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BESTEMMEL SER TI L REGULERI N GSPLAN FOR

B jøn n l i a U7B

R egu l er in g sb est em m el sen e si s t r e vi der t : 1 2.9. 2 0 2 2
Ti lh ør en de p l an k ar t si s t r ev i der t : 1 2.9. 2 0 2 2
Godk jen t a v k om m u n est yr e t :

1 Pl an en s h en sik t

Hensik ten m ed planen er å tilret telegge for konsen trer t fr i tidsbebyggelse og kom biner te
bebyggelsesformål tilknyt tet skidestinasjonen på Kvit f jells vestside.

2 For m ål o g h en syn sson er

Disse bestemm elsene g jelder for det om rådet som er vist m ed reguleringsformål og avgrensning på
plankar tet. I nnen for området er arealet reguler t ih t. pbl. § 1 2-3 til følgende formål og hensynssoner:

Bebyggelse og anlegg (pbl § 1 2-5, 2. ledd nr. 1 )
- Fri tidsbebyggelse - konsentrer t
- Skianlegg
- Skiløypetrase
- Renovasjonsanlegg
- Øvrige k om munaltekniske anlegg
- Kombiner t bebyggelse og anleggsform ål

Sam ferdselsanlegg og teknisk in frastruk tur (pbl § 1 2-5, 2. ledd nr. 2)
- Veg
- Annen veggrunn – grøntareal
- Parkeringshus- / anlegg

Grønnstruk tur ( pbl § 1 2-5, 2. ledd nr. 3)
- Blå / grønnstruk tur

Bruk og vern av s jø og vassdrag m ed tilhørende strandsone (pbl. § 1 2-5 2. ledd nr. 6)
- Frilu ftsområde i s jø og vassdrag

Hensynssoner ( §1 2-6)
- Hensynssone naturm il jø

Bestem m elsesom råder ( §1 2-7)
- Parkeringsk jeller ( # 1 )

3 Fel l esb est em m el ser for h el e p l an om r åde t

3.1 Kul turm inner
Dersom det i forbindelse m ed til tak i m arka blir funnet au tom atisk fredete kul turm inner som ikke er
k jen t, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturm innene eller deres sikr ingssoner på 5
m, jfr. lov om kulturm inner § 8. Melding skal snarest sendes kul tur vernm yndighetene i I nnlandet
fylkeskom mune slik at vernem yndighetene kan g jennom føre befaring og avklare om til taket kan
g jennom føres og even tuelt vilkårene for det te.
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3. 2 Generelt om bebyggelse
Utleie av fr i tidsbebyggelse tillates.

3. 3 Parkering
Det skal etableres m inim um 1,2 parkeringsplasser pr. boenhet som kan fordeles på parkeringsk jeller og
terreng. Minim um tre parkeringsplasser skal være reser ver t for personer m ed funksjonsnedset telse.

Hver parkeringsplass på terreng skal regnes som 1 8m 2 BRA. Nedgravet garas jeanlegg er tillat t.
Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikk e m ed i BRA. Adkom stveg og fr i t tliggende
trappehus/ ramper i tilknyt ting til garasjeanlegg skal ikke regnes m ed i BRA.

3. 4 Terrengtilpasning, vegetasjon og m assehåndtering
Traseer for vann, avløp og kabler skal reetableres m ed stedegen vegetasjon og m asser. Kom munen kan
pålegge reparas jon av uheldige til tak og inngrep.

Det tillates heving av opprinnelig terreng inntil 1 ,5 m eter. Utbyggingen skal så langt det er
hensik tsm essig tilstrebe g jenbruk av m asser for å forbedre m assebalansen.

Det vises ellers til Ringebu komm une sin til enhver tid g jeldende « veileder for terrengbehandling» som
veileder for terrengtilpasning.

3. 5 Over vannshåndtering
I m perm eable dekker som asfal t, betong ol. tillates ikke, annet enn for nedk jøring til , og på
parkeringsk jeller.

