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I GENERELLE BESTEMMELSER
1

Planens hensikt

1.1 Planens hensikt
Hensikten med kommunedelplanen er å fastlegge overordnede rammer for videreutvikling av Norefjell
og tettstedet Noresund. Planen skal underbygge at Krødsherad er en reiselivskommune med Norefjell
som kommunens viktigste reisemål. Målet er å styrke attraktiviteten, verdiskapningen og helårsbruken
av Norefjell og omkringliggende områder.
1.2 Forholdet til eldre reguleringsplaner
Dersom ikke annet er fastsatt i kommunedelplanen, gjelder arealformål i vedtatte reguleringsplaner så
langt de ikke er i strid med denne planen.
Kommunedelplanen gjelder likevel foran følgende reguleringsplaner:

2

PlanID

Navn

Vedtaksdato

6
13

Norehammeren
Sandum-Snersrud

30.03.1961
02.11.1998

15
41

Norefjell 1
S2 infrastruktur

16.10.1990
26.04.2007

52

Bebyggelsesplan område y og z

11.09.1985

Plankrav (pbl. § 11-9 nr. 1)

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a, d, k, l, m ikke
igangsettes før området inngår i stadfestet reguleringsplan, dersom ikke annet er fastsatt i disse
bestemmelsene.
Retningslinje
Kommunen vil legge vekt på samordning med naboeiendommer når det tas stilling til behovet for
regulering.
Norefjell Vision Master Plan (Ecosign, 2018) og Helhetlig profil for Fjellveien rundt Norefjell (DRMA,
2019) er retningsgivende ved utarbeidelse av reguleringsplan innenfor kommunedelplanens
avgrensning.
Helhetsplan Noresund for fremtiden (DRMA, 2019) er retningsgivende ved utarbeidelse av
reguleringsplan i Noresund.
2.1.1
Krav om områderegulering
Følgende områder er i planen definert som utviklingsområder. For disse kreves det vedtatt
områderegulering før detaljregulering kan behandles.
a) Bestemmelsesområde #1 – Bøseter
b) Bestemmelsesområde #2 – Norefjellbyen
c) Bestemmelsesområde #3 – Bånn
d) Bestemmelsesområde #4 – Sorteberg
e) Bestemmelsesområde #5 – Ringnes
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Områderegulering etter forrige punkt skal omfatte hele bestemmelsesområdet som definert i plankartet.
Områderegulering skal fastsette:
Areal som ikke skal bebygges skal reguleres til grønnstruktur eller LNFR-område.
Utbyggingsrekkefølge
Nødvendige tiltak for fremføring av ny eller oppgradering av eksisterende samferdselstiltak eller
teknisk infrastruktur.
Areal til traseer for nedfarter, skiløyper og turstier, samt heisanlegg.
Områderegulering kan fastsette rekkefølgebestemmelser for tiltak som finnes nødvendig for å utvikle
hele planområdet i henhold til kommunedelplanen. Slike rekkefølgekrav kan søkes gjennomført ved
utbyggingsavtale, jfr. kap. 4.
Retningslinje
Ved utarbeidelse av områderegulering skal følgende forhold utredes og søkes gjennomført der det
etter kommunens skjønn er relevant:
-

Ny vei over Snekkermyra og ny adkomstvei til øvre del av Norefjellbyen som illustrert i
plankartet.
Trase for ny heisløsning for persontransport mellom fjorden og fjellet hele året.
Oppgradering av fv 2896 mellom Noresund og Ringnes.
Oppgradering av veg mellom fv 2896 mellom Ringnes og Flå grense.
Gang- og sykkelvei langs fv 2896 og Norefjellveien.
Ny aktivitetspark for sykkel.
Tiltak som foreslått i Helhetlig profil for Fjellveien rundt Norefjell.
Fjordsti langs Krøderen, herunder rekreasjons- og aktivitetstilbud langs traseen.
Parkering for dagsturister og busser i tilknytning til Bunnsstasjonen, Sorteberg og Norefjellbyen.
Offentlig vann- og avløp til Sorteberg og Ringnes.
Trase for tursti/sykkelsti rundt Heimsetertjern.
Kobling over Ringneselva mellom Heimsetertjern og Sorteberg for gående, syklende og skiløpere.

