 cm, og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 75 cm. Dersom 
gjerdet plasseres oppå andre konstruksjoner som støttemur, jordvoll eller annet skal 
totalhøyden på tiltaket inkludert gjerde være maksimalt 100 cm. Det skal legges vekt på 
god estetisk utforming. Portaler er ikke tillatt. 

 
 

5. Gjerde skal være permanent og harmonere med fritidsboligen og øvrig bebyggelse i 
området. Skarpe eller lyse farger tillates ikke. Det er ikke tillatt å dyrke/anlegge plen 
innenfor gjerdet. Det tillates ikke midlertidige gjerdeløsninger. 
 

6. Gjerde og portstolper skal plasseres på en slik måte at det ikke er til hinder for 
snøbrøyting, og skal ikke plasseres nærmere veiskulder enn 4 meter. Port skal ha minst 
4 meter bredde. 

 
 

7. Gjerder skal ikke stenge stier, råk eller skiløyper. 
 

8. Det er eiers ansvar å vedlikeholde gjerdet. Gjerder skal vedlikeholdes på en slik måte at 
de ikke utgjør en felle eller fare for beitedyr eller vilt. Hytteeier er ansvarlig for 
reparasjon av skader på gjerde påført av beitedyr.  

 
Gjerder som ikke blir vedlikeholdt og som kan være farlig for folk og dyr, skal fjernes. 
Kommunen kan fjerne slike gjerder for eiers regning. 

 
9. Oppsetting av gjerder er søknadspliktig. Søknad skal sendes til Hamar kommune. I 

forbindelse med søknad, skal det foreligge målsatt situasjonskart som viser planlagte 
gjerdelinjer. Naboer skal varsles. Før gjerding kan gjennomføres, skal det foreligge 
tillatelse fra Hamar kommune til dette. 

 

 

 
 


