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KRØDSHERAD KOMMUNE  Vedtatt 24.9.2013, utarbeidet 19.12.2012 

 

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-9, 11-10 og 11-11 er det fastsatt bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel. Planbestemmelsene er juridisk bindende. Hjemmel med henvisning til plan- 

og bygningsloven (pbl) for den enkelte bestemmelse er angitt i parentes.  For enkelte tema er det i 

tillegg utarbeidet retningslinjer som ikke er juridisk bindende, men som kan ha veiledende funksjon 

overfor tiltakshavere, eiere, brukere og myndigheter. Tiltak som ikke er i samsvar med bestemmelser 

må behandles som dispensasjon, og enkelte av retningslinjene gir veiledning for kommunens behandling 

av disse dispensasjonene. Retningslinjene er kun veiledende og kan ikke brukes som selvstendig 

begrunnelse for vedtak, men er ment som en klargjøring av hvordan planen skal forstås. 

 

Bestemmelsene er knyttet til plankart til kommuneplanen datert  5.9.2013 vedtatt i kommunestyret 

24.9.2013 

 

BESTEMMELSER 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Plankrav (pbl § 11-9 nr 1 og § 11-10 nr 1) 

I eksisterende og planlagte områder for bebyggelse og anlegg kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl § 20-1 

a), b), d), g), h), i), k), l) og m) ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. 

Unntak 

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vanskeliggjør utarbeidelse eller 

gjennomføring av reguleringsplan: 

− Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse 

− Installasjoner og bygninger som er en del av kommunaltekniske anlegg 

 

1.2 Fastsetting av høyder (pbl § 11-9 nr 5) 

Fastsetting av terrenghøyde – maks. tillatt gesims- /mønehøyde: 

1. For tomter med lite eller moderat fall (inntil 20 %) skal maksimal høyde måles fra 

gjennomsnittlig planert terrenghøyde. 

2. For sterkt skrånende tomter (fall over 20 %) skal maksimal høyde måles fra laveste 

opprinnelige terreng.  

3. Ved tilbygg til eksisterende bygning må det beregnes et gjennomsnittlig horisontalt nivå 

rundt hele bygning inklusiv tilbygget. 

4. For pkt 1 og 2 legges det til grunn en maksimalt tillat endring av opprinnelig terreng er ±1 m 

 

1.3 Terrengtilpasning (pbl § 11-9 nr 6) 

Ved plassering av bygninger og interne veier skal det tas hensyn til terrengforhold, slik at skjemmende 

skjæringer / fyllinger og store terrenginngrep unngås. 

Bygninger tillates ikke oppført på markerte høydedrag i terrenget, i horisontlinjen eller på tydelige 

utspring og topper. 
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1.4 Støy (pbl § 11-9  nr 6) 
Anbefalte støygrenser i "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1521) skal følges ved 

planlegging av ny virksomhet og bebyggelse. 

Det stilles krav om støyberegning ved regulering til støyømfintlig bebyggelse i byggeområder som ligger 

nær RV 7, FV 280 og jernbanen. 

 

1.5 Parkering (pbl § 11-9 nr 5) 

Minimum antall parkeringsplasser som skal opparbeides pr boenhet bolig: 

- Eneboliger:      3,0 plass  

- Leilighet med 3 rom eller flere:   2,0 plass 

- Leilighet med 1 – 2 rom:   1,5 plass 

 

1.6 Universell utforming (pbl § 11-9 nr 5) 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med 

prinsippene om universell utforming. 

Universell utforming legges til grunn for all kommunal byggevirksomhet. 

 

2. BOLIGBEBYGGELSE 

2.1 Rekkefølge (pbl § 11-9 nr 4) 

I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er etablert:  

− Tekniske anlegg (veg, vann, avløp, brannvann og strøm) 

− Trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende 

− Skolekapasitet og trafikksikker skolevei 

− Lekeplasser i tråd med kravet i 2.3 

 

2.2 Eksisterende boligbebyggelse (pbl § 11-9 nr 5) 

I områder avsatt til eksisterende boligbebyggelse skal nye byggetiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1 - 4 

nedenfor, inntil det foreligger reguleringsplan for området. Disse kravene 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. Parkering inngår i beregning av utnyttingsgrad. 