Andre forhold som avdekkes i forbindelse med utarbeidelse av senere planer kan også kreves utredet.
2.1.2
Unntak fra plankrav
Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, forutsatt at det skjer i samsvar med kommunedelplanens
bestemmelser og at det ikke vanskeliggjør utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplan:
Oppføring av anneks/uthus/garasje og mindre tiltak på eksisterende bygninger som tilbygg, påbygg
eller ombygging.
Utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i områder uten reguleringsplan, jfr. 11.3.1.
Installasjoner og bygninger som er en del av kommunaltekniske anlegg.
Tiltak i seterområder, jfr. kap. 9.
Mindre tiltak for tilrettelegging for friluftsliv og allmennhetens ferdsel i LNFR-områder, jfr. 13.1.
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3

Rekkefølgebestemmelser (pbl § 11-9 nr. 4)

3.1 Rekkefølgebestemmelser
Utbygging i de enkelte byggeområdene kan ikke gjennomføres før det er etablert:
Tekniske anlegg for vann og avløp, overvannshåndtering, energiforsyning og renovasjon. I områder
som inngår i forsyningssoner for felles vannforsyning kan det ikke etableres enkeltanlegg eller
enkeltutslipp for gråvann/svartvann før det er etablert felles vannforsyning godkjent etter
drikkevannsforskriften.
Adkomst og parkering som dekker de behovene utbyggingsområdet skal betjeneTrafikksikker skolevei skal sikres med fortau eller gang- og sykkelvei ved utbygging av nye
boligområder, eller fortetting og utvikling av nye tomter med mer enn 10 enheter innenfor
eksisterende boligområder.
I reguleringsplan skal det vurderes å stille rekkefølgekrav for nødvendig teknisk infrastruktur, stier,
skiløyper, planfri kryssing mellom vei og skiløyper, offentlige rom, energiforsyning, omlegging/kabling
av høyspentlinjer, uteoppholdsareal og lekeområder.
Rekkefølgekrav kan søkes løst gjennom utbyggingsavtale.
3.2 Utbyggingsrekkefølge
Det tillates ikke ny bebyggelse i felt BFR13 før felt BFR12 er fullt utnyttet.
Retningslinje
Områderegulering for utviklingsområdene, jfr. 2.1.1, skal fastsette utbyggingsrekkefølge i områdene.
Det skal sikres at basesonen med tilhørende heis- og alpininfrastruktur opparbeides først.

4

Utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr. 2)

4.1 Bruk av utbyggingsavtaler
Kommunen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 17-2 vurdere å inngå utbyggingsavtaler. I
forbindelse med plan- og byggetiltak hvor det forutsettes inngått utbyggingsavtale skal slik avtale være
inngått før igangsettingstillatelse gis.
4.2 Innholdet i utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtaler skal som minimum regulere ansvar, organisering og kostnader for utbygging av
nødvendig teknisk infrastruktur. Kommunen kan til enhver tid pålegge utbygger å bekoste tiltak som
står i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang.
4.3 Hovedprinsipper for kostnadsfordeling
Når det er flere utbyggere/grunneiere i et område skal partene seg imellom avtale kostnadsfordelingen
og selv sørge for evt. tinglysning av heftelser.

5

Overvannshåndtering (pbl § 11-9 nr. 3)

Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot
flomskader oppnås. Overvann skal fortrinnsvis håndteres på egen tomt eller i fellesskap for et
utbyggingsområde.
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Retningslinje
I utviklingsområdene bør overvannshåndtering planlegges som et bruks- og opplevelseselement i
utearealer.

6

Byggegrenser (pbl § 11-9 nr. 5)

6.1 Byggegrense mot fjell
Det tillates ikke ny bebyggelse og anlegg over byggegrense mot fjell vist i plankart, og ytterligere
beskrevet og illustrert i planbeskrivelsen.
Unntatt fra dette er:
Nedfarter, skiløyper og turveier/turstier med nødvendig tilhørende infrastruktur
Snøproduksjonsanlegg med tilhørende tilførselsledninger, reservoarer og pumpeanlegg
Heisanlegg med tilhørende nødvendig infrastruktur.
Tilrettelegging for sykkel med tiltak inntil 1 meter over opprinnelig terreng.
Tilrettelegging for andre tiltak og installasjoner for å fremme friluftsliv.
Tiltak på eksisterende seterområder i tråd med bestemmelsenes kap. 9.
Det tillates ikke belysning av nedfarter og skiløyper/turveier over byggegrensen.
Retningslinje
Ved søknad om tiltak over byggegrensen, skal det legges vekt på hensynet til leveområdet for villrein,
landskapsvirkning, vassdrag og områdets kvalitet som fritids- og rekreasjonsområde.