Tretr innsstrategien for håndtering av over vann skal legges til grunn. Tak vann skal håndteres på en slik
måte at sm å regnhendelser ledes ut på terreng og in fil treres i forsenkninger slik det er beskrevet i flom -
og over vannsnotat ( 30.08. 2022). Terrengforsenkninger skal m agasinere 0,007 m 3 per m 2 tak flate
bestående av tor v/ sedum, og 0,01 2 m 3 per m 2 tak flate bestående av andre m aterialer. Forsenkninger
for in fil tras jon av over vann skal vedlikeholdes, bl. a. ved for tløpende utbedring av evt. eros jonsskader og
g jengroing sam t oppsyn m ed at løsning fungerer over tid.

Fordrøyningsanlegg ut føres som en åpen dam for tr innsvis innen for I SA4 m ed u tløp strupet til avrenning
før utbygging ved 20-års flom, og dim ensjoneres for vannm engder tilsvarende 20-årsflom m ed 40%
klim apåslag et ter utbygging.

Flom veg nord i planom rådet langs V5 skal etableres til bekk i øst som vist på tegning G-01
(30.08. 2022) og dim ensjoneres for 1 00-årsflom m ed 40% klim apåslag. Erosjonssikr ing g jøres i
flom vegens brat teste par tier og ved inn- og utløp av stikkr enner som beskrevet i flom - og
over vannsnotat ( 30.08. 2022). Det skal benyt tes stikkrenner m ed minimum sdim ensjon 800 mm ved
kr yssing av flom veg.

Flom veg sør i planområdet som kr ysser V2 skal føres frem til fordrøyningsbassenget i I SA4 og der fra
videre til sedim en tas jonsbassenget i øst utenfor planom rådet som vist på tegning G-01 ( dato) og
dim ensjoneres for 1 00-årsflom m ed 40% klim apåslag. Det skal benyt tes stikkrenner m ed
minimum sdim ensjon 500mm som eros jonssikres ved inn- og utløp.

Vegeier er ansvarlig for dri ft og vedlikehold av stikkrenner, flom veger, fordrøyningsbasseng og andr e
anlegg for over vannshåndtering.

3. 6 Teknisk in frastruk tur og adkom stveier
Fram føring og kr yssing av teknisk in frastruk tur ( VA og kabler ) tillates i hele planom rådet.
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I hele planområdet kan det anlegges installasjoner for komm unal tekniske anlegg som trafo og andre
installas joner for teknisk in frastruk tur.

Fram føring av el- forsyning skal sk je ved jordkabel.

Videre frem føring av reguler te veger tillates viderefør t i byggeområdene. Vendehamm ere tillates på
byggeområder.

3. 7 Vann og avløp
Prosjek tm aterialet for veg-, vann-, avløp- og kabelnet t skal legges fram for komm unen for godk jenning
før anleggsarbeidet star tes opp. All pros jek tering og ut førelse av VA-anlegg skal sk je i tråd m ed til
enhver tid g jeldende VA-norm. Ringebu komm unes VA-norm er å finne på www. vanorm.no og
ram m eplan for Vann forsyning i Kvi t f jell, komm unestyresak 11 0 /07.

3. 8 Byggegrenser
Byggegrenser for ny bebyggelse er vist i plankar tet. Der byggegrenser ikke er vist følges
formålsgrenser.

3. 9 Gjerder
Det tillates å g jerde inn inngangspar tier til alle bygg og anlegg på eiendom m en. Sikkerhet for beitedyr
skal prior i teres. For øvrig skal Gjerdebestem m else for Ringebu kom mune, vedtat t av kommunestyret
25.06.201 3 legges til grunn.

Sikring av løyper og kr yssinger for løyper skal ut føres ih t. avtaler m ed alpinanlegget. Ledeg jerder m ed
farget u t førelse kan tillates oppsat t der det anses å være spesiel t behov for det.

3.10 Flaggstenger
Oppset ting av flaggstenger tillates ikke.

3.11 Ski trafikk
I nnen for byggeom rådene kan det tilret telegges for skiløyper / adkom stløyper.

Eksisterende skibro over V1 tillates f jernet.

3.1 2 Beitedyr
Alle bygninger, g jerder og andre anlegg skal ut form es slik at bei tedyr ikke kan kom m e til skade.