2. Maks mønehøyde: 7,5 meter 

3. Bygningens hovedmøneretning skal samsvare med byggets lengderetning 

4. De generelle bestemmelsene i nr 1.2 – 1.5 og 2.1 gjelder 

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides ny reguleringsplan 

for et område før utbygging kan tillates.  

Ved fortetting i eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og 

vektlegges. 

 

2.3 Leke-, ute- og oppholdsareal (pbl § 11-9 nr 5) 
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Nye boligområder skal sikres lokale lekeplasser på egen tomt eller på fellesareal. Lekeplassene skal være 

solfylte, beskyttet for biltrafikk og skjermet for støy, og terrenget velegnet til formålet. Det skal 

opparbeides: 

− Sandlekeplass minimum 50 m2 for hver 25 bolig, maksimalt 50 m fra bolig 

− Nærlekeplass / ballplass minimum 1,5 daa med kapasitet for 25 – 200 familieboliger, 

maksimalt 500 m fra bolig 

 

3. SENTRUMSFUNKSJONER (pbl § 11-9 nr 5) 

Arealbruken innenfor sentrumsområdene skal bygge opp under Noresund som kommune- og 

lokalsenter, og Krøderen som lokalsenter. Handels-, service og kulturtilbud, skal lokaliseres til disse 

områdene. Det tillates ikke etablering av detaljhandel eller handel med arealkrevende varer vest for 

Krøderfjorden. 

 

4. NÆRINGSBEBYGGELSE (pbl § 11-9 nr 4 og 5) 

Etablering av ny industri skal foregå på, eller i tilknytning til etablerte næringsarealer på Sundvollhovet, 

Slettemoen og Hamremoen.  

Det er ikke tillatt å etablere forretninger innenfor områdene for næringsbebyggelse.  

Område B 54 skal benyttes til næringsvirksomhet som utnytter grusressursen i produksjonsvirksomhet. 

Alternativt skal området først utnyttes helt eller delvis til masseuttak før det kan etableres industri der. 

Hele området B54 skal reguleres samlet i form av en områdereguleringsplan. 

Plasskrevende varer skal lokaliseres til regulerte områder på Sunnelykkja, Noresund Vest og innenfor 

sentrumsområdene i Noresund og Krødsherad. Detaljhandel og handel med arealkrevende varer tillates 

ikke etablert innenfor områder avsatt til næringsbebyggelse. 

For næringsområdene B51 og B57 skal krysset mellom rv. 7 og fv. 193 tas med i reguleringsplanen for 

næringsområdet. Dette for å sire en trafikksikker utforming av krysset.  

 

5. FRITIDSBEBYGGELSE (pbl § 11-9 nr 6) 

Hytter skal fortrinnsvis plasseres i grupper der det tas hensyn til hvordan infrastruktur som strøm, 

avløps-/ resipientforhold og innlegging av vann kan løses. Det skal planlegges parkering med minimum 2 

p-plasser pr boenhet. Plassering av veier og p-plasser skal framgå i detaljplan.  

Bestemmelser om fastsetting av høyder og terrengtilpasning er gitt i pkt 1.2 og 1.3.  

Eldre godkjente disposisjonsplaner har ikke lenger gyldighet angående hyttebygging med tilhørende 

anlegg. 

 

6. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (pbl § 11-7 nr 5) 

I landbruks-, natur- og friluftsområdene er det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i 

stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som driftsbygninger, masseuttak og driftsveier i 

byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF-områder, jfr. pkt4. 

