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Saksnr. Arkivsaksnr.   
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70/15 15/6214    

 Ankersgate 6-10 - utbyggingsavtale   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 24.08.2015 

 

 

Arne Broberg 

leder 
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Ankersgate 6-10 - utbyggingsavtale  

 

Arkivsaksnr.: 15/6214   Arkiv: L81 &01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Ankersgate 6-10» mellom Tronrud Eiendom AS og 

Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Det er ført forhandlinger mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune om 

utbyggingsavtale vedrørende etablering av infrastruktur for området Ankersgate 6-10. Dette i 

forbindelse med at Tronrud Eiendom AS skal bygge ut området. Området består av 

eiendommene gnr./bnr. 17/251 og 317/594. 

 

Reguleringsplanen for Ankersgate 6-10 ble egengodkjent i kommunestyret 23.02.2012, sak 

42/12. Området er regulert til boligbebyggelse/blokkbebyggelse og kontor. I tillegg er det 

regulert inn veger, fortau og uteoppholdsareal.  

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av fortauer i Ankersgate fram til 

Lagesens gate. Tiltaket opparbeides og bekostes av utbygger, og overtas vederlagsfritt av 

kommunen. Kommunen kan gjennom avtalen stille krav til kvalitet og utførelse på fortauet. 

 

Uteoppholdsareal innenfor utbyggingsområdet skal være privat og overtas av huseiere i 

fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Arealet inkluderer bl.a. lekeplasser, gangstier og 

parkeringsplasser. Utbygger sørger for eventuell overdragelse av private anlegg til huseierne. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_317 «Ankersgate 6-10», som er grunnlaget for 

utbyggingsavtalen, ble vedtatt i kommunestyret 23.02.2012, sak 42/12.  

 

Økonomiske forhold 
 

Utbyggingsavtalen forutsetter at alle tiltak i avtalen skal bekostes av utbygger. Tiltakene skal 

dermed utføres uten kostnader for kommunen. 

 

Ved kommunal overtagelse av fortau kan det på utbyggers oppfordring inngås en avtale om 

overdragelse av justeringsrett mellom utbygger og kommunen. Dette for å sikre refusjon av 
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merverdiavgift for utbygger etter gjeldende regler for justeringsrett på 

overtakelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til å kreve gebyr for administrasjonen av 

dette. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 

19.08.2015. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres.  

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

Vedlegg 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune, 

datert 06.07.2015. 

2. Arealplankart nr. 0605_317 «Ankersgate 6-10». 

 

Lenker 
Reguleringsbestemmelser, 0605_317 «Ankersgate 6-10»: 

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/plandialog/GetGIplanregisterFil.aspx?systemid=dy

nid%7c605%7c317%7c317.pdf%7cPLANBEST&k=605&arkivnavn=WINMAP 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  31.08.2015  

Tid:   16:00 - 00:00 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

TEMAMØTE: 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf.  eller e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR   
 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

65/15 15/4756    

 Kunstgressbane - Hønefoss idrettspark Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata  

 

66/15 14/3707    

 Oppfylling i strandsone - Klage Gnr/bnr 28/8 - Åsaveien 652  

 

67/15 14/1374    

 Bruksendring av garasje Gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3  

 

68/15 14/1183    

 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 1. 

gangs behandling  

 

 

69/15 15/4913    

 05/06_390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde -  



Planforslag til politisk behandling  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 20.08.2015 

 

 



   

 Sak 65/15 

 Side 3   

 

 

Kunstgressbane - Hønefoss idrettspark Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata 

 

Arkivsaksnr.: 15/4756   Arkiv: GNR 318/346  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane og søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan og anser at reguleringsplanen ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelen ved 

å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene. Det gis dispensasjon fra 

gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 for etablering av en 

midlertidig kunstgressbane (60 x 40 meter), jf. pbl § 19-2.  

2. Den markante bjørka i sørøstre hjørnet skal sålangt mulig skjermes fra inngrep. Hvis 

røtter/greiner allikevel er til hinder bør det vurderes hvorvidt banens yttermål bør 

reduseres f.eks. til 35x58 meter. Hvis bjørka må fjernes, skal dette avklares med 

teknisk forvaltning, og det skal vurderes reetablert vegetasjon som kan skjerme 

tilfredsstillende mot innsyn fra stien. 

3. Dersom det er behov for å fjerne banen, skal dette gjøres for Hønefoss ballklubb sin 

regning, og området skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning delegerer myndighet til rådmannen til å 

behandle byggesaken videre, deriblant å gi tillatelse til byggetiltaket, og orientere om 

klageadgang mm. 

 

 

Sammendrag 
Hønefoss ballklubb ønsker å anlegge en midlertidig kunstgressbane for 7’er fotball på 

Schjongslund (Hønefoss idrettspark). En bane vil beslaglegge et areal på ca. 2 400 m², og har 

yttermål på 40 x 60 meter. Det er ønske om å plassere denne banen ved siden av klubbhuset, 

mot stien langsmed elva. Deler av området er i dag grusbelagt, mens ca. en fjerdedel er 

friområde og skog/grøntområde. Det aktuelle området er i reguleringsplanen regulert til veg 

og parkeringsplass. Rådmannen anbefaler at det gis midlertidig dispensasjon med en varighet 

på 10 år for å etablere kunstgressbanen. 

 

 
Beskrivelse av saken 
Hønefoss ballklubb har et ønske om å etablere en kunstgressbane på et areal som i dag er 

grusbelagt og hvor en mindre del er et grønt-/friområde. For å kunne etablere banen må det 

høgges noen trær i den delen som er grønt-/friområde i dag, og deler av eksisterende gjerde 

må flyttes lenger ut for å få plass til banen.  
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Banen er en såkalt 7’er bane som har en spilleflate på 50 x 30 meter(sjølve banen), mens 

inngjerdet område vil utgjøre 60 x 40 meter. Dette vil vel tilsvare 2 400 m² (rådmannens 

beregninger). Det er Ringerike kommune som er grunneier. Søker opplyser om at det er 25 

pst. av det aktuelle området som i dag er regulert til friområde. Altså er det snakk om at ca. 

600 m² av dagens friområder skal tas i bruk som kunstgressbane.  

 

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan. I dispensasjonssøknaden fremgår det at det 

er ønske om å erstatte banene som ble borte i forbindelse med byggingen av Hønefoss Arena. 

Banen som søkes etablert skal primært være for barn, unge og utviklingshemmede i Hønefoss 

ballklubb.  

 

Grunneier, Ringerike kommune, har gitt tillatelse til å etablere en midlertidig kunstgressbane 

på gitte vilkår. Et vilkår er blant annet at banen kan kreves fjernet for HBKs regning dersom 

det blir aktuelt å opparbeide området etter gjeldende reguleringsbestemmelser eller annen 

bruk av området. 

 

Gjeldende reguleringsplan – hva er området regulert til?  

I gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 er det aktuelle området regulert til 

idrettsstadion (BIS1), veg (SV6), gang- og gangareal (SG15-17), parkeringsplass (SP9) og 

friområde (GF1). Det omsøkte tiltaket strider mot flere reguleringsformål på stedet. Slik 

banen er plassert vil den være i strid med regulert vei, samt at den beslaglegger areal som er 

satt av til parkering. (Dog er det ikke etablert en gjennomgående veg i området per dags dato, 

men området er gruslagt og det er fullt mulig å kjøre med kjøretøyer) 

 

Anleggelse av en kunstgressbane vil gripe inn i et friområde. En ny bane vil ligge i nærheten 

til vassdrag og i nær avstand til gangstien som går langsmed elvekanten og rundt hele 

Schjongslunden.  

 

Fremtidig bruk av idrettsparken Schjongslund – ny/endring av reguleringsplan 

pågang? 

Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for kortsiktig og langsiktig bruk av 

idrettsparken. De ulike brukergruppene (eksempelvis fotball, ishockey, skatere for å nevne 

noen) har ulike behov. Framdriftsplanen er foreløpig noe uklar, bl.a. pga. at det også hviler en 

rekke forhold i gjeldende plan, og tilstøtende planers bestemmelser som må avklares. 

 

Behov for en kunstgressbane 

Det var i følge søker flere 7’er baner som ble borte ved bygging av Flerbrukshallen. Denne 

nye kunstgressbanen skal brukes av Hønefoss ballklubb sine spillere, spillere i 

junioravdelingen til Hønefoss ballklubb, akademiet samt personer med nedsatt funksjon. 

Utenom trening og kamper kan banen nyttes av andre.  

 

HBK har vurdert andre plasseringer av kunstgressbanen, men den omsøkte plasseringa er den 

mest økonomiske da 75 % av banen allerede er opparbeidet og grusbelagt. Opparbeidelsen av 

den siste delen av banen (som griper inn i grøntområdet) vil kreve masseutskifting og 

tilkjøring av nye masser, etablering av bærelag for å få rett underlag for oppbygging av 

kunstgress.  

 

Trær og vegetasjon mot elva 
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Det må ifølge søker hugges fem furutrær. Ei stor markant bjørk i hjørnet av den planlagte 

banen kan være til hinder. Søker opplyser om at de vil forsøke å beholde den. 

 

Deler av eksisterende gjerde må flyttes noe, og det er særlig banens sørøstre hjørne hvor 

gjerdet må flyttes ut. Gjerdet er standard nettinggjerde med en høyde på ca. 1,8 meter. 

Avstanden fra et «nytt» gjerde og til stien langsmed elva er ca. 5-6 meter (kommunens 

beregninger). Selve stien elvelangs vil ikke bli direkte berørt av tiltaket, men det kan bli noe 

mer innsyn enn i dagens situasjon.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Så vidt rådmannen kjenner til er det første gang det behandles en søknad om en fotballbane 

på dette arealet.  

 

 

Alternative løsninger 
Dersom HMA ønsker å avslå søknaden (siden området ikke er regulert til en fotballbane, men 

en veg/parkering/grøntområde) og ønsker at innspillet skal behandles som en endring av 

reguleringsplanen kan det fatte følgende vedtak: 

 

1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane, søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan og anser at reguleringsplanen vesentlig tilsidesettes. Fordelen ved å 

gi dispensasjon anses å være mindre enn ulempene ved å fravvike planen.  

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen avslås med henvisning til pbl § 19-2. 

3. På bakgrunn av punkt 2 avslås søknad tillatelse til å etablere kunstgressbane etter pbl  

20-1. 

4. Innspill om etablering av kunstgressbane må tas med i arbeidet for videre utvikling i 

området. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Vi ser at etablering av en bane som vist på innsendt kart vil få konsekvenser ikke bare lokalt, 

men for hele Schjongslunden. Banen ønskes plassert over en regulert vei som binder østre 

delen av Schjongslund med vestre delen.  

 

I søknad til kommunen har ansvarlig søker gitt uttrykk for at trafikken kan ledes nærmere 

tribune, bak mål på Aka arena. Det opplyses også om at Hønefoss ballklubb tidligere har ytret 

et ønske om at det opparbeides flere parkeringsplasser på vestsiden av friidrettsbane og 

gressbane slik at man kan oppnå et bilfritt indre område innenfor hovedgjerdet. Rådmannen 

ser fordeler ved å få et bilfritt indre, men er nok av den oppfatning av at det kan være greit å 

ha en intern veg for å betjene varetransport etc. uansett. Dette er imidlertid forhold som må 

vurderes ved en eventuell endring av reguleringsplanen for området og ikke som en del av 

denne byggesaken. 

 

I innsendt kart, datert 04.08.2015 er det vist at kunstgressbanen kan bli etablert ca. 6 meter fra 

dagens tribuneanlegg på AKA arena. Dette muliggjør forflytning av biler/store kjøretøyer 

internt på området. Følgelig vil en anleggelse av en kunstgressbane i dette området, ikke 

hindre en trafikk mellom øst-vest internt på området og en kjørebredde på ca. 6 meter vil 

kunne ivareta hensyn til drifta (snøbrøyting etc.). 
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All den tid tiltaket er i strid med gjeldene reguleringsplan så kreves det en dispensasjon fra 

planen (sjøl om vegen/parkeringa ikke er opparbeida).  

 

Siden området ikke nyttes til parkering i dag (hvertfall er ikke rådmannen kjent med at den 

gjør det i nevneverdig grad), er det ikke gitt at en anleggelse av fotballbane istedenfor 

parkering vesentlig vil forverre parkeringssituasjonen. Det er vel ved større arrangementer at 

det kan være utfordrende med parkering i idrettsparken. Da antar rådmannen at dette området 

allikevel, i mange tilfeller vil være avsperret og i bruk som en del av arrangementet (fremfor 

at det brukes som en parkeringsplass). 

 

Det er snakk om å ta i bruk et grøntområde og fjerne vegetasjon/hugge trær (drøye 600 m²) 

for å etablere en fotballbane. Selv om banen etableres i det som er et grøntområde, vil det 

fortsatt være noe skjerm mellom sti og bane. Eksisterende gjerde som flyttes ut (deler av 

gjerdestrekningen) vil fortsatt ha gjennomsyn, og kan hende vil ikke denne oppleves som 

vesentlig sjenerende (i motsetning til f.eks et bygg), selv om den flyttes noe nærmere stien. 

Rådmannen mener at det er et poeng at det forsøkes opprettholdt mest mulig trær og buskas 

mellom banen/stien. 

 

Selv om etablering av kunstgressbane vil «fortrenge» områdets bruk som parkering/veg, ser vi 

at løsningen som er forelagt kommunen, fortsatt vil kunne ivareta ett av hovedformålet med 

Schjongslunden, å tilrettelegge for idrett- og sportslig aktivitet. Vi finner også at 

dispensasjonen kanskje i mindre grad tilsidesetter hensynet om veg, all den tid det vil bli 

opprettholdt en intern kjøreveg. Etter en samlet vurdering finner rådmannen at det foreligger 

klart større fordeler enn ulemper. 

 

Rådmannen vil anbefale at det gis midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for 

etablering av kunstgressbane.  

 

 

Vedlegg 
1. Kart over området, som viser bane og omlegging av gjerde, datert 04.08.2015 

2. Bilder fra området 

3. Tilleggsinformasjon, datert 12.08.2015 

4. Forespørsel om ytterligere informasjon, datert 04.08.2015 

5. Tilleggsinformasjon, datert 29.05.2015 

6. Forespørsel om tilleggsinformasjon, datert 21.05.2015 

7. Dispensasjonssøknad, datert 04.05.2015 

8. Søknad om kunstgressbane, datert 15.05.2015 

9. Tillatelse fra grunneier Ringerike kommune, datert 24.07.2015 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 
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 Ringerike kommune, 13.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Oppfylling i strandsone - Klage Gnr/bnr 28/8 - Åsaveien 652 

 

Arkivsaksnr.: 14/3707   Arkiv: GNR 28/8  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

147/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.04.2015 

/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

26/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

66/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

Frydenlund og Høyer AS på vegne av tiltakshaver Christina Ege, til fylkesmannens uttalelse, 

til HMAs vedtak i sak 26/15, til klage på vedtak fra Christina Ege og til rådmannens 

saksframlegg; 

 

 

 

1. Hovedkomiteen mener at hensynet bak formålet til kommuneplanbestemmelsenes § 5, 

områder langs vann- og vassdrag, vurderes å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis 

dispensasjon. En godkjenning av dispensasjonen kan også føre til negativ 

presedensvirkning i området. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i klage fra Christina Ege tilsier at vedtak i sak 

26/15 bør endres. 

3. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 26/15 opprettholdes.                                                                                                                                 

4. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes: 
Frydelund og Høyer v/ Per J. Stenbro, postboks 3070, 3501 HØNEFOSS 

Christina Ege, Åsaveien 652, 3512 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud v/Lise Økland, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 
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Sammendrag                                                                                                                                   
Kommunen var på befaring på Christina Eges eiendom i begynnelsen av august 2014, etter en 

bekymringsmelding fra leder i NOF(Norsk ornitologisk forening), Viggo Ree. Kommunen 

observerte da at det hadde blitt utført en fylling i strandsonen, uten nødvendig tillatelse fra 

bygningsmyndighetene. Kommunen har mottatt søknad om tiltaket i etterkant. Fyllingen er i 

følge eier utført med intensjon å utbedre arealet slik at det kan benyttes til beitemark. Saken 

har deretter blitt sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen er negativ i 

sin uttalelse, og vil vurdere å klage på et eventuelt godkjenningsvedtak. Rådmannen har i 

tidligere saksframlegg vurdert tiltaket dit hen at det har ført til konsekvenser for 

naturmangfoldet i strandkanten.  

 

Rådmannens forslag til vedtak, som omfattet avslag på søknad om dispensasjon, ble vedtatt 

på HMA-møtet den 13.04.2015. Kommunen mottok klage på dette vedtaket fra tiltakshaver 

Christina Ege 02.06.2015. Rådmannen vurderer det slik at klagen ikke omfatter noen nye 

opplysninger som tilsvarer endring av vedtak. Rådmannen vurderer det fortsatt slik at 

hensynet bak kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt, og tiltaket kan ha 

negativ presedensvirkning for andre eiendommer i området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
HMA fattet i sak 26/15 følgende vedtak: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynet bak byggeforbudet 

i kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis derfor ikke 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Ulempene ved å innvilge 

dispensasjon anses å være større enn fordelene. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, og 

søknaden om godkjenning av utført oppfylling i strandsone avslås. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av saken delegeres videre til rådmannen 

5. Se orientering om klageadgang 

 

 
Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok en bekymringsmelding fra Viggo Ree, leder i NOF, angående utfylling av 

steinmasser i våtmarksområde med starr på eiendom med gårdsnummer 28 og bruksnummer 

8, i Åsa, den 14.7.2014. Den 08.8.2014 gjennomførte kommunen en befaring på stedet, med 

saksbehandlere fra byggesak og miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger. Grunneier, Christina Ege, 

var i huset når saksbehandlerne ankom eiendommen og ble kontaktet, men var ikke tilstede 

under selve befaringen. Under befaringen ble det observert at steinmasser var blitt fylt ut i et 

område i strandsonen mellom hovedhuset og en odde på eiendommen. Kommunen fulgte da 

opp med krav om søknad i etterkant. Kommunen mottok søknad med Frydenlund og Høyer 

AS som ansvarlig søker den 09.12.2014. Det ble søkt om dispensasjon fra byggeforbud i 100-
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metersbelte langs vann- og vassdrag. Dispensasjonen ble begrunnet med blant annet at tiltaket 

ikke hadde ført til noen konsekvenser for naturmangfoldet i området, ikke hindrer fri ferdsel 

og er et mindre/minimalt grep i strandsonen. Ege viste til at arealet ønskes benyttet som 

beiteområde til hest, og at eiendommen er et småbruk med behov for større beitearealer til 

dyrehold.  

 

Christina Ege har opplyst om at det er fylt ut ca. 15-20 tonn med masse, ansvarlig søker har 

ikke gjort beregninger i henhold til dette. Rådmannen anser at dette er usikkert, og at det med 

stor sannsynlighet må være mer enn dette. Grunneier har i tillegg opplyst om massene er rene 

masser fra en annen eiendom i Åsa-området, hvor det har pågått riving av mur og 

grunnarbeider. Høyden på fyllingen er opplyst å være fra 0,5 til ca. 1,4 m på det høyeste 

punktet. 

 

Etter at kommunen mottok søknad om dispensasjon, ble søknaden deretter sendt til 

fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Kommunen mottok uttalelse fra fylkesmannen den 

13.01.2015. Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene, og vil vurdere å klage på ett eventuelt godkjenningsvedtak. 

Fylkesmannen viser til at tiltaket ligger nært vernet del av Steinsfjorden, og mener at 

fyllingen har et betydelig omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer 

forhold knyttet til naturmiljø og vassdragslandskap. 

 

Hovedkomiteen godkjente rådmannens forslag til vedtak i sak 26/15 i politisk møte den 

13.04.2015. Rådmannen anbefalte å avslå dispensasjonen på grunnlag av fylkesmannens 

uttalelse og vurdering etter naturmangfoldloven. Rådmannen vurderte tiltaket slik at en 

eventuell godkjenning av dispensasjon vil kunne føre til at kommuneplanbestemmelsenes § 5 

vil bli vesentlig tilsidesatt og at tiltaket vil kunne føre til negativ presedensvirkning i området. 

Den 02.06.2015 mottok kommunen klage fra Christina Ege på vedtaket. Rådmannen kan ikke 

se at det har kommet inn noen nye opplysninger eller argumenter i klagen som gir bakgrunn 

for å endre vedtaket. 

 

 

Klagens innhold 

 

Christina Eges klage, omfatter i hovedsak disse punktene; 

 

1) Ege påpeker at det ikke er fylt over siv. Det er vedlagt et bilde fra 31.05.2015 som 

bildedokumentasjon på at det kun vokser vanlig gress ved vannet. Det påpekes at det 

kommer opp nytt siv hvert år, og at siv ikke er naturlig for Steinsfjorden, da dette ikke 

eksisterte for ca. 50 år siden. Ege mener at dette er hovedårsaken til at dispensasjonen 

ikke ble godkjent og avgjørelsen derfor har kommet på feil grunnlag. 

 

2) Ege mener at fylkesmannen har behandlet dette på feil grunnlag. Ege mener at 

fylkesmannen tok sin beslutning i den tro at Ege hadde tatt seg til rette i utmark. Det 

påpekes at eiendommen er innmark. 

 

3) I brevet fra fylkesmannen sto det at det hadde blitt/skal bli etablert gressplen, og at 

dette vil gi økt privatisering. Ege mener at dersom det hadde stått beitemark, som er 
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planen, ville det vært en annen innstilling til dette, da det er for å ha nok mat til 

dyrene, og ikke et sted for å sette utemøbler. 

 

4) Ege påpeker at fylkesmannen uttaler på sine hjemmesider at vern ikke skal utelukke 

bærekraftig bruk som ikke er til skade for verneverdiene. Dette kan f.eks. være beite. I 

tillegg til at det er ønskelig å oppnå større arealer med husdyrbeite enn det som er 

situasjonen i dag, ta det sikte på å gjenåpne tidligere beitemarker som er under 

gjengroing. Det legges ikke begrensinger på beite, bortsett fra på steder med spesielle 

naturkvaliteter. Ege mener at det er positivt å la hester beite på dette området, og at 

det ikke er spesielle naturkvaliteter der, da det består av sump, kratt og åpen grøft.  

 

5) Det vises til en annen sak, på Averøya, hvor det hadde blitt fylt opp på sammenlignbar 

måte. Ege har forstått det slik at dette har blitt godkjent, og at det derfor vil være 

forskjellsbehandling og ikke gi tillatelse til dette tiltaket. 
 

6) Det vises til strandvernbestemmelsen § 17-2, hvor det står følgende « Bygning, 

konstruksjon eller anlegg som er nødvendig i landbruket vil være unntatt fra 

byggeforbudet i strandsonen etter plan- og bygningsloven § 17-2, dersom det av 

hensyn til næringsutøvelsen må eller bør ligge i strandsonen» 

 

7) Det har vært sammenhengende gressmark fra låven og ned til vannet før Ege flyttet til 

eiendommen. Hestene har beitet på området i flere somre, og før i tiden har naboene 

brukt det til sine hester. Eiendommen har derfor lange tradisjoner med hestehold, og 

Eges plan er å anskaffe 2 hester når låven er bygd. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger ved strandsonen i Åsa. Eiendommen omfattes både av 

kommuneplanbestemmelsenes § 5, og kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 5, er det ikke tillatt med nye byggetiltak eller eller 

anleggstiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag, i områder som er avsatt til landbruks- 

natur- og friluftsområder(LNF-områder). Dette gjelder tiltak som er forbudt i henhold til §§ 

81 (Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable bygninger, 

konstruksjoner eller anlegg), 86a (Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93 (Tiltak som krever 

søknad og tillatelse, herunder planering, masseuttak, og driftsveier knyttet til landbruk.). Det 

søkes om dispensasjon fra § 5.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er det kun 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-

områdene, jfr. § 5.  

 

Vi har tidligere vurdert det slik at det må søkes om dispensasjon fra § 5 og § 2.1. Vi anser nå 

at tiltaket kan sees på som et ledd i stedbunden næring, da tiltaket omfatter utvidelse av 

beiteareal, og ikke omfatter ny driftsbygning, masseuttak eller ny driftsvei i landbruket. Det 
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vil derfor i alternative forslag kun gis dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 5, da 

vi vurderer slik at det trolig ikke er nødvendig med dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Søknaden har tidligere blitt behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt den 13.04.2015 i sak 26/15. Vedtaket omfattet 

avslag på søknad om dispensasjon. 

 

Vi mottok i etterkant av det politiske møtet den 13.04, en forespørsel fra Viggo Elstad, (FRP), 

angående eksisterende tiltak i strandsonen på andre eiendommer i Åsa, og hvorvidt dette 

tiltaket vil kunne få presedensvirkning på disse eiendommene. Forespørselen ble besvart av 

administrasjonen i et notat datert 18.06 (se vedlegg nr. 6).  

 

Alternative løsninger 
 

 

Forslag til alternativ vedtak nr. 1: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse, til vedtak i sak 26/15, til klage på vedtak fra Christina Ege og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen at klagen bør tas til følgje. 

Hovedkomiteen vurderer det slik at deler av tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak 

byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 i vesentlig grad. Komiteen er derfor 

positiv til at det gis dispensasjon for deler av tiltaket. Vedtak av 13.04.2015 omgjøres, 

jfr. Forvaltningsloven § 33, 2. ledd.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. Vedtaket skal omfatte området slik det vises på 

kart i rådmannens forslag. Fyllingskanten må tilpasses landskapet og skrånes. 

Søknaden om tillatelse godkjennes på vilkår om at deler av fyllingen skal fjernes. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å vektlegge at de naturverdiene og biologiske verdiene tiltaket har størst 

konsekvenser for, befinner seg i strandkanten. Den delen av fyllingen som ikke befinner seg 

langs med strandkanten, vil derfor ha mindre innvirkning på de biologiske verdiene som skal 

tas hensyn til gjennom kommuneplanbestemmelsenes § 5. Denne delen vil da også ha større 

avstand til vernet område.  Fjerning av fyllingen som ligger nærmest strandkanten, vil dermed 

etter HMA sin vurdering, være tilstrekkelig.  
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HMA kan også vurdere det slik at fjerning av deler av tiltaket, vil kunne gjøre tomten mer 

tilgjengelig og anvendelig som beiteområde for eier, uten å skape store ulemper for biologisk 

mangfold og allmennheten.  

 

 

 

Forslag til alternativ vedtak nr. 2: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse, til vedtak i sak 26/15, til klage fra Christina Ege og til rådmannens 

saksframlegg; 

 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning at 

klagen bør tas til følgje. Hovedkomiteen vurderer det slik at hensynene bak 

byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og er 

positive til at det gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det 

gis likevel dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativ. Fordelene 

ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. Vedtak av 13.04.2015 

omgjøres, jfr. Forvaltningsloven § 33, 2. ledd. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. Søknaden om tillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å legge vekt på at tiltaket til tross for å være utført nær vernet område, ikke 

er i vernet område, slik det er definert i miljøverndirektoratets kart.  

 

HMA kan vurdere det slik at dette er en relativt stor eiendom med bolig i et LNF-område og 

til tider er det høy vannstand som gjør det vanskelig å bruke deler av tomten. HMA kan velge 

å vektlegge at eiendommen ses på som et småbruk som i sin helhet ligger i 100-metersbeltet, 

og at forbud for landbrukstiltak i 100-metersbeltet ikke kom før med gjeldende kommuneplan 

i 2007. Dette er et relativt tett bebygget område med tett med bolig, hytte- og 

småbrukeiendommer som mange ligger i strandsonen.  Fyllingen vil gi større muligheter for 

eier å tilrettelegge for dyrehold, da store deler av tomten består av våte områder. HMA kan 

velge å vurdere det slik at fordelene ved å tilrettelegge for dyrehold og gårdsbruk er større enn 

ulempene ved konsekvensene som fyllingen har fått for naturmangfoldet i området.   

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Eiendommen sees på som et småbruk. Eiendommen defineres som innmark, ikke utmark.   

 

Rådmannens vurdering 
I tidligere vurderinger har rådmannen vektlagt fylkesmannens negative uttalelse, og i tillegg 

vurdert tiltaket etter naturmangfoldloven. Rådmannen har lagt vekt på at hele Steinsfjorden 

inngår i nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og er kartlagt som rik kulturlandskapssjø, som er 
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en svært viktig naturtype med nasjonal verdi. Eiendommen hvor det er fylt ut tilhører et 

område som heter Sandvika, hvor det er store biologiske verdier i vannspeilet og vannkanten. 

Området Sanvika inngår i Fylkesmannens forslag til verneplan for Tyrifjorden. I formålet til 

verneforskriften spesifiseres det at vernet omfatter grunne, næringsrike vannarealer og 

sumpmarker.  Den planlagte bruken av området som innmarksbeite, vil føre til at verdiene 

som vannkanten hadde før tiltaket ble gjennomført ikke vil kunne utvikle seg igjen. En 

fjerning av massene vil sannsynligvis ikke føre til en umiddelbar tilbakeføring av biologiske 

verdier, men erfaring fra andre steder viser at det er rimelig å anta at økosystemet over tid vil 

kunne regenerere seg.  

 

 

Rådmannens vurdering av klagen 

  

1. Det påpekes at det ikke er fylt over siv; Rådmannen viser til tidligere vurdering, hvor 

det er påpekt at det er fylt over starrbeltet, observert ved befaring. Starr og siv er 

forskjellige planter. Det er ikke påstått at det er fylt over siv. Rådmannen påpeker at 

hovedpoenget er at det fylt i overgangen mellom vann og land. Denne overgangen er 

et viktig habitat for mange dyrearter, uansett om det er siv, starr eller gress. 

 

2. Eiendommen er innmark, ikke utmark slik som fylkesmannen skriver; Rådmannen har 

ved tidligere vurdering bekreftet at eiendommen er innmark, slik Ege påpeker.  

 

 

3. Tiltaket vil ikke føre til økt privatisering. Det er ikke tenkt benyttet til beitemark, men 

til gressplen; Privatisering har blitt vurdert av rådmannen tidligere. Konklusjonen var 

at tiltaket ikke har ført/vil føre til noen betydelig grad av privatisering, men at dette 

heller ikke bør legges vekt på i denne saken, da kjernen i problemstillingen er 

konsekvensene ved å fylle ut i overgangen mellom land og vann. 

 

4. Ege påpeker at fylkesmannen uttaler på sine hjemmesider at vern ikke skal utelukke 

bærekraftig bruk som ikke er til skade for verneverdiene, f.eks. beitemark. 

Rådmannen forstår dette slik at dette omfatter beite på allerede eksisterende områder, 

ikke utfylling i strandsonen for å lage større beiteområde.  Det er i tidligere 

saksframlegg informert om at området ønskes benyttes til beitemark. Rådmannen 

mener dette allerede er tilstrekkelig vurdert. Tiltaket har tidligere vært vurdert etter 

naturmangfoldloven av miljøvernrådgiver med biologisk kompetanse, og 

konklusjonen har vært, og fortsatt er at det er naturverdier i området hvor det er fylt 

ut. Det vises til tidligere vurdering etter naturmangfoldloven og fylkesmannens 

negative uttalelse. 
 

5. Ege viser til en tidligere sak, skal ha blitt gitt tillatelse til fylling på Averøya. 

Rådmannen går ut i fra at Ege mener sak 14/1842, på eiendom 1/42. Saken omfatter 

forespørsel om heving av jordbruksareal/terrengendring. Rådmannen kan ikke se at 

det er fattet noe godkjenningsvedtak i saken. Saken omfatter ikke fylling i 

strandsonen, men er riktignok delvis i 100-metersbelte.  

 

6. Det vises til strandvernbestemmelsen § 17-2; Denne paragrafen som Ege viser til, 

vurderer rådmannen er fra en tidligere utgave av plan- og bygningsloven. Det var da 
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satt forbud mot byggetiltak i en sone på 100 m fra sjøen, altså saltvann. Enkelte 

landbrukstiltak var unntatt fra denne bestemmelsen. I Ringerike ble det vedtatt ny 

kommuneplan i 2007, hvor det i kommuneplanbestemmelsenes § 5, områder langs 

vann- og vassdrag er beskrevet at det er forbud også mot landbrukstiltak i 100-

metersbeltet. Det er denne bestemmelsen som er gjeldende for området.  
 

7. Ege viser til at det har vært lange tradisjoner med hestehold på eiendommen, og at det 

tidligere har vært gressmark fra låven og helt ned til vannet.   

Rådmannen har ingen innvendinger til at eksisterende arealer på eiendommen 

omfatter beitemark, men det påpekes at utfylling for å øke eiendommens størrelse ikke 

er tradisjonell, men ny bruk av arealer.  

 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen omfatter noen nye argumenter som kan benyttes til å endre 

vedtaket. Det vises til tidligere vurderinger etter naturmangfoldloven, og fylkesmannens 

uttalelse. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket kan føre til negativ presedensvirkning i 

området, og at godkjenning av dispensasjonen vil tilsidesette hensynet bak 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. 

 

Fylkesmannen har uttalt seg uvanlig strengt i saken og signalisert at et godkjenningsvedtak 

kan bli påklaget. Tidligere miljøvernrådgiver og avdelingsleder byggesak har blitt innkalt til 

møte til fylkesmannen i Drammen der denne saken og en sak på eiendommen der massene 

som er fylt ut hos Ege, kom fra ble tatt opp. 

 

Når en uttaleinstans går så klart i mot at det skal gis dispensasjon, skal det mye til at 

dispensasjon kan gis. Rådmannen anbefaler HMA og ikke ta klagen til følge.  

 

 

 

Vedlegg 
 

1. Situasjonskart 1-1000, datert 18.03.2015 

2. Kart over fylling 1-500, datert  22.10.2014 

3. Rådmannens saksframlegg, datert 18.03.2015 

4. Saksprotokoll i sak 26/15, datert 14.04.2015 

5. Spørsmål fra Viggo Elstad vedrørende andre eiendommer i Åsa, datert 09.06.2015 

6. Svar på spørsmål fra Viggo Elstad, datert 18.06.2015 

7. Klage fra Christina Ege, datert 31.05.2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 11.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 

 

 

 



   

 Sak 67/15 

 Side 17   

 

 

Bruksendring av garasje Gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3 

 

Arkivsaksnr.: 14/1374   Arkiv: GNR 45/86  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra   

garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS, på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til 

rådmannens saksframlegg; 

 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 avslås. 

Hovedkomiteen finner at hensynet bak bestemmelsen § 2.1, pkt. 2 vil vesentlig 

tilsidesettes dersom det tillates en ekstra boenhet på denne eiendommen. HMA 

vurderer det slik at en dispensasjon fra denne bestemmelsen vil stride mot 

reguleringsplanens intensjon som blant annet er å hindre fortetting i området for 

bevaring av områdets omkringliggende miljø. 

2. Hovedkomiteen finner at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og 

bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, 

pkt.2, vedrørende maksimalt antall boenheter avslås.  

3. På bakgrunn av punkt 2., avslås søknaden om tillatelse.  

4. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

 
Jensen Bygg-Team AS, Kong Ringsgt. 21, 3510 HØNEFOSS 

Erik Hovland, Fredrik Brochs vei 3, 3510 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 
 

Kommunen mottok den 30.03.2015 søknad om bruksendring fra garasje til bolig, samt 

søknad om dispensasjon på eiendom med gnr/bnr 45/86 på Helgesbråten. Eiendommen 

omfattes av reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten», og ligger i feltet BB3. Det søkes om 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2, da det er ønskelig å bruksendre 

eksisterende garasje til en boenhet. Reguleringsbestemmelsen angir at det kun skal tillates 1 

boenhet pr. eiendom. Eiendommen ligger ikke i hensynssonen for bevaring, men omfattes 

likevel av bestemmelsen. Dispensasjonen begrunnes med at garasjen vil få en utseendemessig 

forskjønnelse og at bruksendringen ikke vil medføre noe særlig utvidelse av eksisterende 

bygningsmasse. Boenheten vil benyttes til generasjonsbolig, da eierne av eiendommen ønsker 

at datteren skal overta hovedhuset, slik at de kan flytte inn i en bolig med alt på ett plan. 