6.2 Byggegrense mot vassdrag
Med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan tillates det ikke ny nærings-, bolig- eller fritidsbebyggelse
eller andre vesentlige terrenginngrep nærmere enn 50 meter fra hovedelver, sideelver, samt tjern og
innsjøer mindre enn 100 daa. For mindre bekker med helårsvannføring gjelder en avstand på 30 meter.
Mot tjern og innsjøer større enn 100 daa er byggegrensen 100 m.
Mot Krøderen tillates ikke bebyggelse mellom fv 2896 og innsjøen, eller 100 m fra innsjøen målt fra
gjennomsnittlig flomvannstand der avstanden er større.
Tiltak for å fremme reiseliv, aktivitet og rekreasjon i og i tilknytning til Krøderen kan tillates etter
reguleringsplan.
Retningslinje
Det kan gis dispensasjon for utvidelse, ombygging eller gjenreising av eksisterende bebyggelse innenfor
byggegrensen mot vassdrag forutsatt at ny bebyggelse ikke kommer nærmere vassdrag enn
eksisterende bebyggelse.

7

Naturmangfold (pbl § 11-9 nr. 6)

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal viktige naturkvaliteter kartlegges og søkes sikret som
arealformål grønnstruktur, og/eller med angivelse av hensynssone.
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Ved reguleringsplan for utvikling i eller innenfor 100 metersbeltet mot Krøderen, skal planens virkning
for naturmiljøet i innsjøen belyses.
Ved reguleringsplan for utbyggingsområder i randsonen av verneområder, jfr. 16.5.2, skal planens
konsekvenser for verneområdet vurderes særskilt.
Retningslinje
I reguleringsplan inntil verneområde bør det defineres en randsone som avsettes til LNFR-formål.

8

Terrengbehandling (pbl § 11-9 nr. 6)

8.1 Terrengbehandling
Inngrep i terrenget skal begrenses slik at omkringliggende terreng bevares. Bygninger skal plasseres ut
fra tomtens beskaffenhet og tilliggende bebyggelse.
Veier og andre inngrep skal i størst mulig grad følge terrenget på en naturlig måte. Rør og kabler skal
framføres i grøfter som leges i veibane så langt dette er praktisk mulig.
Ved alle tiltak i terrenget skal det umiddelbart ryddes opp og tiltaket ferdigstilles. Maksimal høyde på
skjæringer og fyllinger er 2 m. Det kan tillates større terrenginngrep i utviklingsområdene, jfr. 2.1.1. For
disse områdene skal terrenginngrep avklares i områderegulering.

8.2

Gjerding

Det kan tillates oppsatt gjerde på deler av eiendommene, i samsvar med retningslinjer for gjerdehold i
kommunedelplan for beitebruk i Krødsherad vedtatt 10.12.2020. Alle former for gjerding, ut over levegg
som er unntatt fra byggesaksbehandling etter gjeldende byggesaksforskrift, samt pålagte sikringstiltak
iht. bestemmelser, er søknadspliktig tiltak. Oppsetting av gjerder anses som mindre tiltak der søker selv
kan stå som ansvarlig etter pbl. §20-4».

9

Bevaring av kulturmiljøet (pbl § 11-9 nr. 7)

Seterområder skal i størst mulig grad ivaretas slik de historisk har fremstått.
Det tillates tiltak for å tilrettelegge for næring eller reiselivsvirksomhet i seterområdene forutsatt at
dette fremmer bevaring eller gjenskaping av setermiljø og kulturlandskapet rundt.
Kulturminnemyndigheten skal gis adgang til å uttale seg om tiltak i setermiljø.
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Retningslinje
Disse bestemmelsene gjelder for setrer som ikke har mistet sitt seterpreg som følge av ombygging til
fritidsbolig e.l. Følgende setrer omfattes av bestemmelsen:
Bjøresetra
Breiviksetra
Østensetran
Veikåkersetra
Isaksplassen
Bøsetra
Fosslisetra
Haugsetra
Heslisetra
Leinesetra
Leirsetra

10

Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan (pbl § 11-9 nr. 8)

