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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_252-03 detaljregulering for Bjørntjernlia 

 

Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 10.05.12 

1.gangs behandling i planutvalget 10.01.00 
Offentlig høring 15.01.00 – 22.02.00 
2.gangs behandling i planutvalget 27.03.00 
Vedtatt av kommunestyret 27.04.00 
M.v.e. av reguleringsbestemmelser 05.03.01 
Mindre vesentlig endring av plankart og bestemmelser vedtatt i planutvalget 24.01.2005 
Mindre endring 10.05.12, sak 4/12 

 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
     
1. Bebyggelse og anlegg,   

Fritidsbebyggelse     BF1-15 
Avløpsanlegg      BAV 1-3 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
Kjøreveg      SK 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
 Friluftsformål      LF1-3 
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 Friluftsområde i sjø og vassdrag    BFO1-5 
 
 
FORMÅLSBESTEMMELSER 

§ 0.0 Felles bestemmelser  
1. Strøm 
Framtidig strømtilførsel til hyttene må legges i jordkabel inne i hytteområdet. 

2. Kulturminner  
Dersom det framkommer automatisk fredede kulturminner under anleggsarbeid skal arbeidet 
stanses omgående og kulturminnemyndighet underrettes, jf. lov om kulturminner § 8, 2. ledd.  
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§ 1. Bebyggelse og anlegg 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – fritidsbebyggelse 

1. Formål 
Område BF1-15 skal nyttes til bebyggelse og anlegg, underformål fritidsbebyggelse 
 
2. Utnyttingsgrad 
a) Innenfor planområdet tillates 43 hytter, fordelt på 35 tomter.  
b) Tomtene T1, T18 og T34 benyttes til tunløsninger med inntil 3 bruksenheter per tomt.  
Samlet bygningsmasse på hvert tun skal ikke overstige 250 m2 BRA.  
c) Tomtene T30 og T32 kan nyttes til tunløsninger med inntil 2 bruksenheter per tomt. 
Bygningsmassen på hvert tun skal ikke overstige 180 m2 BRA. 
d) På øvrige tomter tillates èn bruksenhet per tomt.  
e) Maksimal BRA per bruksenhet skal ikke overstige 120 m2. I tillegg kan det bygges separat 
uthus på maks 20 m2 BRA.  
 
3. Bebyggelsens plassering 
a) Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte peler. Dette merket skal ligge innenfor 
hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, møneretning, adkomstveger og 
parkeringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden for å gjøre minst mulig inngrep i eksisterende 
vegetasjon og terreng.  
b) Hyttebygging på fylling bør unngås.  
c) Uthus må plasseres nær hytte.  
 
4. Byggehøyde 
Gesimshøyde skal ikke overstige 3,2 m over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.  
 
5. Bebyggelsens utforming, materialvalg, farger 
a) Bebyggelsen skal gis en utforming som harmonerer med områdets byggeskikk.  
b) Fasadene bør være av naturmaterialer. Det bør benyttes tjære og jordfarger i mørke nyanser. 
Hvite og lyse farger anbefales ikke.  
c) Tak skal utføres som saltak, med takvinkel mellom 22 og 28 grader. Det åpnes for ark/ 
takoppløft på inntil 1/3 av takflaten. Ark/ takoppløft skal stå 90 grader på møneretningen. 
Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Blanke 
metallplater kan ikke brukes som taktekking i området.  
e) Uthus tilpasses hytta mht. materialvalg, form og farge. 
 
6. Inngjerding 
Det kan settes opp enkle skigarder nær hyttene. For øvrig tillates ikke gjerder. 
 
7. Bevaring av vegetasjon og terreng 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Sår i terrenget som følge av 
anleggsvirksomhet bør unngåes og skal i tilfelle bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. 
Skogsjord skal tilføres og tilsåes/plantes. 
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8. Byggesøknad 
Kommunen skal ved behandling av byggesøknaden påse at bebyggelsen får en god form og 
materialbehandling, og at de enkelte bygg harmonerer med hverandre. 
 
9. Tekniske anlegg  
Det kan legges inn vann i hyttene. Vannforsyning skal skje med grunnboring, plassering skal 
baseres på foreliggende hydrogeologisk undersøkelse. Innlegging av vann kan først skje etter at 
det foreligger utslippstillatelse. Utslipp skal følge aktuell lovgivning og betingelser satt i 
utslippstillatelsen. Kommunen kan kreve at det utarbeides avløpsplan for området eller 
delområder. Dersom det etableres fellesanlegg i området, kan eiendommer bli pålagt å knytte seg 
til anlegget.  
 
§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – avløpsanlegg 
1. Formål 
Områdene BAV1-3 skal nyttes til bebyggelse og anlegg, underformål avløpsanlegg.  
 
2. Opparbeiding/bruk 
a) Innenfor området kan det skje nødvendig opparbeiding og tilrettelegging for etablering av 
renseanlegg for gråvann.  
b) Når anlegget er bygget ferdig skal området gis en terrengmessig behandling slik at det faller 
naturlig inn i omgivelsene.  
c) Deler av området kan etter opparbeidelse benyttes til parkeringsplass. 
 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg  

1. Formål 
Området SK skal nyttes til formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål 
kjøreveg. 
 
2. Funksjon/bruk og opparbeidelse 
a) Veg 1 er hovedadkomst inn i området.  
b) Regulert veiformål for alle vegene i området er 8 m, unntatt på strekningen over eiendommen 
gnr/bnr. 277/1, hvor regulert veiformål er 12 m. Alle veger i området skal opparbeides med maks 
veibredde på 4 m, som inkluderer kjørebane og skulder på begge sider.  
c) Skråninger/ kanter påføres skogsjord som tilsåes for å gli best mulig inn i omgivelsene. 
d) Parkering langs privat vei er forbudt.  
e) Rett til atkomst skal sikres i skjøte eller festekontrakt.  
 
3. Parkering 
a) Det skal opparbeides plass til 0,3 biler per hytte på privat (felles) parkeringsareal.  
b) Der det ikke medfører særlige terrenginngrep, kan det opparbeides oppstillingsplass for 2,0 
biler innenfor hver tomt.  
d) Vegskråninger/grøft ved parkering skal tilføres jord og såes til. 
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§ 3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

§ 3.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift – friluftsformål  
1. Formål 
Områdene LF1-3 skal nyttes friluftsformål.   
 
2. Bygg og anlegg 
Bygninger tillates ikke oppført i friluftsområdene.  
Gjennom friluftsområdene kan det anlegges enkle turstier og trasèer for skiløype.  
 
3. Skogsdrift 
Skogsdrift tillates i friluftsområdene, men må foregå på en slik måte at ikke områdenes verdi som 
friluftsområde og inntrykket av sammenhengende skog ødelegges. Flatehogst skal unngås. 
 

 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

§ 8. Rekkefølgebestemmelser 
 
1. Parkering 
Før byggetillatelse for hytter kan gis, skal kravet om privat (felles) parkeringsarealer være 
oppfylt. 
 
2. Byggetillatelse 
Før byggetillatelse kan gis skal det foreligge: 
a) Godkjent vannforsyning for hytter med innlagt vann.  
b) Godkjent utslippstillatelse for gråvann.  
 