Utnyttingsgraden for eiendommen er av søker beregnet til å være ca. 19, 13 % BYA, 

rådmannen har beregnet utnyttingsgraden til 20,4 % BYA, altså en overskridelse på 0,4 %. 
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Rådmannen har vurdert det slik at intensjonen med bestemmelsen er å forhindre fortetting på 

Helgesbråten, og at en slik dispensasjon vil stride i mot denne intensjonen. Helgesbråten er et 

område hvor det alltid har vært viktig å bevare områdets karakter og omkringliggende miljø, 

bestemmelsen om en boenhet pr. tomt gjelder også for de eiendommene som ligger utenfor 

hensynsonen for bevaring. Rådmannen har i tillegg til hovedinnstillingen, foreslått et 

alternativ vedtak hvor politikerne kan velge å vektlegge søkers argumenter og gi dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunen har mottatt søknad om bruksendring fra garasje til bolig, samt søknad om 

dispensasjon på eiendom med gnr/bnr 45/86, Fredrik Brochs vei 3. Området er omfattet av 

reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten». Det er ønskelig å bruksendre eksisterende garasje til 

en bileilighet, og det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 

2, vedrørende antall boenheter. 

 
Beskrivelse av saken 

 
Tiltaket 

Den eksisterende garasjen er oppført i 1971-72, som garasje for redningsbiler/servicebiler for 

bilbergingstjeneste. Bygget er oppført i mur/betong, har et bebygd areal (BYA) på ca. 103 m², 

og har en gesimshøyde på ca. 3,6 m og mønehøyde på ca. 3,7 m. Garasjen ønskes nå benyttet 

til egen boenhet. Bygningen skal utvides ved bruksendring, men det skal tilføyes en liten 

utebod, tak over vindfang og en overbygget uteplass. 

 

Dispensasjon 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 vedrørende antall 

boenheter. Dispensasjonen begrunnes med blant annet; 

 

- Garasjen vil få en utseendemessig forskjønnelse og skal bli tilpasset eksisterende 

bebyggelse med utvendig kledning og vinduer. 

 

- Ved bruksendring vil man forhindre at det i fremtiden vil bli brukt som «mekkebu» for 

bilentusiaster, av det som kan følge av støy, trafikk etc. 

 

- Det vil ikke bli mindre lys/luft mellom bygningene, siden det er snakk om 

bruksendring av eksisterende bygningsmasse. 

 

- Fredric Brochs vei 3, ligger ikke i feltet for bevaring. 

 

- Det vises til at det i reguleringsbestemmelsen er ramset opp eiendom 45/41, 45/16 og 

45/84 som er unntatt fra kravet om kun 1 boenhet pr. eiendom.  

 

- Garasjen er lite funksjonell i dag, da det ikke trengs en så stor garasje til en enebolig.  
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- Det vises til omsorgsbehov, da eierne av eneboligen er 79 og 89 år gamle. De ønsker å 

bo på ett plan, og de ønsker at datteren skal flytte inn i eneboligen, slik at hun er i 

nærheten av sine foreldre.  
 

- Tiltakshaver har ingenting i mot et eventuelt vedtak som vil hindre framtidig 

utskilling av tomt.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten». Eiendommen ligger i 

feltet BB3, området skal nyttes til frittliggende boliger. Det tillates ikke oppført mer enn 1 

boenhet pr. eiendom på Helgesbråten. Utnyttingsgraden for området er satt til maksimalt 20 

% BYA. Eiendommens størrelse er ca. 1325m². Dersom tillatelse blir gitt for eiendommen, 

blir eiendommen uten garasje. For 2 boenheter av denne størrelsen kreves det 4 plasser. Det 

bebygde arealet vil da bli totalt med bebyggelse og parkering, 271, 5m². Beregnet 

utnyttingsgrad blir da 20,4 % BYA. Utnyttingsgraden er beregnet av søker til å bli 19,13 % 

BYA. Den siste parkeringsplassen er da utelatt. Vi har ikke mottatt søknad om dispensasjon 

for denne overskridelsen.  

 

 

Juridiske forhold  
Det har ved tidligere behandling av en annen sak i området, dispensasjon på eiendom 45/132, 

Solbakken 7, blitt opplyst fra advokat Bentzen, om at eiendommer på Helgesbråten beheftes 

av privatrettslige bestemmelser som er inntatt i skjøtet på den enkelte eiendom (negativ 

servitutt), som angir at det ikke skal utparselleres og bebygges på eiendommene. Kommunen 

har ikke mottatt skjøte på denne eiendommen, og kan ikke bekrefte at dette stemmer i dette 

tilfellet.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 
Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og det er ikke innhentet uttalelse fra 

fylkeskommunen, fylkesmannen eller lignende.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen har tidligere behandlet saker hvor det har blitt søkt om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. I saks nr. 82/14, hvor det ble enstemmig vedtatt avslag 

på 1 ekstra boenhet på eiendom 45/132, Solbakken 7. Det har også i sak 0184/04 blitt gitt 

avslag på søknad om fradeling på eiendom 45/91, Blomsgate 26. Rådmannen har ikke sjekket 

om det kan være andre lignende saker siden reguleringsplanen trådte i kraft, 20.09.2002.  

  

 

 

Alternative løsninger 

 
HMA kan velge å vurdere det slik; 
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- Det kan legges vekt på at bygningsmassen ikke utvides noe særlig, med unntak av en 

bod og et overbygg. Det kan da vurderes slik at dispensasjonen vil på den måten ha 

liten innvirkning på det bygningsmessige miljøet.  

 

- Eiendommen ligger ikke innenfor spesialfeltet bevaring, og det kan vurderes slik at 

det da ikke foreligger et like sterkt hensyn til vern av miljø utenfor bevaringssonen. 

 

- Det kan legges vekt på søkers argumenter med at en bruksendring vil forskjønne den 

eksisterende garasjen, og forhindre at framtidig bruk av garasjen vil ekspandere til 

verksted. 

 

- Det kan velges å legge vekt på at flere av naboene er opplyst å være svært positive til 

tiltaket. 

 

- Det kan vurderes slik at bygningen er spesiell, og et eventuelt godkjenningsvedtak vil 

ha begrenset presedensvirkning. 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra   

garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til 

rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen mener at søknaden om dispensasjon bør godkjennes. Det legges vekt 

på at tiltaket omfatter bruksendring av en eksisterende bygning, og at bygningsmassen 

ikke vil øke i særlig grad. Godkjenning av dispensasjonen vil slik hovedkomiteen ser 

det, ikke stride i mot reguleringsplanens intensjon for dette området. 

2. Hovedkomiteen gir negative signaler til eventuell framtidig søknad om fradeling av 

den nye boenheten, eller søknad om endring av reguleringsplanen med tanke på 

deling. 

3. Hovedkomiteen finner at det er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og 

bygningsloven § 19-2. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1vedrørende 

maksimalt antall boenheter, og vedrørende utnyttingsgrad godkjennes.  

4. Hovedkomiteen er positiv til en overskridelse av tillatt utnyttingsgrad. 

5. Søknaden om bruksendring av garasje godkjennes i prinsippet. 

6. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. Søknad om 

dispensasjon fra utnyttingsgrad må sendes inn for behandling.  

7. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Vurdering av dispensasjon 

 

Rådmannen vurderer det slik at det ikke bør gis dispensasjon fra bestemmelsen om antall 

boenheter. Rådmannen kan ikke se at det har blitt gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen 
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tidligere, og anbefaler derfor at HMA ikke nå gir dispensasjon og uthuler reguleringsplanen, 

men fortsetter en «streng linje». Det er riktig at en bruksendring vil forskjønne den 

eksisterende garasjen, og at denne er større en vanlig for en boligeiendom, men et alternativ 

kan også være å rive den store garasjen, og eventuelt oppføre en vanlig, mindre garasje.  

 

Intensjonen bak bestemmelsen er å sikre at Helgesbråten ikke fortettes. Området er ett av få 

områder i Hønefoss, hvor fortetting ikke er ønsket. Å tillate en ny boenhet på en 

boligeiendom, er en fortetting, dette til tross for at det er en eksisterende bygning. En ny bolig 

kan i framtiden medføre utvidelser/tilbygg/uthus/garasjer, samt flere biler og mennesker, til 

tross for at dette ikke er søkers intensjon i utgangspunktet. Tiltaket resulterer i at 

utnyttingsgraden overskrides med 0,4 %. Å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 

2.1, vil slik rådmannen ser det vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen.   

 

Det er riktig at eiendommen ikke ligger innenfor en bevaringssone, men bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra er gjeldende for alle felter innen BB1-7 og BB. Intensjonen er å bevare 

områdets omkringliggende miljø, det vil si store hager, lav tetthet, villamessig bebyggelse, 

lite trafikk, lys og luft mellom bygningene.  

 

Det har ved tidligere behandlinger ved søknad om dispensasjon fra denne bestemmelsen, også 

blitt vist til de tre eiendommene som er unntatt fra bestemmelsen om kun 1 boenhet pr. tomt 

som et argument. I den forbindelse har kommunen undersøkt i arkivet angående disse 

eiendommene. 2 av disse eiendommene hadde allerede igangsatte prosesser da 

reguleringsplanen ble vedtatt. Eksempelvis hadde naboeiendom til omsøkte eiendom, 45/84, 

en midlertidig forretning om utparsellering av tomt under utarbeidelse av reguleringsplanen. 

På grunn av intensjonen bak reguleringsplanen om å ta hensyn til den private klausulen som 

lå på tomtene, ble dette opphevet gjennom reguleringsplanen. Som kompensasjon for allerede 

igangsatte prosesser fikk eieren av tomten gjøre boligen sin om til en generasjonsbolig, og har 

derfor lov til å oppføre 1 bileilighet som tilbygg til eksisterende enebolig. Eiendom 45/16 var 

allerede registrert med flere boenheter, og har ikke mulighet til å bygge mer uten dispensasjon 

da utnyttingsgraden er over 20 % BYA.    

 

 

 

 

Konklusjon 

 

Helgesbråten er et område hvor fortetting ikke er ønskelig, og der det er satt fokus på å bevare 

områdets omkringliggende karakter, i form av lite trafikk, villamessig bebyggelse, store hager 

og lys/luft mellom bygningene. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gi negativ 

presedens og til slutt undergrave planen som beslutningsgrunnlag. Rådmannen fraråder å gi 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 2.1, pkt. 2, på grunnlag av at en ekstra boenhet 

vil kunne gi økt fortetting, og at dispensasjon dermed kan tilsidesette hensynet bak 

reguleringsbestemmelsen.  

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonsplan 1-500 
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2. Reguleringsplan nr.281, Helgesbråten 

3. Reguleringsbestemmelser for Helgesbråten 

4. Tegninger av garasje/ny boenhet 

5. Følgeskriv fra søker med begrunnelse for dispensasjon 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 1. gangs behandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1183   Arkiv: PLN 000  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

132/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

214/14 Formannskapet 02.12.2014 

68/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal det knyttes bestemmelser til hensynssonene for 

bevaring av kulturmiljø. Dette delegeres til rådmannen i samarbeid med forslagsstiller for 

planforslaget. 

 

3.  Dersom laftebygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 

 

4.  Før 2. gangsbehandling av planen må flom- og skredfare være utredet av fagkyndige. 

 

5.  Ved vedtak av 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant, tas det 

sikte på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. 

 

6.  Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

Sammendrag 

To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å oppføre en showscene med tilknyttet restaurantvirksomhet på eiendommen i 

Strandgata 1, eid av Petter og Erik Stokke. Eksisterende laftehus på eiendommen, det gamle 

«Garveriet» som i dag står tom, forutsettes revet. Planene krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Størstedelen av eksisterende bebyggelse i 

planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. Planen 

om å rive eksisterende laftehus er i konflikt med bygningens verneverdi. Bygningen er 

imidlertid i en så dårlig forfatning at Buskerud fylkeskommune som 

kulturminnevernmyndighet ikke vil motsette seg riving av den.  

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med planen, 

under minimumsforutsetningen at laftehuset tas ned og lagres på en slik måte at det vil være 
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mulig å gi det en etterbruk. Det vil likevel fortsatt være aktuelt å legge inn hensynssoner for 

kulturminnevern i dette området, sett i lys av andre bygninger med verneverdi.  

 

Innledning 

Hensikten med omreguleringen er følgende: Det ønskes å legge til rette for ny showscene i 

Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for evenement som i dag arrangeres for et stort 

publikum på Hønefoss sine utescener gjennom sommerhalvåret. I tilknytning til showscenen 

planlegges også restaurantdrift. 

 

Det er de to selskapene To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS som er 

forslagsstillere til planen. Det første selskapet står bak arrangementer som Hønefossrevyen, 

Jailhouse Rock, Rockefroskene og O’ jul med din glede. Det andre selskapet leverer lyd- og 

lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt. Sammen med investorer skal de bygge ut og drifte 

stedet. 

 

Idéen om å utvikle Strandgata 1 mot fossen og elva kom da eierne Petter og Erik Stokke så 

hvor flott området ble etter at Pottemakerbakken ble ferdig rustet opp. I forbindelse med 

Nordre Torv, Pottemakerbakken, Nordre Park, Glatved Brygge og den nye gangbrua fra 

sørsiden, vil eiendommen Strandgata 1, når all utbygging/rehabilitering er på plass, ha en unik 

plassering for en showscene og kunne få et riktig restaurantkonsept. Tilgjengeligheten blir 

optimal. Nærheten til Fossen og elva vil også være med på å gjøre dette til en spektakulær 

plass i byen. Man tenker seg at planen vil være et bidrag til å få mer liv i Hønefoss sentrum. 

Nordre Torv har fra før kaféer og forretninger. Ny gang- og sykkelbro til Tippen gjør 

beliggenheten sentral.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

 

Oppstart av arbeidet med planen ble vedtatt i formannskapet 02.12.14, sak 214/14. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt like ved Nordre Torv og er godt synlig fra Hønefoss bru og fra 

sørsiden av elva. Det omfatter de private eiendommene med gb. nr. 317/298 og 317/301, 

de kommunale eiendommene med gb. nr. 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 

med gb. nr. 3045/1. Foruten en mindre lagerbygning uten verneverdi befinner det seg tre 

verneverdige bygninger i planområdet: hjørnegården Strandgata/Pottemakerbakken, 
forretningsgård fra 1850-årene, mot Pottemakerbakken en forretningsgård fra ca. 1900, og 

mot elva et laftehus fra slutten av 1800-tallet, som har vært garveri. Hjørnegården og 

forretningsgården leies i dag ut til næringsvirksomhet og boliger. Laftehuset står tomt. Dette 

på grunn av at det er i dårlig forfatning, hvilket også er erkjent av Buskerud Fylkeskommune 

etter felles befaring.  

 

I tillegg til bygningene består planområdet av noe veiareal og uteområder. 

 

Planforslaget 

Forslag til «Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant» er mottatt av 

sivilingeniør Bjørn Leifsen på vegne av forslagsstillerne.  
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Det planlegges en showscene i form av et nybygg som skal romme scene, sal, foajé, barer og 

garderober. Planforslaget legger opp til å kunne bygge et spesielt bygg med skråstilt 

bygningskropp. Denne vil strekke seg et lite stykke ut over eksiterende gangveg. Nybygget vil 

oppføres på eiendom 317/298 der det eldre laftede huset står og delvis der det i dag er 

uteområder nord for dette. Laftehuset forutsettes fjernet. Det er tenkt at nybygget skal fungere 

sammen med underetasjen i Strandgata 1b, som tidligere var et bakeri. Nå planlegges det 

restaurant her. For å utnytte utearealene mot fossen og elva best mulig, vil det bli vurdert 

uteservering og cafévirksomhet i dette området. 

 

Det er også lagt inn i planen at en kan benytte arealer på ubebygde deler naboeiendommen, 

(gb. nr. 317/301). 

 

Gangarealene ved dagens gangveg tenkes noe utvides ned mot elva, slik at høye driftskjøretøy 

kan komme utenom bygget og dets konstruksjoner. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljplan for 0605_398 Strandgata 1 Showscene og restaurant” i målestokk 

1:500, datert 08.07.15  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 12.08.15 

- Planbeskrivelse, datert 12.08.15  

 

Gjeldende reguleringsplaner  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-55 «Kvartal 55» fra 30.08.90. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene byggeområde - 

forretning/kontor, trafikkområder, friområder og spesialområde – antikvarisk, kulturell verdi.  

 

Plantype og avgrensning  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Se vedlagt plankart for avgrensning av planen 

To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS er forslagstillere.  

 

Eiendomsforhold  

Planområdet omfatter de private eiendommene med gb.nr. 317/298 og 317/301, 

de kommunale eiendommene med gb. nr. 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 

med gb.nr. 3045/1. 

 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde – nåværende. 

 

Juridiske forhold  

 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 

skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 
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mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 

en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

  

Intensjonsavtale om laftebygningen «Garveriet» 

Forslagstillerne har inngått en intensjonsavtale med Knut Ridderhus om demontering, flytting 

og bevaring av «Garveriet». Intensjonsavtalen skal gjøres om til en bindende avtale når de 

nødvendige tillatelser foreligger, se vedlegg 8. 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Kommunen skal ikke bekoste utredninger i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

 

Det planlagte tiltaket vil ikke være berettiget økonomisk støtte fra kommune, fylke og stat 

slik som Ringerike Kultursenteret er. Det vil derfor ikke etableres noen konkurransesituasjon 

på dette området. 

 

Høringer 
Kommunen har hatt saken på oppstarts- og forhåndshøring, samt en begrenset tilleggshøring 

for utvidelse av planområde. Det er kommet følgende innspill som her er kommentert:  

 

Statens vegvesen. Brev av 15.01.15.  

 

Positive. Ingen innvendinger. Sette lys på myke trafikanter.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Dette blir en naturlig del av planbeskrivelsen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 11.08.14 

Generelt brev i slike saker. Det må legges vekt på trafikksikkerhet, klima og energi 

(fjernvarme), bygningsestetikk og landskap, naturmangfold, grønnstruktur, barn og unge, 

vassdrag, støy (fra driften) og universell utforming.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Temaene er omtalt i beskrivelsen, i varierende grad i henhold til deres grad av kompleksitet.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. Rådmannen minner om forskrift om 

tilknytningsplikt (FOR 2005-04-21 nr. 492), der det er krav til fjernvarmetilknytning for 

nybygg over 1000 m². 
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Ringerike kommune. Kommuneoverlegen. Brev av 01.09.14.  

Advarer mot støy fra utendørs musikkanlegg. Ønsker universell utforming. Tiltaket 

meldingspliktig i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern §14.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Omtales/utredes.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det må fremgå av planen om det tillates etablert utendørs scene og/eller utendørs 

lydforsterkeranlegg. Støynivå må holdes under gjeldende grenseverdier. Universell utforming 

er tatt inn i bestemmelsene. 

 

Buskerud Fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 01.09.14 og 26.06.15 

Bygningen garveriet er markert med «høy verneverdi», med forslag om «spesialområde 

bevaring». BFK er positive til ny bruk. Ønsker at tømmerbygningen primært blir restaurert, 

med klar over at den er i dårlig stand. Ønsker som kommunen at bevaring blir utredet, og at 

ny bebyggelse blir godt tilpasset eksisterende bygningsmiljø. Planområdet bør fortsatt være 

«hensynsområde bevaring». 

 

Ingen kjente automatisk fredede kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Forholdet til bevaring vil bli grundig dokumentert og vurdert, men det er vanskelig å se at 

bevaring på eksisterende tømmerhus blir mulig.  

Bygningsmessig tilpasning til eksisterende bygg blir kanskje vanskelig å oppnå. 

 

Rådmannens kommentar: 

Dersom tømmerbygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 

 

Det skal legges inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø på de øvrige byggene med 

middels- eller høy verneverdi i Strandgata 1, gb. nr. 317/298. 

 

NVE. Mail m/vedlegg av 03.09.14  

Det kan være kvikkleire i grunnen, selv om toppmassene er fyllmasser. Dette bør undersøkes.  

Flom må utredes mer konkret med hensyn til om vannlinja fra øverste tverrprofil i gjeldende 

flomsonekart også kan benyttes her. Som en del av planarbeidet bør den reelle faren for flom 

og skred være vurdert.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Strategien her bør være å ta høyde for at bygget må kunne tåle en helt ekstrem flomsituasjon, 

selv om det normalt er meget god margin til flomhøyder i overskuelige tidsrammer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vil kreve at grunnforholdene må undersøkes av faglig kompetente før 2. 

gangsbehandling av planen. 

 

Lys og Kraft Eiendom v/Jens Petter Nilsen. Mail av 01.02.15.  

Sier seg meget positive til planene.  
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Ber om at nytt bygg ikke tar mer av elveutsikten enn det gamle bygget (garveriet). Lyden fra 

showscenen må ikke forstyrre dem som naboer. Ber om innsyn til lyd-/støyutredningene. 

Eventuell restaurantdrift må ikke gi sjenerende matlukt for dem som naboer. Ved anlegg ber 

de om at ansvarlig bygger har rystelsesmålinger samt målinger av støv.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Nytt bygg slik det så langt er skissert vil neppe ta merkbart mer av elveutsikten. Med tanke på 

naboforhold vedrørende lyd, matlukt og anleggsulemper som rystelser og støv, må disse 

tilfredsstilles på vanlig måte. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Alternative løsninger 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas 

ikke. 

2. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes 

ikke på høring og legges ikke ut til offentlig ettersyn. 

  

 

Rådmannens vurdering 

 
Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget av merknader er beskjedent. 

 
Verneverdig bebyggelse 

Laftebygning på gb. nr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. I gjeldende reguleringsplan 

er området avsatt til «Spesialområde med antikvarisk og kulturell verdi». Prosjektets 

konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en tilstandsvurdering av bygningen at 

denne er i svært dårlig forfatning og må fjernes dersom showscenen skal realiseres. 

Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og meddeler 

der at de er klar over at bygningen er i dårlig stand. De ønsker primært at bygningen blir 

restaurert og får en ny bruk. 

 

Ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser Rådmann at tilstanden er svært 

dårlig og at det blir vanskelig å la bygningen stå dersom showscenen skal oppføres.  

 

Formannskapet vedtok 02.12.14, sak 214/14, videre utredninger i forhold til mulighetene for 

å flytte hele eller deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen. Dette er blitt 

gjort, og det er blitt underskrevet en intensjonsavtale med Knut Ridderhus som ønsker å 

demontere bygningen og bevare denne. Av avtalen fremgår det at Ridderhus kan overta 

bygningen vederlagsfritt under forutsetning av blant annet at alle kostnader vedrørende 

demontering og fjerning av bygningen bekostes av ham selv. Ridderhus ønsker å gi 

bygningen ny bruk i et annet område ved fossen, for eksempel som del av et galleri med fokus 
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på fossens og tømmerets betydning for Hønefoss’ historie. Rådmannen er positiv til disse 

idéene som kan gi Hønefoss et nytt kulturhistorisk element. På nåværende tidspunkt 

foreligger det imidlertid ikke finansiering av prosjektet. Derfor er det viktig at «Garveriet» tas 

ned, merkes og oppbevares på en slik måte at det senere kan føres opp for ny bruk når 

tilstrekkelig finansiering foreligger. 

 

Det finnes to andre bygninger med verneverdi i planområdet; hjørnebygningen mot 

Strandgata og bygningen med det tidligere bakeriet ned mot elva, hvor det nå er tenkt å 

etablere restaurant. Disse reguleres til hensynssone «Bevaring kulturmiljø». Hensynssonene 

vil får tilknyttet bestemmelser som vil begrense mulighetene for endring av bygningenes 

eksteriør.   

 

Rådmannen ser det som svært viktig med en helhetlig og god vurdering av nye elementer 

oppimot eksisterende bebyggelse. Det må tas nødvendige hensyn ved integreringen og bruken 

av denne, og den nye, inntilliggende bebyggelsen må være estetisk utformet så den ikke 

skaper konflikt i forhold til den eksisterende. Dette har forslagsstiller allerede jobbet mye 

med. Det har vært utprøvd forskjellige arkitektoniske uttrykk, men de skissene som nå 

foreligger, er nærmest det utrykket som nybygget vil komme til å få.  

 

Påvirkning av omgivelser 

Planområdet ligger sentralt i byen, like ved Nordre Torv og er godt synlig fra Hønefoss bru og 

fra sørsiden av elva. Området må betraktes som en del av kjernen i Hønefoss sentrum. 

Utformingen av og signaleffektene fra dette område vil påvirke sine omgivelser i stor grad.  

Planbeskrivelsen slår fast at «målet er at tiltaket kan berike kulturlivet i Ringeriksregionen». 

Nybygget med de aktivitetene som planlegges der er således tenkt å være et positivt bidrag til 

Ringerike, og opplevelsen av Hønefoss som et attraktivt sted. Det er derfor svært viktig at 

nybygget i seg selv, og også det navnet man velger å gi showscenen, vil gi besøkende, 

kunstutøvere og offentligheten generelt positive assosiasjoner. 

 

I utformingen av nybygget er det også viktig med såpass stor fleksibilitet at det vil kunne 

brukes til andre typer arrangementer i fremtiden. Dersom forslagsstillerne legger ned dagens 

aktivitet, må bygget kunne få en fornuftig etterbruk. Detter er spesielt viktig med tanke på den 

svært sentrale plasseringen i bybildet. 

 

 

Parkeringsforhold 

I følge planbeskrivelsen vil parkering for besøkende til showscenen måtte foregå på 

tilgjengelige parkeringsplasser utenfor planområde. Det nevnes nærhet til blant annet Nordre 

Torv, Tippen og Sentrumskvartalet. Forslagsstiller mener disse omkringliggende områdene 

gir rikelig med parkeringsplasser, også tatt i betraktning av at mange besøkende vil ha 

gangavstand til området.  

 

Rådmannen ønsker å høre dette momentet spesielt i det offentlige ettersynet. Selv om 

parkeringsdekningen i området er god på nåværende tidspunkt, kan dette ende seg i 

fremtiden, blant annet med tanke på eventuell ny bruk av Tippen-området. Dette aspektet ble 

også påpekt av Ringerike kommune, avdeling for teknisk drift, i deres uttalelse til 

forhåndshøringen, se vedlegg 12. 

 

Samlet vurdering 



  Sak 68/15 

 

 Side 30   

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med planen.  

Området ligger sentralt og kan ha en viktig funksjon for bymessige kvaliteter og identitet. 

Det planlagte tiltaket er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet inn 

i den nye showscenen er svært populære og har gode besøkstall. Med et fast, innendørs 

tilholdssted vil det også legge grunnlag for flere arrangementer gjennom hele året, og være en 

positiv bidragsyter til kulturlivet i byen. I tillegg vil det kunne generere nye arbeidsplasser 

innenfor kulturbasert næring og restaurantfag.  

 

Tiltakets utfordringer er i hovedsak koblet til hensynet til verneverdig, eksisterende 

bebyggelse, parkeringsforhold og til flom- og skredproblematikk. Finner man gode løsninger 

på disse forholdene, vil tiltaket bli et positivt tilskudd for byen. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Plankart, 08.07.15 

2. Reguleringsbestemmelser, 12.08.15 

3. Planbeskrivelse, 12.08.15 

4. ROS-analyse, 08.07.15 

5. Saksfremlegg oppstart, 17.11.14 

6. Saksprotokoll Formannskapet, 02.12.14 

7. Tilstandsrapport «Garveriet», 08.08.14 

8. Intensjonsavtale «Garveriet», 30.11.14 

9. Uttalelse, Statens Vegvesen, 15.01.15 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 11.08.14 

11. Uttalelse, Ringerike komm., Miljørettet helsevern, 01.09.14 

12. Uttalelse, Ringerike komm., Teknisk drift, 08.07.14 

13. Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 01.09.14 

14. Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 26.06.15 

15. Uttalelse, NVE, 02.09.14 

16. Uttalelse, Lys og Kraft Eiendom, 01.02.15 

 

 

  

 Ringerike kommune, 18.08.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Leder: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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05/06_390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til politisk 

behandling  

 

Arkivsaksnr.: 15/4913   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

69/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §5-2 og 12-10 

 

2. Rådmannen skal før 2.gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. SVV bes vurdere muligheten for gjennomføring av avbøtende tiltak beskrevet i 

planbeskrivelsen.  

 

4. Ved 2.gangs behandling av forslaget må avbøtende tiltak for trafikksikkerhet og 

nærmere vurdering av trafikksikkerheten foreligge. 

 

 

 

Sammendrag 
 

Forslaget til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 36 boenheter fordelt på kjedet 

enebolig, firemannsbolig og 9 leiligheter i lavblokk. Området planforslaget omfatter er avsatt 

til bolig i kommuneplanen og gjennomføring av planen vil medføre fortetting av området.  

Rådmannen anser utnyttelsen av området høy og mener utformingen av boligene og 

plassering av disse innen planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter. 

I møte 22.06.2015 vedtok HMA ikke å legge planforslaget på høring før en del sentrale 

temaer var nærmere avklart. Forslagstiller har revidert forslaget og ønsker nå å fremme dette 

for å få signaler om ønsket utvikling og avklaring av sentrale spørsmål som har betydning for 

det videre arbeidet, deriblant spørsmål om reduksjon av fartsgrense på Fv 164. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Forslag til detaljregulering av Klekkenhagen boligområde ble fremmet som sak i HMA-møte 

22.06.2015. I forslaget til vedtak, punkt tre, foreslo rådmannen at planforslaget måtte 

kompletteres med følgende før 2.gangs behandling: 

"-Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. Samtidig 

behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette er hensiktsmessig 

for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må vurderes på bakgrunn av dette. 
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-Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, samt 

vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. -Avklaring av hvilke veier og øvrig 

tekniske anlegg som skal være offentlige og private. -Avklaring av sanering for avløp og 

gjennomføring av nødvendig infrastruktur. " 

 

Forslagstiller har gjort endringer på bakgrunn av vedtaket og sendt inn revidert forslag til 

behandling. 

 

 
Beskrivelse av saken 

 
Rådmannen anser i hovedtrekk saken som tilstrekkelig beskrevet i tidligere sak, vedlegg 1, og 

vil derfor fokusere på endringene som er gjort som følge av pålegg i HMA`s vedtak. 

Rådmannens vurdering av forslagstillers oppfølging tar utgangspunkt i oversendelsesbrev 

datert 3.juli 2015 samt revidert forslag til planmateriale. 

 

HMA viser til pkt. 3 i forslag til vedtak og opplisting av uavklarte forhold. HMA vedtar at 

saken må bearbeides videre før den legges ut til høring og offentlig ettersyn. Til 2.gangs 

behandling skal forslaget kompletteres med følgende: 

1. Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. 

Samtidig behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette 

er hensiktsmessig for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må 

vurderes på bakgrunn av dette. 

Revisjon fra tiltakshaver:  

En revidert og mer detaljert illustrasjonsplan vedlegges planforslaget. Illustrasjonsplanen 

gir mer utfyllende informasjon om løsninger for planlagt bebyggelsesstruktur, 

parkeringsløsninger, atkomstforhold og lekeplasser. Bebyggelsen vist i illustrasjonene er 

derimot ikke juridisk bindende, og endringer kan komme.  

Videre er det innarbeidet en bedre beskrivelse av konsept og innhold for lekearealene i 

planbeskrivelsens s.18 – kap. Leke og uteoppholdsarealer. Det er innarbeidet 

rekkefølgebestemmelser, (§ 7.3 Brukstillatelse), som sikrer at utbygging av lekeplasser 

skal knyttes til brukstillatelse for tilliggende felt.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen ser revideringen som en klar forbedring gjennom at lekearealer sikres 

opparbeiding gjennom bestemmelsene. Arealet BLK2 er i illustrasjonen vist med 

ballbinge. Det ville vært fordel om mulig lengde og bredde for en ballbane var oppgitt 

slik at det ble enklere å vurdere om området egner seg uten oppføring av ballbinge. 

Alternativt burde ballbinge sikres opparbeidet gjennom bestemmelsene. Illustrasjonen 

viser også at situasjonen foran de kjedete boligene blir trang. Ved oppføring av 

gjerde/hekk mellom eiendommene kan dette gi uheldige siktforhold ved rygging ut i 

felles atkomst.  
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2. Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, 

samt vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. 

Revisjon fra tiltakshaver: 

Kapittel om trafikksikkerhet i planbeskrivelsen, side 28 er revidert og styrket. Det sikres 

at det i det videre planarbeidet legges opp til en prosess mot vegmyndighet/ kommune, 

for å utrede muligheter for avbøtende tiltak knyttet til trafikksikkerheten, slik som 

innføring av 40-sone på Fylkesvei 163 forbi planområdet. Videre skal de omforente 

tiltakene innarbeides i planforslaget og sikres i bestemmelsene.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen anser forslaget om 40-sone fornuftig ut i fra hensynet til myke trafikanter og 

støy. Fastsettelse av fartsgrense på fylkesvei er opp til Statens Vegvesen og Rådmannen 

mener det er fornuftig å be SVV vurdere muligheten for dette i sitt svar til høringen. I 

ROS-analysen er det vist til at dagens situasjon medfører en viss fare for myke trafikanter 

og foreslår reduksjon av fart og tilrettelagt krysningspunkt som avbøtende tiltak. Det er 

ikke konkludert eller vurdert om dagens situasjon likevel kan aksepteres dersom forslag 

til avbøtende tiltak ikke lar seg gjennomføre. Mulighetene for andre tiltak er begrenset da 

planområdet i liten grad berører nødvendige arealer for å regulere eventuelle nødvendige 

tiltak langs fylkesveien.  

 

3. Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private. 

Revisjon fra tiltakshaver: 

Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private 

ble diskutert i møte med kommunen 29.6.15. Det ble avklart at atkomstveg med 

tilhørende anlegg, felt SKV 1 og SKV2 skal være privat veg (felles adkomst). Plankart 

og bestemmelser er oppdatert ifht endringene.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen anser spørsmålet som tilstrekkelig avklart. I planbeskrivelsen er det lagt opp 

til en veiutforming som samsvarer med kommunal standard. Det er signalisert fra 

forslagstiller at kravene til veiutforming vil bli vurdert nærmere ettersom den ikke lenger 

skal overtas av kommunen. 

 

4. Avklaring av sanering for avløp og gjennomføring av nødvendig infrastruktur. 

Revisjon fra tiltakshaver: 

Tilleggstekst er tatt inn i planbeskrivelsen, s. 22, Vann- og avløp – videre arbeid.  

Det vises til møter med Teknisk avdeling, Ringerike kommune, den 25.2.15 og 29.6.15.  

Prosessen er i gang mot en utbyggingsavtale hvor alle forhold vil bli tatt inn. Det 

planlegges gjennomført følgende arbeider og prosess inn mot en slik utbyggingsavtale:   
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Utbyggingsavtale mellom Block Watne AS og kommunen ved teknisk drift vil bli 

igangsatt og varsling vil bli effektuert ca. medio august 2015 av kommunalteknisk drift. 

 I hht. møte av 29.06.15 vil avtalen ta sikte på en kommunal overtagelse av 

hovedledninger for spillvann og vann.  Adkomstvei fra Fv 163 (Klekkenveien) til 

utbyggingsområdet vil bli regulert til privat vei og tilhørende overvannssystem og 

gatebelysning vil av denne grunn ikke overtas av kommunen. 