 

7. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (pbl § 1-8, § 11-9 nr 5 og § 11-

11 nr 5) 
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Ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse eller andre vesentlige terrenginngrep (vei, parkering, 

masseuttak) er ikke tillatt i 100 meters beltet langs vann og vassdrag. Innenfor byggeområdene er 

grensen 50 m.  

For mindre elver og bekker, samt innsjøer mindre enn 100 daa er byggegrensen 50 m. Innenfor 

byggeområdene er grensen 30 m.  

Innenfor områder avsatt til sentrumsformål for Noresund og Krøderen er byggegrensen 30 meter. 

Dette forbudet gjelder også nye driftsbygninger, landbruksveier og masseuttak tilknyttet landbruket. 

8. HENSYNSSONER 

8.1 Sikringssone vannverk (pbl § 11-8 a) 

Innenfor områdene for sikringssone vannverk (Sunnelykja og Slettemoen) kan det ikke oppføres anlegg 

for, eller igangsettes produksjonsvirksomhet som kan gi fare for akutt forurensning. Tiltak innenfor 

influensområdene for vannverkene reguleres av gjeldende klausuleringsbestemmelser. 

 

8.2 Fareområder høyspenningsanlegg (pbl § 11-8 a) 

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.  

 

8.3 Fareområder skytebane og brann- og eksplosjonsfare (pbl § 11-8 a) 

Det tillates ikke etablert tiltak som medfører økt menneskelig aktivitet innenfor fareområdene for 

skytebane og brann- og eksplosjonsfare. 

 

8.4 Fareområder for skred (pbl § 11-8 a) 

Areal som kan være utsatt for skred er uavhengig av arealbruk markert på kartet som hensynssone. I 

hensynssone for skredfare er det ikke tillatt å etablere bosetting med mindre det er gjort en fagkyndig 

utredning og dokumentasjon på at sikkerhetskravene slik de framgår av Byggteknisk forskrift § 7-3 blir 

ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

 

Før alpinområde B2 og boligområde B11 kan opparbeides må det gjøres en fagkyndig utredning i forhold 

til skred. 

 

8.5 Fareområder for flom (pbl § 11-8 a) 

Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en 200-års 

flom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. 

  

8.6. Båndlegging av områder (pbl § 11-8 d) 

For de båndlagte områdene gjelder vernebestemmelser etter særlovene. 

 

Områder vernet etter naturvernloven 

Områder som er båndlagt etter lov om naturvern:  

1. Haverstingen naturreservat 

2. Krødsherad Prestegård – Gamle Mester naturminne 

3. Storås naturreservat 
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4. Størrmyran naturreservat 

Områder vernet etter lov om kulturminner  

Områder som er båndlagt etter lov om kulturminner: 

1. XX 

2. XX 

8.8. Hensynssone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde (pbl § 1-5 og § 11-8 f) 

Gjeldene reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er: 