10.1 Krav til reguleringsplan
Reguleringsplan skal vise og/eller ha bestemmelser om:
Plassering av bygninger/tomter/anlegg
Utnyttelsesgrad, høyder, takform, farge og materialbruk
Areal som ikke skal bebygges skal reguleres som grønnstruktur eller LNFR-område.
Grøntområder, gangveier, turstier og skiløyper
Adkomst og parkering
Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Tilstrekkelig areal for snøopplag
Fremkommelighet for utrykningskjøretøyer året rundt, jfr. veileder «Brannredningsarealer og
tilrettelegging for brannvesenets innsats» fra DRBV.
Bruk av eventuelle midlertidige områder og krav til istandsetting/tilbakeføring av slike
Terrengsnitt med kotehøyder som viser planlagt bebyggelse og øvrige inngrep som veier,
parkeringsplasser og andre anlegg/installasjoner, skal følge reguleringsplan
Løsning for ski inn/ski ut på Norefjell og hvordan disse henger sammen med nedfarter heiser og
langrennsløyper
Planer for veier, strømforsyning, vannforsyning, overvannsanlegg og avløpsanlegg
Arealer til renovasjonsløsninger, kollektivtrafikk, knutepunkt, holdeplasser og gangveier til og fra
disse
Bevaring av kulturmiljøet
Gjerding
Solcelle/solfangeranlegg
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II

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

11

Bebyggelse og anlegg (pbl §11-7 nr. 1)

11.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg
11.1.1 Bebyggelsens utforming
Bærekraftig materialbruk skal legges til grunn for all ny bebyggelse og arkitektonisk og estetisk
utforming skal bygge opp under dette. Bebyggelsen skal tilpasses det landskap den inngår i. Bygninger
tillates ikke oppført på markerte høydedrag i terrenget, i horisontlinjen eller på tydelige utspring og
topper.
11.1.2 Bebyggelsens størrelse
Størrelse på bebyggelse skal fastsettes i reguleringsplan. Det kan tillates bebyggelse med varierende
størrelse tilpasset situasjonen i de enkelte områdene.
11.1.3 Uteoppholdsareal og lekeplasser
Leke- og oppholdsareal skal ha en skjermet plassering, ikke være nordvendt eller skyggelagt større
deler av dagen, og plasseres utenfor faresonen til høyspent kraftlinje og trafo. Områdene skal heller
ikke være støyutsatt.
11.1.4 Basesoner
Områder innen gangavstand (ca. 450 m) fra basestasjon for heisanlegg defineres som basesoner.
Basesonene skal være fotgjengerorienterte og ha en høyere utnyttelse med konsentrert bebyggelse og
allment tilgjengelige torg og gater. Bebyggelsen skal ha aktive fasader på bakkeplan mot viktige
offentlige rom.
Basesoner skal defineres i områdeplan for de enkelte utviklingsområdene, jfr. 2.1.1.
11.1.5 Prinsipper for fordeling av varme og kalde senger
Varme senger defineres her som overnatting som en destinasjon kan tilby personer som ønsker å
besøke destinasjonen uten å eie et eget overnattingssted. Disse er senger i hoteller og pensjonater,
samt leiligheter og hytter som er gjort tilgjengelige gjennom en tilrettelagt bookingløsning.
Kalde senger defineres her som private hytter og leiligheter, eller bedriftshytter som ikke er tilgjengelige
gjennom en tilrettelagt bookingløsning.
I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringer vil Krødsherad Kommune vurdere fordelingen av
varme og kalde senger i forhold til de økonomiske og markedsmessige muligheter som foreligger. Dette
skal ikke medføre endringer i forhold til vedtatt arealbruk og den totale belastningen innenfor
Kommunedelplanens område.
Tabellen under angir føringer for fordeling av varme og kalde senger som søkes oppnådd etter
områderegulering og utbygging av utviklingsområdene. Den prosentvise fordelingen baserer seg på
eksisterende og planlagte enheter.
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Utviklingsområde
#1 - Bøseter