Utslipp fra eksisterende slamavskillere fra nærmeste omkringliggende bebyggelse vil bli 

kartlagt for å søke tilrettelagt for framtidig påkobling til kommunalt nett eller tilby 

tilknytning i forbindelse med Block Watne AS sin utbygging av anlegg for spillvann i 

området. Dette vil reguleres gjennom utbyggingsavtalen. Det vil bli bygd ny 

spillvannsledning fra utbyggingsområdet og til nærmeste  kommunale hovedledning. 

Tilstrekkelig brannvannsdekning i hht. krav vil bli ivaretatt gjennom beregninger eller 

tappetest eller en kombinasjon av begge ved usikkerhet om kapasitet. 

Overvann for området vil bli ivaretatt gjennom fordrøyning av overvann fra 

utbyggingsområdet og omkringliggende områder med naturlig tilrenning til 

utbyggingsområdet. Utbyggingen skal ikke medføre økt belastning eller flomfare til 

nedstrøms vassdrag. 

Rådmannens kommentar  

Rådmannen anser forholdene som tilstrekkelig avklart gjennom redegjørelsen fra 

forslagstiller. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 Forslagstiller har ønske om gjennomføring av høring for å avdekke eventuelle utfordringer 

for gjennomføring av planforslaget. Rådmannen anser at forslaget er grundig nok til at det 

kan legges ut på høring og offentlig ettersyn. Forslaget gir etter rådmannens syn et 

tilstrekkelig grunnlag for uttalelser. 

Rådmannen anser området planforslaget omfatter som et attraktivt sted for etablering av 

bolig. Illustrasjonen viser mulighet for å bryte rekken av kjedede eneboliger opp noe. Ut i fra 

illustrasjonsplanen ser det ut til at forhold rundt bl.a. innkjøring til boligene og 

søppelhåndtering ikke er vurdert nærmere for eneboligene men at dette forutsettes løst i 

utenomhusplan. Løsningen som vises gir 15 separate avkjøringer der det ut i fra illustrasjonen 

er lagt opp til rygging ved kjøring ut på felles adkomstvei. Dersom søppelhåndtering skal skje 

separat vil det også bli 45 avfallsdunker langs strekningen som måler ca.170m.  

For firemannsboligene og lavblokka virker disse hensynene å være løst langt bedre gjennom 

felles parkering, boder og avfallshåndtering.  

Arealene til lek er sikret opparbeidet i bestemmelsene, og krav til opparbeiding av lekeplasser 

i forbindelse med etablering av de ulike boligområdene virker fornuftige.  

Arealet avsatt til ballek er i illustrasjonsplanen vist med ballbinge. Området er ikke målsatt og 

ballbinge bør sikres i bestemmelsene dersom området er for lite til at ballspill uten ballbinge 

blir hensiktsmessig. 

Det er i planen vist bygging av støygjerde langs plangrensa. Dersom fartsreduksjon ikke lar 

seg gjennomføre bør det vurderes om disse kan flyttes slik at de også skjermer eksisterende 

boliger mot fv 164. 
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Samlet sett anser rådmannen at planforslaget bør bearbeides noe mer, men at gjennomføring 

av offentlig ettersyn vil være fordelaktig for å avklare enkelte temaer og gi innspill som bidra 

positivt i utformingen av planen. 

 

Vedlegg 
Vedtaksprotokoll tidligere behandling sak 57/15 HMA 22.06.2015 

Saksframlegg tidligere 1.gangs behandling 

Oversendelsesbrev ny 1.gangs behandling 

Varsel om oppstart med avgrensning  

Revidert forslag til plankart 

Revidert forslag til bestemmelser 

Revidert forslag til planbeskrivelse 

Revidert forslag til illustrasjonsplan 

Revidert oppsummering av merknader  

Uttalelse FMBU 

Uttalelse BFK 

Uttalelse SVV 

Uttalelse Bjarne berger og Grethe Holte 

Revidert ROS-analyse 

Grunnundersøkelser 

Støyvurdering 

Kulturminneundersøkelser 

VA-anlegg 

Illustrasjoner 

 

Lenker 
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Kunstgressbane - Hønefoss idrettspark Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata 

 

Arkivsaksnr.: 15/4756   Arkiv: GNR 318/346  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane og søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan og anser at reguleringsplanen ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelen 

ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene. Det gis dispensasjon fra 

gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 for etablering av en 

midlertidig kunstgressbane (60 x 40 meter), jf. pbl § 19-2.  

2. Den markante bjørka i sørøstre hjørnet skal sålangt mulig skjermes fra inngrep. Hvis 

røtter/greiner allikevel er til hinder bør det vurderes hvorvidt banens yttermål bør 

reduseres f.eks. til 35x58 meter. Hvis bjørka må fjernes, skal dette avklares med 

teknisk forvaltning, og det skal vurderes reetablert vegetasjon som kan skjerme 

tilfredsstillende mot innsyn fra stien. 

3. Dersom det er behov for å fjerne banen, skal dette gjøres for Hønefoss ballklubb sin 

regning, og området skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning delegerer myndighet til rådmannen til å 

behandle byggesaken videre, deriblant å gi tillatelse til byggetiltaket, og orientere om 

klageadgang mm. 

 

 

Sammendrag 
Hønefoss ballklubb ønsker å anlegge en midlertidig kunstgressbane for 7’er fotball på 

Schjongslund (Hønefoss idrettspark). En bane vil beslaglegge et areal på ca. 2 400 m², og har 

yttermål på 40 x 60 meter. Det er ønske om å plassere denne banen ved siden av klubbhuset, 

mot stien langsmed elva. Deler av området er i dag grusbelagt, mens ca. en fjerdedel er 

friområde og skog/grøntområde. Det aktuelle området er i reguleringsplanen regulert til veg 

og parkeringsplass. Rådmannen anbefaler at det gis midlertidig dispensasjon med en varighet 

på 10 år for å etablere kunstgressbanen. 

 

 
Beskrivelse av saken 
Hønefoss ballklubb har et ønske om å etablere en kunstgressbane på et areal som i dag er 

grusbelagt og hvor en mindre del er et grønt-/friområde. For å kunne etablere banen må det 

høgges noen trær i den delen som er grønt-/friområde i dag, og deler av eksisterende gjerde 

må flyttes lenger ut for å få plass til banen.  
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Banen er en såkalt 7’er bane som har en spilleflate på 50 x 30 meter(sjølve banen), mens 

inngjerdet område vil utgjøre 60 x 40 meter. Dette vil vel tilsvare 2 400 m² (rådmannens 

beregninger). Det er Ringerike kommune som er grunneier. Søker opplyser om at det er 25 

pst. av det aktuelle området som i dag er regulert til friområde. Altså er det snakk om at ca. 

600 m² av dagens friområder skal tas i bruk som kunstgressbane.  

 

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan. I dispensasjonssøknaden fremgår det at det 

er ønske om å erstatte banene som ble borte i forbindelse med byggingen av Hønefoss Arena. 

Banen som søkes etablert skal primært være for barn, unge og utviklingshemmede i Hønefoss 

ballklubb.  

 

Grunneier, Ringerike kommune, har gitt tillatelse til å etablere en midlertidig kunstgressbane 

på gitte vilkår. Et vilkår er blant annet at banen kan kreves fjernet for HBKs regning dersom 

det blir aktuelt å opparbeide området etter gjeldende reguleringsbestemmelser eller annen 

bruk av området. 

 

Gjeldende reguleringsplan – hva er området regulert til?  

I gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 er det aktuelle området regulert til 

idrettsstadion (BIS1), veg (SV6), gang- og gangareal (SG15-17), parkeringsplass (SP9) og 

friområde (GF1). Det omsøkte tiltaket strider mot flere reguleringsformål på stedet. Slik 

banen er plassert vil den være i strid med regulert vei, samt at den beslaglegger areal som er 

satt av til parkering. (Dog er det ikke etablert en gjennomgående veg i området per dags dato, 

men området er gruslagt og det er fullt mulig å kjøre med kjøretøyer) 

 

Anleggelse av en kunstgressbane vil gripe inn i et friområde. En ny bane vil ligge i nærheten 

til vassdrag og i nær avstand til gangstien som går langsmed elvekanten og rundt hele 

Schjongslunden.  

 

Fremtidig bruk av idrettsparken Schjongslund – ny/endring av reguleringsplan 

pågang? 

Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for kortsiktig og langsiktig bruk av 

idrettsparken. De ulike brukergruppene (eksempelvis fotball, ishockey, skatere for å nevne 

noen) har ulike behov. Framdriftsplanen er foreløpig noe uklar, bl.a. pga. at det også hviler en 

rekke forhold i gjeldende plan, og tilstøtende planers bestemmelser som må avklares. 

 

Behov for en kunstgressbane 

Det var i følge søker flere 7’er baner som ble borte ved bygging av Flerbrukshallen. Denne 

nye kunstgressbanen skal brukes av Hønefoss ballklubb sine spillere, spillere i 

junioravdelingen til Hønefoss ballklubb, akademiet samt personer med nedsatt funksjon. 

Utenom trening og kamper kan banen nyttes av andre.  

 

HBK har vurdert andre plasseringer av kunstgressbanen, men den omsøkte plasseringa er den 

mest økonomiske da 75 % av banen allerede er opparbeidet og grusbelagt. Opparbeidelsen av 

den siste delen av banen (som griper inn i grøntområdet) vil kreve masseutskifting og 

tilkjøring av nye masser, etablering av bærelag for å få rett underlag for oppbygging av 

kunstgress.  

 

Trær og vegetasjon mot elva 
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Det må ifølge søker hugges fem furutrær. Ei stor markant bjørk i hjørnet av den planlagte 

banen kan være til hinder. Søker opplyser om at de vil forsøke å beholde den. 

 

Deler av eksisterende gjerde må flyttes noe, og det er særlig banens sørøstre hjørne hvor 

gjerdet må flyttes ut. Gjerdet er standard nettinggjerde med en høyde på ca. 1,8 meter. 

Avstanden fra et «nytt» gjerde og til stien langsmed elva er ca. 5-6 meter (kommunens 

beregninger). Selve stien elvelangs vil ikke bli direkte berørt av tiltaket, men det kan bli noe 

mer innsyn enn i dagens situasjon.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Så vidt rådmannen kjenner til er det første gang det behandles en søknad om en fotballbane 

på dette arealet.  

 

 

Alternative løsninger 
Dersom HMA ønsker å avslå søknaden (siden området ikke er regulert til en fotballbane, men 

en veg/parkering/grøntområde) og ønsker at innspillet skal behandles som en endring av 

reguleringsplanen kan det fatte følgende vedtak: 

 

1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane, søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan og anser at reguleringsplanen vesentlig tilsidesettes. Fordelen ved å 

gi dispensasjon anses å være mindre enn ulempene ved å fravvike planen.  

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen avslås med henvisning til pbl § 19-2. 

3. På bakgrunn av punkt 2 avslås søknad tillatelse til å etablere kunstgressbane etter pbl  

20-1. 

4. Innspill om etablering av kunstgressbane må tas med i arbeidet for videre utvikling i 

området. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Vi ser at etablering av en bane som vist på innsendt kart vil få konsekvenser ikke bare lokalt, 

men for hele Schjongslunden. Banen ønskes plassert over en regulert vei som binder østre 

delen av Schjongslund med vestre delen.  

 

I søknad til kommunen har ansvarlig søker gitt uttrykk for at trafikken kan ledes nærmere 

tribune, bak mål på Aka arena. Det opplyses også om at Hønefoss ballklubb tidligere har ytret 

et ønske om at det opparbeides flere parkeringsplasser på vestsiden av friidrettsbane og 

gressbane slik at man kan oppnå et bilfritt indre område innenfor hovedgjerdet. Rådmannen 

ser fordeler ved å få et bilfritt indre, men er nok av den oppfatning av at det kan være greit å 

ha en intern veg for å betjene varetransport etc. uansett. Dette er imidlertid forhold som må 

vurderes ved en eventuell endring av reguleringsplanen for området og ikke som en del av 

denne byggesaken. 

 

I innsendt kart, datert 04.08.2015 er det vist at kunstgressbanen kan bli etablert ca. 6 meter 

fra dagens tribuneanlegg på AKA arena. Dette muliggjør forflytning av biler/store kjøretøyer 

internt på området. Følgelig vil en anleggelse av en kunstgressbane i dette området, ikke 

hindre en trafikk mellom øst-vest internt på området og en kjørebredde på ca. 6 meter vil 

kunne ivareta hensyn til drifta (snøbrøyting etc.). 
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All den tid tiltaket er i strid med gjeldene reguleringsplan så kreves det en dispensasjon fra 

planen (sjøl om vegen/parkeringa ikke er opparbeida).  

 

Siden området ikke nyttes til parkering i dag (hvertfall er ikke rådmannen kjent med at den 

gjør det i nevneverdig grad), er det ikke gitt at en anleggelse av fotballbane istedenfor 

parkering vesentlig vil forverre parkeringssituasjonen. Det er vel ved større arrangementer at 

det kan være utfordrende med parkering i idrettsparken. Da antar rådmannen at dette området 

allikevel, i mange tilfeller vil være avsperret og i bruk som en del av arrangementet (fremfor 

at det brukes som en parkeringsplass). 

 

Det er snakk om å ta i bruk et grøntområde og fjerne vegetasjon/hugge trær (drøye 600 m²) 

for å etablere en fotballbane. Selv om banen etableres i det som er et grøntområde, vil det 

fortsatt være noe skjerm mellom sti og bane. Eksisterende gjerde som flyttes ut (deler av 

gjerdestrekningen) vil fortsatt ha gjennomsyn, og kan hende vil ikke denne oppleves som 

vesentlig sjenerende (i motsetning til f.eks et bygg), selv om den flyttes noe nærmere stien. 

Rådmannen mener at det er et poeng at det forsøkes opprettholdt mest mulig trær og buskas 

mellom banen/stien. 

 

Selv om etablering av kunstgressbane vil «fortrenge» områdets bruk som parkering/veg, ser 

vi at løsningen som er forelagt kommunen, fortsatt vil kunne ivareta ett av hovedformålet 

med Schjongslunden, å tilrettelegge for idrett- og sportslig aktivitet. Vi finner også at 

dispensasjonen kanskje i mindre grad tilsidesetter hensynet om veg, all den tid det vil bli 

opprettholdt en intern kjøreveg. Etter en samlet vurdering finner rådmannen at det foreligger 

klart større fordeler enn ulemper. 

 
Rådmannen vil anbefale at det gis midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for 

etablering av kunstgressbane.  

 

 

Vedlegg 
1. Kart over området, som viser bane og omlegging av gjerde, datert 04.08.2015 

2. Bilder fra området 

3. Tilleggsinformasjon, datert 12.08.2015 

4. Forespørsel om ytterligere informasjon, datert 04.08.2015 

5. Tilleggsinformasjon, datert 29.05.2015 

6. Forespørsel om tilleggsinformasjon, datert 21.05.2015 

7. Dispensasjonssøknad, datert 04.05.2015 

8. Søknad om kunstgressbane, datert 15.05.2015 

9. Tillatelse fra grunneier Ringerike kommune, datert 24.07.2015 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 
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 Ringerike kommune, 13.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Oppfylling i strandsone - Klage Gnr/bnr 28/8 - Åsaveien 652 

 

Arkivsaksnr.: 14/3707   Arkiv: GNR 28/8  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

Frydenlund og Høyer AS på vegne av tiltakshaver Christina Ege, til fylkesmannens uttalelse, 

til HMAs vedtak i sak 26/15, til klage på vedtak fra Christina Ege og til rådmannens 

saksframlegg; 

 

 

 

1. Hovedkomiteen mener at hensynet bak formålet til kommuneplanbestemmelsenes § 5, 

områder langs vann- og vassdrag, vurderes å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis 

dispensasjon. En godkjenning av dispensasjonen kan også føre til negativ 

presedensvirkning i området. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i klage fra Christina Ege tilsier at vedtak i sak 

26/15 bør endres. 

3. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 26/15 opprettholdes.                                                                                                                                 

4. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes: 
Frydelund og Høyer v/ Per J. Stenbro, postboks 3070, 3501 HØNEFOSS 

Christina Ege, Åsaveien 652, 3512 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud v/Lise Økland, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 
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Sammendrag                                                                                                                                   
Kommunen var på befaring på Christina Eges eiendom i begynnelsen av august 2014, etter en 

bekymringsmelding fra leder i NOF(Norsk ornitologisk forening), Viggo Ree. Kommunen 

observerte da at det hadde blitt utført en fylling i strandsonen, uten nødvendig tillatelse fra 

bygningsmyndighetene. Kommunen har mottatt søknad om tiltaket i etterkant. Fyllingen er i 

følge eier utført med intensjon å utbedre arealet slik at det kan benyttes til beitemark. Saken 

har deretter blitt sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen er negativ i 

sin uttalelse, og vil vurdere å klage på et eventuelt godkjenningsvedtak. Rådmannen har i 

tidligere saksframlegg vurdert tiltaket dit hen at det har ført til konsekvenser for 

naturmangfoldet i strandkanten.  

 

Rådmannens forslag til vedtak, som omfattet avslag på søknad om dispensasjon, ble vedtatt 

på HMA-møtet den 13.04.2015. Kommunen mottok klage på dette vedtaket fra tiltakshaver 

Christina Ege 02.06.2015. Rådmannen vurderer det slik at klagen ikke omfatter noen nye 

opplysninger som tilsvarer endring av vedtak. Rådmannen vurderer det fortsatt slik at 

hensynet bak kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt, og tiltaket kan ha 

negativ presedensvirkning for andre eiendommer i området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
HMA fattet i sak 26/15 følgende vedtak: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynet bak byggeforbudet 

i kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis derfor ikke 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Ulempene ved å innvilge 

dispensasjon anses å være større enn fordelene. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, og 

søknaden om godkjenning av utført oppfylling i strandsone avslås. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av saken delegeres videre til rådmannen 

5. Se orientering om klageadgang 

 

 
Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok en bekymringsmelding fra Viggo Ree, leder i NOF, angående utfylling av 

steinmasser i våtmarksområde med starr på eiendom med gårdsnummer 28 og bruksnummer 

8, i Åsa, den 14.7.2014. Den 08.8.2014 gjennomførte kommunen en befaring på stedet, med 

saksbehandlere fra byggesak og miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger. Grunneier, Christina 

Ege, var i huset når saksbehandlerne ankom eiendommen og ble kontaktet, men var ikke 

tilstede under selve befaringen. Under befaringen ble det observert at steinmasser var blitt 

fylt ut i et område i strandsonen mellom hovedhuset og en odde på eiendommen. Kommunen 

fulgte da opp med krav om søknad i etterkant. Kommunen mottok søknad med Frydenlund 

og Høyer AS som ansvarlig søker den 09.12.2014. Det ble søkt om dispensasjon fra 

byggeforbud i 100-metersbelte langs vann- og vassdrag. Dispensasjonen ble begrunnet med 
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blant annet at tiltaket ikke hadde ført til noen konsekvenser for naturmangfoldet i området, 

ikke hindrer fri ferdsel og er et mindre/minimalt grep i strandsonen. Ege viste til at arealet 

ønskes benyttet som beiteområde til hest, og at eiendommen er et småbruk med behov for 

større beitearealer til dyrehold.  

 

Christina Ege har opplyst om at det er fylt ut ca. 15-20 tonn med masse, ansvarlig søker har 

ikke gjort beregninger i henhold til dette. Rådmannen anser at dette er usikkert, og at det med 

stor sannsynlighet må være mer enn dette. Grunneier har i tillegg opplyst om massene er rene 

masser fra en annen eiendom i Åsa-området, hvor det har pågått riving av mur og 

grunnarbeider. Høyden på fyllingen er opplyst å være fra 0,5 til ca. 1,4 m på det høyeste 

punktet. 

 

Etter at kommunen mottok søknad om dispensasjon, ble søknaden deretter sendt til 

fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Kommunen mottok uttalelse fra fylkesmannen den 

13.01.2015. Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene, og vil vurdere å klage på ett eventuelt godkjenningsvedtak. 

Fylkesmannen viser til at tiltaket ligger nært vernet del av Steinsfjorden, og mener at 

fyllingen har et betydelig omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer 

forhold knyttet til naturmiljø og vassdragslandskap. 

 

Hovedkomiteen godkjente rådmannens forslag til vedtak i sak 26/15 i politisk møte den 

13.04.2015. Rådmannen anbefalte å avslå dispensasjonen på grunnlag av fylkesmannens 

uttalelse og vurdering etter naturmangfoldloven. Rådmannen vurderte tiltaket slik at en 

eventuell godkjenning av dispensasjon vil kunne føre til at kommuneplanbestemmelsenes § 5 

vil bli vesentlig tilsidesatt og at tiltaket vil kunne føre til negativ presedensvirkning i 

området. Den 02.06.2015 mottok kommunen klage fra Christina Ege på vedtaket. 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet inn noen nye opplysninger eller argumenter i 

klagen som gir bakgrunn for å endre vedtaket. 

 

 

Klagens innhold 

 

Christina Eges klage, omfatter i hovedsak disse punktene; 

 

1) Ege påpeker at det ikke er fylt over siv. Det er vedlagt et bilde fra 31.05.2015 som 

bildedokumentasjon på at det kun vokser vanlig gress ved vannet. Det påpekes at det 

kommer opp nytt siv hvert år, og at siv ikke er naturlig for Steinsfjorden, da dette ikke 

eksisterte for ca. 50 år siden. Ege mener at dette er hovedårsaken til at dispensasjonen 

ikke ble godkjent og avgjørelsen derfor har kommet på feil grunnlag. 

 

2) Ege mener at fylkesmannen har behandlet dette på feil grunnlag. Ege mener at 

fylkesmannen tok sin beslutning i den tro at Ege hadde tatt seg til rette i utmark. Det 

påpekes at eiendommen er innmark. 

 

3) I brevet fra fylkesmannen sto det at det hadde blitt/skal bli etablert gressplen, og at 

dette vil gi økt privatisering. Ege mener at dersom det hadde stått beitemark, som er 

planen, ville det vært en annen innstilling til dette, da det er for å ha nok mat til 

dyrene, og ikke et sted for å sette utemøbler. 
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4) Ege påpeker at fylkesmannen uttaler på sine hjemmesider at vern ikke skal utelukke 

bærekraftig bruk som ikke er til skade for verneverdiene. Dette kan f.eks. være beite. I 

tillegg til at det er ønskelig å oppnå større arealer med husdyrbeite enn det som er 

situasjonen i dag, ta det sikte på å gjenåpne tidligere beitemarker som er under 

gjengroing. Det legges ikke begrensinger på beite, bortsett fra på steder med spesielle 

naturkvaliteter. Ege mener at det er positivt å la hester beite på dette området, og at 

det ikke er spesielle naturkvaliteter der, da det består av sump, kratt og åpen grøft.  

 

5) Det vises til en annen sak, på Averøya, hvor det hadde blitt fylt opp på sammenlignbar 

måte. Ege har forstått det slik at dette har blitt godkjent, og at det derfor vil være 

forskjellsbehandling og ikke gi tillatelse til dette tiltaket. 
 

6) Det vises til strandvernbestemmelsen § 17-2, hvor det står følgende « Bygning, 

konstruksjon eller anlegg som er nødvendig i landbruket vil være unntatt fra 

byggeforbudet i strandsonen etter plan- og bygningsloven § 17-2, dersom det av 

hensyn til næringsutøvelsen må eller bør ligge i strandsonen» 

 

7) Det har vært sammenhengende gressmark fra låven og ned til vannet før Ege flyttet til 

eiendommen. Hestene har beitet på området i flere somre, og før i tiden har naboene 

brukt det til sine hester. Eiendommen har derfor lange tradisjoner med hestehold, og 

Eges plan er å anskaffe 2 hester når låven er bygd. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger ved strandsonen i Åsa. Eiendommen omfattes både av 

kommuneplanbestemmelsenes § 5, og kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 5, er det ikke tillatt med nye byggetiltak eller eller 

anleggstiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag, i områder som er avsatt til landbruks- 

natur- og friluftsområder(LNF-områder). Dette gjelder tiltak som er forbudt i henhold til §§ 

81 (Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable bygninger, 

konstruksjoner eller anlegg), 86a (Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93 (Tiltak som krever 

søknad og tillatelse, herunder planering, masseuttak, og driftsveier knyttet til landbruk.). Det 

søkes om dispensasjon fra § 5.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er det kun 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-

områdene, jfr. § 5.  

 

Vi har tidligere vurdert det slik at det må søkes om dispensasjon fra § 5 og § 2.1. Vi anser nå 

at tiltaket kan sees på som et ledd i stedbunden næring, da tiltaket omfatter utvidelse av 

beiteareal, og ikke omfatter ny driftsbygning, masseuttak eller ny driftsvei i landbruket. Det 

vil derfor i alternative forslag kun gis dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 5, da 

vi vurderer slik at det trolig ikke er nødvendig med dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 
Søknaden har tidligere blitt behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt den 13.04.2015 i sak 26/15. Vedtaket omfattet 

avslag på søknad om dispensasjon. 

 

Vi mottok i etterkant av det politiske møtet den 13.04, en forespørsel fra Viggo Elstad, 

(FRP), angående eksisterende tiltak i strandsonen på andre eiendommer i Åsa, og hvorvidt 

dette tiltaket vil kunne få presedensvirkning på disse eiendommene. Forespørselen ble 

besvart av administrasjonen i et notat datert 18.06 (se vedlegg nr. 6).  

 

Alternative løsninger 
 

 

Forslag til alternativ vedtak nr. 1: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse, til vedtak i sak 26/15, til klage på vedtak fra Christina Ege og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen at klagen bør tas til følgje. 

Hovedkomiteen vurderer det slik at deler av tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak 

byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 i vesentlig grad. Komiteen er derfor 

positiv til at det gis dispensasjon for deler av tiltaket. Vedtak av 13.04.2015 omgjøres, 

jfr. Forvaltningsloven § 33, 2. ledd.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. Vedtaket skal omfatte området slik det vises på 

kart i rådmannens forslag. Fyllingskanten må tilpasses landskapet og skrånes. 

Søknaden om tillatelse godkjennes på vilkår om at deler av fyllingen skal fjernes. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å vektlegge at de naturverdiene og biologiske verdiene tiltaket har størst 

konsekvenser for, befinner seg i strandkanten. Den delen av fyllingen som ikke befinner seg 

langs med strandkanten, vil derfor ha mindre innvirkning på de biologiske verdiene som skal 

tas hensyn til gjennom kommuneplanbestemmelsenes § 5. Denne delen vil da også ha større 

avstand til vernet område.  Fjerning av fyllingen som ligger nærmest strandkanten, vil 

dermed etter HMA sin vurdering, være tilstrekkelig.  

 

HMA kan også vurdere det slik at fjerning av deler av tiltaket, vil kunne gjøre tomten mer 

tilgjengelig og anvendelig som beiteområde for eier, uten å skape store ulemper for biologisk 

mangfold og allmennheten.  
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Forslag til alternativ vedtak nr. 2: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse, til vedtak i sak 26/15, til klage fra Christina Ege og til rådmannens 

saksframlegg; 

 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning at 

klagen bør tas til følgje. Hovedkomiteen vurderer det slik at hensynene bak 

byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og er 

positive til at det gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det 

gis likevel dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativ. Fordelene 

ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. Vedtak av 13.04.2015 

omgjøres, jfr. Forvaltningsloven § 33, 2. ledd. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. Søknaden om tillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å legge vekt på at tiltaket til tross for å være utført nær vernet område, ikke 

er i vernet område, slik det er definert i miljøverndirektoratets kart.  

 

HMA kan vurdere det slik at dette er en relativt stor eiendom med bolig i et LNF-område og 

til tider er det høy vannstand som gjør det vanskelig å bruke deler av tomten. HMA kan velge 

å vektlegge at eiendommen ses på som et småbruk som i sin helhet ligger i 100-metersbeltet, 

og at forbud for landbrukstiltak i 100-metersbeltet ikke kom før med gjeldende kommuneplan 

i 2007. Dette er et relativt tett bebygget område med tett med bolig, hytte- og 

småbrukeiendommer som mange ligger i strandsonen.  Fyllingen vil gi større muligheter for 

eier å tilrettelegge for dyrehold, da store deler av tomten består av våte områder. HMA kan 

velge å vurdere det slik at fordelene ved å tilrettelegge for dyrehold og gårdsbruk er større 

enn ulempene ved konsekvensene som fyllingen har fått for naturmangfoldet i området.   

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Eiendommen sees på som et småbruk. Eiendommen defineres som innmark, ikke utmark.   

 

Rådmannens vurdering 
I tidligere vurderinger har rådmannen vektlagt fylkesmannens negative uttalelse, og i tillegg 

vurdert tiltaket etter naturmangfoldloven. Rådmannen har lagt vekt på at hele Steinsfjorden 

inngår i nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og er kartlagt som rik kulturlandskapssjø, som er 

en svært viktig naturtype med nasjonal verdi. Eiendommen hvor det er fylt ut tilhører et 

område som heter Sandvika, hvor det er store biologiske verdier i vannspeilet og vannkanten. 

Området Sanvika inngår i Fylkesmannens forslag til verneplan for Tyrifjorden. I formålet til 

verneforskriften spesifiseres det at vernet omfatter grunne, næringsrike vannarealer og 

sumpmarker.  Den planlagte bruken av området som innmarksbeite, vil føre til at verdiene 

som vannkanten hadde før tiltaket ble gjennomført ikke vil kunne utvikle seg igjen. En 

fjerning av massene vil sannsynligvis ikke føre til en umiddelbar tilbakeføring av biologiske 
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verdier, men erfaring fra andre steder viser at det er rimelig å anta at økosystemet over tid vil 

kunne regenerere seg.  

 

 

Rådmannens vurdering av klagen 

  

1. Det påpekes at det ikke er fylt over siv; Rådmannen viser til tidligere vurdering, hvor 

det er påpekt at det er fylt over starrbeltet, observert ved befaring. Starr og siv er 

forskjellige planter. Det er ikke påstått at det er fylt over siv. Rådmannen påpeker at 

hovedpoenget er at det fylt i overgangen mellom vann og land. Denne overgangen er 

et viktig habitat for mange dyrearter, uansett om det er siv, starr eller gress. 

 

2. Eiendommen er innmark, ikke utmark slik som fylkesmannen skriver; Rådmannen har 

ved tidligere vurdering bekreftet at eiendommen er innmark, slik Ege påpeker.  

 

 

3. Tiltaket vil ikke føre til økt privatisering. Det er ikke tenkt benyttet til beitemark, men 

til gressplen; Privatisering har blitt vurdert av rådmannen tidligere. Konklusjonen var 

at tiltaket ikke har ført/vil føre til noen betydelig grad av privatisering, men at dette 

heller ikke bør legges vekt på i denne saken, da kjernen i problemstillingen er 

konsekvensene ved å fylle ut i overgangen mellom land og vann. 

 

4. Ege påpeker at fylkesmannen uttaler på sine hjemmesider at vern ikke skal utelukke 

bærekraftig bruk som ikke er til skade for verneverdiene, f.eks. beitemark. 

Rådmannen forstår dette slik at dette omfatter beite på allerede eksisterende områder, 

ikke utfylling i strandsonen for å lage større beiteområde.  Det er i tidligere 

saksframlegg informert om at området ønskes benyttes til beitemark. Rådmannen 

mener dette allerede er tilstrekkelig vurdert. Tiltaket har tidligere vært vurdert etter 

naturmangfoldloven av miljøvernrådgiver med biologisk kompetanse, og 

konklusjonen har vært, og fortsatt er at det er naturverdier i området hvor det er fylt 

ut. Det vises til tidligere vurdering etter naturmangfoldloven og fylkesmannens 

negative uttalelse. 
 

5. Ege viser til en tidligere sak, skal ha blitt gitt tillatelse til fylling på Averøya. 

Rådmannen går ut i fra at Ege mener sak 14/1842, på eiendom 1/42. Saken omfatter 

forespørsel om heving av jordbruksareal/terrengendring. Rådmannen kan ikke se at 

det er fattet noe godkjenningsvedtak i saken. Saken omfatter ikke fylling i 

strandsonen, men er riktignok delvis i 100-metersbelte.  

 

6. Det vises til strandvernbestemmelsen § 17-2; Denne paragrafen som Ege viser til, 

vurderer rådmannen er fra en tidligere utgave av plan- og bygningsloven. Det var da 

satt forbud mot byggetiltak i en sone på 100 m fra sjøen, altså saltvann. Enkelte 

landbrukstiltak var unntatt fra denne bestemmelsen. I Ringerike ble det vedtatt ny 

kommuneplan i 2007, hvor det i kommuneplanbestemmelsenes § 5, områder langs 

vann- og vassdrag er beskrevet at det er forbud også mot landbrukstiltak i 100-

metersbeltet. Det er denne bestemmelsen som er gjeldende for området.  
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7. Ege viser til at det har vært lange tradisjoner med hestehold på eiendommen, og at det 

tidligere har vært gressmark fra låven og helt ned til vannet.   

Rådmannen har ingen innvendinger til at eksisterende arealer på eiendommen 

omfatter beitemark, men det påpekes at utfylling for å øke eiendommens størrelse 

ikke er tradisjonell, men ny bruk av arealer.  

 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen omfatter noen nye argumenter som kan benyttes til å endre 

vedtaket. Det vises til tidligere vurderinger etter naturmangfoldloven, og fylkesmannens 

uttalelse. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket kan føre til negativ presedensvirkning i 

området, og at godkjenning av dispensasjonen vil tilsidesette hensynet bak 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. 

 

Fylkesmannen har uttalt seg uvanlig strengt i saken og signalisert at et godkjenningsvedtak 

kan bli påklaget. Tidligere miljøvernrådgiver og avdelingsleder byggesak har blitt innkalt til 

møte til fylkesmannen i Drammen der denne saken og en sak på eiendommen der massene 

som er fylt ut hos Ege, kom fra ble tatt opp. 

 

Når en uttaleinstans går så klart i mot at det skal gis dispensasjon, skal det mye til at 

dispensasjon kan gis. Rådmannen anbefaler HMA og ikke ta klagen til følge.  

 

 

 

Vedlegg 
 

1. Situasjonskart 1-1000, datert 18.03.2015 

2. Kart over fylling 1-500, datert  22.10.2014 

3. Rådmannens saksframlegg, datert 18.03.2015 

4. Saksprotokoll i sak 26/15, datert 14.04.2015 

5. Spørsmål fra Viggo Elstad vedrørende andre eiendommer i Åsa, datert 09.06.2015 

6. Svar på spørsmål fra Viggo Elstad, datert 18.06.2015 

7. Klage fra Christina Ege, datert 31.05.2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 11.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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Bruksendring av garasje Gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3 

 

Arkivsaksnr.: 14/1374   Arkiv: GNR 45/86  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra   

garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS, på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til 

rådmannens saksframlegg; 

 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 avslås. 

Hovedkomiteen finner at hensynet bak bestemmelsen § 2.1, pkt. 2 vil vesentlig 

tilsidesettes dersom det tillates en ekstra boenhet på denne eiendommen. HMA 

vurderer det slik at en dispensasjon fra denne bestemmelsen vil stride mot 

reguleringsplanens intensjon som blant annet er å hindre fortetting i området for 

bevaring av områdets omkringliggende miljø. 

2. Hovedkomiteen finner at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og 

bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, 

pkt.2, vedrørende maksimalt antall boenheter avslås.  

