
 

PLANBESTEMMELSER 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅD 

Revidert ved bekjentgjøring: 17.12.2018 

 

Vedtatt av kommunestyret: 18.6.2018, sak nr. 61/18. 

§ 1 Planens intensjon 

Planen skal legge til rette for ressurseffektiv og miljøvennlig utnyttelse av sand- og 

pukkressursene innen planområdet. 

 

§ 2 Planens formål 

Innenfor planområdet er det angitt følgende reguleringsformål jamfør plan- og 

bygningslovens § 12-5 og § 12-6: 

 

PBL. § 12-5, Arealformål PBL.  

Ledd 1. Bebyggelse og anlegg 

- Frittliggende boligbebyggelse. BF1. 

- Råstoffuttak. RU1. 

- Industri/råstoffuttak. IL/RU1. 

 

Ledd 2. Samferdselsanlegg og infrastruktur 

- Kjøreveg - offentlig bygges i 1. byggetrinn. oV1-2. 

- Kjøreveg – bygges i 2. byggetrinn, oKV 1-3 

- Kjøreveg – privat pV1 

- Gang-/sykkelveg. pGS1 og pV2-3 

- Bane. SBA1. 

- Annen veigrunn - grøntareal oVG 1-9 

 

Ledd 3. Grønnstruktur 

- Vegetasjonsskjerm. VS1-VS4. 

 

Ledd 5. Landbruks-, natur- og friluftsområder 

- Landbruksformål L3 

 

PBL. § 12-6, Hensynssoner.  

 

Ledd A.1. Sikringssoner 

- Frisikt. H140_1 – H140_2. 

 

Ledd A.3. Faresoner 

- Høyspenningsanlegg. H370_1. 

 

 Ledd C Båndleggingssoner 

- Bestemmelsesområder for anlegg og rigg 



§ 3 Generelt. 
1. Alle faser av driften skal skje innenfor kravene i de til enhver tid gjeldende lover, 

forskrifter, og retningslinjer, eller innenfor krav stilt i egen utslippstillatelse fra 

forurensningsmyndigheten. 

 

2. Avkjørsel fra offentlig veg skal utformes og ha frisikt i henhold til vegnormalenes 

krav. 

 

3. Driften skal utføres innenfor støyretningslinjene T-1442. Støynivået skal ikke 

overstige Lden=55 dBA.  

 

4. Dersom det i forbindelse med uttak eller byggevirksomhet oppdages automatisk 

fredede kulturminner skal arbeidene straks stoppes og Kulturminneavdelingen i 

Buskerud Fylkeskommunen straks varsles. 

 

§ 4 Rekkefølgebestemmelser 

1. Det skal utarbeides driftsplan. Driftskonsesjon og driftsplan godkjent i henhold til 

mineralloven skal foreligge før drift kan igangsettes. 

 

2. Før igangsettingstillatelse gis skal det bygges undergang for adkomstveg under 

Krøderbanen 

 

3. Det skal utarbeides beredskapsplan for masseuttaket som skal være godkjent av 

kommunal myndighet før drift kan igangsettes. Beredskapsplanen skal inneholde: 

- undersøkelsesprogram for støvflukt, og tiltak for å hindre støvflukt, 

- tiltaksplan for uforutsette hendelser vedrørende forurensningsrisiko 

 

4. I forbindelse med uttak av masser som ligger nærmere Krøderbanens spormidte enn 

30 meter skal det etableres voll mot de nærmeste områdene for å hindre innsyn.  

 

5. Drift kan ikke igangsettes før bygge- og utslippstillatelse er gitt, vannprøver for 

drikkevannskvalitet for privat vannverk vest for betongfabrikken er foretatt, jfr. 

planbeskrivelsens pkt. 5.4.1og 5.10.2, og infrastruktur inkludert gang- og sykkelvei i 

henhold til plan er opparbeidet. 

 

6. Ved eventuell utvidelse av driften innen områdene avsatt til industri/råstoffuttak 

IL/RU1 utover 30 000 m2 bygning for industriproduksjon og 60 000 m3 masseuttak, 

kreves utbygging av toplanskryss mot Fv 280 Krøderveien med tilhørende forbindelse 

mot Krødsherad på østsiden av Fv 280, jfr. planbeskrivelse. Areal for førstnevnte er 

inntegnet på plankartet og avmerket som Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

veiormål oV3-6 og annen veigrunn, grøntareal, oVG 1- 9. Et midlertidig anleggsbelte 

er avsatt som hensynssone utover veiformålet. Dette kan benyttes så lenge 

anleggsarbeidene med veikryss pågår. Arealene istandsettes til landbruksformål senest 

på forsommeren etter at veganlegget er tatt i bruk.  