Varme senger
65 %

Kalde senger
35 %

#2 - Norefjellbyen
#3 - Bånn

50 %
30 %

50 %
70 %

#4 - Sorteberg
#5 – Ringnes

40 %
15 %

60 %
85 %

I hovedsak skal basesonene ha størst andel varme senger. Det tillates høyere andel kalde senger
utenfor disse.
11.1.6 Parkering
Nødvendig parkering for hvert enkelt byggeområde skal løses internt på feltet. I basesoner skal
parkering for overnattende gjester hovedsakelig ligge under bakken.
Retningslinje
Parkering for dagsturister og busser bør være i gangavstand fra basestasjon for heisanlegg.
Slike parkeringsanlegg skal søkes lagt til Bunnstasjonen og Sorteberg, samt i noe mindre grad i
Norefjellbyen. På Bøseter kanaliseres dagparkering til P1,
11.1.7 Påkobling til offentlig vann og avløp
All ny og eksisterende bebyggelse skal kobles til offentlig vann og avløp, jfr. pbl §§ 27-1 og 27-2.
Dersom slik påkobling er forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller andre hensyn tilsier det, kan
kommunen godkjenne en annen ordning.
11.2 Boligbebyggelse
I byggeområder for boligbebyggelse kan det oppføres ny boligbebyggelse etter reguleringsplan.