3. På bakgrunn av punkt 2., avslås søknaden om tillatelse.  

4. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

 
Jensen Bygg-Team AS, Kong Ringsgt. 21, 3510 HØNEFOSS 

Erik Hovland, Fredrik Brochs vei 3, 3510 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 
 

Kommunen mottok den 30.03.2015 søknad om bruksendring fra garasje til bolig, samt 

søknad om dispensasjon på eiendom med gnr/bnr 45/86 på Helgesbråten. Eiendommen 

omfattes av reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten», og ligger i feltet BB3. Det søkes om 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2, da det er ønskelig å bruksendre 

eksisterende garasje til en boenhet. Reguleringsbestemmelsen angir at det kun skal tillates 1 

boenhet pr. eiendom. Eiendommen ligger ikke i hensynssonen for bevaring, men omfattes 

likevel av bestemmelsen. Dispensasjonen begrunnes med at garasjen vil få en utseendemessig 

forskjønnelse og at bruksendringen ikke vil medføre noe særlig utvidelse av eksisterende 

bygningsmasse. Boenheten vil benyttes til generasjonsbolig, da eierne av eiendommen ønsker 

at datteren skal overta hovedhuset, slik at de kan flytte inn i en bolig med alt på ett plan. 

Utnyttingsgraden for eiendommen er av søker beregnet til å være ca. 19, 13 % BYA, 

rådmannen har beregnet utnyttingsgraden til 20,4 % BYA, altså en overskridelse på 0,4 %. 
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Rådmannen har vurdert det slik at intensjonen med bestemmelsen er å forhindre fortetting på 

Helgesbråten, og at en slik dispensasjon vil stride i mot denne intensjonen. Helgesbråten er et 

område hvor det alltid har vært viktig å bevare områdets karakter og omkringliggende miljø, 

bestemmelsen om en boenhet pr. tomt gjelder også for de eiendommene som ligger utenfor 

hensynsonen for bevaring. Rådmannen har i tillegg til hovedinnstillingen, foreslått et 

alternativ vedtak hvor politikerne kan velge å vektlegge søkers argumenter og gi dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunen har mottatt søknad om bruksendring fra garasje til bolig, samt søknad om 

dispensasjon på eiendom med gnr/bnr 45/86, Fredrik Brochs vei 3. Området er omfattet av 

reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten». Det er ønskelig å bruksendre eksisterende garasje til 

en bileilighet, og det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 

2, vedrørende antall boenheter. 

 
Beskrivelse av saken 

 
Tiltaket 

Den eksisterende garasjen er oppført i 1971-72, som garasje for redningsbiler/servicebiler for 

bilbergingstjeneste. Bygget er oppført i mur/betong, har et bebygd areal (BYA) på ca. 103 

m², og har en gesimshøyde på ca. 3,6 m og mønehøyde på ca. 3,7 m. Garasjen ønskes nå 

benyttet til egen boenhet. Bygningen skal utvides ved bruksendring, men det skal tilføyes en 

liten utebod, tak over vindfang og en overbygget uteplass. 

 

Dispensasjon 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 vedrørende antall 

boenheter. Dispensasjonen begrunnes med blant annet; 

 

- Garasjen vil få en utseendemessig forskjønnelse og skal bli tilpasset eksisterende 

bebyggelse med utvendig kledning og vinduer. 

 

- Ved bruksendring vil man forhindre at det i fremtiden vil bli brukt som «mekkebu» 

for bilentusiaster, av det som kan følge av støy, trafikk etc. 

 

- Det vil ikke bli mindre lys/luft mellom bygningene, siden det er snakk om 

bruksendring av eksisterende bygningsmasse. 

 

- Fredric Brochs vei 3, ligger ikke i feltet for bevaring. 

 

- Det vises til at det i reguleringsbestemmelsen er ramset opp eiendom 45/41, 45/16 og 

45/84 som er unntatt fra kravet om kun 1 boenhet pr. eiendom.  

 

- Garasjen er lite funksjonell i dag, da det ikke trengs en så stor garasje til en enebolig.  

 

- Det vises til omsorgsbehov, da eierne av eneboligen er 79 og 89 år gamle. De ønsker å 

bo på ett plan, og de ønsker at datteren skal flytte inn i eneboligen, slik at hun er i 

nærheten av sine foreldre.  



  Sak 67/15 

 

 Side 18   

 

 

- Tiltakshaver har ingenting i mot et eventuelt vedtak som vil hindre framtidig 

utskilling av tomt.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten». Eiendommen ligger i 

feltet BB3, området skal nyttes til frittliggende boliger. Det tillates ikke oppført mer enn 1 

boenhet pr. eiendom på Helgesbråten. Utnyttingsgraden for området er satt til maksimalt 20 

% BYA. Eiendommens størrelse er ca. 1325m². Dersom tillatelse blir gitt for eiendommen, 

blir eiendommen uten garasje. For 2 boenheter av denne størrelsen kreves det 4 plasser. Det 

bebygde arealet vil da bli totalt med bebyggelse og parkering, 271, 5m². Beregnet 

utnyttingsgrad blir da 20,4 % BYA. Utnyttingsgraden er beregnet av søker til å bli 19,13 % 

BYA. Den siste parkeringsplassen er da utelatt. Vi har ikke mottatt søknad om dispensasjon 

for denne overskridelsen.  

 

 

Juridiske forhold  
Det har ved tidligere behandling av en annen sak i området, dispensasjon på eiendom 45/132, 

Solbakken 7, blitt opplyst fra advokat Bentzen, om at eiendommer på Helgesbråten beheftes 

av privatrettslige bestemmelser som er inntatt i skjøtet på den enkelte eiendom (negativ 

servitutt), som angir at det ikke skal utparselleres og bebygges på eiendommene. Kommunen 

har ikke mottatt skjøte på denne eiendommen, og kan ikke bekrefte at dette stemmer i dette 

tilfellet.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 
Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og det er ikke innhentet uttalelse fra 

fylkeskommunen, fylkesmannen eller lignende.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen har tidligere behandlet saker hvor det har blitt søkt om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. I saks nr. 82/14, hvor det ble enstemmig vedtatt avslag 

på 1 ekstra boenhet på eiendom 45/132, Solbakken 7. Det har også i sak 0184/04 blitt gitt 

avslag på søknad om fradeling på eiendom 45/91, Blomsgate 26. Rådmannen har ikke sjekket 

om det kan være andre lignende saker siden reguleringsplanen trådte i kraft, 20.09.2002.  

  

 

 

Alternative løsninger 

 
HMA kan velge å vurdere det slik; 
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- Det kan legges vekt på at bygningsmassen ikke utvides noe særlig, med unntak av en 

bod og et overbygg. Det kan da vurderes slik at dispensasjonen vil på den måten ha 

liten innvirkning på det bygningsmessige miljøet.  

 

- Eiendommen ligger ikke innenfor spesialfeltet bevaring, og det kan vurderes slik at 

det da ikke foreligger et like sterkt hensyn til vern av miljø utenfor bevaringssonen. 

 

- Det kan legges vekt på søkers argumenter med at en bruksendring vil forskjønne den 

eksisterende garasjen, og forhindre at framtidig bruk av garasjen vil ekspandere til 

verksted. 

 

- Det kan velges å legge vekt på at flere av naboene er opplyst å være svært positive til 

tiltaket. 

 

- Det kan vurderes slik at bygningen er spesiell, og et eventuelt godkjenningsvedtak vil 

ha begrenset presedensvirkning. 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra   

garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til 

rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen mener at søknaden om dispensasjon bør godkjennes. Det legges vekt 

på at tiltaket omfatter bruksendring av en eksisterende bygning, og at bygningsmassen 

ikke vil øke i særlig grad. Godkjenning av dispensasjonen vil slik hovedkomiteen ser 

det, ikke stride i mot reguleringsplanens intensjon for dette området. 

2. Hovedkomiteen gir negative signaler til eventuell framtidig søknad om fradeling av 

den nye boenheten, eller søknad om endring av reguleringsplanen med tanke på 

deling. 

3. Hovedkomiteen finner at det er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og 

bygningsloven § 19-2. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1vedrørende 

maksimalt antall boenheter, og vedrørende utnyttingsgrad godkjennes.  

4. Hovedkomiteen er positiv til en overskridelse av tillatt utnyttingsgrad. 

5. Søknaden om bruksendring av garasje godkjennes i prinsippet. 

6. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. Søknad om 

dispensasjon fra utnyttingsgrad må sendes inn for behandling.  

7. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Vurdering av dispensasjon 

 

Rådmannen vurderer det slik at det ikke bør gis dispensasjon fra bestemmelsen om antall 

boenheter. Rådmannen kan ikke se at det har blitt gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen 

tidligere, og anbefaler derfor at HMA ikke nå gir dispensasjon og uthuler reguleringsplanen, 

men fortsetter en «streng linje». Det er riktig at en bruksendring vil forskjønne den 
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eksisterende garasjen, og at denne er større en vanlig for en boligeiendom, men et alternativ 

kan også være å rive den store garasjen, og eventuelt oppføre en vanlig, mindre garasje.  

 

Intensjonen bak bestemmelsen er å sikre at Helgesbråten ikke fortettes. Området er ett av få 

områder i Hønefoss, hvor fortetting ikke er ønsket. Å tillate en ny boenhet på en 

boligeiendom, er en fortetting, dette til tross for at det er en eksisterende bygning. En ny 

bolig kan i framtiden medføre utvidelser/tilbygg/uthus/garasjer, samt flere biler og 

mennesker, til tross for at dette ikke er søkers intensjon i utgangspunktet. Tiltaket resulterer i 

at utnyttingsgraden overskrides med 0,4 %. Å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 

§ 2.1, vil slik rådmannen ser det vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen.   

 

Det er riktig at eiendommen ikke ligger innenfor en bevaringssone, men bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra er gjeldende for alle felter innen BB1-7 og BB. Intensjonen er å 

bevare områdets omkringliggende miljø, det vil si store hager, lav tetthet, villamessig 

bebyggelse, lite trafikk, lys og luft mellom bygningene.  

 

Det har ved tidligere behandlinger ved søknad om dispensasjon fra denne bestemmelsen, 

også blitt vist til de tre eiendommene som er unntatt fra bestemmelsen om kun 1 boenhet pr. 

tomt som et argument. I den forbindelse har kommunen undersøkt i arkivet angående disse 

eiendommene. 2 av disse eiendommene hadde allerede igangsatte prosesser da 

reguleringsplanen ble vedtatt. Eksempelvis hadde naboeiendom til omsøkte eiendom, 45/84, 

en midlertidig forretning om utparsellering av tomt under utarbeidelse av reguleringsplanen. 

På grunn av intensjonen bak reguleringsplanen om å ta hensyn til den private klausulen som 

lå på tomtene, ble dette opphevet gjennom reguleringsplanen. Som kompensasjon for allerede 

igangsatte prosesser fikk eieren av tomten gjøre boligen sin om til en generasjonsbolig, og 

har derfor lov til å oppføre 1 bileilighet som tilbygg til eksisterende enebolig. Eiendom 45/16 

var allerede registrert med flere boenheter, og har ikke mulighet til å bygge mer uten 

dispensasjon da utnyttingsgraden er over 20 % BYA.    

 

 

 

 

Konklusjon 

 

Helgesbråten er et område hvor fortetting ikke er ønskelig, og der det er satt fokus på å 

bevare områdets omkringliggende karakter, i form av lite trafikk, villamessig bebyggelse, 

store hager og lys/luft mellom bygningene. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gi 

negativ presedens og til slutt undergrave planen som beslutningsgrunnlag. Rådmannen 

fraråder å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 2.1, pkt. 2, på grunnlag av at en 

ekstra boenhet vil kunne gi økt fortetting, og at dispensasjon dermed kan tilsidesette hensynet 

bak reguleringsbestemmelsen.  

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonsplan 1-500 

2. Reguleringsplan nr.281, Helgesbråten 

3. Reguleringsbestemmelser for Helgesbråten 

4. Tegninger av garasje/ny boenhet 
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5. Følgeskriv fra søker med begrunnelse for dispensasjon 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 1. gangs behandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1183   Arkiv: PLN 000  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-

10. 

 

2. Før forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal det knyttes bestemmelser til hensynssonene for 

bevaring av kulturmiljø. Dette delegeres til rådmannen i samarbeid med forslagsstiller for 

planforslaget. 

 

3.  Dersom laftebygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 

 

4.  Før 2. gangsbehandling av planen må flom- og skredfare være utredet av fagkyndige. 

 

5.  Ved vedtak av 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant, tas det 

sikte på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. 

 

6.  Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

Sammendrag 

To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å oppføre en showscene med tilknyttet restaurantvirksomhet på eiendommen i 

Strandgata 1, eid av Petter og Erik Stokke. Eksisterende laftehus på eiendommen, det gamle 

«Garveriet» som i dag står tom, forutsettes revet. Planene krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Størstedelen av eksisterende bebyggelse i 

planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. Planen 

om å rive eksisterende laftehus er i konflikt med bygningens verneverdi. Bygningen er 

imidlertid i en så dårlig forfatning at Buskerud fylkeskommune som 

kulturminnevernmyndighet ikke vil motsette seg riving av den.  

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med planen, 

under minimumsforutsetningen at laftehuset tas ned og lagres på en slik måte at det vil være 

mulig å gi det en etterbruk. Det vil likevel fortsatt være aktuelt å legge inn hensynssoner for 

kulturminnevern i dette området, sett i lys av andre bygninger med verneverdi.  
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Innledning 

Hensikten med omreguleringen er følgende: Det ønskes å legge til rette for ny showscene i 

Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for evenement som i dag arrangeres for et stort 

publikum på Hønefoss sine utescener gjennom sommerhalvåret. I tilknytning til showscenen 

planlegges også restaurantdrift. 

 

Det er de to selskapene To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS som er 

forslagsstillere til planen. Det første selskapet står bak arrangementer som Hønefossrevyen, 

Jailhouse Rock, Rockefroskene og O’ jul med din glede. Det andre selskapet leverer lyd- og 

lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt. Sammen med investorer skal de bygge ut og drifte 

stedet. 

 

Idéen om å utvikle Strandgata 1 mot fossen og elva kom da eierne Petter og Erik Stokke så 

hvor flott området ble etter at Pottemakerbakken ble ferdig rustet opp. I forbindelse med 

Nordre Torv, Pottemakerbakken, Nordre Park, Glatved Brygge og den nye gangbrua fra 

sørsiden, vil eiendommen Strandgata 1, når all utbygging/rehabilitering er på plass, ha en 

unik plassering for en showscene og kunne få et riktig restaurantkonsept. Tilgjengeligheten 

blir optimal. Nærheten til Fossen og elva vil også være med på å gjøre dette til en 

spektakulær plass i byen. Man tenker seg at planen vil være et bidrag til å få mer liv i 

Hønefoss sentrum. Nordre Torv har fra før kaféer og forretninger. Ny gang- og sykkelbro til 

Tippen gjør beliggenheten sentral.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

 

Oppstart av arbeidet med planen ble vedtatt i formannskapet 02.12.14, sak 214/14. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt like ved Nordre Torv og er godt synlig fra Hønefoss bru og fra 

sørsiden av elva. Det omfatter de private eiendommene med gb. nr. 317/298 og 317/301, 

de kommunale eiendommene med gb. nr. 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 

med gb. nr. 3045/1. Foruten en mindre lagerbygning uten verneverdi befinner det seg tre 

verneverdige bygninger i planområdet: hjørnegården Strandgata/Pottemakerbakken, 
forretningsgård fra 1850-årene, mot Pottemakerbakken en forretningsgård fra ca. 1900, og 

mot elva et laftehus fra slutten av 1800-tallet, som har vært garveri. Hjørnegården og 

forretningsgården leies i dag ut til næringsvirksomhet og boliger. Laftehuset står tomt. Dette 

på grunn av at det er i dårlig forfatning, hvilket også er erkjent av Buskerud Fylkeskommune 

etter felles befaring.  

 

I tillegg til bygningene består planområdet av noe veiareal og uteområder. 

 

Planforslaget 

Forslag til «Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant» er mottatt av 

sivilingeniør Bjørn Leifsen på vegne av forslagsstillerne.  

 

Det planlegges en showscene i form av et nybygg som skal romme scene, sal, foajé, barer og 

garderober. Planforslaget legger opp til å kunne bygge et spesielt bygg med skråstilt 
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bygningskropp. Denne vil strekke seg et lite stykke ut over eksiterende gangveg. Nybygget 

vil oppføres på eiendom 317/298 der det eldre laftede huset står og delvis der det i dag er 

uteområder nord for dette. Laftehuset forutsettes fjernet. Det er tenkt at nybygget skal 

fungere sammen med underetasjen i Strandgata 1b, som tidligere var et bakeri. Nå planlegges 

det restaurant her. For å utnytte utearealene mot fossen og elva best mulig, vil det bli vurdert 

uteservering og cafévirksomhet i dette området. 

 

Det er også lagt inn i planen at en kan benytte arealer på ubebygde deler naboeiendommen, 

(gb. nr. 317/301). 

 

Gangarealene ved dagens gangveg tenkes noe utvides ned mot elva, slik at høye 

driftskjøretøy kan komme utenom bygget og dets konstruksjoner. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljplan for 0605_398 Strandgata 1 Showscene og restaurant” i målestokk 

1:500, datert 08.07.15  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 12.08.15 

- Planbeskrivelse, datert 12.08.15  

 

Gjeldende reguleringsplaner  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-55 «Kvartal 55» fra 30.08.90. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene byggeområde - 

forretning/kontor, trafikkområder, friområder og spesialområde – antikvarisk, kulturell verdi.  

 

Plantype og avgrensning  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Se vedlagt plankart for avgrensning av 

planen To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS er forslagstillere.  

 

Eiendomsforhold  

Planområdet omfatter de private eiendommene med gb.nr. 317/298 og 317/301, 

de kommunale eiendommene med gb. nr. 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 

med gb.nr. 3045/1. 

 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde – nåværende. 

 

Juridiske forhold  

 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 

skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 

en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 
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Intensjonsavtale om laftebygningen «Garveriet» 

Forslagstillerne har inngått en intensjonsavtale med Knut Ridderhus om demontering, flytting 

og bevaring av «Garveriet». Intensjonsavtalen skal gjøres om til en bindende avtale når de 

nødvendige tillatelser foreligger, se vedlegg 8. 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Kommunen skal ikke bekoste utredninger i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

 

Det planlagte tiltaket vil ikke være berettiget økonomisk støtte fra kommune, fylke og stat 

slik som Ringerike Kultursenteret er. Det vil derfor ikke etableres noen konkurransesituasjon 

på dette området. 

 

Høringer 
Kommunen har hatt saken på oppstarts- og forhåndshøring, samt en begrenset tilleggshøring 

for utvidelse av planområde. Det er kommet følgende innspill som her er kommentert:  

 

Statens vegvesen. Brev av 15.01.15.  

 

Positive. Ingen innvendinger. Sette lys på myke trafikanter.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Dette blir en naturlig del av planbeskrivelsen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 11.08.14 

Generelt brev i slike saker. Det må legges vekt på trafikksikkerhet, klima og energi 

(fjernvarme), bygningsestetikk og landskap, naturmangfold, grønnstruktur, barn og unge, 

vassdrag, støy (fra driften) og universell utforming.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Temaene er omtalt i beskrivelsen, i varierende grad i henhold til deres grad av kompleksitet.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. Rådmannen minner om forskrift om 

tilknytningsplikt (FOR 2005-04-21 nr. 492), der det er krav til fjernvarmetilknytning for 

nybygg over 1000 m². 
 

Ringerike kommune. Kommuneoverlegen. Brev av 01.09.14.  

Advarer mot støy fra utendørs musikkanlegg. Ønsker universell utforming. Tiltaket 

meldingspliktig i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern §14.  
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Forslagsstillers kommentar:  

Omtales/utredes.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det må fremgå av planen om det tillates etablert utendørs scene og/eller utendørs 

lydforsterkeranlegg. Støynivå må holdes under gjeldende grenseverdier. Universell utforming 

er tatt inn i bestemmelsene. 

 

Buskerud Fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 01.09.14 og 26.06.15 

Bygningen garveriet er markert med «høy verneverdi», med forslag om «spesialområde 

bevaring». BFK er positive til ny bruk. Ønsker at tømmerbygningen primært blir restaurert, 

med klar over at den er i dårlig stand. Ønsker som kommunen at bevaring blir utredet, og at 

ny bebyggelse blir godt tilpasset eksisterende bygningsmiljø. Planområdet bør fortsatt være 

«hensynsområde bevaring». 

 

Ingen kjente automatisk fredede kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Forholdet til bevaring vil bli grundig dokumentert og vurdert, men det er vanskelig å se at 

bevaring på eksisterende tømmerhus blir mulig.  

Bygningsmessig tilpasning til eksisterende bygg blir kanskje vanskelig å oppnå. 

 

Rådmannens kommentar: 

Dersom tømmerbygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 
 

Det skal legges inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø på de øvrige byggene med 

middels- eller høy verneverdi i Strandgata 1, gb. nr. 317/298. 

 

NVE. Mail m/vedlegg av 03.09.14  

Det kan være kvikkleire i grunnen, selv om toppmassene er fyllmasser. Dette bør undersøkes.  

Flom må utredes mer konkret med hensyn til om vannlinja fra øverste tverrprofil i gjeldende 

flomsonekart også kan benyttes her. Som en del av planarbeidet bør den reelle faren for flom 

og skred være vurdert.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Strategien her bør være å ta høyde for at bygget må kunne tåle en helt ekstrem flomsituasjon, 

selv om det normalt er meget god margin til flomhøyder i overskuelige tidsrammer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vil kreve at grunnforholdene må undersøkes av faglig kompetente før 2. 

gangsbehandling av planen. 

 

Lys og Kraft Eiendom v/Jens Petter Nilsen. Mail av 01.02.15.  

Sier seg meget positive til planene.  

Ber om at nytt bygg ikke tar mer av elveutsikten enn det gamle bygget (garveriet). Lyden fra 

showscenen må ikke forstyrre dem som naboer. Ber om innsyn til lyd-/støyutredningene. 

Eventuell restaurantdrift må ikke gi sjenerende matlukt for dem som naboer. Ved anlegg ber 

de om at ansvarlig bygger har rystelsesmålinger samt målinger av støv.  
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Forslagstillers kommentar:  

Nytt bygg slik det så langt er skissert vil neppe ta merkbart mer av elveutsikten. Med tanke 

på naboforhold vedrørende lyd, matlukt og anleggsulemper som rystelser og støv, må disse 

tilfredsstilles på vanlig måte. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Alternative løsninger 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas 

ikke. 

2. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes 

ikke på høring og legges ikke ut til offentlig ettersyn. 

  

 

Rådmannens vurdering 

 
Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget av merknader er beskjedent. 

 
Verneverdig bebyggelse 

Laftebygning på gb. nr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. I gjeldende reguleringsplan 

er området avsatt til «Spesialområde med antikvarisk og kulturell verdi». Prosjektets 

konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en tilstandsvurdering av bygningen at 

denne er i svært dårlig forfatning og må fjernes dersom showscenen skal realiseres. 

Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og meddeler 

der at de er klar over at bygningen er i dårlig stand. De ønsker primært at bygningen blir 

restaurert og får en ny bruk. 

 

Ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser Rådmann at tilstanden er svært 

dårlig og at det blir vanskelig å la bygningen stå dersom showscenen skal oppføres.  

 

Formannskapet vedtok 02.12.14, sak 214/14, videre utredninger i forhold til mulighetene for 

å flytte hele eller deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen. Dette er blitt 

gjort, og det er blitt underskrevet en intensjonsavtale med Knut Ridderhus som ønsker å 

demontere bygningen og bevare denne. Av avtalen fremgår det at Ridderhus kan overta 

bygningen vederlagsfritt under forutsetning av blant annet at alle kostnader vedrørende 

demontering og fjerning av bygningen bekostes av ham selv. Ridderhus ønsker å gi 

bygningen ny bruk i et annet område ved fossen, for eksempel som del av et galleri med 

fokus på fossens og tømmerets betydning for Hønefoss’ historie. Rådmannen er positiv til 

disse idéene som kan gi Hønefoss et nytt kulturhistorisk element. På nåværende tidspunkt 

foreligger det imidlertid ikke finansiering av prosjektet. Derfor er det viktig at «Garveriet» 

tas ned, merkes og oppbevares på en slik måte at det senere kan føres opp for ny bruk når 

tilstrekkelig finansiering foreligger. 
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Det finnes to andre bygninger med verneverdi i planområdet; hjørnebygningen mot 

Strandgata og bygningen med det tidligere bakeriet ned mot elva, hvor det nå er tenkt å 

etablere restaurant. Disse reguleres til hensynssone «Bevaring kulturmiljø». Hensynssonene 

vil får tilknyttet bestemmelser som vil begrense mulighetene for endring av bygningenes 

eksteriør.   

 

Rådmannen ser det som svært viktig med en helhetlig og god vurdering av nye elementer 

oppimot eksisterende bebyggelse. Det må tas nødvendige hensyn ved integreringen og 

bruken av denne, og den nye, inntilliggende bebyggelsen må være estetisk utformet så den 

ikke skaper konflikt i forhold til den eksisterende. Dette har forslagsstiller allerede jobbet 

mye med. Det har vært utprøvd forskjellige arkitektoniske uttrykk, men de skissene som nå 

foreligger, er nærmest det utrykket som nybygget vil komme til å få.  

 

Påvirkning av omgivelser 

Planområdet ligger sentralt i byen, like ved Nordre Torv og er godt synlig fra Hønefoss bru 

og fra sørsiden av elva. Området må betraktes som en del av kjernen i Hønefoss sentrum. 

Utformingen av og signaleffektene fra dette område vil påvirke sine omgivelser i stor grad.  

Planbeskrivelsen slår fast at «målet er at tiltaket kan berike kulturlivet i Ringeriksregionen». 

Nybygget med de aktivitetene som planlegges der er således tenkt å være et positivt bidrag til 

Ringerike, og opplevelsen av Hønefoss som et attraktivt sted. Det er derfor svært viktig at 

nybygget i seg selv, og også det navnet man velger å gi showscenen, vil gi besøkende, 

kunstutøvere og offentligheten generelt positive assosiasjoner. 

 

I utformingen av nybygget er det også viktig med såpass stor fleksibilitet at det vil kunne 

brukes til andre typer arrangementer i fremtiden. Dersom forslagsstillerne legger ned dagens 

aktivitet, må bygget kunne få en fornuftig etterbruk. Detter er spesielt viktig med tanke på 

den svært sentrale plasseringen i bybildet. 
 

 

Parkeringsforhold 

I følge planbeskrivelsen vil parkering for besøkende til showscenen måtte foregå på 

tilgjengelige parkeringsplasser utenfor planområde. Det nevnes nærhet til blant annet Nordre 

Torv, Tippen og Sentrumskvartalet. Forslagsstiller mener disse omkringliggende områdene 

gir rikelig med parkeringsplasser, også tatt i betraktning av at mange besøkende vil ha 

gangavstand til området.  

 

Rådmannen ønsker å høre dette momentet spesielt i det offentlige ettersynet. Selv om 

parkeringsdekningen i området er god på nåværende tidspunkt, kan dette ende seg i 

fremtiden, blant annet med tanke på eventuell ny bruk av Tippen-området. Dette aspektet ble 

også påpekt av Ringerike kommune, avdeling for teknisk drift, i deres uttalelse til 

forhåndshøringen, se vedlegg 12. 

 

Samlet vurdering 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med planen.  

Området ligger sentralt og kan ha en viktig funksjon for bymessige kvaliteter og identitet. 

Det planlagte tiltaket er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet inn 

i den nye showscenen er svært populære og har gode besøkstall. Med et fast, innendørs 

tilholdssted vil det også legge grunnlag for flere arrangementer gjennom hele året, og være en 
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positiv bidragsyter til kulturlivet i byen. I tillegg vil det kunne generere nye arbeidsplasser 

innenfor kulturbasert næring og restaurantfag.  

 

Tiltakets utfordringer er i hovedsak koblet til hensynet til verneverdig, eksisterende 

bebyggelse, parkeringsforhold og til flom- og skredproblematikk. Finner man gode løsninger 

på disse forholdene, vil tiltaket bli et positivt tilskudd for byen. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Plankart, 08.07.15 

2. Reguleringsbestemmelser, 12.08.15 

3. Planbeskrivelse, 12.08.15 

4. ROS-analyse, 08.07.15 

5. Saksfremlegg oppstart, 17.11.14 

6. Saksprotokoll Formannskapet, 02.12.14 

7. Tilstandsrapport «Garveriet», 08.08.14 

8. Intensjonsavtale «Garveriet», 30.11.14 

9. Uttalelse, Statens Vegvesen, 15.01.15 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 11.08.14 

11. Uttalelse, Ringerike komm., Miljørettet helsevern, 01.09.14 

12. Uttalelse, Ringerike komm., Teknisk drift, 08.07.14 

13. Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 01.09.14 

14. Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 26.06.15 

15. Uttalelse, NVE, 02.09.14 

16. Uttalelse, Lys og Kraft Eiendom, 01.02.15 

 

 

  

 Ringerike kommune, 18.08.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Leder: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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05/06_390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til politisk 

behandling  

 

Arkivsaksnr.: 15/4913   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §5-2 og 12-10 

 

2. Rådmannen skal før 2.gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. SVV bes vurdere muligheten for gjennomføring av avbøtende tiltak beskrevet i 

planbeskrivelsen.  

 

4. Ved 2.gangs behandling av forslaget må avbøtende tiltak for trafikksikkerhet og 

nærmere vurdering av trafikksikkerheten foreligge. 

 

 

 

Sammendrag 
 

Forslaget til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 36 boenheter fordelt på kjedet 

enebolig, firemannsbolig og 9 leiligheter i lavblokk. Området planforslaget omfatter er avsatt 

til bolig i kommuneplanen og gjennomføring av planen vil medføre fortetting av området.  

Rådmannen anser utnyttelsen av området høy og mener utformingen av boligene og 

plassering av disse innen planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter. 

I møte 22.06.2015 vedtok HMA ikke å legge planforslaget på høring før en del sentrale 

temaer var nærmere avklart. Forslagstiller har revidert forslaget og ønsker nå å fremme dette 

for å få signaler om ønsket utvikling og avklaring av sentrale spørsmål som har betydning for 

det videre arbeidet, deriblant spørsmål om reduksjon av fartsgrense på Fv 164. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Forslag til detaljregulering av Klekkenhagen boligområde ble fremmet som sak i HMA-møte 

22.06.2015. I forslaget til vedtak, punkt tre, foreslo rådmannen at planforslaget måtte 

kompletteres med følgende før 2.gangs behandling: 

"-Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. Samtidig 

behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette er hensiktsmessig 

for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må vurderes på bakgrunn av dette. 

-Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, samt 

vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. -Avklaring av hvilke veier og øvrig 
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tekniske anlegg som skal være offentlige og private. -Avklaring av sanering for avløp og 

gjennomføring av nødvendig infrastruktur. " 

 

Forslagstiller har gjort endringer på bakgrunn av vedtaket og sendt inn revidert forslag til 

behandling. 

 

 
Beskrivelse av saken 

 
Rådmannen anser i hovedtrekk saken som tilstrekkelig beskrevet i tidligere sak, vedlegg 1, 

og vil derfor fokusere på endringene som er gjort som følge av pålegg i HMA`s vedtak. 

Rådmannens vurdering av forslagstillers oppfølging tar utgangspunkt i oversendelsesbrev 

datert 3.juli 2015 samt revidert forslag til planmateriale. 

 

HMA viser til pkt. 3 i forslag til vedtak og opplisting av uavklarte forhold. HMA vedtar at 

saken må bearbeides videre før den legges ut til høring og offentlig ettersyn. Til 2.gangs 

behandling skal forslaget kompletteres med følgende: 

1. Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. 

Samtidig behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette 

er hensiktsmessig for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må 

vurderes på bakgrunn av dette. 

Revisjon fra tiltakshaver:  

En revidert og mer detaljert illustrasjonsplan vedlegges planforslaget. Illustrasjonsplanen 

gir mer utfyllende informasjon om løsninger for planlagt bebyggelsesstruktur, 

parkeringsløsninger, atkomstforhold og lekeplasser. Bebyggelsen vist i illustrasjonene er 

derimot ikke juridisk bindende, og endringer kan komme.  

Videre er det innarbeidet en bedre beskrivelse av konsept og innhold for lekearealene i 

planbeskrivelsens s.18 – kap. Leke og uteoppholdsarealer. Det er innarbeidet 

rekkefølgebestemmelser, (§ 7.3 Brukstillatelse), som sikrer at utbygging av lekeplasser 

skal knyttes til brukstillatelse for tilliggende felt.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen ser revideringen som en klar forbedring gjennom at lekearealer sikres 

opparbeiding gjennom bestemmelsene. Arealet BLK2 er i illustrasjonen vist med 

ballbinge. Det ville vært fordel om mulig lengde og bredde for en ballbane var oppgitt 

slik at det ble enklere å vurdere om området egner seg uten oppføring av ballbinge. 

Alternativt burde ballbinge sikres opparbeidet gjennom bestemmelsene. Illustrasjonen 

viser også at situasjonen foran de kjedete boligene blir trang. Ved oppføring av 

gjerde/hekk mellom eiendommene kan dette gi uheldige siktforhold ved rygging ut i 

felles atkomst.  

 

2. Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, 

samt vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. 
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Revisjon fra tiltakshaver: 

Kapittel om trafikksikkerhet i planbeskrivelsen, side 28 er revidert og styrket. Det sikres 

at det i det videre planarbeidet legges opp til en prosess mot vegmyndighet/ kommune, 

for å utrede muligheter for avbøtende tiltak knyttet til trafikksikkerheten, slik som 

innføring av 40-sone på Fylkesvei 163 forbi planområdet. Videre skal de omforente 

tiltakene innarbeides i planforslaget og sikres i bestemmelsene.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen anser forslaget om 40-sone fornuftig ut i fra hensynet til myke trafikanter og 

støy. Fastsettelse av fartsgrense på fylkesvei er opp til Statens Vegvesen og Rådmannen 

mener det er fornuftig å be SVV vurdere muligheten for dette i sitt svar til høringen. I 

ROS-analysen er det vist til at dagens situasjon medfører en viss fare for myke 

trafikanter og foreslår reduksjon av fart og tilrettelagt krysningspunkt som avbøtende 

tiltak. Det er ikke konkludert eller vurdert om dagens situasjon likevel kan aksepteres 

dersom forslag til avbøtende tiltak ikke lar seg gjennomføre. Mulighetene for andre tiltak 

er begrenset da planområdet i liten grad berører nødvendige arealer for å regulere 

eventuelle nødvendige tiltak langs fylkesveien.  

 

3. Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og 

private. 

Revisjon fra tiltakshaver: 

Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private 

ble diskutert i møte med kommunen 29.6.15. Det ble avklart at atkomstveg med 

tilhørende anlegg, felt SKV 1 og SKV2 skal være privat veg (felles adkomst). Plankart 

og bestemmelser er oppdatert ifht endringene.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen anser spørsmålet som tilstrekkelig avklart. I planbeskrivelsen er det lagt opp 

til en veiutforming som samsvarer med kommunal standard. Det er signalisert fra 

forslagstiller at kravene til veiutforming vil bli vurdert nærmere ettersom den ikke lenger 

skal overtas av kommunen. 

 

4. Avklaring av sanering for avløp og gjennomføring av nødvendig infrastruktur. 

Revisjon fra tiltakshaver: 

Tilleggstekst er tatt inn i planbeskrivelsen, s. 22, Vann- og avløp – videre arbeid.  

Det vises til møter med Teknisk avdeling, Ringerike kommune, den 25.2.15 og 29.6.15.  

Prosessen er i gang mot en utbyggingsavtale hvor alle forhold vil bli tatt inn. Det 

planlegges gjennomført følgende arbeider og prosess inn mot en slik utbyggingsavtale:   

Utbyggingsavtale mellom Block Watne AS og kommunen ved teknisk drift vil bli 

igangsatt og varsling vil bli effektuert ca. medio august 2015 av kommunalteknisk drift. 

 I hht. møte av 29.06.15 vil avtalen ta sikte på en kommunal overtagelse av 
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hovedledninger for spillvann og vann.  Adkomstvei fra Fv 163 (Klekkenveien) til 

utbyggingsområdet vil bli regulert til privat vei og tilhørende overvannssystem og 

gatebelysning vil av denne grunn ikke overtas av kommunen. 