3.13 Krav til anleggsperiode
Massefor flytning u t av planområdet skal reduseres så langt det er mulig, det skal søkes å g jenbruke
m asser. I anleggsperioden for utbygging av byggeom rådene kan planom rådet benyt tes til m assedeponi,
r iggplass, adk om stveg, anleggstrafikk, m assetranspor t, parkering av anleggsm askiner, sam t annen
ak ti vi tet knyttet til anleggsdri ften. Når u tbyggingen er ferdigstil t skal om rådene set tes i stand og
tilbakeføres til perm anent bruk i henhold til reguler te formål.

3.1 4 Byggesak og dokum entasjon
Søknad om byggetillatelse/ ramm esøknad skal inkludere si tuas jonsplan som viser adkom st, frem tidig
bebyggelse, avstander til nabobebyggelse og avstand til byggegrense. Søknaden skal også vise på kar t
og sni t t den delen av utbyggingsområdet som blir berør t av terrenginngrep, slik som byggegrop,
skråninger / fyllinger, veger, parkeringsplasser og ledningstraseer ( inngrepssone). Det skal også vises
hvordan ubebygde deler skal disponeres, slik som u teareal og gangtraseer.

Ved byggesøknad skal det redeg jøres for:
- hvordan lavt energibruk kan oppnås

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vanorm.no%2F&data=05%7C01%7C%7Ccd5e0a8190404d12682408da919f49dc%7Cacf6dcfe850948c48fd8f02e9b5fb125%7C1%7C0%7C637982410575205732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AixgAgGrldln0hxuxQfOzYXSMuh8spB8Jv0nhTStN%2BU%3D&reserved=0
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- hvordan energitekniske løsninger / fornybare energikilder er planlagt benyt tet
- hvordan bruk av m aterialer m ed li ten m il jøbelastning er planlagt benyt tet

4 Beb yg gel se o g an l eg g

4.1 Fri tidsbebyggelse - konsen trer t (FBK)

4.1.1 Utnyt ting
Det skal etableres m inimum fire boenheter pr. dekar avsatt til form ålet. Maksim al utnyt telse er gi t t på
plankar tet.

4.1.2 Ut forming
Det skal ligge arki tek tonisk k vali fiser te vurderinger til grunn for innpassingen og fordelingen av
bygningsm assen i terrenget. Tilsvarende skal det også ligge arki tek tonisk k vali fiser te vurderinger til
grunn for ut form ingen og detal jer ingen av bygningsm assen. Det skal et terstrebes at bebyggelsen
får en høy arki tek tonisk standard. Utvendige boder, felleshus ol. ha sam m e utr ykk, både arki tek tonisk
og fargem essig, som hovedbygningene.

Det skal legges vek t på å finne gode løsninger for u teoppholdsarealer og in terne gangforbindelser i
bebyggelsesom rådene. Alle bygninger og anlegg skal u t form es slik at bei tedyr ikke kan k om m e til
skade.

4.1.3 Høyder
Maksim al mønehøyde er 1 2,5 m eter. Maksim al høyde på grunnm ur / fundam ent er 1 ,5 m eter. Høydene
m åles fra eksisterende terreng på laveste høydekote langs byggets yt ter vegger.

4.1. 4 Tak
Tak skal tekkes m ed sedum, tretak, naturski fer eller takstein i papp / sem ent / ski fer.

Solcellepanel på tak kan vurderes godk jent u t fra ar t og om fang, foru tsat t at det er g jor t grep for å
unngå unødvendig refleksjon.

Bygningene skal ha saltak m ed tak vinkel m ellom 20 – 30 grader. Ut fra funks jonelle hensyn og innen
ramm en av arki tek tonisk k vali fiser te vurderinger kan det bygges arker og oppløft i sal takene. Store
tak flater som er godt synlige fra terrengnivå skal br y tes opp i m indre par tier. Fri t tliggende bygninger i
tunet ( trappehus, boder, felleshus ol. ) og svalganger har ikke krav til takut form ing.

4.1.5 Estetikk
Etablering av store vindusflater kan til lates, m en det forutset tes da bruk av arki tek toniske virkem iddel
for å dempe inn tr ykk av størrelse og refleks jon. Dette kan være i form av oppdeling, relieffvirkning,
foranliggende konstruksjon eller takutstikk.

4. 2 Skianlegg (I SA)
Arealene skal nyt tes til skianlegg m ed tilhørende in frastruk tur.