11.2.1 Eksisterende boligbebyggelse
I områder avsatt til eksisterende boligbebyggelse kan byggetiltak som tilfredsstille vilkårene i pkt. 1-3
nedenfor tillates, inntil det foreligger reguleringsplan for området. Disse vilkårene gjelder også som en
presisering for boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser.
1. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA, dog ikke over 300 m2 BYA.
2. Maksimal mønehøyde er 7,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå.
3. Bygningens hovedmøneretning skal samsvare med byggets lengderetning.
Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides ny reguleringsplan
for et område før utbygging kan tillates.
11.2.2 Leke-, ute- og oppholdsareal
Nye boligområder skal sikres lokale lekeplasser på egen tomt eller på fellesareal i henhold til øvrige
bestemmelser i pkt. 10.1.4. Det skal opparbeides:
Sandlekeplass minimum 50 m2 for hver 25 bolig, maks 50 m fra bolig.
Nærlekeplass/ballplass minimum 1,5 daa med kapasitet for 25-200 boliger maks 500 m fra bolig.
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11.3 Fritidsbebyggelse
I byggeområder for fritidsbebyggelse kan det oppføres ny fritidsbebyggelse etter reguleringsplan.
11.3.1 Eksisterende fritidsbebyggelse
I områder avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse skal nye byggetiltak tilfredsstille følgende krav inntil
det foreligger reguleringsplan for området:
Atkomst skal ikke avskjære eksisterende tursti eller skiløype.
Flere bygninger kan tillates der forholdene ligger til rette for det. Alle bygninger på samme tomt skal
tilpasses hovedbygning ved valg av farge, materialer, takvinkel o.l.
Største tillatte bebygd areal (BYA) på tomten er 125 m2. Parkering regnes ikke med i BYA.
Skjæring/fylling tillates med inntil 2,0 meters avvik fra eksisterende terreng. Det skal etterstrebes
god massebalanse på tomten.
Det skal kun benyttes indirekte (skjermet) belysning på utvendig hyttevegg. Minimum 70% av
lyskjeglen skal vende ned.
Bygninger skal oppføres med saltak med en takvinkel mellom 22° og 30°.
Maks mønehøyde er 5,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
Tak og fasader skal ikke ha materialer med blanke, skinnende eller sterke farger.
Vindusflater >2m2 tillates kun dersom det gjøres tiltak for å unngå gjenskinn. Beskrivelse av tiltak
skal foreligge i byggesak.
Det skal settes av to parkeringsplasser for hver bruksenhet. En parkeringsplass skal minimum være
18 m2. Frittstående garasje tillates ikke.
Flaggstang tillates ikke.
Det kan tillates oppsatt gjerde på deler av eiendommene, i samsvar med retningslinjer for
gjerdehold i kommunedelplan for beitebruk i Krødsherad 10.12.2020. Alle former for gjerding, ut
over levegg som er unntatt fra byggesaksbehandling etter gjeldende byggesaksforskrift, samt
pålagte sikringstiltak iht. bestemmelser, er søknadspliktig tiltak. Oppsetting av gjerder anses som
mindre tiltak der søker selv kan stå som ansvarlig etter pbl. §20-4».
Etablering av solcelle- og solfangeranlegg kan tillates etter søknad. Eksponering og gjenskinn vil
være viktige vurderingskriterier for godkjenning.
11.3.2 Fremtidig fritidsbebyggelse
Reguleringsplaner for områder for fremtidig fritidsbebyggelse skal avsette arealer til skiløyper, turstier,
grønnstruktur og nedfarter.
Arealer som ikke skal bebygges skal reguleres som grønnstruktur eller LNFR-område, jfr. 10.1.
11.4 Sentrumsformål
I områder avsatt til sentrumsformål kan det etter reguleringsplan etableres forretninger, tjenesteyting,
boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, kontor, hotell/overnatting, bevertning, torg og møteplasser og
nødvendig grøntareal til bebyggelsen.
11.5 Fritids- og turistformål
Området avsatt til fritids- og turistformål omfattes av eksisterende reguleringsplan 23 Lindum. Det
kreves ny reguleringsplan før det tillates utvikling her.
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11.6 Idrettsanlegg
11.6.1 Alpinområder
Feltene BIA2, BIA4, BIA5 og BIA6 er avsatt til alpinområder. I feltene kan det etableres
snøproduksjonsanlegg og heisanlegg med nødvendig tilhørende infrastruktur og helårs
aktivitetsområder, etter reguleringsplan.
Under byggegrensen mot fjellet kan serverings-, service- og næringsbygg knyttet til opplevelsesturisme,
samt verksted-, kontor- og driftsbygninger i tilknytning til alpinanlegg etableres etter reguleringsplan.
11.6.2 Golfbane
Felt BIA1 er avsatt til golfbane. Dersom golfbaneformålet opphører skal arealet tilbakeføres til
landbruksformål.
11.6.3 Idrettsstadion
I Felt BIA3 kan det etter reguleringsplan etableres traseer for helårs konkurranseløyper i tilknytning til
idrettssstadion.
11.7 Kombinert bebyggelse- og anleggsformål
Innenfor følgende områder avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål kan det etter
reguleringsplan etableres:
#1 – Bøseter
Tjenesteyting, hotell/overnatting, fritidsbebyggelse, grønnstruktur og torg, aktivitets- og
rekreasjonsanlegg, veier og teknisk infrastruktur, parkeringsanlegg og alpinanlegg med tilhørende
infrastruktur.
#2 – Norefjellbyen
Detaljhandel for et lokalt marked, kontor, tjenesteyting, hotell/overnatting, fritidsbebyggelse,
grønnstruktur og torg, aktivitets- og rekreasjonsanlegg, veier og teknisk infrastruktur, parkeringsanlegg
og alpinanlegg med tilhørende infrastruktur.
#3 – Bånn
Intill 10 boliger, tjenesteyting, hotell/overnatting, fritidsbebyggelse, grønnstruktur og torg, aktivitetsog rekreasjonsanlegg, veier og teknisk infrastruktur, parkeringsanlegg og alpinanlegg med tilhørende
infrastruktur.
#4 – Sorteberg
Tjenesteyting, hotell/overnatting, fritidsbebyggelse, grønnstruktur og torg, aktivitets- og
rekreasjonsanlegg, veier og teknisk infrastruktur, parkeringsanlegg og alpinanlegg med tilhørende
infrastruktur.
#5 – Ringnes
Hotell/overnatting, fritidsbebyggelse, grønnstruktur og torg, aktivitets- og rekreasjonsanlegg, veier og
teknisk infrastruktur og parkeringsanlegg.
BKB1 og BKB2
Boliger, tjenesteyting, hotell/overnatting, fritidsbebyggelse, grønnstruktur og torg, aktivitets- og
rekreasjonsanlegg, parkering, veier og teknisk infrastruktur.
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Dyrket og dyrkbar mark innenfor utbyggingsområdene skal bevares og, reguleres til LNFR-område, jfr.
2.1.1 og 10.1.
11.7.1 Heisløsning for helårstransport
Det skal etableres hensiktsmessig heisløsning for helårstransport av besøkende mellom fjorden og
fjellet. Heisen skal gå mellom Bunnstasjonen og Norefjellbyen. Trase og lokalisering av stasjoner
fastsettes i områderegulering for disse områdene, jfr. 2.1.1.
11.7.2 Råstoffutvinning
Vesentlig utvidelse av eksisterende eller oppstart av nye områder for råstoffutvinning, kan bare skje
gjennom godkjent reguleringsplan. Etterbruk skal beskrives og fastsettes i driftskonsesjon og
reguleringsplan.
Før avvikling av driften skal det utarbeides en rehabiliterings-/miljøoppfølgingsplan. Planen skal vise
etterbruk, terrengbehandling, behandling av eventuelle forurensede masser og gjenplantning/tilsåing i
etterkant av avviklet drift.