Utslipp fra eksisterende slamavskillere fra nærmeste omkringliggende bebyggelse vil bli 

kartlagt for å søke tilrettelagt for framtidig påkobling til kommunalt nett eller tilby 

tilknytning i forbindelse med Block Watne AS sin utbygging av anlegg for spillvann i 

området. Dette vil reguleres gjennom utbyggingsavtalen. Det vil bli bygd ny 

spillvannsledning fra utbyggingsområdet og til nærmeste  kommunale hovedledning. 

Tilstrekkelig brannvannsdekning i hht. krav vil bli ivaretatt gjennom beregninger eller 

tappetest eller en kombinasjon av begge ved usikkerhet om kapasitet. 

Overvann for området vil bli ivaretatt gjennom fordrøyning av overvann fra 

utbyggingsområdet og omkringliggende områder med naturlig tilrenning til 

utbyggingsområdet. Utbyggingen skal ikke medføre økt belastning eller flomfare til 

nedstrøms vassdrag. 

Rådmannens kommentar  

Rådmannen anser forholdene som tilstrekkelig avklart gjennom redegjørelsen fra 

forslagstiller. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 Forslagstiller har ønske om gjennomføring av høring for å avdekke eventuelle utfordringer 

for gjennomføring av planforslaget. Rådmannen anser at forslaget er grundig nok til at det 

kan legges ut på høring og offentlig ettersyn. Forslaget gir etter rådmannens syn et 

tilstrekkelig grunnlag for uttalelser. 

Rådmannen anser området planforslaget omfatter som et attraktivt sted for etablering av 

bolig. Illustrasjonen viser mulighet for å bryte rekken av kjedede eneboliger opp noe. Ut i fra 

illustrasjonsplanen ser det ut til at forhold rundt bl.a. innkjøring til boligene og 

søppelhåndtering ikke er vurdert nærmere for eneboligene men at dette forutsettes løst i 

utenomhusplan. Løsningen som vises gir 15 separate avkjøringer der det ut i fra illustrasjonen 

er lagt opp til rygging ved kjøring ut på felles adkomstvei. Dersom søppelhåndtering skal 

skje separat vil det også bli 45 avfallsdunker langs strekningen som måler ca.170m.  

For firemannsboligene og lavblokka virker disse hensynene å være løst langt bedre gjennom 

felles parkering, boder og avfallshåndtering.  

Arealene til lek er sikret opparbeidet i bestemmelsene, og krav til opparbeiding av lekeplasser 

i forbindelse med etablering av de ulike boligområdene virker fornuftige.  

Arealet avsatt til ballek er i illustrasjonsplanen vist med ballbinge. Området er ikke målsatt 

og ballbinge bør sikres i bestemmelsene dersom området er for lite til at ballspill uten 

ballbinge blir hensiktsmessig. 

Det er i planen vist bygging av støygjerde langs plangrensa. Dersom fartsreduksjon ikke lar 

seg gjennomføre bør det vurderes om disse kan flyttes slik at de også skjermer eksisterende 

boliger mot fv 164. 

Samlet sett anser rådmannen at planforslaget bør bearbeides noe mer, men at gjennomføring 

av offentlig ettersyn vil være fordelaktig for å avklare enkelte temaer og gi innspill som bidra 

positivt i utformingen av planen. 
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Vedlegg 
Vedtaksprotokoll tidligere behandling sak 57/15 HMA 22.06.2015 

Saksframlegg tidligere 1.gangs behandling 

Oversendelsesbrev ny 1.gangs behandling 

Varsel om oppstart med avgrensning  

Revidert forslag til plankart 

Revidert forslag til bestemmelser 

Revidert forslag til planbeskrivelse 

Revidert forslag til illustrasjonsplan 

Revidert oppsummering av merknader  

Uttalelse FMBU 

Uttalelse BFK 

Uttalelse SVV 

Uttalelse Bjarne berger og Grethe Holte 

Revidert ROS-analyse 

Grunnundersøkelser 

Støyvurdering 

Kulturminneundersøkelser 

VA-anlegg 

Illustrasjoner 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/4918 29.05.2015 DS BYG 234/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 294/57 

  

Bygging av hytte Gnr/bnr 294/57 - Skarrudseterveien 

 

15/6407 06.08.2015 DS BYG 379/15 R/TEK/BERLE

 GNR 97/28 

Kai Arne Hamborg  

Bolig gnr/bnr 97/28 - Krogstadveien 17 

 

15/6460 12.08.2015 DS BYG 387/15 R/TEK/BERLE

 GNR 148/1 

  

Oppføring av lagerbygg Gnr/bnr 148/1 

 

15/6633 17.08.2015 DS BYG 393/15 R/TEK/MANO

 GNR 278/254 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 278/254 - Bjørntjernlia 

 

15/1910 23.02.2015 DS  62/15 R/TEK/INGRIS GNR 144/43 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/43 - Strømsoddveien 299 

 

15/5693 07.07.2015 DS  333/15 R/TEK/AEMYH GNR 148/328 

Bernt Ole Åsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 148/328 - Roaveien 6 

 

15/6206 22.07.2015 DS  365/15 R/TEK/INGRIS GNR 144/10 

Astrid Berg Langvandsbråten  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/10 - Ruud Gård - Sokna 

 

15/6277 22.07.2015 DS  366/15 R/TEK/INGRIS GNR 129/17 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 129/17 - Hvalsveien 89 

 

15/6463 30.07.2015 DS  372/15 R/TEK/INGRIS GNR 102/20 

Marek Michelczyszyn  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 102/20 - Borgergrenda 39 

 

15/5702 03.08.2015 DS  373/15 R/TEK/N54 GNR 103/251 



  

Frittstående dobbel garasje Gnr/bnr 103/251 - Haugkollen 13 

 

15/5701 04.08.2015 DS  374/15 R/TEK/GUROS PLN 0605 (254) 

  

0605 - 254 Reguleringsplan for Smilihaugen - endring av bestemmelse  

 

15/6375 04.08.2015 DS  375/15 R/TEK/BERLE GNR 40/63 

Ingolf Løken  

Garasje Gnr/bnr 40/63 - Søndre Ringåsen 34 

 

14/1391 05.08.2015 DS  376/15 R/TEK/MANO GNR 318/271 

  

Endring til 2-mannsbolig og fasadeendring Gnr/bnr 318/271 - Thornes gate 8 

 

15/6204 06.08.2015 DS  377/15 R/TEK/MANO GNR 86/243 

  

Deling av eiendom og oppføring av bolig Gnr/bnr 86/243 - Mindesvei 4 B 

 

15/6393 07.08.2015 DS  380/15 R/TEK/MANO GNR 279/25 

  

Bygging av uthus / anneks Gnr/bnr 279/25 - Elvebakken 31 

 

15/6449 07.08.2015 DS  381/15 R/TEK/MANO GNR 49/359 

Leif Kjetil Brørby  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 49/359 - Veienkroken 15 

 

15/6634 10.08.2015 DS  383/15 R/TEK/BOLA GNR 90/72 

Volvo Truck Senter  

Melding om delegert vedtak, avregistrering som særskilt brannobjekt Volvo 

Truck Senter 

 

15/5181 11.08.2015 DS  384/15 R/TEK/HALA GNR 49/190, 49/329, 

49/330 og 49/3 

  

Deling av eiendommer - Oppføring av enebolig på gnr 49/331 - garasje / 

hobbyverksted med hovedetasje som lager, på gnr 49/330. Gnr/bnr 49/190, 

49/329, 49/330 og 49/331 - Ringveien 23 

 

15/6201 12.08.2015 DS  385/15 R/TEK/HALA GNR 38/1, 38/80, 80/1 

  

Utvidelse av høydebasseng - Tandbergmoen - Igangsettingstillatelse Gnr/bnr 38/1, 

38/80, 80/1 - Osloveien 128 

 

15/5018 12.08.2015 DS  388/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 37/207 

  

Oppføring av to studentboligblokker Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

15/6060 13.08.2015 DS  389/15 R/TEK/HALA GNR 87/509 

  



Bygging av tilbygg Gnr/bnr 87/509 - Sagaveien 27 

 

15/6629 13.08.2015 DS  390/15 R/TEK/HALA GNR 86/369 

Yassin Azari  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/369 - Storløkkaveien 27 

 

15/6525 13.08.2015 DS  391/15 R/TEK/BERLE GNR 87/400 

Bjørn Gandrud  

Bygging av tilbygg / veranda Gnr/bnr 87/400 - Hov Alle 17 C 

 

15/1994 14.08.2015 DS  392/15 R/TEK/HALA GNR 317/596 

  

Bygging av enebolig med bi-leilighet Gnr/bnr 317/596 - Bekkegata 8 B 

 

15/5181 17.08.2015 DS  394/15 R/TEK/HALA GNR 49/190, 49/329, 

49/330 og 49/3 

  

Deling av eiendommer - Oppføring av enebolig på gnr 49/331 - garasje / 

hobbyverksted med hovedetasje som lager, på gnr 49/330. Gnr/bnr 49/190, 

49/329, 49/330 og 49/331 - Ringveien 23 

 

15/5181 17.08.2015 DS  395/15 R/TEK/HALA GNR 49/190, 49/329, 

49/330 og 49/3 

  

Deling av eiendommer - Oppføring av enebolig på gnr 49/331 - garasje / 

hobbyverksted med hovedetasje som lager, på gnr 49/330. Gnr/bnr 49/190, 

49/329, 49/330 og 49/331 - Ringveien 23 

 

15/6338 18.08.2015 DS  396/15 R/TEK/INGRIS GNR 248/128 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/128 - Vælerveien 100 

 

15/6605 18.08.2015 DS  397/15 R/TEK/BERLE GNR 282/82 

Roy Alstad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 282/82 - Langetangen Samsjøen 

 

15/5181 18.08.2015 DS  398/15 R/TEK/HALA GNR 49/190, 49/329, 

49/330 og 49/3 

  

Deling av eiendommer - Oppføring av enebolig på gnr 49/331 - garasje / 

hobbyverksted med hovedetasje som lager, på gnr 49/330. Gnr/bnr 49/190, 

49/329, 49/330 og 49/331 - Ringveien 23 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud  

Postboks 1604 

3007 DRAMMEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5964-3 20714/15 M42 &13 15/2749 10.08.2015 

 
Gnr/bnr 148/1 Mellomlagring av avløpsslam - uttalelse til høring av søknad 
etter forurensningsloven 

 

Viser til høring av søknad om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam på gnr/bnr 148/1, 

Rådalsmoen ved Sokna.  

 

Planstatus 

Dere ber om tilbakemelding på om anlegget vil være i strid med kommuneplanen eller andre 

kommunale planer for området. Området er i gjeldende kommuneplan vedtatt 30.08.2007, 

avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Området er ikke regulert i 

reguleringsplan.  

 

Kommuneplanen har bestemmelser om forbud mot anleggstiltak i LNF-områder, § 2.1. Vår 

vurdering ut fra høringsdokumentene er at tiltaket krever at det søkes om dispensasjon fra 

dette forbudet.  

 

Vi tolker byggereglene slik at tiltaket trenger godkjenning etter innsending av søknad om 

tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 a. Tiltaket må nabovarsles, og det må som nevnt 

søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene. Vi har ikke oversikt over om tiltaket 

også innebærer oppført bygninger, f.eks. brakke, toalett e.l.  

 

Veg 

Vi har i høringsperioden fått henvendelser med spørsmål om vegforbindelse til anlegget. Dette 

er så langt vi kan se ikke spesielt omtalt i høringsdokumentene. Nærmeste offentlige veg er fv 

178 Strømsoddveien. Vegene ellers i området er i følge vegbasen private skogsbilveger med 

låst vegbom. Kommunen er kjent med at det er restriksjoner på bruken av enkelte 

vegstrekninger i området. Vi er ikke kjent med om søker har nødvendig vegrett.  

 

Med bakgrunn i dette ber vi om at søker gjør rede for adkomst til området og 

trafikkbelastning. Herunder hvor lastebiler skal kjøre, og konsekvenser av dette for 

vegsystemet.  

 

Miljøulemper og friluftsliv 

Kommunen får fra tid til annen henvendelser om lukt når denne typen masser kjøres fra 

deponier og ut til dumping på landbrukseiendommer, samt at det damper lukt av haugene til de 

spres utover. Vi mener behovet for varsling av naboer bør vurderes nærmere, selv om det er 

store avstander. Området er mye brukt i tursammenheng, og naturopplevelsen kan bli berørt av 

lukt og transport. Trafikksikkerhet er også et aktuelt tema.  
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Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

leder areal- og byplankontoret  

 Guro Skinnes 

 saksbehandler 

 guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi, internt i Ringerike kommune:  

Byggesakskontoret, forurensningsmyndigheten, landbrukskontoret og miljøretta helsevern  

Hovedkomiteen for miljø- og areal. 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4756-4   Arkiv: GNR 318/346  

 

Kunstgressbane - Hønefoss idrettspark  

Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane og søknad om dispensasjon 

fra reguleringsplan og anser at reguleringsplanen ikke vesentlig tilsidesettes. 

Fordelen ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene. Det gis 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 for 

etablering av en midlertidig kunstgressbane (60 x 40 meter), jf. pbl § 19-2.  

2. Den markante bjørka i sørøstre hjørnet skal sålangt mulig skjermes fra inngrep. Hvis 

røtter/greiner allikevel er til hinder bør det vurderes hvorvidt banens yttermål bør 

reduseres f.eks. til 35x58 meter. Hvis bjørka må fjernes, skal dette avklares med 

teknisk forvaltning, og det skal vurderes reetablert vegetasjon som kan skjerme 

tilfredsstillende mot innsyn fra stien. 

3. Dersom det er behov for å fjerne banen, skal dette gjøres for Hønefoss ballklubb sin 

regning, og området skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning delegerer myndighet til rådmannen til 

å behandle byggesaken videre, deriblant å gi tillatelse til byggetiltaket, og orientere 

om klageadgang mm. 

 

Sammendrag 
Hønefoss ballklubb ønsker å anlegge en midlertidig kunstgressbane for 7’er fotball på 

Schjongslund (Hønefoss idrettspark). En bane vil beslaglegge et areal på ca. 2 400 m², og 

har yttermål på 40 x 60 meter. Det er ønske om å plassere denne banen ved siden av 

klubbhuset, mot stien langsmed elva. Deler av området er i dag grusbelagt, mens ca. en 

fjerdedel er friområde og skog/grøntområde. Det aktuelle området er i reguleringsplanen 

regulert til veg og parkeringsplass. Rådmannen anbefaler at det gis midlertidig dispensasjon 

med en varighet på 10 år for å etablere kunstgressbanen. 

 

 
Beskrivelse av saken 
Hønefoss ballklubb har et ønske om å etablere en kunstgressbane på et areal som i dag er 

grusbelagt og hvor en mindre del er et grønt-/friområde. For å kunne etablere banen må det 



høgges noen trær i den delen som er grønt-/friområde i dag, og deler av eksisterende gjerde 

må flyttes lenger ut for å få plass til banen.  

 

Banen er en såkalt 7’er bane som har en spilleflate på 50 x 30 meter(sjølve banen), mens 

inngjerdet område vil utgjøre 60 x 40 meter. Dette vil vel tilsvare 2 400 m² (rådmannens 

beregninger). Det er Ringerike kommune som er grunneier. Søker opplyser om at det er 25 

pst. av det aktuelle området som i dag er regulert til friområde. Altså er det snakk om at ca. 

600 m² av dagens friområder skal tas i bruk som kunstgressbane.  

 

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan. I dispensasjonssøknaden fremgår det at det 

er ønske om å erstatte banene som ble borte i forbindelse med byggingen av Hønefoss 

Arena. Banen som søkes etablert skal primært være for barn, unge og utviklingshemmede i 

Hønefoss ballklubb.  

 

Grunneier, Ringerike kommune, har gitt tillatelse til å etablere en midlertidig 

kunstgressbane på gitte vilkår. Et vilkår er blant annet at banen kan kreves fjernet for HBKs 

regning dersom det blir aktuelt å opparbeide området etter gjeldende 

reguleringsbestemmelser eller annen bruk av området. 

 

Gjeldende reguleringsplan – hva er området regulert til?  

I gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 er det aktuelle området regulert til 

idrettsstadion (BIS1), veg (SV6), gang- og gangareal (SG15-17), parkeringsplass (SP9) og 

friområde (GF1). Det omsøkte tiltaket strider mot flere reguleringsformål på stedet. Slik 

banen er plassert vil den være i strid med regulert vei, samt at den beslaglegger areal som er 

satt av til parkering. (Dog er det ikke etablert en gjennomgående veg i området per dags 

dato, men området er gruslagt og det er fullt mulig å kjøre med kjøretøyer) 

 

Anleggelse av en kunstgressbane vil gripe inn i et friområde. En ny bane vil ligge i nærheten 

til vassdrag og i nær avstand til gangstien som går langsmed elvekanten og rundt hele 

Schjongslunden.  

 

Fremtidig bruk av idrettsparken Schjongslund – ny/endring av reguleringsplan 

pågang? 

Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for kortsiktig og langsiktig bruk av 

idrettsparken. De ulike brukergruppene (eksempelvis fotball, ishockey, skatere for å nevne 

noen) har ulike behov. Framdriftsplanen er foreløpig noe uklar, bl.a. pga. at det også hviler 

en rekke forhold i gjeldende plan, og tilstøtende planers bestemmelser som må avklares. 

 

Behov for en kunstgressbane 

Det var i følge søker flere 7’er baner som ble borte ved bygging av Flerbrukshallen. Denne 

nye kunstgressbanen skal brukes av Hønefoss ballklubb sine spillere, spillere i 

junioravdelingen til Hønefoss ballklubb, akademiet samt personer med nedsatt funksjon. 

Utenom trening og kamper kan banen nyttes av andre.  

 

HBK har vurdert andre plasseringer av kunstgressbanen, men den omsøkte plasseringa er 

den mest økonomiske da 75 % av banen allerede er opparbeidet og grusbelagt. 

Opparbeidelsen av den siste delen av banen (som griper inn i grøntområdet) vil kreve 

masseutskifting og tilkjøring av nye masser, etablering av bærelag for å få rett underlag for 

oppbygging av kunstgress.  



 

Trær og vegetasjon mot elva 

Det må ifølge søker hugges fem furutrær. Ei stor markant bjørk i hjørnet av den planlagte 

banen kan være til hinder. Søker opplyser om at de vil forsøke å beholde den. 

 

Deler av eksisterende gjerde må flyttes noe, og det er særlig banens sørøstre hjørne hvor 

gjerdet må flyttes ut. Gjerdet er standard nettinggjerde med en høyde på ca. 1,8 meter. 

Avstanden fra et «nytt» gjerde og til stien langsmed elva er ca. 5-6 meter (kommunens 

beregninger). Selve stien elvelangs vil ikke bli direkte berørt av tiltaket, men det kan bli noe 

mer innsyn enn i dagens situasjon.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Så vidt rådmannen kjenner til er det første gang det behandles en søknad om en fotballbane 

på dette arealet.  

 

 

Alternative løsninger 
Dersom HMA ønsker å avslå søknaden (siden området ikke er regulert til en fotballbane, 

men en veg/parkering/grøntområde) og ønsker at innspillet skal behandles som en endring 

av reguleringsplanen kan det fatte følgende vedtak: 

 

1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane, søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan og anser at reguleringsplanen vesentlig tilsidesettes. Fordelen ved å 

gi dispensasjon anses å være mindre enn ulempene ved å fravvike planen.  

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen avslås med henvisning til pbl § 19-2. 

3. På bakgrunn av punkt 2 avslås søknad tillatelse til å etablere kunstgressbane etter 

pbl  20-1. 

4. Innspill om etablering av kunstgressbane må tas med i arbeidet for videre utvikling i 

området. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Vi ser at etablering av en bane som vist på innsendt kart vil få konsekvenser ikke bare lokalt, 

men for hele Schjongslunden. Banen ønskes plassert over en regulert vei som binder østre 

delen av Schjongslund med vestre delen.  

 

I søknad til kommunen har ansvarlig søker gitt uttrykk for at trafikken kan ledes nærmere 

tribune, bak mål på Aka arena. Det opplyses også om at Hønefoss ballklubb tidligere har 

ytret et ønske om at det opparbeides flere parkeringsplasser på vestsiden av friidrettsbane og 

gressbane slik at man kan oppnå et bilfritt indre område innenfor hovedgjerdet. Rådmannen 

ser fordeler ved å få et bilfritt indre, men er nok av den oppfatning av at det kan være greit å 

ha en intern veg for å betjene varetransport etc. uansett. Dette er imidlertid forhold som må 

vurderes ved en eventuell endring av reguleringsplanen for området og ikke som en del av 

denne byggesaken. 

 

I innsendt kart, datert 04.08.2015 er det vist at kunstgressbanen kan bli etablert ca. 6 meter 

fra dagens tribuneanlegg på AKA arena. Dette muliggjør forflytning av biler/store 

kjøretøyer internt på området. Følgelig vil en anleggelse av en kunstgressbane i dette 



området, ikke hindre en trafikk mellom øst-vest internt på området og en kjørebredde på ca. 

6 meter vil kunne ivareta hensyn til drifta (snøbrøyting etc.). 

 

All den tid tiltaket er i strid med gjeldene reguleringsplan så kreves det en dispensasjon fra 

planen (sjøl om vegen/parkeringa ikke er opparbeida).  

 

Siden området ikke nyttes til parkering i dag (hvertfall er ikke rådmannen kjent med at den 

gjør det i nevneverdig grad), er det ikke gitt at en anleggelse av fotballbane istedenfor 

parkering vesentlig vil forverre parkeringssituasjonen. Det er vel ved større arrangementer at 

det kan være utfordrende med parkering i idrettsparken. Da antar rådmannen at dette 

området allikevel, i mange tilfeller vil være avsperret og i bruk som en del av arrangementet 

(fremfor at det brukes som en parkeringsplass). 

 

Det er snakk om å ta i bruk et grøntområde og fjerne vegetasjon/hugge trær (drøye 600 m²) 

for å etablere en fotballbane. Selv om banen etableres i det som er et grøntområde, vil det 

fortsatt være noe skjerm mellom sti og bane. Eksisterende gjerde som flyttes ut (deler av 

gjerdestrekningen) vil fortsatt ha gjennomsyn, og kan hende vil ikke denne oppleves som 

vesentlig sjenerende (i motsetning til f.eks et bygg), selv om den flyttes noe nærmere stien. 

Rådmannen mener at det er et poeng at det forsøkes opprettholdt mest mulig trær og buskas 

mellom banen/stien. 

 

Selv om etablering av kunstgressbane vil «fortrenge» områdets bruk som parkering/veg, ser 

vi at løsningen som er forelagt kommunen, fortsatt vil kunne ivareta ett av hovedformålet 

med Schjongslunden, å tilrettelegge for idrett- og sportslig aktivitet. Vi finner også at 

dispensasjonen kanskje i mindre grad tilsidesetter hensynet om veg, all den tid det vil bli 

opprettholdt en intern kjøreveg. Etter en samlet vurdering finner rådmannen at det foreligger 

klart større fordeler enn ulemper. 

 
Rådmannen vil anbefale at det gis midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for 

etablering av kunstgressbane.  

 

 

Vedlegg 
1. Kart over området, som viser bane og omlegging av gjerde, datert 04.08.2015 

2. Bilder fra området 

3. Tilleggsinformasjon, datert 12.08.2015 

4. Forespørsel om ytterligere informasjon, datert 04.08.2015 

5. Tilleggsinformasjon, datert 29.05.2015 

6. Forespørsel om tilleggsinformasjon, datert 21.05.2015 

7. Dispensasjonssøknad, datert 04.05.2015 

8. Søknad om kunstgressbane, datert 15.05.2015 

9. Tillatelse fra grunneier Ringerike kommune, datert 24.07.2015 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 



 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Gnr. 318 bnr. 346. Hønefoss idrettspark - Ny kunstgressbane.
Treningsbane 60x40m med spilleflate 50 x 30 m.

Det vises til Deres epost datert 4.8.15 vedr. vår søknad om ny kunstgressbane.
Saksnr. 1574756-2.

Det ønskes flere opplysninger for å behandle saken.

Vi kan gi følgende supplerende opplysninger:

1. Plassering av banen er vist på vedlagte nye kart fra kommunen.

2. Som det fremgår av kart vil sti langs elven ikke bli berørt.

3. Endring av gjerdeplassering i sydøstre hjørne er vist på kartet.

4. Det må fjernes 5 furutrær, markant bjørk i sydøstre hjørne vil bli forsøkt beholdt.

5. Kjørevei mellom ny bane og eksisterende tribuneanlegg. Vist plassering av ny bane gir 6m
veibredde mellom ny bane og tribune. Veien er ikke åpen for vanlig trafikk/kjøring, men
beredskapsvei for ambulanse, brannbil, m.m.

6. Dersom kommunen måtte ønske det er det mulig å redusere ytre mål på banen til 38m x 58m.
Dette er ikke ønskelig pga. sikkerhetssone rundt spilleflate, men mulig. Dette vil gi 2m til i
avstand mellom bane og eksisterende tribuneanlegg.

Vi imøteser Deres videre behandling av saken.

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

Siviling. MRIF Per J. Stenbro
Daglig leder

vedlegg
Mobil: 90 92 01 66
E-post: pjs@frydhoyer.no

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss
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Heidi Skagnæs

Fra: Heidi Skagnæs
Sendt: 4. august 2015 14:34
Til: 'Åge Amundsen'; Per J.Stenbro
Kopi: Arne LangeHellum
Emne: HBK Kunstgressbane:Kart er utarbeidet - ber om ytterligere informasjon
Vedlegg: Kart 1-500.pdf; Kart 1-1000.pdf

Visertil befaringsomfant stedforrigetorsdag.Som nevntpåbefaringenville vi sepåmulighetenfor å få kartfestet
trær, gjerde,sti mm. i området.Denneinnmålingaer nåforetatt, sevedlagtekart.

Berom tilleggsopplysninger
Med dette kartgrunnlagethar vi et godt utgangspunkt for å sinoeom dagensogen fremtidigsituasjon.Forå
kompletteretidligeregitte opplysningeneytterligere ber vi derfor om deregir osstilbakemeldingom følgende:
- at det inntegneshvorbanentenkesplassertpådet nyekartgrunnlaget
- at det markeresevt. områderutenfor banensomblir berørt avarbeidene(fyllingsfot,evt. annet)
- fremtidig traséfor gjerdetegnesinn
- markererhvilketrær somtenkeshogd
- tegnerinn ogbeskriverevt. avbøtendetiltak (plantingavny vegetasjon,annetetc.)
- bredderkjøreveg/gangvegmellomtribuneanleggogkunstgressbane

Enliten veiledningtil kartet
Påkartet er det tegnet inn trær (hviteer furu ogrødeer bjørk),gjerdetrase(tynn,gjerdetipletlinje) ogsti (litt
tykkeregråstipletlinje).

Det er lagt inn linjer somviser5 og6 meter fra tribuneanlegg,ogderetter en linje somviseravstanden40meter
(regnetfra 6 meterslinja).Kartetgir engodpekepinn påforholdenei området.
Vårforeløpigevurderinger at det trolig vil væremesthensiktsmessigå trekkebanensånærmeklubbhusetsom
mulig,ogkanskjebørdet ogsåiverksettesavbøtende tiltak mot stientil erstatningfor eventuelletrærsom«går
med».Utifra kartet kandet bl.a.seut somom ei markantbjørksomi dagskjermermyetrolig vil væretil hinderfor
anleggelseavbanen.Kanhendedenne«skjermen»alikevelkanbli ivaretatt dersomdet plantesbusker/annet som
dekker,avdentypenvekstersomegnersegi området?
Terreng/nivåer:Tilorienteringkandet nevnesat det er gjort punktvisemålingeravhøydenei områdetsomviserat
det skillerrundt 1 meter fra grusbanen(kote69)og til den lille høydenmot gjerdet(somharkote på70).

Intern kjøreveg
Vedsidenavflerbrukshallen/AKAarenaer det en bredkjørevegoggangveg.Vi kjennerikketil breddene her,men
antarat det er muligfor to kjøretøyå passereuten hinder.I andresakerhvordet reguleresenveiskjørevegog
gangveger det satt avbredderpå7 meter. I kartet er det tegnet inn fem meter,somkanskjeblir i snauestelaget.
Kanhendevil enavstandpå6 meter væredet mestoptimale.Særligmedtankepåstørrekjøretøyer,avstand til
tribune/lysmaster,ogfor åkunneopparbeideområdet medkjørevegoggangveg,uten å værehelt «inneklemt».Vi
ber om at dereviserhvordandenneintervegentenkes«opprettholdt»ogsåetter at eneventuellkunstgressbaneer
etablert.

Tagjernekontaktmedossdersomdet er noederelurer på.

Med hilsen
Ringerikekommune

HeidiSkagnæs
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tlf: 40917841

Følgosspå sosialemedier:
YouTube– http://www.youtube.com/user/miljoareal
Facebook– http://www.facebook.com/miljoareal



Dokid: I 505401 I (15/4756-3)
llleggsopplysn¡nger - kunstqressbane

Frydenlund og Høyer a.s

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Râdgivende ingeniører MRIF

BYGGETEKNIKK - BYGGELEDELSE - PROSJEKTLEDELSE - TAKSEÊING

Postboks 3070
3501 Hønefoss

Konloradressel Osloveien 10

Telelon 32 10 98 70
Telefaks 32 10 98 71

E-posl: lirmaposl @ f rydhoyer.no

Foretaksnr. 919 765 569 MVA

Deres ref.: Vår ref. fdoc12015115291002 Hønefoss, 29.5.2015

Gnr. 318 bnr. 346. Hønefoss idrettspark - Ny kunstgressbane
Treningsbane 60x40m med spilleflate 50 x 30 m.

Det vises til Deres svarbrev datert 21.5.15 på vår søknad vedr. opparbeidelse av kunstgressbane
Saksnr. 1574756-2.

Det ønskes flere opplysninger for å behandle saken.

Vi kan gifølgende supplerende opplysninger:

1. Primært ønsker HBK en permanent bane. Hvis dette ikke er mulig ønsker HBK en varighet på 10 år,
dette er også i samsvar med de signaler Asle Aker i kommunen har gitt HBK. Hvis det blir et
midlertidig anlegg vil HBK dekke kostnadene til å fjerne banen dersom området i fremtiden skal brukes
til annet formå|.

2. På del av planlagt bane, som iht. reg.planen viser parkeringsareal, brukes ikke til parkering i dag.
Det er ikke planlagt avbøtende tiltak, men HBK har tidligere fremsatt ønske om opparbeidelse av flere
parkeringsplasser på vestsiden av friidrettsbane og gressbane slik at man kan oppnå et bilfritt indre
område innenfor hovedgjerdet.
Slik HBK ser det vil banen ikke være til hinder for avvikling av interntrafikk i området, da denne kan
ledes nærmere tribune bak mål på Aka arena.
Stien elvelangs vilikke bliberørl. Avstanden fra stien og frem til hjørnet på dagens gjerde og grusbane
er ca.7 m. Hjørne på dagens gjerde vil bli opprettholdt. Gjerdet vil kun måtte flyttes ca. 4 m ut i

friområde ca. 10 m fra hjørnet på dagens gjerde. Det settes ikke opp noe nytt gjerde.
Det fremgår av kart vedlagt søknad hvor eksisterende gjerde mot friområde blir berørt av tiltaket.
Gjerdet er en standard nettinggjerde med høyde ca. 1,8 m.

3. Tiltaket er ved denne bane en liten erstatning for de 7-baner som ble borte ved byggingen av
Hønefoss Arena og behovet for en slik bane er meget stort for HBK sine spillere. Dette gjelder også
personer med nedsatt funksjon og spillere ijunioravdelingen til HBK samt akademiet. Banen vil også
kunne benyttes av andre når ikke HBK bruker banen til trening og kamper.

4. Alternative plasseringer av banen er vurdert, men den ømsøkte plassering er den mest fordelaktige
daT¿ av banens areal i dag er opparbeidet som grusbane. Det er den mest økonomiske løsning
samtidig som den berører kun en liten arealdel av friområdet.

5. Opparbeidelse av den siste Tn av banen medfører massutskifting og nye masser / bærelag iht.
prosjekteringsunderlaget for oppbygging under kunstgresset. Det må fjernes noen trær.

Samarbeldend€ selskaper I A.L Høyor-Gruppen:

A.L. Høyer a.s
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo
Telelon 23 27 80 OO

A.L. Høyer Skien a.s
Postboks 2774
3702 Skien
Telefon 35 58 83 00

A.L. Høyer Sandnessløen a.s
Postboks 246
880'l Sandness¡øen
Telelon 75043272

A.L. Høyer Asklm a.s
Postboks 343
1802 Askim
Telefon 69 81 75 45Iill



Frydenlund,og Høyer a.s

Vedlagt bilder som viser hvor banen ønskes plassert.

Vi imøteser Deres videre behandling av saken.

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

Siviling. MRIF Per J. Stenbro
Daglig leder

vedlegg

Mobil:
E-post:

90 92 01 66
pis@frvdhoyer.no



 

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30                 www.ringerike.kommune.no  

 

Frydenlund og Høyer AS  

Postboks 3070 

 

3501 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/4756-2 13393/15 GNR 318/346  21.05.2015 

 

Foreløpig svar - forespørsel om tilleggsinformasjon 

Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata - Opparbeidelse av kunstgressbane 

 

Vi bekrefter at vi har mottatt søknad 20.05.2015. 

 

Gjelder: Opparbeidelse av kunstgressbane 

Byggested: Schjongslund idrettspark, sørøst 

Tiltakshaver: Hønefoss ballklubb 

 

En foreløpig gjennomgang av saken viser at vi trenger mer opplysninger for å kunne 

behandle saken. Vi ønsker mer informasjon, for å kunne belyse tiltaket og vurderingene 

omkring en dispensasjon på et bredere grunnlag. Når vi får tilbakemelding fra dere vil 

vi gjenoppta behandlingen av saken. 

 

Dette ønsker vi mer opplysninger om: 

 

1) Skal kunstgressbanen være midlertidig? Finnes det dokumentasjon/avtale som viser 

varighet og vilkår? F.eks. hvem som dekker kostnadene ved en evt. fjerning av banen dersom 

området skal tas i bruk til annet formål. 

2) Ytterligere redegjørelse om dispensasjon fra gjeldende plan for området. Konsekvenser for 

trafikk- og parkeringsforholdene i området. Er det snakk om avbøtende tiltak? Hva med stien 

elvelangs? Hvor vil et nytt gjerde bli oppført? 

3) Behovet for en 7’er bane? Er det snakk om å øke kapasiteten, legge til rette for en spesiell 

type aktivitet for enkelte brukergrupper (personer med nedsatt funksjon) eller er banen til 

erstatning for en annen bane? 

4) Er det vurdert andre lokaliseringer av en 7’er bane? Eller kan man f.eks. snu banen slik at 

den ligger langsmed byggene i vest, og trekke den lenger fra vegen? 

5) Er det aktuelt med terrengendringer? 

 

Etablere en 7’er kunstgressbane 

Det er ønske om å etablere en kunstgressbane på et areal som i dag er grusbane og deler av et 

grønt-/friområde. I følge søker så vil det være behov for å hugge noen trær i den delen som er 

grønt-/friområde i dag, og flytte eksisterende gjerde lenger ut for å få plass til banen. Banen er 

en såkalt 7’er bane som har en spilleflate på 50 x 30 meter, mens sjølve banen vil utgjøre 60 x 

40 meter. Dette vil vel tilsvare 2 400 m² (våre beregninger). Søker opplyser om at det er 25 

pst. av det aktuelle området som i dag er regulert til friområde. Altså er det snakk om at ca. 