1.   Reguleringsplan Briskåsen    30.06.75 

2.   Reguleringsplan Fagernes – Rud   19.09.79 

4.   Reguleringsplan Noresund sentrum   27.04.81 

      Omr. K-L-O-P-R-S-T     27.04.81 

5.   Reguleringsplan Krøderen omr. R   10.11.81 

6.   Reguleringsplan Noresund vest   16.03.83 

7.   Reguleringsplan Noresund – Bjertnes  18.01.84 

8.   Reguleringsplan Krøderen    18.04.85 

9.   Reguleringsplan Sole – Bjertnes   13.09.90 

10. Reguleringsplan Slevigen Gjestegård  24.04.94 

11. Reguleringsplan MPG Noresund   25.08.94 

12. Reguleringsplan Rishovd – Tretjern   06.02.97 

13. Reguleringsplan Haslerud – Hovden   17.12.98 

15. Reguleringsplan Sandtangen   25.02.99 

16. Reguleringsplan Lindum    11.05.99 

17. Reguleringsplan Øvre Glasrud    21.06.99 

18. Reguleringsplan Skinnesmoen   24.02.00 

19. Reguleringsplan Fosliseteråsen, gnr. 205, bnr. 2 29.04.04      

20. Reguleringsplan Halden – Vik   26.08.04 

21. Reguleringsplan Noresund sentrum   22.06.06 

22. Reguleringsplan Glesnemoen Øst   22.06.06 

23. Reguleringsplan Fosliseteråsen, gnr. 205, bnr. 1 19.10.06 

24. Reguleringsplan Sunnelykkja               14.12.06 

25. Reguleringsplan Harald Rishovd   25.06.09 

26. Reguleringsplan Hovdekollen   04.02.10 

 

9. OMRÅDER SOM OMFATTES AV EGNE KOMMUNEDELPLANER 

Kommunedelplan for Norefjell    24.06.04 

 

 

RETNINGSLINJER 
 

10. VEILEDENDE RETNINGSLINJER  
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Retningslinjene under er veiledende og kan ikke brukes som selvstendig grunnlag for vedtak etter 

planen. I forhold til planbestemmelsene gir retningslinjene ytterligere holdepunkt og føringer for 

praktisering av planen. 

10.1 Retningslinje for valg av beregningsmåte grad av utnyttelse 

a) I områder for boliger / fritidsboliger skal beregningsmåte "Bebygd areal" (BYA) legges til grunn. 

b) I områder for annet enn boliger / fritidsboliger skal beregningsmåte "Bebygd areal" (BYA) i 

utgangspunktet legges til grunn. Dersom kommunen ser det formålstjenlig kan "Bruksareal" (BRA) 

legges til grunn. 

 

 

 

10.2 Retningslinjer for nye boligområder 

I reguleringsplan for nye boligområder forutsettes det særskilte rekkefølgebestemmelser som ivaretar 

hensyn til trafikksikker atkomst og sikker skolevei.   

I planlegging av nye boligområder skal det legges vekt på at det fra boligområdene er trafikksikre 

korridorer ut mot større sammenhengende friluftsområder. Leke- og oppholdsarealer bør plasseres i, 

eller i tilknytning til områder med naturlig vegetasjon.  

 

10.3 Retningslinjer for byggeområder fritidsbebyggelse 

I byggeområder for fritidsbebyggelse skal det tilstrebes akseptable utsiktsforhold for fritidsbebyggelsen 

enten gjennom å avsette friluftsområder, eller gjennom privatrettslige avtaler.   

 

10.4 Retningslinje for nye avkjørsler på RV7 og FV 280 

Ref "Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud del II konkretisering på 

riksvegnettet" utvises en meget streng holdning til nye avkjørsler på RV7, og streng holdning på FV 280. 

Byggegrensen er 50 meter på store deler av strekningen gjennom Krødsherad. Unntak er deler av 

strekningen gjennom Krøderen hvor det er en ”mindre streng” holdning til nye avkjørsler. Byggegrenser 

er her 15 meter.  

Selv om rv 7 skal legges om, ny strekning Sokna – Ørgenvika, vil veien gjennom Krødsherad etter 

omleggingen fremdeles ha en viktig transportfunksjon. Hensynet til trafikksikkerhet, miljø, 

fremkommelighet og veienes transportfunksjon ivaretas. 

 

10.5 Retningslinjer for LNF-områdene   

− Det kan ikke påregnes dispensasjon i LNF-områdene i sone 1 

− Det kan ikke påregnes dispensasjon for boligbebyggelse i LNF-formålet i sone 3 

Retningslinje for dispensasjon fra LNF-formålet i sone 2 og 3 

Følgende forhold dokumenteres og tas hensyn til: 

a) Tiltak skal ikke gi negative virkninger for viktige interesser innenfor temaene: 

− Naturvern og biologisk mangfold 

− Kulturminne 

− Landskap / kulturlandskap 

− Friluftsliv, stier og løyper 
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− Trafikk 