Bekker og flom veger kan kr ysse skiløyper m ed åpen grøft. Dersom det er nødvendig, kan det
etableres klopp eller stikkrenne m ed nødvendig t verrsnit tareal for vann føring.

4. 3 Renovasjonsanlegg (R A)
Arealet skal nyt tes til renovasjonsløsning for bebyggelsesformålene.

4. 4 Øvrige komm unal tekniske anlegg ( ØK)
Arealet skal nyt tes til pumpehus.
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4. 5 Kombiner t bebyggelse og anleggsformål (KB A): fr i tidsbebyggelse - konsentrer t / annen
offen tlig eller privat t jenesteyting/ forretninger

Bygningene kan m aksim alt ha mønehøyde 1 2,5 m eter målt fra eksisterende terreng. Høyde på
grunnm ur kan være m aksim alt 1 , 5 m eter over eksisterende terreng.

Maksim al u tnyt telse er gi t t på plankar tet.

KBA1: Det skal være utadr et tet fasade m ot skianlegget på terreng m ot sør.
KBA2: Det tillates inn til 30% BRA øvrige form ål ( offen tlig eller privat
t jenesteyting /næringsbebyggelse/bever tning/ forretning) enn fr i tidsbebyggelse. Det skal etableres
minimum fire boenheter ( fr i tidsbebyggelse – konsen trer t ) pr. dekar avsat t til KBA2.

5 Sam f er d sel san l eg g o g t ek n i sk i n fr as t r u k tu r

5.1 Veg ( V)
Arealene skal benyt tes til adkom stveger for om rådet. Vegenes sideareal tillat tes innen for
bebyggelsesområder.

V3 er innk jøring til parkeringsk jeller. V4 er adkom stvei til k jøreareal oppe på parkeringsk jeller.

Adkom st skal til fredsstille brannvesenets krav for tilg jengelighet til bebyggelse.

5. 2 Annen veggrunn – grøn tareal ( AVG)
Arealene er tilstøtende sideareal for veger. Støt tem urer tillates.

5. 3 Parkeringshus- / anlegg ( PH )
Arealene er angit t parkeringsanlegg under bakken. Parkeringsanlegget kan dri ftes komm ersiel t.

5. 4 Angit te sam ferdselsanlegg og/eller teknisk in frastruk tur traseer kombiner t m ed andre angi t te
hovedformål ( SAA) : veg/ skianlegg

Arealene skal nyt tes til kom biner t veg for KBA2 og skianlegg. SAA2 viser areal der parkeringsk jeller
kan kr ysse skianlegg.

6 Gr øn n st r u k tu r
6.1 Blå/ grønnstruk tur ( BG)

Om rådene skal benyt tes som bu ffersone m ellom planlagt utbygging og eksisterende om råder for
fr i tidsboliger. Eksisterende vegetas jon skal beholdes, unn tat t til tak for norm al sk jøtsel og sikr ing m ot
vindfall.

7 Br u k og ver n av s jø o g v assdr ag m ed t i lh ør en de s t r an d son e
7.1 Frilu ftsom råde i s jø og vassdrag ( FL V)

Arealet er eksisterende bekkeløp.

8 H en syn sson er
Om råde m erket H 5 60 er bekkeløp m ed bu ffersone. I nnen for sonen skal det bevares vegetasjon.

9 Best em m el sesom r åd er
I nnen for bestem m elsesområde # 1 Parkeringsk jeller tillat tes oppfør t parkeringsk jeller.
Parkeringsk jelleren skal ha k jørbar adkom st fra vest. Det tillates ram per, trapper og heishus i
tilknytning parkeringsk jelleren.
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1 0 Rek k e føl geb est em m el ser
Flom veger og fordrøyningsbasseng i planom rådet skal være u t før t før det gis brukstillatelse.

Bekk øst for planområdet skal legges om og dim ensjoneres for 200 års- flom m ed 40% klim apåslag,
m ed bl.a. flom voller og sedim en tas jonsbasseng slik som beskrevet i flom - og over vannsnotatet
( 23. 08.2022) før brukstillatelse gis på KBA2. Parkeringsk jeller kan etableres uavhengig av det te.
Alternativ flom sikring kan vurderes og må godk jennes dersom planlagt løsning ikke lar seg
g jennom føre.