600 m² av dagens friområder skal tas i bruk som kunstgressbane. 
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Det er søkt om dispensasjon fra plan. I dispensasjonssøknaden fremgår det at det er ønske om 

å erstatte banene som ble borte i forbindelse med Hønefoss Arena. Banen som søkes etablert 

skal være for barn, unge og utviklingshemmede i Hønefoss ballklubb. Det må hogges trær, og 

kanskje et gjerde må flyttes litt for å få med banen. 

 

Etter hva vi forstår av tidligere epostkorrespondanse er det snakk om at banen er midlertidig, 

dvs. at den kan fjernes dersom det skal vise seg at området skal tas i bruk til annet formål. Vi 

kan ikke se at søker har omtalt dette i søknaden til oss. Når det er snakk om å vurdere 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, vil dette være relevante opplysninger. Vi ber 

derfor om at søker redegjør nærmere for dette. 

 

Gjeldende regulering – hva kan området brukes til? 

I gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 er det aktuelle området regulert til 

idrettsstadion (BIS1), veg (SV6), gang- og gangareal (SG15-17), parkeringsplass (SP9) og 

friområde (GF1). Det omsøkte tiltaket strider mot flere reguleringsformål på stedet.  

 

Slik banen er plassert vil den være til hinder for avvikling av interntrafikk i området, samt at 

den beslaglegger areal som er satt av til parkering. I tillegg griper den inn i et friområde, ligger 

i nærheten til vassdrag og i nær avstand til gangstien som går langsmed elvekanten og rundt 

hele Schjongslunden. 

 

Vi ser at etablering av en bane som vist på innsendt kart vil få konsekvenser ikke bare lokalt, 

men for hele Schjongslunden. Banen ønskes plassert over en internvei som binder østre delen 

av Schjongslund med vestre delen. Dersom banen vil bli bygget, er det ikke lenger mulig med 

interntrafikk inne på Schjongslund. Hvilke konsekvenser vil dette få for området, og hvilke 

tiltak kan evt. iverksettes for å minske ulempene? 

 

I gjeldende reguleringsplan har man fastsatt krav til parkering, og det er avsatt områder til 

dette. Banen vil ta i bruk et areal som er regulert til parkering. Hvor tenker man å etablere ny 

parkering dersom dette arealet skal brukes til fotballbane? Hvis det ikke tenkes etablert noen 

ny parkeringsplass, hvilke konsekvenser vil da dette medføre? 

 

Fremtidig bruk av idrettsparken Schjongslund – ny/endring av reguleringsplan 

Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for kortsiktig og langsiktig bruk av 

idrettsparken. Status for dette arbeidet er at det er innhentet informasjon om behov. Når 

behovet er kjent, kan det jobbes med å se på ulike muligheter, og det kan være aktuelt å samle 

alle brukere og interessenter til et møte for å gå igjennom ulike alternativer. 

 

Så vidt vi kjenner til er framdriftsplanen foreløpig noe uklar, bl.a. pga. at det også hviler en 

rekke forhold i gjeldende plan, og tilstøtende planers bestemmelser som må avklares.  

 

Hvordan blir bane/gjerde liggende mot stien ved elva? 

Det er opplyst om at det må hugges noen trær og at gjerdet kanskje må flyttes. Det er ikke 

beskrevet avstand fra banen til stien som går elvelangs. Det kunne være aktuelt at vi får vite 

noe om hvor nært banen vil komme mot stien og hvor et evt. gjerde tenkes oppført. Kan hende 

får vi bilder som viser hvordan det ser ut på stedet, og hvor man kan markere hvor et 

gjerde/bane vil ligge? Kan hende at kort avstand til en fotballbane/gjerde oppleves annerledes 

enn kort avstand til en bygningskropp. Kan hende vil ikke en slik bane være i strid med de 

hensynene reguleringsplanen for vassdraget skal ivareta? Gode illustrasjoner er alltid nyttig 
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når det er snakk om vurderinger omkring dispensasjoner fra plan. Det gjør det enklere å forstå 

omfanget når man ikke er så godt kjent. Beskriv gjerdetype og gjerdehøyde. 

 

Terrengendringer – heve eller senke nivået? 

Det er sagt noe om at planen skal ligge på samme nivå som spilleflate på AKA arena. 

Opparbeiding av en kunstgressbane betyr kanskje at det må masseutskifting til og at man må 

heve/senke terrenget for å få det på samme nivå? Kan hende dere ikke kjører bort massene, 

men ønsker å lagre de lokalt i tilfelle området senere skal tilbakeføres? Kanskje blir dette lagt i 

en voll eller lignende på utsiden av området? Dette er noe som det bør redegjøres for. 

 

Behovet for en slik 7’er bane 

Dette er noe beskrevet i søknaden, men kan hende vil en grundigere beskrivelse også kunne få 

frem flere fordeler for allmennheten og Ringerikssamfunnet. Hvordan har behovet for en 7’er 

bane oppstått? Har det blitt flere fotballspillere, økt aktivitet? Kan hende ønsker dere å legge 

til rette for en spesiell type aktivitet for enkelte brukergrupper (personer med nedsatt 

funksjon)? Eller er banen til erstatning for en annen bane som nå er borte? 

 

Videre prosess - saksbehandling 

Når vi mottar tilleggsdokumentasjon vil vi behandle saken videre. 

 

I dette tilfellet ser vi det som aktuelt at saken legges fram for de folkevalgte. Det vil derfor 

være en fordel hvis søker kan utarbeide et godt grunnlag for søknaden. Det gjør at det blir 

lettere å fremstille fordeler og ulemper ved tiltaket og gir oss et godt utgangspunkt for å 

vurdere tiltaket opp i mot øvrig aktivitet og utvikling på Schjongslunden slik det er tenkt i 

reguleringsplan. 

 

Saken legges i bero inntil ovennevnte dokumentasjon foreligger. 

 

Dersom du har spørsmål om saken eller det er annet som ønskes avklart er saksbehandler 

tilgjengelig på telefon 409 17 841 eller epost heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

 

Kan hende vil noe av det vi har tatt opp også kunne bli drøftet på en befaring eller lignende, 

hvor vi gjerne kan bidra inn. Ta kontakt hvis ønskelig. 

 

Avslutningsvis må vi bare legge til at vi synes det er positivt at Hønefoss ballklubb ønsker å 

legge til rette med en kunstgressbane for barn og unge. Derfor håper vi at vi snarlig kan få mer 

informasjon slik at vi kan bidra til å løfte frem alle sider ved tiltaket når saken skal legges 

fram til de folkevalgte. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

avdelingsleder byggesak 

 

 

                   Heidi Skagnæs 

        saksbehandler 
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heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven $ 20-1
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Ett-trinns søknadsbehandling
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Bygningstypekoder

B OLI G

Dersom bruksarealet til bolig er sløne enn bruksarealet til annel enn bolig, velges bygn¡ngstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (1 1 1-1 99).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet ¡nnen hovedgruppen.

Enebolig
111 Enebolig

1 12 Enebolig med hybel/sokkelleilighet

113 Våningshus

Tomannsbolig

121 Tomannsbolig, vertikaldelt

1 22 Tomannsbolig, horisontaldelt

123 Våningshus, tomannsbolig, vert¡kaldelt
'124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kjedehus, andre småhus
131 Rekkehus

133 Kjede-/ahiumhus

135 Tenassehus

136 Andre småhus med 3- boliger eller flere

Stote boligbygg
141 Stort frittligende boligbygg på 2 et.

142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et.

143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer

1 44 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.

145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et.
'146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer

Bygning for bofellesskap
151 Bo- og servicesenter

1 52 Studenthjem/studentboliger

159 Annen bygning for bofellesskap-

Frilidsbolig

161 Hytte¡ sommerhus ol. fritidsbygg

162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig
'163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Koie, selerhus og lignende
'171 Seterhus, sel, rorbu og liknende

172 Skogs- og utmarkskoie, gamme

Garasje og uthus til bolig
181 Garasje, uthus, anneks til bolig
'182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

Annen boligbygning
193 Boligbrakker

199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

AN N E T

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er m¡ndre enn til annet, velges bygn¡ngstype kodet innen "Annet' (21 1-840) ut fra
hovedgruppen som samlel utgjør del største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet ¡nnen hovedgruppen.

I N DU STFI OG LAGER

lndustribygning
211 Fabrikkbygning

212 Verkstedsbygning

214 Bygning for renseanlegg

216 Bygning for vannforsyning

219 Annen indusetribygning
-

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA)

223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA)

229 Annen energiforsyning.

Lagerbygning

231 Lagerhall

232 Kjøle- og fryselager

233 Sibbygning

239 Annen lagerbygning
-

Fiskeri- og landbruksbygning
241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo

243 Veksthus

244 Driftsbygning f iske/fangsUoppdrett

245 NausVredskapshus for f iske

248 Annen fiskeri- og fangstbygning

249 Annen landbruksbygning
-

KON TOB OG FORRETNI N G

Kontorbygning

31 1 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus

312 Bankbygning, posthus

313 Mediabygning

319 Annen kontorbygning
-

Forretningsbygning

321 Kjøpesente¡varehus
322 Butikldforretningsbygning

323 Bensinstasjon

329 Annen fonetningsbygning
-

330 Messe- og kongressbygning

SAM FERDSEL OG KOM M U NI KASJON

Ekspedisjonsbygning, terminal
41 1 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn

412 Jernbane- og T-banestasjon

415 Godsterminal

416 Postterminal

419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning.

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje- og hangarbygning
431 Parkeringshus

439 Annen garasje/-hangarbygning -

Veg- og traf ikktilsynsbygning
441 Traf ikktilsynsbygning

-

449 Annen veg- og biltilsynsbygning
-

H OTELL OG RESTAU RAN T

Hotellbygning
511 Hotellbygning

512 Motellbygning

519 Annen hotellbygning
-

Bygning for overnatting
521 Hospits, pensjonat

522 Vandrer-/feriehjem

523 Appartement

524 Camping/utleiehytte

529 Annen bygning for overnatting
-

Restaurantbygning

531 Restaurantbygning, kafébygning

532 Sentralkjøkken, kantinebygning

533 Gatekjøkken, kioskbygning

539 Annen restaurantbygning.

KU LTU R OG U N DERVI SNI N G

Skolebygning
61 1 Lekepark

612 Barnehage

613 Barneskole

614 Ungdomsskole

615 Kombinert barne- ungdomsskole

616 Videregående skole

619 Annen skolebygning
-

Universitets-, høgskole og forskningsbygning
621 Universitet/høgskole m/auditorium, lesesal mv.

623 Laboratoriebygning

629 Annen universitets-, høgskole og

forskningsbygning
.

Museums- og biblioteksbygning
641 Museum, kunstgalleri

642 Biblioteldmediatek

643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)

649 Annen museums-/biblioteksbygning'

') eller bygning som hat næt l¡lknylning t¡ U

tjenet sl¡ke bygninger

ldrettsbygning
651 ldrettshall

652 lshall

653 Svømmehall

654 Tribune og idrettsgarderobe

655 Helsestudio

659 Annen idrettsbygning
-

Kulturhus

661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning

662 Samfunnshus, grendehus

663 Diskotek

669 Annet kulturhus *

Bygning for religiøse aktiviteter
67'1 Kirke, kapell

672 Bedehus, menighetshus

673 Krematorium/gravkapell/bårehus

674 Synagoge, moske

675 Kloster

679 Annen bygning for relilgiøse aktiviteter
-

H ELSE

Sykehus
719 Sykehus

-

Sykehjem
72'1 Sykehjem

722 Bo- og behandlingssenter

723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad

729 Annet sykehjem
-

Primærhelsebygning
731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt

732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon

739 Annen primærhelsebygning -

FEN GSEL, BEREDSKAP O. A.

Fengselsbygning
819 Fengselsbygning

-

Beredskapsbygning

821 Politistasjon

822 Brannstasjon, ambulansestasjon

823 Fyrstasjon, losstasjon

824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk

825 Tilfluktsrom/bunker

829 Annen beredskapsbygning
-

830 Monument

840 Offentlig toalett
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Frydenl un d og H øyer a. s

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Postboks 1 23 sentrum
3502 Hønefoss

Fìâdgivende ingeniører MRIF

BYGGETEKNIKK- BYGGELEOELSE - PBOSJEKTLEDELSE- TAKSEHING

Postboks 3070
3501 Hønefoss

Kontoradresse: Osloveien 1 0
Telelon 32 10 98 70
Telefaks 32 10 98 71

E-post: lirmapost @ f rydhoyer.no

Foretáksnr. 919 765 569 MVA

Deres ref. Vårref. 1 doc1 201 51 1 5291 001 Hønafoss, 1 5.5.201 5

Gnr. 31 8 bnr. 346. Hønefoss idrettspark - Ny kunstgressbane
Treningsbane 60x40m med spilleflate 50 x 30 m.

På vegne av tiltakshaver Hønefoss Ballklubb vedlegges søknad om tillatelse til tiltak.
Søknaden omfatter ny kunstgress treningsbane for 7-fotball med spilleflate 50 x 30 m. Ca. 314 av
banens areal ligger i dag på eksisterende grusbane.
Tiltaket vil ligge på samme nivå som spilleflate på AKA Arena.
Slik vi har fått opplyst har HBK avklart plassering med Miljø- og arealforvaltning i kommunen og at
gjeldende reguleringsplan er under omarbeidelse.
Det søkes dispensasjon for tiltaket i forhold til eksisterende reguleringsplan og for tiltak i 1 00 m- beltet
langs vassdrag.

Vi imøteser Deres behandling av saken

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

7 ,

Mobil:
E-post:

90 92 01 66
ois@frvdhover.no

Siviling. MRI F Per J. Stenbro
Daglig leder

A,L. Høyer Skien a.s
Poslboks 2774
3702 Skien
Telefon 35 58 83 00

Samarbeidende selskaper i A,L Høyor-Gruppen:

A.L. Høyer a.s
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo
Telefon 23 27 80 00

A.L. Høyer Sandnessløen a.s
Postboks 246
880'l Sandness¡øen
Telefon 75 043272

A.L. Høyer Asklm a.s
Postboks 343
1802 A6kim
Telefon 69 81 73 45i l t!



 

Ringerike kommune 
Teknisk forvaltning 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Hønefoss Ballklubb  

Postboks 199 Sentrum 

 

3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/4714-3 19879/15 D11  24.07.2015 

 

Svar - Søknad om midlertidig etablering av 7 er kunstgressbane 

 

Ringerike kommune, Teknisk forvalter utøver eierrollen i Ringerike kommune. Vi viser til 

søknad fra HBK av 26. mars 2015 om å etablere midlertidig 7 er kunstgressbane. 

Teknisk forvaltning gjennomgikk saken i eget møte/befaring med Åge Amundsen i HBK 3. 

april 2015. På møtet/befaringen ble det diskutert både midlertidig og permanent etablering av 

7 er kunstgressbane. 

Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplanbestemmelser og usikkerheten knyttet til fremtidige 

idrettsbehov, ble det på møtet/befaringen med HBK avklart det ikke var mulig for Teknisk 

forvaltning som grunneier å gi tillatelse til å etablere en permanent 7 er kunstgressbane på det 

omsøkte området.  

Området som ønskes benyttet til 7 er kunstgressbane er i gjeldende reguleringsplan avsatt til 

friområde og parkering (SP-9).  

Reguleringsplanen for Schjongslunden forventes endret i fremtiden som følge av nye 

idrettslige behov. 

En eventuell 7 er kunstgressbane på det omsøkte området må derfor være av midlertidig 

karakter. Dette vil si at banen på sikt må påregnes flyttet/fjernet, dersom ikke arealformålet 

blir endret som følge av endringer i reguleringsplanen.  

På møtet/befaringen fikk HBK opplyst at en eventuell midlertidig etablering av 7 er 

kunstgressbane ikke kunne gjennomføres uten at Teknisk forvaltning som grunneier hadde 

godkjent plassering og utforming av banen. HBK måtte i tillegg søke byggesak om tillatelse 

etter plan- og bygningsloven. 

Teknisk forvaltning er positiv til at området kan brukes til idrettslige formål og gir som 

grunneier derfor tillatelse til at midlertidig 7 er kunstgressbane etablereres på det omsøkte 

området under forutsetning av at: 

1. Banen etableres på en skånsom måte slik at friområdet i så liten grad som blir berørt av 

den midlertidige 7 er kunstgressbanen.  

2. Beltet av trær langs elven skal bevares. Dersom det er behov for å felle enkelte trær 

skal de aktuelle trær merkes i samarbeid med Teknisk forvaltning før tillatelse til 

felling gis. 

3. Interne veier i området (SV-6) skal opprettholdes, samt at det skal være mulig for 

syklister og gående å passere området uten å måtte gå ut i veibanen. Dette gjelder også 

tursti langs elven.  
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4. Banen må fjernes dersom det blir aktuelt med en opparbeiding av området etter 

gjeldende reguleringsplanbestemmelser. 

5. Alle kostnader som følge etableringen av kunstgressbanen skal dekkes av HBK. 

6. Alle kostnader som følge av en flytting eller fjerning av banen som følge av 

opprettholdelse eller endring av gjeldende reguleringsplanbestemmelser dekkes av 

HBK. Dette gjelder også kostnader til å tilbakeføre friområdet til opprinnelig stand, 

med eventuell tilkjøring av matjord, planering og tilsåing. 

7. Teknisk forvaltning skal godkjenne endelig utforming og plassering av en midlertidig 

bane før denne anlegges. Vi ber derfor om at HBK kaller inn til en ny felles befaring 

når planer er mer konkretisert. Eventuell inngjerding skal godkjennes av Teknisk 

forvaltning før etablering. 

8. Banen må anlegges slik at den ikke kommer i konflikt med annen offentlig eller privat 

infrastruktur i området. HBK må gjennomføre kablepåvisning og innhente eventuell 

gravetillatelse før gjennomføring. 

Det tas forbehold om at denne tillatelsen som følge av politiske behandling/vedtak kan bli 

omgjort. 

Teknisk forvaltning beklager langs saksbehandlingstid. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Med hilsen 

 

Roger Sørslett 

Teknisk sjef 

roger.sorslett@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3707-17   Arkiv: GNR 28/8  

 

Gnr/bnr 28/8 - Åsaveien 652 - Oppfylling i strandsone - Klage 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

Frydenlund og Høyer AS på vegne av tiltakshaver Christina Ege, til fylkesmannens 

uttalelse, til HMAs vedtak i sak 26/15, til klage på vedtak fra Christina Ege og til 

rådmannens saksframlegg; 

 

 

 

1. Hovedkomiteen mener at hensynet bak formålet til kommuneplanbestemmelsenes § 

5, områder langs vann- og vassdrag, vurderes å bli vesentlig tilsidesatt dersom det 

gis dispensasjon. En godkjenning av dispensasjonen kan også føre til negativ 

presedensvirkning i området. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i klage fra Christina Ege tilsier at vedtak i 

sak 26/15 bør endres. 

3. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 26/15 opprettholdes.                                                                                                                                 

4. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes: 
Frydelund og Høyer v/ Per J. Stenbro, postboks 3070, 3501 HØNEFOSS 

Christina Ege, Åsaveien 652, 3512 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud v/Lise Økland, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 



Sammendrag                                                                                                                                   
Kommunen var på befaring på Christina Eges eiendom i begynnelsen av august 2014, etter 

en bekymringsmelding fra leder i NOF(Norsk ornitologisk forening), Viggo Ree. 

Kommunen observerte da at det hadde blitt utført en fylling i strandsonen, uten nødvendig 

tillatelse fra bygningsmyndighetene. Kommunen har mottatt søknad om tiltaket i etterkant. 

Fyllingen er i følge eier utført med intensjon å utbedre arealet slik at det kan benyttes til 

beitemark. Saken har deretter blitt sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 

Fylkesmannen er negativ i sin uttalelse, og vil vurdere å klage på et eventuelt 

godkjenningsvedtak. Rådmannen har i tidligere saksframlegg vurdert tiltaket dit hen at det 

har ført til konsekvenser for naturmangfoldet i strandkanten.  

 

Rådmannens forslag til vedtak, som omfattet avslag på søknad om dispensasjon, ble vedtatt 

på HMA-møtet den 13.04.2015. Kommunen mottok klage på dette vedtaket fra tiltakshaver 

Christina Ege 02.06.2015. Rådmannen vurderer det slik at klagen ikke omfatter noen nye 

opplysninger som tilsvarer endring av vedtak. Rådmannen vurderer det fortsatt slik at 

hensynet bak kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt, og tiltaket kan ha 

negativ presedensvirkning for andre eiendommer i området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
HMA fattet i sak 26/15 følgende vedtak: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis 

derfor ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Ulempene 

ved å innvilge dispensasjon anses å være større enn fordelene. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, og 

søknaden om godkjenning av utført oppfylling i strandsone avslås. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av saken delegeres videre til rådmannen 

5. Se orientering om klageadgang 

 

 
Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok en bekymringsmelding fra Viggo Ree, leder i NOF, angående utfylling 

av steinmasser i våtmarksområde med starr på eiendom med gårdsnummer 28 og 

bruksnummer 8, i Åsa, den 14.7.2014. Den 08.8.2014 gjennomførte kommunen en befaring 

på stedet, med saksbehandlere fra byggesak og miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger. 

Grunneier, Christina Ege, var i huset når saksbehandlerne ankom eiendommen og ble 

kontaktet, men var ikke tilstede under selve befaringen. Under befaringen ble det observert 

at steinmasser var blitt fylt ut i et område i strandsonen mellom hovedhuset og en odde på 

eiendommen. Kommunen fulgte da opp med krav om søknad i etterkant. Kommunen mottok 

søknad med Frydenlund og Høyer AS som ansvarlig søker den 09.12.2014. Det ble søkt om 

dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbelte langs vann- og vassdrag. Dispensasjonen 



ble begrunnet med blant annet at tiltaket ikke hadde ført til noen konsekvenser for 

naturmangfoldet i området, ikke hindrer fri ferdsel og er et mindre/minimalt grep i 

strandsonen. Ege viste til at arealet ønskes benyttet som beiteområde til hest, og at 

eiendommen er et småbruk med behov for større beitearealer til dyrehold.  

 

Christina Ege har opplyst om at det er fylt ut ca. 15-20 tonn med masse, ansvarlig søker har 

ikke gjort beregninger i henhold til dette. Rådmannen anser at dette er usikkert, og at det 

med stor sannsynlighet må være mer enn dette. Grunneier har i tillegg opplyst om massene 

er rene masser fra en annen eiendom i Åsa-området, hvor det har pågått riving av mur og 

grunnarbeider. Høyden på fyllingen er opplyst å være fra 0,5 til ca. 1,4 m på det høyeste 

punktet. 

 

Etter at kommunen mottok søknad om dispensasjon, ble søknaden deretter sendt til 

fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Kommunen mottok uttalelse fra fylkesmannen den 

13.01.2015. Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene, og vil vurdere å klage på ett eventuelt godkjenningsvedtak. 

Fylkesmannen viser til at tiltaket ligger nært vernet del av Steinsfjorden, og mener at 

fyllingen har et betydelig omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer 

forhold knyttet til naturmiljø og vassdragslandskap. 

 

Hovedkomiteen godkjente rådmannens forslag til vedtak i sak 26/15 i politisk møte den 

13.04.2015. Rådmannen anbefalte å avslå dispensasjonen på grunnlag av fylkesmannens 

uttalelse og vurdering etter naturmangfoldloven. Rådmannen vurderte tiltaket slik at en 

eventuell godkjenning av dispensasjon vil kunne føre til at kommuneplanbestemmelsenes § 

5 vil bli vesentlig tilsidesatt og at tiltaket vil kunne føre til negativ presedensvirkning i 

området. Den 02.06.2015 mottok kommunen klage fra Christina Ege på vedtaket. 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet inn noen nye opplysninger eller argumenter i 

klagen som gir bakgrunn for å endre vedtaket. 

 

 

Klagens innhold 

 

Christina Eges klage, omfatter i hovedsak disse punktene; 

 

1) Ege påpeker at det ikke er fylt over siv. Det er vedlagt et bilde fra 31.05.2015 som 

bildedokumentasjon på at det kun vokser vanlig gress ved vannet. Det påpekes at det 

kommer opp nytt siv hvert år, og at siv ikke er naturlig for Steinsfjorden, da dette 

ikke eksisterte for ca. 50 år siden. Ege mener at dette er hovedårsaken til at 

dispensasjonen ikke ble godkjent og avgjørelsen derfor har kommet på feil grunnlag. 

 

2) Ege mener at fylkesmannen har behandlet dette på feil grunnlag. Ege mener at 

fylkesmannen tok sin beslutning i den tro at Ege hadde tatt seg til rette i utmark. Det 

påpekes at eiendommen er innmark. 

 

3) I brevet fra fylkesmannen sto det at det hadde blitt/skal bli etablert gressplen, og at 

dette vil gi økt privatisering. Ege mener at dersom det hadde stått beitemark, som er 

planen, ville det vært en annen innstilling til dette, da det er for å ha nok mat til 

dyrene, og ikke et sted for å sette utemøbler. 



 

4) Ege påpeker at fylkesmannen uttaler på sine hjemmesider at vern ikke skal utelukke 

bærekraftig bruk som ikke er til skade for verneverdiene. Dette kan f.eks. være beite. 

I tillegg til at det er ønskelig å oppnå større arealer med husdyrbeite enn det som er 

situasjonen i dag, ta det sikte på å gjenåpne tidligere beitemarker som er under 

gjengroing. Det legges ikke begrensinger på beite, bortsett fra på steder med 

spesielle naturkvaliteter. Ege mener at det er positivt å la hester beite på dette 

området, og at det ikke er spesielle naturkvaliteter der, da det består av sump, kratt 

og åpen grøft.  

 

5) Det vises til en annen sak, på Averøya, hvor det hadde blitt fylt opp på 

sammenlignbar måte. Ege har forstått det slik at dette har blitt godkjent, og at det 

derfor vil være forskjellsbehandling og ikke gi tillatelse til dette tiltaket. 
 

6) Det vises til strandvernbestemmelsen § 17-2, hvor det står følgende « Bygning, 

konstruksjon eller anlegg som er nødvendig i landbruket vil være unntatt fra 

byggeforbudet i strandsonen etter plan- og bygningsloven § 17-2, dersom det av 

hensyn til næringsutøvelsen må eller bør ligge i strandsonen» 

 

7) Det har vært sammenhengende gressmark fra låven og ned til vannet før Ege flyttet 

til eiendommen. Hestene har beitet på området i flere somre, og før i tiden har 

naboene brukt det til sine hester. Eiendommen har derfor lange tradisjoner med 

hestehold, og Eges plan er å anskaffe 2 hester når låven er bygd. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger ved strandsonen i Åsa. Eiendommen omfattes både av 

kommuneplanbestemmelsenes § 5, og kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 5, er det ikke tillatt med nye byggetiltak eller eller 

anleggstiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag, i områder som er avsatt til landbruks- 

natur- og friluftsområder(LNF-områder). Dette gjelder tiltak som er forbudt i henhold til §§ 

81 (Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable bygninger, 

konstruksjoner eller anlegg), 86a (Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93 (Tiltak som 

krever søknad og tillatelse, herunder planering, masseuttak, og driftsveier knyttet til 

landbruk.). Det søkes om dispensasjon fra § 5.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er det kun 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-

områdene, jfr. § 5.  

 

Vi har tidligere vurdert det slik at det må søkes om dispensasjon fra § 5 og § 2.1. Vi anser nå 

at tiltaket kan sees på som et ledd i stedbunden næring, da tiltaket omfatter utvidelse av 

beiteareal, og ikke omfatter ny driftsbygning, masseuttak eller ny driftsvei i landbruket. Det 

vil derfor i alternative forslag kun gis dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 5, da 



vi vurderer slik at det trolig ikke er nødvendig med dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Søknaden har tidligere blitt behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt den 13.04.2015 i sak 26/15. Vedtaket omfattet 

avslag på søknad om dispensasjon. 

 

Vi mottok i etterkant av det politiske møtet den 13.04, en forespørsel fra Viggo Elstad, 

(FRP), angående eksisterende tiltak i strandsonen på andre eiendommer i Åsa, og hvorvidt 

dette tiltaket vil kunne få presedensvirkning på disse eiendommene. Forespørselen ble 

besvart av administrasjonen i et notat datert 18.06 (se vedlegg nr. 6).  

 

Alternative løsninger 
 

 

Forslag til alternativ vedtak nr. 1: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse, til vedtak i sak 26/15, til klage på vedtak fra Christina Ege og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen at klagen bør tas til følgje. 

Hovedkomiteen vurderer det slik at deler av tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak 

byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 i vesentlig grad. Komiteen er derfor 

positiv til at det gis dispensasjon for deler av tiltaket. Vedtak av 13.04.2015 

omgjøres, jfr. Forvaltningsloven § 33, 2. ledd.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. Vedtaket skal omfatte området slik det vises på 

kart i rådmannens forslag. Fyllingskanten må tilpasses landskapet og skrånes. 

Søknaden om tillatelse godkjennes på vilkår om at deler av fyllingen skal fjernes. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å vektlegge at de naturverdiene og biologiske verdiene tiltaket har størst 

konsekvenser for, befinner seg i strandkanten. Den delen av fyllingen som ikke befinner seg 

langs med strandkanten, vil derfor ha mindre innvirkning på de biologiske verdiene som skal 

tas hensyn til gjennom kommuneplanbestemmelsenes § 5. Denne delen vil da også ha større 

avstand til vernet område.  Fjerning av fyllingen som ligger nærmest strandkanten, vil 

dermed etter HMA sin vurdering, være tilstrekkelig.  

 

HMA kan også vurdere det slik at fjerning av deler av tiltaket, vil kunne gjøre tomten mer 

tilgjengelig og anvendelig som beiteområde for eier, uten å skape store ulemper for 

biologisk mangfold og allmennheten.  

 



 

 

Forslag til alternativ vedtak nr. 2: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse, til vedtak i sak 26/15, til klage fra Christina Ege og til rådmannens 

saksframlegg; 

 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning at 

klagen bør tas til følgje. Hovedkomiteen vurderer det slik at hensynene bak 

byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og er 

positive til at det gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det 

gis likevel dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativ. Fordelene 

ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. Vedtak av 13.04.2015 

omgjøres, jfr. Forvaltningsloven § 33, 2. ledd. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. Søknaden om tillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å legge vekt på at tiltaket til tross for å være utført nær vernet område, ikke 

er i vernet område, slik det er definert i miljøverndirektoratets kart.  

 

HMA kan vurdere det slik at dette er en relativt stor eiendom med bolig i et LNF-område og 

til tider er det høy vannstand som gjør det vanskelig å bruke deler av tomten. HMA kan 

velge å vektlegge at eiendommen ses på som et småbruk som i sin helhet ligger i 100-

metersbeltet, og at forbud for landbrukstiltak i 100-metersbeltet ikke kom før med gjeldende 

kommuneplan i 2007. Dette er et relativt tett bebygget område med tett med bolig, hytte- og 

småbrukeiendommer som mange ligger i strandsonen.  Fyllingen vil gi større muligheter for 

eier å tilrettelegge for dyrehold, da store deler av tomten består av våte områder. HMA kan 

velge å vurdere det slik at fordelene ved å tilrettelegge for dyrehold og gårdsbruk er større 

enn ulempene ved konsekvensene som fyllingen har fått for naturmangfoldet i området.   

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Eiendommen sees på som et småbruk. Eiendommen defineres som innmark, ikke utmark.   

 

Rådmannens vurdering 
I tidligere vurderinger har rådmannen vektlagt fylkesmannens negative uttalelse, og i tillegg 

vurdert tiltaket etter naturmangfoldloven. Rådmannen har lagt vekt på at hele Steinsfjorden 

inngår i nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og er kartlagt som rik kulturlandskapssjø, som 

er en svært viktig naturtype med nasjonal verdi. Eiendommen hvor det er fylt ut tilhører et 

område som heter Sandvika, hvor det er store biologiske verdier i vannspeilet og 

vannkanten. Området Sanvika inngår i Fylkesmannens forslag til verneplan for Tyrifjorden. 

I formålet til verneforskriften spesifiseres det at vernet omfatter grunne, næringsrike 

vannarealer og sumpmarker.  Den planlagte bruken av området som innmarksbeite, vil føre 



til at verdiene som vannkanten hadde før tiltaket ble gjennomført ikke vil kunne utvikle seg 

igjen. En fjerning av massene vil sannsynligvis ikke føre til en umiddelbar tilbakeføring av 

biologiske verdier, men erfaring fra andre steder viser at det er rimelig å anta at økosystemet 

over tid vil kunne regenerere seg.  

 

 

Rådmannens vurdering av klagen 

  

1. Det påpekes at det ikke er fylt over siv; Rådmannen viser til tidligere vurdering, hvor 

det er påpekt at det er fylt over starrbeltet, observert ved befaring. Starr og siv er 

forskjellige planter. Det er ikke påstått at det er fylt over siv. Rådmannen påpeker at 

hovedpoenget er at det fylt i overgangen mellom vann og land. Denne overgangen er 

et viktig habitat for mange dyrearter, uansett om det er siv, starr eller gress. 

 

2. Eiendommen er innmark, ikke utmark slik som fylkesmannen skriver; Rådmannen 

har ved tidligere vurdering bekreftet at eiendommen er innmark, slik Ege påpeker.  

 

 

3. Tiltaket vil ikke føre til økt privatisering. Det er ikke tenkt benyttet til beitemark, 

men til gressplen; Privatisering har blitt vurdert av rådmannen tidligere. 

Konklusjonen var at tiltaket ikke har ført/vil føre til noen betydelig grad av 

privatisering, men at dette heller ikke bør legges vekt på i denne saken, da kjernen i 

problemstillingen er konsekvensene ved å fylle ut i overgangen mellom land og 

vann. 

 

4. Ege påpeker at fylkesmannen uttaler på sine hjemmesider at vern ikke skal utelukke 

bærekraftig bruk som ikke er til skade for verneverdiene, f.eks. beitemark. 

Rådmannen forstår dette slik at dette omfatter beite på allerede eksisterende områder, 

ikke utfylling i strandsonen for å lage større beiteområde.  Det er i tidligere 

saksframlegg informert om at området ønskes benyttes til beitemark. Rådmannen 

mener dette allerede er tilstrekkelig vurdert. Tiltaket har tidligere vært vurdert etter 

naturmangfoldloven av miljøvernrådgiver med biologisk kompetanse, og 

konklusjonen har vært, og fortsatt er at det er naturverdier i området hvor det er fylt 

ut. Det vises til tidligere vurdering etter naturmangfoldloven og fylkesmannens 

negative uttalelse. 
 

5. Ege viser til en tidligere sak, skal ha blitt gitt tillatelse til fylling på Averøya. 

Rådmannen går ut i fra at Ege mener sak 14/1842, på eiendom 1/42. Saken omfatter 

forespørsel om heving av jordbruksareal/terrengendring. Rådmannen kan ikke se at 

det er fattet noe godkjenningsvedtak i saken. Saken omfatter ikke fylling i 

strandsonen, men er riktignok delvis i 100-metersbelte.  

 

6. Det vises til strandvernbestemmelsen § 17-2; Denne paragrafen som Ege viser til, 

vurderer rådmannen er fra en tidligere utgave av plan- og bygningsloven. Det var da 

satt forbud mot byggetiltak i en sone på 100 m fra sjøen, altså saltvann. Enkelte 

landbrukstiltak var unntatt fra denne bestemmelsen. I Ringerike ble det vedtatt ny 

kommuneplan i 2007, hvor det i kommuneplanbestemmelsenes § 5, områder langs 



vann- og vassdrag er beskrevet at det er forbud også mot landbrukstiltak i 100-

metersbeltet. Det er denne bestemmelsen som er gjeldende for området.  
 