12

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§11-7 nr. 2)

12.1 Veiutforming
Oppgradering og omlegging av offentlige veier eller veier som skal overtas av kommunen skal skje i
henhold til Statens vegvesens normal for gate- og veiutforming.
Avvik kan tillates dersom optimal standard medfører uforholdsmessige inngrep i natur og landskap,
dyrka mark eller uforholdsmessig høy kostnad.
Gang- og sykkelvei skal være minst 2,5 meter bred.

13

Grøntstruktur (§11-7 nr. 3)

13.1 Tilrettelegging for friluftsliv
Skilting/merking og mindre, fysiske tiltak for å fremme friluftsliv og allmenn ferdsel kan gjennomføres i
områder avsatt til grønnstruktur.
Retningslinje
Traseer for skiløyper, turstier og lignende legges inn i forbindelse med utarbeidelse av plan for
friluftslivets ferdselsårer med tilhørende bestemmelser for planområdet.

14

Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl §11-7 nr. 5)

14.1 Fellesbestemmelser for LNFR-områder
I LNFR-områder er det ikke tillatt å føre opp ny bebyggelse eller andre varige konstruksjoner eller
anlegg, eller fradele tomt til samme, som ikke er tilknyttet stedbunden næring/tradisjonell
landbruksdrift eller allment friluftsformål.
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Gjenoppbygging etter brann kan tillates under forutsetning av at det ikke blir flere bruksenheter.
Det tillates etablert en fjordsti langs Krøderen fra Noresund til Ringnes. Langs fjordstien kan det
etableres tiltak for aktivitet og rekreasjon. Trase fastsettes i reguleringsplan.
Det er tillatt å tilrettelegge for mindre tiltak for friluftsliv og allmenn ferdsel i LNFR-områder, forutsatt at
tiltaket ikke er i konflikt med kommunedelplanens øvrige bestemmelser og at det ikke kommer i konflikt
med viktige interesser innenfor landbruk, natur, vilt, kulturlandskap eller kulturminner.
I seterområder i LNFR kan det tillates bruksendring, innvendige ombygginger, tilbygg eller andre tiltak
forutsatt at dette er i tråd med bestemmelsenes kap. 9.
14.2 Eksisterende fritidsbebyggelse i LNFR
Eksisterende fritidsbebyggelse i LNFR-områder kan utvides, forutsatt at det er i tråd med
kommunedelplanens øvrige bestemmelser og at det ikke kommer i konflikt med viktige landbruk-,
natur-, vilt-, frilufts- og kulturlandskapsinteresser og kulturminner.
Følgende begrensninger gjelder for utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i LNFR-områder:
Flere bygninger kan tillates der forholdene ligger til rette for det. Alle bygninger på samme tomt skal
tilpasses hovedbygning ved valg av farge, materialer, takvinkel o.l.
Største tillatte bebygd areal (BYA) på tomten er 125 m2. Parkering regnes ikke med i BYA.
Utforming, farge og materialvalg skal tilpasses landskapet og bebyggelsen rundt. Det skal
etterstrebes god massebalanse på tomten.
Det skal kun benyttes indirekte (skjermet) belysning på utvendig hyttevegg. Minimum 70% av
lyskjeglen skal vende ned.
Bygninger skal oppføres med saltak med en takvinkel mellom 22° og 30°.
Maks mønehøyde er 5,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
Tak og fasader skal ikke ha materialer med blanke, skinnende eller sterke farger.
Vindusflater >2 m2 tillates kun dersom det gjøres tiltak for å unngå gjenskinn. Beskrivelse av tiltak
skal foreligge i byggesak.
Det skal settes av to parkeringsplasser for hver bruksenhet. En parkeringsplass skal minimum være
18 m2. Frittstående garasje tillates ikke.
Flaggstang tillates ikke.
Det kan tillates oppsatt gjerde på deler av eiendommene, i samsvar med retningslinjer for
gjerdehold i kommunedelplan for beitebruk i Krødsherad 10.12.2020. Alle former for gjerding, ut
over levegg som er unntatt fra byggesaksbehandling etter gjeldende byggesaksforskrift, samt
pålagte sikringstiltak iht. bestemmelser, er søknadspliktig tiltak. Oppsetting av gjerder anses som
mindre tiltak der søker selv kan stå som ansvarlig etter pbl. §20-4».
Etablering av solcelle- og solfangeranlegg kan tillates etter søknad. Eksponering og gjenskinn vil
være viktige vurderingskriterier for godkjenning
Retningslinje
Ved søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet for andre tiltak enn overstående skal følgende forhold
dokumenteres og tas hensyn til:
Tiltak skal ikke gi negative virkninger for viktige interesser innenfor temaene:
Naturvern og biologisk mangfold
Kulturminner
Landskap og kulturlandskap
Friluftsliv, stier og løyper
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-

