
Fellesgodefinansiering 

Noreheim 8.11 

 



5 øre pr meter på sesongens første skitur –  
resten av året er det gratis 

• Årlig innbetaling pr enhet kr 500 (kr 1000) 

   Går èn av husstandens medlem en første skitur på 10 
km koster det 5 øre (10 øre) pr meter. Er dere 2 som 
går sammen koster det pr person 2,5 øre (5 øre) pr 
meter, og resten av vinteren blir gratis for hele 
husstanden. 

       Tilleggsbonusen er stier og sykkelstier.    

 

 



Bidrag fra 
næringsliv og  

bedrifter

Norefjell 
Skisenter

Investering

Grønn 
infrastruktur;
stier, løyper, 

bruer, skilting og 
lignende.

Drift

Sommmer- og 
vintervedlikehold. 

Egne 
prosjekter

Eks. skilting, 
dugnadsbasert 

arbeid mm

Infrastrukturfondet (IFN) Norefjell Turforening (NTF)

Bidrag fra 
øvrige  

eksterne givere

Bidrag fra 
hyttefolk og  

brukere

Bidrag fra 
Utbyggings-

avtaler

Avtaler om 
årlig bidrag

Skisse over oppgavefordeling og pengestrøm for drift og 
investeringer av grønn infrastruktur innenfor 
kommunedelplan for Norefjell

07.10.2014

NTF overfører 
store deler av sine 
innsamlede midler 

til drift

Krødsherad kommune

Skisenteret bidrar 
med løypekjøring 
for inntil kr 
300.000,-/år mot 
at de 
gjennomfører 
løypekjøring

Målsetning om årlig 
bidrag på kr 300.000 



Bidrag fra utbyggingsavtaler 

• Forutsigbarhetsvedtak 2006 

• Utbyggingsavtaler er knyttet til hver enkelt 
reguleringsplan nyere enn 2007.  

• Fremforhandles parallelt med reguleringsplan, 
inngås etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

• https://www.regjeringen.no/globalassets/uplo
ad/kilde/krd/red/2004/0078/ddd/pdfv/30444
5-nord_aurdal.pdf 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/red/2004/0078/ddd/pdfv/304445-nord_aurdal.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/red/2004/0078/ddd/pdfv/304445-nord_aurdal.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/red/2004/0078/ddd/pdfv/304445-nord_aurdal.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/red/2004/0078/ddd/pdfv/304445-nord_aurdal.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/red/2004/0078/ddd/pdfv/304445-nord_aurdal.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/red/2004/0078/ddd/pdfv/304445-nord_aurdal.pdf


Rekkefølgekrav 



 



Andre investeringsmidler? 

• Statlig sikret friluftsområde- 
tilretteleggingsmidler 

• Spillemidler 

• Gaver 

 



Men det er litt langrenn i Krødsherad også.. 



Grunneieravtaler 

• Inngått september 2013.  

 



Bidrag fra 
næringsliv og  

bedrifter

Norefjell 
Skisenter

Investering

Grønn 
infrastruktur;
stier, løyper, 

bruer, skilting og 
lignende.

Drift

Sommmer- og 
vintervedlikehold. 

Egne 
prosjekter

Eks. skilting, 
dugnadsbasert 

arbeid mm

Infrastrukturfondet (IFN) Norefjell Turforening (NTF)

Bidrag fra 
øvrige  

eksterne givere

Bidrag fra 
hyttefolk og  

brukere

Bidrag fra 
Utbyggings-

avtaler

Avtaler om 
årlig bidrag

Skisse over oppgavefordeling og pengestrøm for drift og 
investeringer av grønn infrastruktur innenfor 
kommunedelplan for Norefjell

07.10.2014

NTF overfører 
store deler av sine 
innsamlede midler 

til drift

Krødsherad kommune

Skisenteret bidrar 
med løypekjøring 
for inntil kr 
300.000,-/år mot 
at de 
gjennomfører 
løypekjøring

Målsetning om årlig 
bidrag på kr 300.000 



Tinglyst heftelse drift 

Erklæring – Infrastrukturfond Norefjell Gjelder eiendommen: Gnr. 
_____ bnr. _____ fnr. _____ snr. _____ i Krødsherad kommune.  
 
Den som til enhver tid er hjemmelshaver til eiendommen er forpliktet 
til å betale en årlig avgift til Infrastrukturfond Norefjell ved Krødsherad 
kommune, org. nr. 964 962 855.  
 
Den årlige avgiften skal betales i henhold til mottatt faktura fra 
Krødsherad kommune. Avgiften skal indeksreguleres per 1. januar 
hvert år i samsvar med Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med 
basis per januar 2010. For 2017 er beløpet kr 1124,-.  
 
Heftelsen påhviler den faste eiendom og kan ikke slettes uten 
samtykke fra Infrastrukturfond Norefjell, Krødsherad kommune.  



• Ref.: Erik T. Bjøre - Tlf: 405 55 870 

• J.nr.:  

• Ark.nr.: 

•   

• 1. november 2017 

•   

• Til hytte- og fritidsleilighetseiere på Norefjell med inngått avtale om årlig bidrag til infrastrukturfond Norefjell. 

•   

•   

•   

•   

• ÅRLIG BIDRAG TIL DRIFT AV STIER OG LØYPER PÅ NOREFJELL 2016. 

•   

• Viser til tinglyst heftelse for deres eiendom. 

• For 2016 er bidraget 1.077 kroner. Bidraget er indeksregulert i henhold til tinglyst heftelse. 

•   

• Det er styret i Infrastrukturfond Norefjell (IFN) som i henhold til vedtektene forvalter de innkomne bidragene.  

•   

• Bidragene går i all hovedsak til tråkking av langrennsløyper. En liten andel brukes til vedlikehold av sommerturstier. For skisesongen 2015-2016 regner vi med en kostnad på ca. 700.000 
kroner. Norefjell Skisenter bidrar med 300.000 kr. og Norefjell Turforening bidrar med kr 200 000 kr. i frivillige bidrag.  

•   

•   

• For mer informasjon om Infrastrukturfond Norefjell se på hjemmesiden til Krødsherad kommune: http://www.krodsherad.kommune.no/sider/tekst.asp?side=472 

•   

•   

•   

• Med hilsen 

• KRØDSHERAD KOMMUNE 

•   

• ___________________ 

• Erik T. Bjøre 

• Saksbehandler 

•   

•   

•   

• Vedlegg: Faktura 

• Brevet blir sendt til en av hjemmelshaverne, som regel den som står først i matrikkelen 

•   

 



Vedtekter IFN Norefjell 

§ 1 Formål.  
 
Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell (IF 
Norefjell). Fondet skal  
 
• Gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen 
kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal 
finansieres med innbetalte bidrag til fondet.  
• Forvalte driftsmidler til tursti/skiløypenett og 
annen felles infrastruktur innen KDP Norefjell.  
• Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak 



 



 





Krødsherads attraktivitetsprofil 



Arbeidsplassutvikling i Krødsherad 



Befolkningsutvikling 