7. Ege viser til at det har vært lange tradisjoner med hestehold på eiendommen, og at 

det tidligere har vært gressmark fra låven og helt ned til vannet.   

Rådmannen har ingen innvendinger til at eksisterende arealer på eiendommen 

omfatter beitemark, men det påpekes at utfylling for å øke eiendommens størrelse 

ikke er tradisjonell, men ny bruk av arealer.  

 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen omfatter noen nye argumenter som kan benyttes til å endre 

vedtaket. Det vises til tidligere vurderinger etter naturmangfoldloven, og fylkesmannens 

uttalelse. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket kan føre til negativ presedensvirkning i 

området, og at godkjenning av dispensasjonen vil tilsidesette hensynet bak 

kommuneplanbestemmelsenes § 5. 

 

Fylkesmannen har uttalt seg uvanlig strengt i saken og signalisert at et godkjenningsvedtak 

kan bli påklaget. Tidligere miljøvernrådgiver og avdelingsleder byggesak har blitt innkalt til 

møte til fylkesmannen i Drammen der denne saken og en sak på eiendommen der massene 

som er fylt ut hos Ege, kom fra ble tatt opp. 

 

Når en uttaleinstans går så klart i mot at det skal gis dispensasjon, skal det mye til at 

dispensasjon kan gis. Rådmannen anbefaler HMA og ikke ta klagen til følge.  

 

 

 

Vedlegg 
 

1. Situasjonskart 1-1000, datert 18.03.2015 

2. Kart over fylling 1-500, datert  22.10.2014 

3. Rådmannens saksframlegg, datert 18.03.2015 

4. Saksprotokoll i sak 26/15, datert 14.04.2015 

5. Spørsmål fra Viggo Elstad vedrørende andre eiendommer i Åsa, datert 09.06.2015 

6. Svar på spørsmål fra Viggo Elstad, datert 18.06.2015 

7. Klage fra Christina Ege, datert 31.05.2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 11.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 



avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3707-7   Arkiv: GNR 28/8  

 

Gnr. 28/8 - Åsaveien 652 - Oppfylling i strandsone 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis 

derfor ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Ulempene 

ved å innvilge dispensasjon anses å være større enn fordelene. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, og 

søknaden om godkjenning av utført oppfylling i strandsone avslås. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av saken delegeres videre til rådmannen 

5. Se orientering om klageadgang 

 

 

 

Utskrift sendes 

 
Frydelund og Høyer v/ Per J. Stenbro, postboks 3070, 3501 HØNEFOSS 

Christina Ege, Åsaveien 652, 3512 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud v/Lise Økland, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag 
Kommunen var på befaring på Christina Eges eiendom i begynnelsen av august 2014, etter 

en bekymringsmelding fra leder i NOF(Norsk ornitologisk forening), Viggo Ree. 

Kommunen observerte da at det hadde blitt utført en fylling i strandsonen, uten nødvendig 

tillatelse fra bygningsmyndighetene. 

 
Kommunen har mottatt søknad om tiltaket i etterkant. Fyllingen er fylt ut i en lengde på ca. 

50 m, i en høyde som varierer fra ca. 0,5 m til ca. 1,4 m. Fyllingen er i følge eier utført med 

intensjon å utbedre arealet slik at det kan benyttes til beitemark.  
 



Saken har deretter blitt sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen viser 

til at tiltaket ligger nært vernet del av Steinsfjorden, og mener at fyllingen har et betydelig 

omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer forhold knyttet til 

naturmiljø og vassdragslandskap.  

 

Rådmannen har vurdert tiltaket dit hen at det har ført til konsekvenser for naturmangfoldet i 

strandkanten.  Rådmannen påpeker at økosystemet i Steinsfjorden er sårbart, og tiltaket kan 

ha økt den samlede belastningen på vannforekomsten. Formålet bak 

reguleringsbestemmelsen § 5, ansees å bli vesentlig tilsidesatt, dersom det gis dispensasjon. 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå søknaden, men foreslår i tillegg 2 alternative 

vedtak.  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunen mottok en bekymringsmelding fra Viggo Ree, leder i NOF angående utfylling 

av steinmasser i våtmarksområde med starr på eiendom med gårdsnummer 28 og 

bruksnummer 8, i Åsa, den 14.7.2014. Den 08.8.2014 gjennomførte kommunen en befaring 

på stedet, med saksbehandlere fra byggesak, og miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger. 

Grunneier, Christina Ege, var i huset når saksbehandlerne ankom eiendommen og ble 

kontaktet, men var ikke tilstede under selve befaringen. Under befaringen ble det observert 

at steinmasser var blitt fylt ut i et område i strandsonen mellom hovedhuset og en odde på 

eiendommen. Kommunen fulgte da opp med krav om søknad i etterkant. Vi mottok søknad 

med Frydenlund og Høyer AS som ansvarlig søker den 09.12.2014. Det søkes om 

dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbelte langs vann- og vassdrag. Søknaden ble 

deretter sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Kommunen mottok uttalelse fra 

fylkesmannen den 13.01.2015. Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene, og vil vurdere å klage på et eventuelt godkjenningsvedtak.  

 

Beskrivelse av saken 
Det er fylt ut masse i en lengde på ca. 50 m på eiendom 28/8. 

Grunneier, Christina Ege har opplyst om at det er fylt ut ca. 15-20 tonn med masse, 

ansvarlig søker har ikke gjort beregninger i henhold til dette. Rådmannen anser at dette er 

usikkert, og at det med stor sannsynlighet må være mer en dette. Grunneier har i tillegg 

opplyst om massene er rene masser fra en annen eiendom i Åsa-området, hvor det har pågått 

riving av mur og grunnarbeider. Høyden på fyllingen er fra 0,5 til ca. 1,4 m på det høyeste 

punktet. Fyllingen er utført uten tillatelse fra bygningsmyndighetene.  

 

Tiltakshavers begrunnelse for utførelse av fylling 

 

I søknad om fylling mottatt 09.12.2015 av ansvarlig søker, Frydenlund og Høyer, begrunnes 

dispensasjonen med disse punktene; 

 

- Tiltaket hindrer ikke fri ferdsel i området 

 

- Tiltaket har medført et mindre/minimalt grep i strandsonen 

 

- Tiltaket medfører ikke forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre 

organismer som fører til konflikt med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

 



- Ansvarlig søker har sjekket naturbasen til miljødirektoratet og kan ikke se at tiltaket 

medfører effekter på naturmangfold. Det skulle heller derfor ikke være nødvendig å 

foreta vurderinger etter andre miljøprinsipper i naturmangfoldloven og tiltaket vil 

heller ikke føre til skade inn i et verneområde.  

 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

 

Saken ble sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette er en kort oppsummering av 

fylkesmannens vurdering, datert 13.01.2015; 

 

Fylkesmannen ber kommunen legge avgjørende vekt på allmenne landskap- natur- og 

friluftsinteresser i strandsonen til et vernet vassdrag. Det påpekes at kommunen må legge 

avgjørende vekt på intensjonen bak byggeforbudet i kommuneplanen og vilkårene i plan- og 

bygningsloven for å kunne gi en dispensasjon. 

 

Fylkesmannen viser til at det er knyttet sterke allmenne natur- landskap- og friluftsinteresser 

til Steinsfjorden. Naturlige strandsoner med kantvegetasjon utgjør en viktig del av 

vassdragsnaturen og vassdragslandskapet. Fylkesmannen mener at utfyllingen har et 

betydelig omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer forhold knyttet 

til naturmiljø og vassdragslandskap.  

 

Det påpekes også at det er kort vannavstand til vannområder som inngår i forslaget til 

Verneplan for Tyrifjorden etter naturmangfoldloven. Verneforslaget ligger til avgjørelse hos 

Klima- og miljødepartementet. Våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden er innlemmet i 

Ramsarkonvesjonen, som omfatter områder med internasjonal verdi. Fylkesmannen mener 

at fyllingen er i strid med nasjonale føringer for forvaltning av vassdragsnære områder og 

vernede vassdrag, og at tiltaket fører til at kommuneplanens byggeforbud langs 

Steinsfjorden blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon og vil vurdere å klage på et eventuelt 

godkjenningsvedtak. 

 

 

Tiltakshavers motsvar til fylkesmannens uttalelse 

 

Etter at ansvarlig søker og tiltakshaver, Christina Ege, mottok fylkesmannens uttalelse, 

sendte Ege et motsvar p.r.-post; 

 

-Ege mener at området som har blitt fylt ut er innmark, og ikke utmark, slik fylkesmannen 

beskriver det. 

 

-Videre påpekes det at tiltaket ikke stenger for allmenn ferdsel, da det er et svært vått 

område, og i tillegg har det vært en bred åpen grøft fra veien, som det ikke har vært lett å 

forsere.  

 

-Ege mener det ikke er fylt opp masse i starrbeltet eller nær sivet. Ege har lagt ved 

bildedokumentasjon fra vinterstid som skal illustrere dette. 

 



-Fylkesmannen påpeker at tilgroing med gressplen vil gi større grad av privatisering. Ege 

påpeker at området som er fylt opp skal benyttes til beitemark, ikke gressplen. Eiendommen 

er et småbruk, og det er behov for større arealer til beitemark. Fyllingen vil kunne stoppe 

vannet fra å trenge videre inn i heste- og hundeinnhengninger. Det skal ikke sås med 

plenfrø, men med engfrøblanding.  

 

-Fylkesmannen mener at denne saken vil kunne skape presedens og det kan bli vanskelig for 

kommunen å avslå lignende saker i framtiden. Ege mener at det er nettopp det som har 

skjedd, og at dette er hovedgrunnen til at hun har skjønt det slik at tiltaket var lovlig. Det 

vises til en tidligere sak som har vært i avisen, hvor det har blitt fylt ut i strandsonen. Dette 

tiltaket hadde i følge avisen, ikke vært meldepliktig, fordi det ikke hadde berørt 

normalvannstand.  

 

Videre mener Ege at tiltaket er av mindre karakter, og at det vil gli godt inn i landskapet. 

Intensjonen ved videre byggeprosess er å pakke fyllingen godt inn i landskapet, samt fylle 

på med jord og så til med engfrø. Ege vurderer tiltaket og ikke å være en vesentlig 

terrengendring, med planering som har gitt lite avvik fra opprinnelig høyde, med beskjedent 

omfang og lite målbare konsekvenser.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger ved strandsonen i Åsa. Eiendommen omfattes både av 

kommuneplanbestemmelsenes § 5, og kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 5, er det ikke tillatt med nye byggetiltak i en sone på 

100 m fra vann og vassdrag, i områder som er avsatt til landbruks- natur- og 

friluftsområder(LNF-områder). Dette gjelder tiltak som er forbudt i henhold til §§ 81 

(Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable bygninger, 

konstruksjoner eller anlegg), 86a (Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93 (Tiltak som 

krever søknad og tillatelse, herunder planering, masseuttak, og driftsveier knyttet til 

landbruk.). Det søkes om dispensasjon fra § 5.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som 

driftsbygninger, massutak og driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF-

områdene, jfr. § 5.  

 

Det er ikke spesifisert hvilke paragrafer det søkes om dispensasjon fra i søknaden, det søkes 

om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet, vi forutsetter at det 

søkes om dispensasjon både fra § 2.1 og § 5.  

 

 

 

Alternative løsninger 
  

Forslag til alternativ vedtak nr. 1: 

 



Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning vurderer at deler av tiltaket ikke 

tilsidesetter hensynene bak byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 i 

vesentlig grad. Komiteen er derfor positiv til at det gis dispensasjon for deler av 

tiltaket. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 og § 2.1. Vedtaket skal omfatte området slik det 

vises på kart i rådmannens forslag. Fyllingskanten må tilpasses landskapet og 

skrånes. Søknaden om tillatelse godkjennes på vilkår om at deler av fyllingen skal 

fjernes. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å vektlegge at de naturverdiene og biologiske verdiene tiltaket har størst 

konsekvenser for, befinner seg i strandkanten. Den delen av fyllingen som ikke befinner seg 

langs med strandkanten vil derfor ha mindre innvirkning på de biologiske verdiene som skal 

tas hensyn til gjennom kommuneplanbestemmelsenes § 5. Denne delen vil da også ha større 

avstand til vernet område.  Fjerning av fyllingen som ligger nærmest strandkanten, vil 

dermed etter HMA sin vurdering, være tilstrekkelig.  

 

HMA kan også vurdere det slik at fjerning av deler av tiltaket, vil kunne gjøre tomten mer 

tilgjengelig for eier, uten å skape store ulemper for biologisk mangfold og allmennheten. I 

forbindelse med inngjerding av et eventuelt beiteområde, kan allmenn ferdsel sikres ved 

bruk av gjerdeklyv eller grind.  

 

 

Forslag til alternativ vedtak nr. 2: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og er 

positive til at det gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det 

gis likevel dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativ. Fordelene 

ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 og § 2.1. Søknaden om tillatelse godkjennes i 

prinsippet. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 



Begrunnelse 

HMA kan velge å legge vekt på at tiltaket til tross for å være utført nær vernet område, ikke 

er i vernet område, slik det er definert i miljøverndirektoratets kart.  

 

HMA kan vurdere det slik at dette er en relativt stor eiendom i et LNF-område og til tider er 

det høy vannstand som gjør det vanskelig å bruke deler av tomten. HMA kan velge å 

vektlegge at eiendommen ses på som et småbruk som i sin helhet ligger i 100-metersbeltet, 

og at forbud for landbrukstiltak i 100-metersbeltet ikke kom før med gjeldende 

kommuneplan i 2007. Dette er et relativt tett bebygget område med tett med bolig, hytte- og 

småbrukeiendommer som mange ligger i strandsonen.  Fyllingen vil gi større muligheter for 

eier å tilrettelegge for dyrehold, da store deler av tomten består av våte områder.  

 

Rådmannens vurdering 
Fylkesmannen fraråder i denne saken kommunen i å godkjenne denne dispensasjonen. 

Rådmannen vurderer det slik at fylkesmannens uttalelse bør tas til etterretning i sterk grad, 

særlig fordi tiltaket er i kort avstand til området som inngår i forslag til verneplan for 

Steinsfjorden. Steinsfjorden omfattes da av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, 

og det skal i følge fylkesmannen legges særlig vekt på å unngå inngrep som reduserer 

verdien for blant annet landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt og fisk. Rådmannen 

vurderer det slik at tiltaket kan medføre negativ presedensvirkning for områder langs 

Steinsfjorden ved framtidige vedtak.  

 

Rådmannen vil vurdere de ulike punktene som er nevnt i fylkesmannens uttalelse og i e-post 

fra Christina Ege; 

 

Hvorvidt fyllingen berører starr-beltet 

I følge Ege, er det ikke fylt ut i starr-beltet. Da kommunens representanter var på befaring i 

august, ble det observert starr som stakk opp fra steinene ytterst i fyllingen. På grunnlag av 

disse observasjonene, vurderer rådmannen det slik at det er fylt ut i starrbeltet. Det vises for 

øvrig til bilder tatt på befaringen, vedlegg nr. 4 , som rådmannen mener viser dette tydelig. 

Starr-beltet er etter rådmannens vurderinger viktig for fugle- og dyreliv i overgangen fra 

vann til land.  

 

Ege viser til at en annen eiendom i Åsa har fått tillatelse til å fylle i strandsonen, på 

bakgrunn av tiltaket i berørte normal vannstand 

Dette er en sak fra 2001 på eiendom med gårds- og bruksnummer 27/11. Det ble i denne 

saken tipset om ulovlig fylling i Steinsfjorden. Saken kom i avisen før kommunen har vært 

på befaring på stedet. Det viste seg å være uriktige opplysninger, da tiltaket ikke omfattet 

oppfylling i Steinsfjorden. Tiltaket dreide seg antageligvis om godkjent parkeringsplass, 

gjerde, terrasse og parkering på gnr/bnr 27/11. Miljøvernkonsulenten fra fylkesmannen i 

Buskerud hadde vært på befaring i denne forbindelse, og kunne ikke se noen oppfylling i 

strandsonen.  

 

 

 

Vurdering etter friluftsloven 

Ege mener at området tiltaket er utført på er innmark, og at det ikke har gitt noen ytterligere 

privatisering på eiendommen. Området var allerede lite tilgjengelig på bakgrunn av myr/ 

våte områder og grøft.  



 

Jfr. § 13 i friluftsloven skal ikke eier eller bruker av grunn vanskeliggjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting. Videre står det beskrevet at eventuelle tiltak ikke skal være til 

utilbørlig fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.   

 

Kommunen har sjekket kartgrunnlaget i miljødirektoratets naturbase, og området defineres, 

slik som Ege påpeker, som innmark. Rådmannen kan ikke se at tiltaket har ført til utilbørlig 

fortrengsel for allmennheten, da området var vanskelig å forsere i utgangspunktet. Planlagt 

bruk av området som beitemark vil kunne innebære oppsetting av gjerde og dermed 

vanskeliggjøre ferdsel. Men dette kan avbøtes ved å sette opp gjerdeklyv. Rådmannen 

vurderer det videre at tiltaket ikke fører til noen betydelig grad av privatisering, men mener 

samtidig at dette ikke bør vektlegges i noen særlig grad, da det er tiltakets påvirkning på 

naturverdier som bør vektlegges i denne saken.  

 

 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven 

 

Generelt om vannkanten i ferskvann 

I området der vann og land støter på hverandre er det svært varierte forhold når det kommer 

til fuktighet og tilgang på lys og næring. Dette skaper et habitat som er fullt av nisjer for 

forskjellige dyr- og plantearter. Også i områder som regelmessig blir oversvømmet, kan man 

pga av de varierende klimatiske forholdene finne et mylder av arter. Spesielt gjelder dette 

som leveområder for mange forskjellige og store mengder innsekter. Disse gir i sin tur 

livsgrunnlaget for mange fugler. I kombinasjon med vegetasjon slik som takrør- og/eller 

starrbelter er dette kvalitativt viktige spise-, skjule- og reirområder for vann- og småfugl.  

 

Konkret om lokaliteten på eiendommen 

Hele Steinsfjorden inngår i nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og er kartlagt som rik 

kulturlandskapssjø og som en svært viktig naturtype med nasjonal verdi. Området som den 

aktuelle eiendommen inngår i, er i tillegg registrert som en viktig naturtype med regional 

verdi. Området heter Sandvika og består av et antall mindre viker, der særlig takrørsbeltet ut 

mot åpent vann gis stor verdi for fugl. Spesielt nevnes det at området er overnattingssted for 

låvesvaler. Området er også kartlagt som beite- og hekkeområde for våtmarksfugl i tillegg til 

lokalitet for amfibier (vekselvarme virveldyr som står på overgangen fra liv i vann til liv på 

land). På grunn av sine mange biologiske verdier inngår vannspeilet og vannkanten i 

Sandvika i Fylkesmannens forslag til Verneplan for Tyrifjorden. Området er foreslått som 

del av Steinsfjordens biotopverneområde. I formålet til verneforskriften spesifiseres det at 

vernet omfatter grunne, næringsrike vannarealer og sumpmarker.  

 

 

 

Tiltakets innvirkning på naturmangfoldet og områdets biologiske verdi 

Gjennomføring av tiltaket har ført til at biologiske verdier har gått tapt. Tiltaket er 

gjennomført uten dokumentasjon og kontroll over teknikker og metoder, det er 

sannsynligvis ikke tatt hensyn til sårbare arter i anleggsperioden og viktig habitat for mange 

arter har blitt ødelagt. Økosystemet i Steinsfjorden er sårbart i utgangspunktet og skulle ikke 

ha vært utsatt for dette tiltaket, som har økt den samlede belastningen på vannforekomsten.  

 



Planlagt bruk av det oppfylte område: 

Bruk som innmarksbeite helt ned til vannkanten vil føre til at verdiene som vannkanten 

hadde før tiltaket ble gjennomført ikke vil kunne utvikle seg igjen. Dyrs tilgang til 

vannkanten kan øke tilførsel av næringsstoffer til Steinsfjorden gjennom utvasking av 

gjødsel.  

 

Er det hensiktsmessig å prøve å gjenopprette opprinnelig tilstand? 

En fjerning av massene vil sannsynligvis ikke føre til en umiddelbar tilbakeføring av 

biologiske verdier. Men erfaring fra andre steder viser at det er rimelig å anta at økosystemet 

over tid vil kunne regenerere seg, og det vil sannsynligvis ikke være nødvendig å 

gjennomføre flere målrettede tiltak for å prøve å tilbakeføre området. Det anses som 

hensiktsmessig å prøve å renaturalisere området. 

 

 

Konklusjon  

Rådmannen mener at tiltaket har ført til flere konsekvenser for det biologiske mangfoldet i 

området. Videre mener rådmannen at en fjerning av tiltaket kan føre til en regenering av 

økosystemet i området over tid. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket ikke vil føre til 

betydelig privatisering av denne delen av tomten, men at det i denne saken bør vektlegges 

hvilke naturverdier tiltaket har hatt konsekvenser for. Rådmannen anser at en godkjenning at 

tiltaket kan medføre negativ presedensvirkning for områder langs Steinsfjorden, og at 

fylkesmannens uttalelse bør vektlegges sterkt. Hensynet bak formålet til 

reguleringsbestemmelsen § 5, områder langs vann- og vassdrag, vurderes å bli vesentlig 

tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå 

søknaden, men har også foreslått 2 alternative vedtak.  

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonskart 1:3000 

2. Situasjonskart 1:1000 

3. E-post med bekymringsbrev fra Viggo Ree 

4. E-post med redegjørelse fra grunneier, Christina Ege 

5. Bildedokumentasjon fra befaring 

6. Søknad om dispensasjon 

7. Kart som viser fylling 1-500 

8. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

9. E-post med motsvar fra Christina Ege, m/ bildedokumentasjon 

10. Kart med forslag til delvis fjerning av fylling, alternativ 1. 

 
 

 Ringerike kommune, 18.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 



 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3707-9  Arkiv: GNR 28/8  

 

Sak: 26/15 

 

Oppfylling i strandsone Gnr. 28/8 - Åsaveien 652 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynet bak byggeforbudet 

i kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis derfor ikke 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Ulempene ved å innvilge 

dispensasjon anses å være større enn fordelene. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, og 

søknaden om godkjenning av utført oppfylling i strandsone avslås. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av saken delegeres videre til rådmannen 

5. Se orientering om klageadgang 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015: 

 

Utsettelsesforslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

«Saken utettes for nærmere utredning». 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp): 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1.  Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak byggeforbud 

i kommuneplanbestemmelsenes § 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og er positive til at 

det gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det gis likevel 

dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativ. Fordelene ved å gi 

dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 

2.  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 og § 2.1. Søknaden om tillatelse godkjennes i 

prinsippet. 

3.  Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

4.  Se orientering om klageadgang. 

 



 

 

Forslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning vurderer at deler av tiltaket ikke 

tilsidesetter hensynene bak byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 i 

vesentlig grad. Komiteen er derfor positiv til at det gis dispensasjon for deler av 

tiltaket. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 og § 2.1. Vedtaket skal omfatte området slik det 

vises på kart i rådmannens forslag. Fyllingskanten må tilpasses landskapet og skrånes. 

Søknaden om tillatelse godkjennes på vilkår om at deler av fyllingen skal fjernes. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Avstemming: 

 

Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme og falt (Larsen). 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Elstads forslag, ble rådmannens forslag 

vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Elstad (Frp), Bratli Holte (Sp) og Larsen 

(uavh). 

 

Bratli Holtes forslag fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Elstad (Frp), Bratli Holte 

(Sp) og Larsen (uavh). 
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Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Rådmann 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/3707-16 16643/15 GNR 28/8 18.06.2015 

Svar på spørsmål fra Viggo Elstad Gnr. 28/8 - Åsaveien 652 - Oppfylling i 

strandsone 

 

I forrige HMA-møte, 8. juni 2016, ble det reist følgende spørsmål, fremsatt av Viggo Elstad 

(Frp): 

 

a) Hvorfor ble ikke HMA informert om tilstanden ved eiendommer i området som har 

gjort utfyllinger, steinsatt mot vannlinjen og anlagt plen helt ned mot 

vannlinje/steinsetting? 

Ringerike kommune har ikke gjennomført systematisk tilsyn i 100 metersbeltet langsmed 

Steinsfjordens bredder. I andre kommuner vet vi at det gjennomføres slike tilsyn, og enkelte 

kommuner har også gått hardt til verks for å få bukt med «ulovligheter». Rådmannen kan ikke 

se at det skal være behov for å igangsette noe slikt i Steinsfjorden. Det foretas en rekke 

fotografering fra fly, og utifra disse kan ikke vi umiddelbart lese at det har skjedd noe 

urovekkende (i perioden fra 2004-2012) i strandkanten i området rundt eiendommen gnr. 

28/8. Imidlertid vil ikke flyfoto kunne erstatte inntrykk som gjøres ute i felt. Men inntrykket 

fra flyfoto gjør at rådmannen, i denne omgang, ønsker å kunne rette ressursene mot 

saksbehandling. For å kunne oppnå kort saksbehandlingstid. Særlig aktuelt er dette med den 

pågangen som byggesaksavdelinga opplever i disse tider. Rådmannen vil allikevel påpeke at 

kommunen er pliktig til å følge opp tips når vi mottar dette (og det er også vanlig praksis). 

 

I saken på eiendommen gnr. 28/8 mottok Ringerike kommune et tips fra publikum. Tipset var 

av en slik karakter at kommunen var nødt til å følge opp saken. I tillegg har rådmannens 

representanter også blitt kalt inn til eget møte hos Fylkesmannen for å drøfte saken. Det er 

verdt også å merke seg at Fylkesmannen i sin uttalelse til kommunen har gitt tydelige 

signaler, og også varslet at det kan tenkes at de vil påklage et evt. godkjenningsvedtak.  

 

b) Har de andre eiendommene i området søkt og fått tillatelse for å gjøre disse 

utbedringene og i såfall mot hvilken bestemmelse er da tillatelsene gitt? 

 

I gjeldende kommuneplan er det forbudt med bygge- og anleggstiltak i 100-meters beltet til 

vann og vassdrag. Brygger/moloer omfattes av forbudet. I Steinsfjorden har det vært forbud 

mot dette siden kommuneplan for Ringerike fra 1994. Dog finnes det nok en rekke 

brygger/moloer som har vært etablert før kommuneplanens bestemmelser trådde i kraft. 

Kommuneplanbestemmelser har ikke tilbakevirkende kraft.  



 

 

 

Rådmannen har ikke foretatt en fullstendig gjennomgang av arkivene våre på samtlige 

eiendommer i dette området. Men rådmannen kan ikke huske at vi i nyere tid har behandlet 

noen saker som omhandler brygger, moloer, utfyllinger. I dette området er det nok ikke helt 

urimelig å anta at det har vært etablert brygger fra gammelt av, siden dette er et område hvor 

det har vært fast bosetting. 

 

Fylkesmannen har vært sentral i arbeidet med Verneplan for Tyrifjorden (som også omfatter 

Steinsfjorden). Planen er ikke vedtatt. For tiden ligger den hos Miljøverndepartementet for 

endelig vedtak. Under disse arbeidene var området fra Grantopp til Tangen beskrevet som 

svært viktig, og var gitt en høy verdi sammen med flere slike områder og øyer. Ringerike og 

Hole kommune har gått sammen om å lage en kommunedelplan for Steinsfjorden, bl.a. for å 

få klare retningslinjer når det gjelder hensynene til både bruk og vern. Kommunens intensjon 

med en kommunedelplan for Steinsfjorden er å unngå at områder med høy verdi blir båndlagt 

gjennom naturmangfoldloven (som vil kunne være problematisk for utvikling), men at egne 

kommuneplanbestemmelser etter Plan- og bygningsloven skal kunne ivareta hensynene til 

natur- og rekreasjonsverdier for områdene langsmed Steinsfjorden. 

 



Christina Eqe ESEI Dokrd i5o5ro3e(r 4t3/o7_14)
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Subject: ãËRnte

Til Ringenike kommune

Miljø og anealfonvaltning

Sak L4/37Ø7

Stnandli 28/8 Oppfylling i strandsonen

Det en ikke fyllt over siv.

Det sivet son liggen langs land i bukta og på Østre side, han kommet drivende inn ved h@y

vannstand og bølgen, og er gammelt siv.
Vedlagte bilde en tatt 3L mai 2øt5, og visen at her voksen det kun vanlig gnas.

TiI opplysning kommer det opp nytt siv hvert år. Det gamle dØr, oB flyter enten inn på
land ellen synken ned på bunnen. Siden dette sivbeltet brer seg voldsomt for hvent ån,
blin det mudrete og ekkelt både langs land og på bunnen. Når jeg snakker med folk som
kjente til omnådet fon 5Ø är siden, fantes det ikke siv her. Nå er vannet så regulent,
nænmest stillestående, og han så mye tilfØnsel av næningstoffer fna feks landbruket og
kunanlegg, og det en ikke natunlig fon Steinsfjonden.

I bnev fna kommunen 9/L2-2ØL4: " Vi en av en noe annen oppfatning. Da vi van på befaring
i august, observente vi at det også han blitt dumpet masse over stann"

Ut i fra brevet, en dette tydlig hovedånsak til at dette ikke godkjennes.
AvgjØrelsen om at steinmassene må fjernes han denfor kommet på et helt feil grunnlag.

Jeg mener at også Fylkesmannen han behandlet dette på feil gnunnlag. I brevet denfna, stån
det: "Kommunen en myndighet etten friluftsloven bestemmelsen og må vurdere om tiltaket
innebæren omgj@ning fra utmark til innmank"
Dette må bety at Fylkesmannen tok sin beslutning i den tno at jeg hadde tatt meg til nette
i utmank, og at hvis jeg skulle få tiltatelse, så måtte kommunen gjØre om dette til
innmank.
Dette ER innmank.

Fungente egentlig dette m0tet som om søknaden min ble behandlet "som om tittaket ikke alt
van utfønt"l

Noen der syntes tydetig det var ille at jeg hadde dumpet masse oven sivet(...) og at dette
burde jeg ha skjØnt.
Dessuten at hvis jeg fikk lov, ville andne tro de bane kunne ta seg til nette på samme
måte.
Dette er veI ikke akkunat å behandle en søknad som om tittaket ikke att en utfØntì

I brevet fna Fylkesmannen står det også at jeg han etablert GRESSPLEN, og at dette gin
@kt gnad av privatisening.
Hadde det stått beitemark, som det både han vært, og som van planen, ville det nok vænt en
annen instilling til dette, da dette en fon å ha nok mat til dynene, ikke for å ha et sted
å sette utemøblen.
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Svaner og enden kommen opp og beiten, når vannstanden en sjelden gang er lav nok lenge nok
til at gras etabLeres der. De vil nok sette pnis på ondentlig gnasmark istedenfon den
sumpen, som oftest er unden vann, da vannstanden de siste ånene har btitt holdt uvanlig
hØyt hele sommenen.

Rådmannen har vundert tiltaket dit hen at det han ført til konsekvenser fon
natunmangfoldet i strandkanten. Dette vil ikke føne til at vannkvalliteten fonvernes, og
ikke vil det en gang syntes, om det kan såes til med gnas.
Nå har jeg lest at det Ønskes flere beitedyn langs fjorden da en dette en bedring av
naturmangfoldet. Da en dette tiltaket en bedning av natunmangfoldet.

Nå en jo ikke dette i vennet omnåde, selv om det ligger i LNF område, allikevel bØn disse
sitatene fna fylkesmannen.no, ha betydning:

"Venn b@n ikke utelukke tradisjonell og bæreknaftig bruk som ikke en til skade fon
venneverdiene. Det kan væne BEfTE, fiske, fniluftsliv og skjØtse1 av kantvegetasjon.
Vennegnensen og vennebestemmelsen utformes slik at bænekraftig bruk kan pågå uten at det
skader verneformåIet"

"Det en ønskelig å oppnå stØnne arealen med husdyrbeite enn det som er situasjonen i dag,
og det tas sikte på å gjenåpne tidligere beitmarker som er unden gjengroing. det legges
ikke begnensninger på beite bortsett fra på steder med spesielle naturkvaliteten. Det bØn
vundenes skjøtselsmidler til å gjenåpne og vedlikeholde beitemark"

Dette en da et yppenlig eksempel; Her Ønsken jeg å la hester beite, men fon å få god nok
kvalitet på det, en det helt nØdvendig å få beitet tØrt nok. 0m kommunen han andre
gjengnodde beitemarken de ønsker å vedtikeholde, så vil det der og væne nødvendig å skaffe
husdyr.
At det området skal ha spesielle naturkvaliteten, med sump, knatt og åpen grøft, nekter
jeg å tro.

Stnandvernbestemmelsen i pbl $17-2 : "Bygning, konstnuksjon ellen anlegg som er nØdvendig
i landbnuket vil være unntatt fna byggeforbudet i stnandsonen etten plan og bygningsloven
9L7-2, dersom det av hensyn til næningsut@velsen må ellen bør ligge i stnandsonerì."

"Ringenike kommune skal være ve1villig ved opparbeidelse av dynket mank" (Finnen ikke
dette igjen...)

På mötet den 1-3 apnil ble det nevnt en eiendom på AvenØya som hadde fyllt opp på en
sammenlignban måte. Jeg forsto det slik at dette ble godkjent, og det vil derfor væne
fonskjellsbehandling om jeg ikke får tillatelse tÍl dette tiltaket.

0m det skal fønes tilbake til det opprinnlige, viI det også komme en dyp og bred gnøft som
delen dette omnådet i to. Det vil da ikke lengen væne mulig å gå her. I såfaIl en effektiv
måte å privatisene eiendommen. Kommunen må denfon fonstå at pnivatisening ikke van
hensikten, da grgften isåfall van meget effektiv.

jeg ble sknemt oven hvon uforsiktige steinkjØrerene van. Selv om jeg satt opp spenning og
la teppen og jond den røttene går hØyt, kjønte de mye lengne ut på vestne odde enn de
trengte, kjørte borti tnær, og brakk grenen, og kjørte over nøtter. 4 av de stØnste og
fineste tnænne stån i fare allenede. Dette vil være verne fon fuglelivet å miste disse
tnænne, spesielt en stor flott bjØrk, som ynen av fugleliv, enn den sumpen. Jeg han en
bratt vei på Østsiden, hvon jeg har fått beskjed om at det kan kj@nes ned med massen når
det er tørt, men vil væne umulig å komme opp igjen med Lass på bilen.
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Det han vænt gått sammenhengende gnasmank fra låven og ned til vannet fna f6r jeg flyttet
hit. Hestene mine har og i flene somne beitet her, og føn min tid bnukte naboen området
til sine hesten.
Jeg kan også fontelle at eiendommen fikk oppninnelig navnet Stnandli, men fondi en smed
flyttet tid, ble bnuket etterhvent kalt Smestad. Eiendommen har lange tradisjoner med

hestehold. Planen en å igjen anskaffe 2 hesten nån jeg endelig fån opp Iåven min igjen.

Jeg visen fontsatt til at jeg måtte ha konsesjon da jeg kjøpte denne eiendommen, og at jeg
en utdannet agnotekniken.
Jeg hadde tidligene en annen konsesjonseiendom, BentestØveren, hvon jeg i mange ån drev
med hest og hund som næning.

Om det nå skal påpekes at dette ikke lengen er å anse som gåndssbnuk, vil jeg opplyse om

at jeg nylig har mottat byggetillatelse på ny låve.
I nammetillatelsen står det:
"Eiendonmen en i e-skatt registnent som "gåndsbruk/skogbnuk" med boIig". Tiltaket anses å
ha tilknytning til stedbunden næring slik at dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes
52.L fallen bont.

Jeg forventer denfon at gjeldenede neglen fon gåndsbnuk i LNF områden også skal gjelde i
denne saken.

Jeg vil gjenne bli vanslet om når saken vil bli behandlet, da vi ønsken å væne til stede.