Trafikk
Jordvern
Skogsdrift
Drikkevann

Tiltak skal ikke gi negative virkninger for naboskap og omgivelser, for eksempel i form av forurensning,
støy, skjemmende utelagring eller lignende.
Tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse og ta hensyn til estetiske forhold
Det skal foreligge godkjent adkomst via sekundærnett
Det skal foreligge godkjent vann- og avløpsløsning
14.3 Eksisterende boligbebyggelse i LNFR
Eksisterende boligbebyggelse i LNFR-områder kan utvides forutsatt at det er i tråd med
kommunedelplanens øvrige bestemmelser og at det ikke kommer i konflikt med viktige landbruk-,
natur-, vilt-, frilufts- og kulturlandskapsinteresser og kulturminner.
Det tillates ikke økning i antall bruksenheter over 200 moh.
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§11-7 nr. 6)

15.1 Brygger og aktivitetsplasser
Det skal legges til rette for fri ferdsel i strandsonen.
Det kan etableres brygger og aktivitetsplasser langs Krøderen etter dispensasjon. Brygger og
aktivitetsplasser skal være felles for flere eiendommer og tilgjengelige for allmennheten. Brygger skal
tilpasses forholdene på stedet og ikke være skjemmende i landskapet. Brygger skal ikke komme i
konflikt med viktige naturverdier eller friluftsinteresser.

III BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER
16

Hensynssoner (pbl § 11-8)

16.1 Område for grunnvannsforsyning (H120)
For hensynssonen gjelder bestemmelser i reguleringsplan 40 – Grunnvannskilde Sunnelykkja foran
kommunedelplanen.
16.2 Ras- og skredfare (H310)
Innenfor hensynssoner for ras- og skredfare må det gjennomføres særskilte skredvurderinger før det
blir gitt tillatelse til tiltak eller vedtas reguleringsplan. Unntatt er vanlig vedlikehold og
ombygging/rehabilitering for å sikre videre funksjonalitet.
16.3 Flomfare (H320)
Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en 200-års
flom. Det kan gjøres unntak dersom det gjennomføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom.
Reguleringsplan eller byggesøknad i disse områdene må dokumentere effekten av sikringstiltak.
16.4 Høyspenningsanlegg (H370)
Innenfor fareområder høyspenningsanlegg tillates det ikke etablert tiltak beregnet på varig opphold for
mennesker. Det skal ikke tilrettelegges for lek eller organiserte friluftsaktiviteter innenfor områdene.
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16.5 Bevaring naturmiljø (H560)
Hensynssonen for bevaring av naturmiljø omfatter viktige naturtyper av A-, B- og C-verdi, og alt areal
over 1000 moh. Det tillates ikke tiltak som kan forringe naturverdiene innenfor hensynsonene.
16.6 Bevaring kulturmiljø (H570)
Hensynssonen for bevaring av kulturmiljø omfatter et område med en samling av kullgroper. Det er ikke
tillatt å sette i verk tiltak som kan forringe kulturmiljøverdiene i området.
16.7 Særlig viktige friluftsområder (H530)
Hensynssonen omfatter de delene av Norefjell friluftsmark som har arealformål LNFR og ligger lavere
enn kote 1000, og som iht. friluftslivskartlegging for Krødsherad har stor verdi for friluftsliv.
Innenfor hensynsonen kan det tillates tilretteleggingstiltak for å fremme ikke-kommersielt, allment
friluftsliv.
16.8 Båndlagte områder
For båndlagte områder gjelder vernebestemmelser etter særlovene.
16.8.1 Områder vernet etter lov om kulturminner (H730_)
Nore nedre – Gravfelt (H730_1)
Storesanden – Gravfelt (H730_2)
Tjuvborgen i Ringnesmarka – Forsvarsanlegg (H730_3)
16.8.2 Områder vernet etter lov om naturmangfold (H720_)
Sortebergflaket – (H720_1)
Laksejuv – (H720_2)
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