− Jordvern 

− Skogsdrift 

− Drikkevann 

b) Tiltak skal ikke gi negative virkninger for naboskap og omgivelser, for eksempel i form av 

forurensing, støy, skjemmende utelagring eller likende 

c) Tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse og ta hensyn til estetiske forhold 

d) Det skal foreligge godkjent atkomst via sekundærnett 

e) Det skal foreligge godkjent vann- og avløpsløsning 

f) Fritidsboliger med tilhørende uthus / anneks skal ikke overskride totalt BYA = 150 m2 

 

10.6 Retningslinje for dispensasjon for etablering av brygger og aktivitetsplasser langs Krøderen 

a) Brygger bør være felles for flere eiendommer – fellesbrygger 

b) Brygger skal bygges i naturlige materialer som stein og tre (ikke betong) 

c) Brygger skal ikke være skjemmende i landskapet og må tilpasses forholdene på stedet 

d) Brygger skal ikke komme i konflikt med viktige naturverdier eller friluftsinteresser 

e) Aktivitetsplasser skal være tilgjengelige for allmennheten 

10.7  Retningslinjer for eksisterende hytter i LNF-områder  

I disse områdene er det ikke tillatt med tilbygg, påbygg eller oppføring av ny bebyggelse som ikke er  

nødvendig for drift av landbruk. For tilbygg eller påbygg av eksisterende fritidsbebyggelse må det søkes 

om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapitel 19. Ved vurdering av dispensasjons- 

søknader skal det i første rekke legges vekt på fordeler og ulemper for allmenne interesser, og det er 

ingen som har krav på å få dispensasjon.  

 

I LNF-områder med naturvernformål eller klausulering i forbindelse med drikkevannsforsyning kan det 

ikke gis dispensasjon som er i strid med vernebestemmelsene eller klausuleringen.  

 

I de tilfellene hvor det kan gis dispensasjon for utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse og/eller 

oppføring av uthus/anneks, bør gesims- og mønehøyden ikke overstige henholdsvis 4,0 og 6,0 meter. 

Samlet bebygd areal skal ikke overskride 150 m2. 

 

10.8 Retningslinjer for etablering av vannsportsenter langs Krøderen 

Det er planer om et vannsportsenter langs Krøderen. Lokalisering er ikke endelig bestemt. Det må 

utarbeides reguleringsplan for tiltaket, og kommunen ser positivt på et planinitiativ så fremt 

lokaliseringen: 

− Ikke kommer i konflikt med vesentlige interesser for biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner 

eller drikkevannskilder  

− Bygger opp under / ligger i tilknytning til områder som allerede er aktivitetsområder for 

innbyggere og besøkende 

− Vannsportsenteret vil kreve arealer både på land og vann. Den generelle byggeforbudsgrensen 

på 100 m til Krøderen kan fravikes i planen.  

 

10.9 Retningslinje i forhold til flom 
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NVE har for Krøderen beregnet 200-års flomvannstand til å være ca 137,0. De legger imidlertid til at det 

er grunn til å anta at det under svært store flommer vil være fall i vannstanden nedstrøms Noresund og 

Skinnessund. 

For tiltak oppstrøms Krøderen bru, Noresund bru og Skinnes-sund kreves det derfor en konkret 

vurdering av og dokumentasjon på nivå for 200-års flom. For tiltak i flomsonen kreves det generelt 

tilsvarende konkret vurdering av, og dokumentasjon på skadeforebyggende tiltak. 

Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av sakkyndig. Hva gjelder flom skal dette være i henhold 

til retningslinjene "Flaum- og skredfare i arealplanar" (NVE – retningslinjer nr 2/ 2011). Retningslinjene 

er tilgjengelige på www.nve.no. 

 

10.10 Klima og energi  

Krødsherad kommune anbefaler bruk av miljøvennlig oppvarming med bioenergi ved større 

byggeprosjekter. Krødsherad kommunes klima- og energiplan skal legges til grunn ved videre 

planlegging. 
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