 

§ 5 Bebyggelse og anlegg  

1. Frittliggende småhusbebyggelse. BF1. 

I området for frittliggende småhusbebyggelse kan det oppføres boliger på inntil 

BYA=200 m2 og med maksimal mønehøyde på 7,5m. 

 



2. Råstoffuttak. RU1. 

Det kan gjøres uttak ned til det naturlige grunnvannstandnivået. I området kan det 

anlegges: 

- anlegg for knusing og sikting 

- driftsveger 

- nødvendige driftsanlegg 

- driftsbygninger, produksjonsanlegg og administrasjonsbygg tilsvarende § 5 

pkt. 3 ved endt uttak for videre uttak i området regulert til råstoffuttak, 

 

3. Industri/råstoffuttak. IL/RU1. 

I området kan det oppføres driftsbygninger, produksjonsanlegg og 

administrasjonsbygg, samt tilhørende veger med parkeringsanlegg. De kan generelt ha 

en høyde på inntil 15 m. Et bygg på inntil 400 m2 kan ha en høyde på inntil 30 m. 

 

I området kan det anlegges: 

- brønn og infiltrasjonsanlegg for avløp og overvann 

- transformatorkiosk (plasseres i samråd med nettleverandør). 

 

Områdene skal tilbakeføres til skogbruksformål etter avslutting av masseuttak. 

Aktuelle arealer for ferdigstillelse og tilbakeføring skal fremgå av ajourført driftsplan. 

Skråninger i løsmasser skal ha maks helningsvinkel på 1:2, og det skal sås til med 

strølaget fra avdekte områder for å tilrettelegge stedegen vegetasjon. 

 

§ 6 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

1. oV1-2 er offentlig kommunal kjøreveg. Vegstandard skal tilsvare Landbruks- og 

Matdepartementets normaler for landbruksvegers veiklasse 2 og 3 for henholdsvis oV1 

og oV2.   

2. pGS1 er private gang-/sykkelveg som skal være åpne for allmenn ikke-motorisert 

ferdsel. pV2-3 er privat gang- og sykkelvei langs Kløftefossveien. Denne kan 

opparbeides i form av en utvidet veiskulder. 

3. SBA1 er privat museumsjernbane. Under denne skal det anlegges undergang. 

4. Områdene for framtidig vegadkomst fra Slettemoen på Krøderveiens vestside er avsatt 

til framtidig kjøreveg, oSKV1-3 med tilliggende annet veiareal oVG1-9  

5. Områdene for framtidig mulig vegadkomst til Krødsherad på Krøderbanens østside er 

avsatt til privat veg pV1. Fastsatt veilinje gir en framtidig mulighet for forbindelse til 

Krødsherads industriområde på Krøderbanens østside.  

 

§ 7 Grønnstruktur - Vegetasjonsskjerm 

1. I områdene med formål vegetasjonsskjerm skal det etableres voll mot ytterkantene 

dersom reguleringsbestemmelsens § 3 pkt. 3 eller § 4 pkt 4 tilsier dette. Ingen voll skal 

likvel etableres i vegetasjonsbeltet mot Krøderbanen innenfor jernbanesporets 

byggeforbudssone uten tillatelse fra BaneNor.  

2. Vollen skal ha en minimumshøyde på 3 m over stedlig naturlig terreng, og maks  

helningsvinkel skal være 1:1,5 mot ytterkant vegetasjonssone og 1:2 mot 

uttaksområdet. Skråninger skal sås til med strølaget fra avdekte områder. 

3. Voll skal være etablert før bakenforliggende områder tas i bruk til masseuttak. 

4. Området med formål vegetasjonsskjerm skal tilbakeføres til skogbruksformål etter at  

drift av masseuttak er avsluttet. 



§ 8 Hensynssone - Sikringssone, frisikt 

1. I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5m over tilstøtende 

vegbane. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 

 

§ 9 Hensynssone - Fareområde, høyspenningsanlegg 

1. I området skal det ikke oppføres bygninger eller anlegg. Beskjæring av vegetasjon 

under kraftlinjen er tillatt. 

 