Stnandli, 31-l5

Chnistina Ege

+47 9Ø73Ø587

Stnandli
Äsaveien 652
35L2 HØnefoss
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1374-4   Arkiv: GNR 45/86  

 

Gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3 - Bruksendring av garasje 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra   

garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS, på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til 

rådmannens saksframlegg; 

 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 avslås. 

Hovedkomiteen finner at hensynet bak bestemmelsen § 2.1, pkt. 2 vil vesentlig 

tilsidesettes dersom det tillates en ekstra boenhet på denne eiendommen. HMA 

vurderer det slik at en dispensasjon fra denne bestemmelsen vil stride mot 

reguleringsplanens intensjon som blant annet er å hindre fortetting i området for 

bevaring av områdets omkringliggende miljø. 

2. Hovedkomiteen finner at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og 

bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 

2.1, pkt.2, vedrørende maksimalt antall boenheter avslås.  

3. På bakgrunn av punkt 2., avslås søknaden om tillatelse.  

4. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

 
Jensen Bygg-Team AS, Kong Ringsgt. 21, 3510 HØNEFOSS 

Erik Hovland, Fredrik Brochs vei 3, 3510 HØNEFOSS 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
 

Kommunen mottok den 30.03.2015 søknad om bruksendring fra garasje til bolig, samt 

søknad om dispensasjon på eiendom med gnr/bnr 45/86 på Helgesbråten. Eiendommen 

omfattes av reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten», og ligger i feltet BB3. Det søkes om 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2, da det er ønskelig å bruksendre 



eksisterende garasje til en boenhet. Reguleringsbestemmelsen angir at det kun skal tillates 1 

boenhet pr. eiendom. Eiendommen ligger ikke i hensynssonen for bevaring, men omfattes 

likevel av bestemmelsen. Dispensasjonen begrunnes med at garasjen vil få en 

utseendemessig forskjønnelse og at bruksendringen ikke vil medføre noe særlig utvidelse av 

eksisterende bygningsmasse. Boenheten vil benyttes til generasjonsbolig, da eierne av 

eiendommen ønsker at datteren skal overta hovedhuset, slik at de kan flytte inn i en bolig 

med alt på ett plan. Utnyttingsgraden for eiendommen er av søker beregnet til å være ca. 19, 

13 % BYA, rådmannen har beregnet utnyttingsgraden til 20,4 % BYA, altså en 

overskridelse på 0,4 %. 

 

Rådmannen har vurdert det slik at intensjonen med bestemmelsen er å forhindre fortetting på 

Helgesbråten, og at en slik dispensasjon vil stride i mot denne intensjonen. Helgesbråten er 

et område hvor det alltid har vært viktig å bevare områdets karakter og omkringliggende 

miljø, bestemmelsen om en boenhet pr. tomt gjelder også for de eiendommene som ligger 

utenfor hensynsonen for bevaring. Rådmannen har i tillegg til hovedinnstillingen, foreslått et 

alternativ vedtak hvor politikerne kan velge å vektlegge søkers argumenter og gi 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunen har mottatt søknad om bruksendring fra garasje til bolig, samt søknad om 

dispensasjon på eiendom med gnr/bnr 45/86, Fredrik Brochs vei 3. Området er omfattet av 

reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten». Det er ønskelig å bruksendre eksisterende garasje 

til en bileilighet, og det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, 

pkt. 2, vedrørende antall boenheter. 

 
Beskrivelse av saken 

 
Tiltaket 

Den eksisterende garasjen er oppført i 1971-72, som garasje for redningsbiler/servicebiler 

for bilbergingstjeneste. Bygget er oppført i mur/betong, har et bebygd areal (BYA) på ca. 

103 m², og har en gesimshøyde på ca. 3,6 m og mønehøyde på ca. 3,7 m. Garasjen ønskes nå 

benyttet til egen boenhet. Bygningen skal utvides ved bruksendring, men det skal tilføyes en 

liten utebod, tak over vindfang og en overbygget uteplass. 

 

Dispensasjon 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 vedrørende antall 

boenheter. Dispensasjonen begrunnes med blant annet; 

 

- Garasjen vil få en utseendemessig forskjønnelse og skal bli tilpasset eksisterende 

bebyggelse med utvendig kledning og vinduer. 

 

- Ved bruksendring vil man forhindre at det i fremtiden vil bli brukt som «mekkebu» 

for bilentusiaster, av det som kan følge av støy, trafikk etc. 

 

- Det vil ikke bli mindre lys/luft mellom bygningene, siden det er snakk om 

bruksendring av eksisterende bygningsmasse. 

 



- Fredric Brochs vei 3, ligger ikke i feltet for bevaring. 

 

- Det vises til at det i reguleringsbestemmelsen er ramset opp eiendom 45/41, 45/16 og 

45/84 som er unntatt fra kravet om kun 1 boenhet pr. eiendom.  

 

- Garasjen er lite funksjonell i dag, da det ikke trengs en så stor garasje til en enebolig.  

 

- Det vises til omsorgsbehov, da eierne av eneboligen er 79 og 89 år gamle. De ønsker 

å bo på ett plan, og de ønsker at datteren skal flytte inn i eneboligen, slik at hun er i 

nærheten av sine foreldre.  
 

- Tiltakshaver har ingenting i mot et eventuelt vedtak som vil hindre framtidig 

utskilling av tomt.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 281, «Helgesbråten». Eiendommen ligger i 

feltet BB3, området skal nyttes til frittliggende boliger. Det tillates ikke oppført mer enn 1 

boenhet pr. eiendom på Helgesbråten. Utnyttingsgraden for området er satt til maksimalt 20 

% BYA. Eiendommens størrelse er ca. 1325m². Dersom tillatelse blir gitt for eiendommen, 

blir eiendommen uten garasje. For 2 boenheter av denne størrelsen kreves det 4 plasser. Det 

bebygde arealet vil da bli totalt med bebyggelse og parkering, 271, 5m². Beregnet 

utnyttingsgrad blir da 20,4 % BYA. Utnyttingsgraden er beregnet av søker til å bli 19,13 % 

BYA. Den siste parkeringsplassen er da utelatt. Vi har ikke mottatt søknad om dispensasjon 

for denne overskridelsen.  

 

 

Juridiske forhold  
Det har ved tidligere behandling av en annen sak i området, dispensasjon på eiendom 

45/132, Solbakken 7, blitt opplyst fra advokat Bentzen, om at eiendommer på Helgesbråten 

beheftes av privatrettslige bestemmelser som er inntatt i skjøtet på den enkelte eiendom 

(negativ servitutt), som angir at det ikke skal utparselleres og bebygges på eiendommene. 

Kommunen har ikke mottatt skjøte på denne eiendommen, og kan ikke bekrefte at dette 

stemmer i dette tilfellet.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 
Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og det er ikke innhentet uttalelse 

fra fylkeskommunen, fylkesmannen eller lignende.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen har tidligere behandlet saker hvor det har blitt søkt om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. I saks nr. 82/14, hvor det ble enstemmig vedtatt 

avslag på 1 ekstra boenhet på eiendom 45/132, Solbakken 7. Det har også i sak 0184/04 blitt 

gitt avslag på søknad om fradeling på eiendom 45/91, Blomsgate 26. Rådmannen har ikke 



sjekket om det kan være andre lignende saker siden reguleringsplanen trådte i kraft, 

20.09.2002.  

  

 

 

Alternative løsninger 

 
HMA kan velge å vurdere det slik; 

  

 

- Det kan legges vekt på at bygningsmassen ikke utvides noe særlig, med unntak av en 

bod og et overbygg. Det kan da vurderes slik at dispensasjonen vil på den måten ha 

liten innvirkning på det bygningsmessige miljøet.  

 

- Eiendommen ligger ikke innenfor spesialfeltet bevaring, og det kan vurderes slik at 

det da ikke foreligger et like sterkt hensyn til vern av miljø utenfor bevaringssonen. 

 

- Det kan legges vekt på søkers argumenter med at en bruksendring vil forskjønne den 

eksisterende garasjen, og forhindre at framtidig bruk av garasjen vil ekspandere til 

verksted. 

 

- Det kan velges å legge vekt på at flere av naboene er opplyst å være svært positive til 

tiltaket. 

 

- Det kan vurderes slik at bygningen er spesiell, og et eventuelt godkjenningsvedtak 

vil ha begrenset presedensvirkning. 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra   

garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til 

rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen mener at søknaden om dispensasjon bør godkjennes. Det legges vekt 

på at tiltaket omfatter bruksendring av en eksisterende bygning, og at 

bygningsmassen ikke vil øke i særlig grad. Godkjenning av dispensasjonen vil slik 

hovedkomiteen ser det, ikke stride i mot reguleringsplanens intensjon for dette 

området. 

2. Hovedkomiteen gir negative signaler til eventuell framtidig søknad om fradeling av 

den nye boenheten, eller søknad om endring av reguleringsplanen med tanke på 

deling. 

3. Hovedkomiteen finner at det er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og 

bygningsloven § 19-2. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1vedrørende 

maksimalt antall boenheter, og vedrørende utnyttingsgrad godkjennes.  

4. Hovedkomiteen er positiv til en overskridelse av tillatt utnyttingsgrad. 

5. Søknaden om bruksendring av garasje godkjennes i prinsippet. 

6. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. Søknad om 

dispensasjon fra utnyttingsgrad må sendes inn for behandling.  

7. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 



 

 

Rådmannens vurdering 
  

Vurdering av dispensasjon 

 

Rådmannen vurderer det slik at det ikke bør gis dispensasjon fra bestemmelsen om antall 

boenheter. Rådmannen kan ikke se at det har blitt gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen 

tidligere, og anbefaler derfor at HMA ikke nå gir dispensasjon og uthuler reguleringsplanen, 

men fortsetter en «streng linje». Det er riktig at en bruksendring vil forskjønne den 

eksisterende garasjen, og at denne er større en vanlig for en boligeiendom, men et alternativ 

kan også være å rive den store garasjen, og eventuelt oppføre en vanlig, mindre garasje.  

 

Intensjonen bak bestemmelsen er å sikre at Helgesbråten ikke fortettes. Området er ett av få 

områder i Hønefoss, hvor fortetting ikke er ønsket. Å tillate en ny boenhet på en 

boligeiendom, er en fortetting, dette til tross for at det er en eksisterende bygning. En ny 

bolig kan i framtiden medføre utvidelser/tilbygg/uthus/garasjer, samt flere biler og 

mennesker, til tross for at dette ikke er søkers intensjon i utgangspunktet. Tiltaket resulterer 

i at utnyttingsgraden overskrides med 0,4 %. Å gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 2.1, vil slik rådmannen ser det vesentlig tilsidesette hensynet 

bak bestemmelsen.   

 

Det er riktig at eiendommen ikke ligger innenfor en bevaringssone, men bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra er gjeldende for alle felter innen BB1-7 og BB. Intensjonen er å 

bevare områdets omkringliggende miljø, det vil si store hager, lav tetthet, villamessig 

bebyggelse, lite trafikk, lys og luft mellom bygningene.  

 

Det har ved tidligere behandlinger ved søknad om dispensasjon fra denne bestemmelsen, 

også blitt vist til de tre eiendommene som er unntatt fra bestemmelsen om kun 1 boenhet pr. 

tomt som et argument. I den forbindelse har kommunen undersøkt i arkivet angående disse 

eiendommene. 2 av disse eiendommene hadde allerede igangsatte prosesser da 

reguleringsplanen ble vedtatt. Eksempelvis hadde naboeiendom til omsøkte eiendom, 45/84, 

en midlertidig forretning om utparsellering av tomt under utarbeidelse av reguleringsplanen. 

På grunn av intensjonen bak reguleringsplanen om å ta hensyn til den private klausulen som 

lå på tomtene, ble dette opphevet gjennom reguleringsplanen. Som kompensasjon for 

allerede igangsatte prosesser fikk eieren av tomten gjøre boligen sin om til en 

generasjonsbolig, og har derfor lov til å oppføre 1 bileilighet som tilbygg til eksisterende 

enebolig. Eiendom 45/16 var allerede registrert med flere boenheter, og har ikke mulighet til 

å bygge mer uten dispensasjon da utnyttingsgraden er over 20 % BYA.    

 

 

 

 

Konklusjon 

 

Helgesbråten er et område hvor fortetting ikke er ønskelig, og der det er satt fokus på å 

bevare områdets omkringliggende karakter, i form av lite trafikk, villamessig bebyggelse, 

store hager og lys/luft mellom bygningene. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gi 

negativ presedens og til slutt undergrave planen som beslutningsgrunnlag. Rådmannen 



fraråder å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 2.1, pkt. 2, på grunnlag av at en 

ekstra boenhet vil kunne gi økt fortetting, og at dispensasjon dermed kan tilsidesette 

hensynet bak reguleringsbestemmelsen.  

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonsplan 1-500 

2. Reguleringsplan nr.281, Helgesbråten 

3. Reguleringsbestemmelser for Helgesbråten 

4. Tegninger av garasje/ny boenhet 

5. Følgeskriv fra søker med begrunnelse for dispensasjon 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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  s. 1 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr. 281 ”Helgesbråten” 
 
 
1.gangs behandling i planutvalget 18.03.02, sak 0032/02 
Offentlig høring 23.03.02 – 27.04.02 
2.gangs behandling i planutvalget 26.08.02, sak 0114/02 
Formannskapet 16.09.02, sak 0154/02 
Vedtatt av kommunestyret 26.09.02, sak 0114/02 
 

1. Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål som er vist på plankartet (Pbl §25): 
 
Byggeområde        Reguleringsplanformål 

Boliger         BB 
Område for kontor        BK 
Område for boliger/kontor       KB/K 
Område for boliger/allmennyttige formål     KB/A 
Allmennyttig, kirke       BA 

Offentlig trafikkområde 
Kjørevei         TK 
Annet veiareal        TAV 
Gang-/sykkelvei        TG/S 
Gangvei/fortau        TG 

Friområde 
     Område for lek        FL 

Spesialområde 
Friluftsområde        SF 
Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet  SK 
Frisiktsone ved vei         
Bevaringsområde for bygninger      SB 

Fellesområder 
Felles avkjørsel         FA 
Felles gårdsplass        FG 
 

De ulike formålene er vist på plankartet. 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

2. Byggeområder 

2.0 Fellesbestemmelser for byggeområde  

1. Reguleringsformål 
Områdene BB1 - BB7 og SB1 - SB8, BK, KB/K, KB/A og BA på reguleringsplanen skal 
nyttes til byggeformål. 

2. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

3. Eksisterende bebyggelse som inngår i planen 
Enkelte eksisterende bygninger innenfor planområdet er i strid med planen. Det er på 
plankartet angitt med eget symbol (vist med tykk strek rundt bygning på plankartet) hvilke av 
disse som tillates gjenoppført etter eventuell brann/skade selv om beliggenheten vil være i 
strid med byggegrense i planen. 

4. Utforming 
Ny bebyggelse skal ha en god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset 
omkringliggende boliger i form, uttrykk og materialvalg. 

5. Takform 
Takform og takvinkel skal være tilpasset bygningsmiljøet rundt. I kvartalet Helsehuset tillates 
flatt tak og inntrukket etasje. 

6. Utforming, plassering og høyde på gjerde 
I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss osv. I frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 
gjerde ha høyde inntil 0,5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan, bortsett fra i 
frisiktsoner, ha høyde inntil 1.0 m.  

7. Parkering 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. 
 
2.1 Byggeområder - Boliger  

1. Reguleringsformål 
Området BB1 - BB7 og SB1 - SB8 skal nyttes til frittliggende boliger. 

2. Bebyggelse 
Det tillates ikke mer enn én boenhet på hver boligeiendom. Tomt 45/41, 45/16 og 45/84 er  
unntatt fra denne bestemmelsen under bestemte betingelser. 

3. Tetthet 
Det tillates ikke utparsellert tomter fra boligeiendommer. 

4. Utnyttingsgrad 
Maksimal utnyttingsgrad er bebygd areal (BYA) = 20%.  
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5. Byggehøyde
Maksimal byggehøydefor gesimser6,0m og for møne9,0m overgjennomsnittlig
terrengnivå. Forgarasjeer maksimal byggehøyde3,5m for gesimsog 5,0m for møne.

6. Garasje
Garasjerkanhaarealinntil 40m2 BTA inkl. bod.Maksimal breddeskal ikkeoverstige 4
meter.Garasjenskal være tilpassetbolighuset på tomta medhensyn til materialer, form og
farger.

7. Kandidat Færdensvei 1 (gnr. 45bnr.41)
Bolig skalplasseresinntil byggegrensevedKandidatFærdensvei.

2.2Byggeområder - Område for kontorer

1. Reguleringsformål
Området BK skal nyttestil kontorer.

2. Utnyttelsesgrad
Maksimal bebygd areal erBYA = 65%.

3. Byggehøyde
Maksimal gesimshøydeerkote = + 99,2og mønehøydeerkote= + 102,2.
Kjeller skal ligge underterrenget.

2.3Byggeområder - Område for bolig/kontorer

1. Reguleringsformål
Området KB/K skal benyttestil boliger og kontorer.

2. Utnyttelsesgrad
Maksimal bebygd areal erBYA = 65%.

3. Byggehøyde
Maksimal gesimshøydeerkote = + 99,2og mønehøydeerkote= + 102,2.Kjeller skalligge
underterrenget.Maksimal høydefor trappebyggerkote= +103.

4. Uteoppholdsareal
Minsteuteoppholdsarealer MUA > 25m2 pr. boenhet.

2.4Byggeområder - Område for bolig/allmennyttig formål

1. Reguleringsformål
Området KB/A skal benyttestil boligerog allmennyttig formål.

2. Utnyttelsesgrad
Maksimal bebygd areal erBYA = 65%.

3. Byggehøyde
Maksimal gesimshøydeerkote = + 96og mønehøydeerkote= + 100.
Kjeller skal ligge underterrenget. Maksimal høydefor trappebyggerkote= +100,4.

4. Uteoppholdsareal
Minsteuteoppholdsarealer MUA > 25m2 pr. boenhet.

2.5Byggeområder - Allmennyttig, kirke

1. Reguleringsformål
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Området BA skal bestå av forsamlingslokale (menighetshus/kirke) og tilhørende kontorer, 
grupperom mv. som nyttes til allmennyttige formål. 

2. Utnyttelsesgrad 
Maksimal tomteutnyttelse TU = 45%. 

3. Byggehøyde 
Maksimal gesimshøyde er 7,0 m og mønehøyde 11,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

3. Offentlige trafikkområder 

3.1 Kjørevei 

1. Reguleringsformål 
Området TK skal nyttes til offentlig vei. 

2. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 
på forhånd er godkjent av kommunen.  

3. Vegstandard 
Vei med tilhørende avkjørsler o.l skal være utformet med en standard som det fremgår av 
kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre. 

4. Vegers stigningsforhold 
Veg skal ha stigning maksimalt 10%. 

5. Avkjøringsforhold 
Avkjørsler skal være iflg. kommunal norm. 

6. Fartsdemping  
Det kan etableres fartsdempere på alle kjøreveier, bortsett fra Rv 35. 
 
3.2 Gang-/sykkelvei 

1. Reguleringsformål 
Området TG/S skal nyttes til offentlig trafikkområde med underformål gang-/sykkelveg. 

2. Bruk 
Område offentlig trafikkområde, gang-/sykkelveg, skal brukes til gang- og sykkeltrafikk. 
Områdene kan også nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning. 
 
3.3 Gangvei (fortau) 

1. Reguleringsformål 
Områdene TG1-TG3 skal nyttes til formål offentlig trafikkområde med underformål gangvei 
(fortau) er vist på plankartet.  

2. Utforming 
Gangvei skal være opphøyet fra kjørebanen.  

4.0 Friområder 

4.1 Anlegg for lek 

1. Reguleringsformål 
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Området FL skal nyttes til rekreasjon og opphold for allmennheten. 

2.Utforming 
Området kan opparbeides til lekeplass/park. 

5.0 Spesialområder 

5.1 Friluftsområder 

1. Reguleringsformål  
Områdene SF1 og SF2 skal nyttes til friluftsliv.  

2. Virksomhet 
Det kan anlegges enkel, smal sti med grusoverflate langs elvekanten i SF2.  
Det kan anlegges båtutsettingsplasser i SF2. Brygger og gjerder tillates ikke i SF2. 

5.2 Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet 

1. Reguleringsformål 
Område SK1 skal nyttes til avløpsanlegg. Område SK2 skal nyttes til nettstasjon. 

2. Virksomhet 
Veien ned til avløpsanlegget SK1 kan benyttes til turvei. 

3. Bygninger på området 
Det kan etter søknad til kommunen føres opp mindre bygninger på området SK1 som har 
tilknytning til virksomheten. 

 
5.3 Frisiktsone ved vei 

1. Reguleringsformål 
Områdene er vist med stiplete linjer og mål på reguleringsplanen. 

2. Høyde 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 

5.4 Bevaring av bygninger 

1.  Reguleringsformål 
Områdene er vist med skravur på plankartet og har betegnelser SB1 - SB8. 

2. Hensikt 
Hensikten med bevaringsformålet med tilhørende bestemmelser er å bevare områdets 
kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med omkringliggende 
miljø.  

3. Riving av bestående bebyggelse. Gjenoppføring. 
Den bestående bebyggelse i området tillates ikke revet. En skadet bygning eller deler av denne 
kan nektes revet dersom det etter kommunens skjønn ikke ansees som urimelig å pålegge 
eieren å sette i stand bygningen. 

Dersom et skadet bygg erstattes med nybygg, kan kommunen sette som vilkår at eventuell ny 
bygning skal gjenoppføres på samme sted med samme kote, takvinkel og møneretning som 
det opprinnelige bygg med eksteriør i hht. 5.4.4 om ombygging, dersom det etter kommunens 
skjønn er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter. 

4. Ombygging av bestående bebyggelse 
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Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens 
eksteriør med hensyn til størrelse, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt.  
Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et 
fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Ved utbedring, 
reparasjon, evt. gjenoppføring, skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på 
og gjenbrukes i sin rette sammenheng.   
Ved utskifting av vinduer skal vinduer føres tilbake til opprinnelige stil på bygningen eller de 
kan byttes til vinduer av tre med glass i faste gjennomgående sprosser med kittfals i ytre 
ramme.  

Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, bygningskonstruksjoner og andre 
deler av bygningsmiljøet, skal alle inngrep som medfører utskiftning av materialer på forhånd 
forelegges kommunen til behandling.  

Bygninger skal holdes i slik stand at verneverdiene ikke settes i fare og den enkelte eiendom 
ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til resten av bevaringsområdet. 

5. På- og tilbygg 
Eksisterende bygninger bør i prinsippet ikke på- eller tilbygges. Unntak kan gis når tilføyelsen 
ikke vil endre bygningens hovedfasade(r) eller hovedform/volum, eller vil gå vesentlig ut over 
noen av de verdier som planen skal sikre.  

6. Nybygg 
Nybygg kan oppføres i planområdet under forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi 
ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, 
detaljering, farger og lignende som harmonerer med den eksisterende verneverdige struktur og 
bebyggelse i området.  

7. Hager, vegetasjon og utomhusanlegg 
Eksisterende utomhusanlegg og kulturlandskap som veier, terrasseringer, trapper, steingjerder, 
brolegning m.m. skal bevares eller kreves tilbakeført, og kan ikke fjernes uten kommunens 
godkjenning. Utbedring av slike kulturminner skal skje ved bruk av tradisjonelle materialer og 
teknikker. Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og skal 
harmonere med stedets karakter. 
 
Inngrep i terreng og vegetasjon ut over alminnelig skjøtsel er ikke tillatt. Dette gjelder også 
lagring, tilrigging, massedeponering og annen bruk av ubebygd areal når det etter kommunens 
skjønn vil komme i strid med reguleringsplanens målsetting. 
 
Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen 
har gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal 
gis en diskret utforming, ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med 
områdets karakter og tradisjon. 

6.0 Fellesområder 

6.1 Felles avkjørsel  

1.  Reguleringsformål 
Områdene FA1 - FA9 skal nyttes til felles avkjørsler. 

2. Eiendomsforhold 
De eiendommene som i følge planen benytter avkjørslene være medeiere. 
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FA1: 45/161, 45/122 
FA2: 45/156, 45/344, 45/137,144, 45/125, 45/126, 131, 45/160, 45/205 
FA3: 45/138, 45/132 
FA4: 45/145, 45/98, 45/102, 45/100, 103, 133, 45/136, 144   
FA5: 45/67, 143, 45/65 
FA6: 45/36, 45/128, 45/33 
FA7: 45/31, 96, 45/109, 45/16 

6.2 Felles gårdsplass 

1. Reguleringsformål 
Området FG skal nyttes til felles gårdsplass for alle i kvartalet Helsehuset.  

2. Parkeringsanlegg 
Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå. 
 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

7. Rekkefølgebestemmelser 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 
disse anleggene. 

2. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

3. Veg, vann og avløp og andre anlegg som skal overtas av kommunen 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i Helsehuskvartalet før følgende anlegg 
er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen: fortau lang 
Telegrafaléen (TG1) og nødvendige utbedringer av ledningsnettet. 

4. Støyskjerming i Helsehuskvartalet 
Nye boliger og /eller kontorlokaler i områdene BK, KB/K og KB/A som utsettes for mer 
veitrafikkstøy enn retningslinjene tillater skal beskyttes mot støy ved hjelp av planløsning og 
ytterveggisolering, slik at støynivået tilfredsstiller de laveste grenseverdiene i hht. NBI G 
421.421 for et flertall av rom for varig opphold/arbeidsplasser. Søknad om tillatelse til tiltak 
skal suppleres med bilag som viser og dokumenterer overholdelse av grenseverdiene ved 
utbygging. Utestøy for KB/K og KB/A skal tilfredsstille retningslinjer i rundskriv T-8/79 fra 
Miljøverndepartementet. Tiltak mot støy skal ferdigstilles før bebyggelsen tas i bruk. 

5. Støykrav i BB2, SB2, BB3, SB3 og BB4 
For områdene BB2, SB2, BB3, SB3 og BB4 skal det dokumenteres at støynivå tilfredstiller 
kravene i rundskriv fra Miljøverndepartementet T-8/79, før det gis igangsettingstillatelse for 
nye byggetiltak. 

6. Opparbeidelse av sti i SF1 
Før det opparbeides sti i SF1 må det gjennomføres en geoteknisk undersøkelse som 
dokumenterer at det ikke er fare for ras/utglidninger. 
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Dokid: 1 5031 227 (1 41 137 4-2)

Følgeskjv

?apA æ/ou'raoc

Hønefoss 17.12.14

FØLGESKRTV/ DISPENSASJON FOR FØLGENDE EIENDOM
HOVLAND GNR 45 . B.NR. 86 RINGERIKE KOMMUNE

Familien Erik Hovland ønsker å bygge om eksisterende garasje til generasjonsleilighet, siden
datteren ønsker å overta hovedhus, og foreldrene kan flytte ut i egen egnet enhet på samme
eiendom.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan 281 - Helgesbråten, vedtatt den26.09.02.
" I reguleringsplanen er området gitt betegnelsen BB3. Det er angitt i bestemmelsene at det i
området ikke tillates mer enn en boenhet pr eiendom (pkt 2.I.2.)" .

Det er ikke snakk om flere biloppstillingsplasser og derfor ikke behov for å søke om
dispensasjon fra utnyttelsesgraden pâ20 % BYA.
Det har vært en stor garasje på ca 103 m2. Det var flere kranbiler og personbiler på området
tidligere og nå om datteren overtar er det kun en i husstanden som har førerkort.

Helgesbråten er et område med store hager og mye vegetasjon, området kan beskrives å ha et
villaaktig preg, i den forstand at det er mye grøntareal,lys og luft mellom bygningene.

Argumenter for å ñ innvilget dispensasjon vil være at garasjen lbygget ñr et utseendemessig
forskjønnelse og tilpasset eksisterende bebyggelse med vinduer og utvendig kledning. Naboer
etterspør og er positive til bruksendring de ønsker en forskjønnelse av bygningen.
Man vil ved bruksendring hindre at det i fremtiden kan bli en "mekkebu" for bilentusiaster og
det som kanfølge med av trafikk og støy med mer.
Siden bygget står der allerede vil det ikke bli noe mindre lys og luft mellom bygningene.
Viser til bilder av eksisterende bygg, som blir lagt med.
I hovedsak skal bygget ikke utvides, men det ønskes å etablere en liten ute bod, tak over
inngangsparti med ett lite vindfang og noe overbygg til terrasse / platting.

Intensjon til reguleringsplan er äta vare på området som har gode bygningsmasser. Bygget
står der allerede og er idag ingen god bygningsmasse. Det vil derfor være fornuftig bruk og
positivt om garasjen bygges om til en bolig som står i stil med resten av bygningsmassene på
Helgesbråten. Det vil bli nye dører og vinduer, og bygget er tenkt å males hvit slik at det står i
stil med nabo husene.

Helgesbråten er i bevaringsområdet, men Fredrik Brochc vei 3 er ikke i denne bevaringssoner
som de andre.

Viser til reguleringsplan kap 2. byggeområder, der det er gitt dispensasjon til tomt
45 I 4I,45 I 16 og45 I 84. En av tomtene Fredrik Brochs vei2 er nabo eiendorn, som har ñtt
innvilget dispensasjo n.

Et annet argument er at bygningen har liten funksjon slik den står der idag. En så stor garasje
trengs ikke til vanlig bruk knltet til en bolig.

Jensen Bygg - Team AS
Tlr 32 181300
E- post : post@jensenbyggteam.no

Org. nr : NO 966 572 434MYA
Bankgiro: 2335 0507892

KJENTFORKVALITET
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Samtidig viser til omsorgsbehov. Ragnhild og Erik Hovland går mot 79 är og 89 år. Datteren
ønsker âvære i nærheten av sine foreldre, samtidig som Ragnhild og Erik Hovland har
mulighet for å bo på en flate tilpasset sin alderdom og funksjonsnivå.
Bruksendringen er et ønske fra tiltakshaver for å ha datteren sin i nærheten på sine eldre
dager. Det foreligger ingen planer om å fradele delen av eiendommen som garasjen ligger på,

og dette er ikke ønsket i fremtiden heller. Tiltakshaver har derfor ingen motforestillinger mot
forutsetting i et evt. vedtak som hindrer fremtidig utskilling / deling som eget enhet. Dette vil
sikre uønsket fortetting, som vil kunne skape en uheldig presedens i nabolaget.

Slik vi ser det vil det ikke skape store problemer med å tilfredsstille TEK 10 og andre
giellende forskriftskrav. Mulig tetthetskrav kan bli litt utfordrende, men tiltaket vil
imøtekomme dagens energikrav ved at det etterisoleres i aktuelle bygningsdeler, samt at det
blir nye dører og vinduer.

Tiltaket er vurdert tilfredsstillende for å sikre forsvarlig og hensiktsmessig bruk.

Plan- og bygningslover $ $ 19 -1 - 19 - 4 sier at

"det kan gis dispensasjon dersom fordelene er klart større enn ulempene ", og
i kommunens saksbehandling legges det særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Det vil bli en skjønnsmessig oppgradering på feltet Helgesbråten om det blir gitt dispensasjon
til å bygge om eksisterende garasje til generasjonsleilighet.
Det vil også være en helsemessig fordel for Ragnhild og Erik Hovland at datteren bor i
nærheten. De vil kunne bo i egen bolig tilpasset deres funksjonsnivå lenger.

Håper at dere vil se på søknaden med velvilje og positivitet. Det er til stor fordel for området
og bebyggelsen om garasjen gjøres om til bolig til tross for at bestemmelsen sier noe annet.

Vennligst ta kontakt om noe er uklart.

Med Vennlig Hilsen
Jensen Bygg-Team as

Vegard Grina
Driftssjef
e-post: vegard@jensenbygeteam.no
tlf; 32 18 13 00 / 479 8l s00

Org. nr : NO 966 572 434MVA
Bankgiro: 2335 0507892

Jensen Bygg - Tearn AS
Tlf: 32 181300
E- post : post@jensenbyggteam.no
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Arkivsaksnr.: 14/1183-33   Arkiv: PLN 398 

 

0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og 

restaurant 1. gangs behandling 

 
Forslag til vedtak: 
1.  Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-

10. 

 

2. Før forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal det knyttes bestemmelser til hensynssonene for 

bevaring av kulturmiljø. Dette delegeres til rådmannen i samarbeid med forslagsstiller for 

planforslaget. 

 

3.  Dersom laftebygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 

 

4.  Før 2. gangsbehandling av planen må flom- og skredfare være utredet av fagkyndige. 

 

5.  Ved vedtak av 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant, tas det 

sikte på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. 

 

6.  Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Sammendrag 

To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å oppføre en showscene med tilknyttet restaurantvirksomhet på eiendommen 

i Strandgata 1, eid av Petter og Erik Stokke. Eksisterende laftehus på eiendommen, det 

gamle «Garveriet» som i dag står tom, forutsettes revet. Planene krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Størstedelen av eksisterende bebyggelse i 

planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. 

Planen om å rive eksisterende laftehus er i konflikt med bygningens verneverdi. Bygningen 



er imidlertid i en så dårlig forfatning at Buskerud fylkeskommune som 

kulturminnevernmyndighet ikke vil motsette seg riving av den.  

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med planen, 

under minimumsforutsetningen at laftehuset tas ned og lagres på en slik måte at det vil være 

mulig å gi det en etterbruk. Det vil likevel fortsatt være aktuelt å legge inn hensynssoner for 

kulturminnevern i dette området, sett i lys av andre bygninger med verneverdi.  

 

Innledning 

Hensikten med omreguleringen er følgende: Det ønskes å legge til rette for ny showscene i 

Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for evenement som i dag arrangeres for et stort 

publikum på Hønefoss sine utescener gjennom sommerhalvåret. I tilknytning til showscenen 

planlegges også restaurantdrift. 

 

Det er de to selskapene To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS som er 

forslagsstillere til planen. Det første selskapet står bak arrangementer som Hønefossrevyen, 

Jailhouse Rock, Rockefroskene og O’ jul med din glede. Det andre selskapet leverer lyd- og 

lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt. Sammen med investorer skal de bygge ut og drifte 

stedet. 

 

Idéen om å utvikle Strandgata 1 mot fossen og elva kom da eierne Petter og Erik Stokke så 

hvor flott området ble etter at Pottemakerbakken ble ferdig rustet opp. I forbindelse med 

Nordre Torv, Pottemakerbakken, Nordre Park, Glatved Brygge og den nye gangbrua fra 

sørsiden, vil eiendommen Strandgata 1, når all utbygging/rehabilitering er på plass, ha en 

unik plassering for en showscene og kunne få et riktig restaurantkonsept. Tilgjengeligheten 

blir optimal. Nærheten til Fossen og elva vil også være med på å gjøre dette til en 

spektakulær plass i byen. Man tenker seg at planen vil være et bidrag til å få mer liv i 

Hønefoss sentrum. Nordre Torv har fra før kaféer og forretninger. Ny gang- og sykkelbro til 

Tippen gjør beliggenheten sentral.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

 

Oppstart av arbeidet med planen ble vedtatt i formannskapet 02.12.14, sak 214/14. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt like ved Nordre Torv og er godt synlig fra Hønefoss bru og fra 

sørsiden av elva. Det omfatter de private eiendommene med gb. nr. 317/298 og 317/301, 

de kommunale eiendommene med gb. nr. 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 

med gb. nr. 3045/1. Foruten en mindre lagerbygning uten verneverdi befinner det seg tre 

verneverdige bygninger i planområdet: hjørnegården Strandgata/Pottemakerbakken, 
forretningsgård fra 1850-årene, mot Pottemakerbakken en forretningsgård fra ca. 1900, og 

mot elva et laftehus fra slutten av 1800-tallet, som har vært garveri. Hjørnegården og 

forretningsgården leies i dag ut til næringsvirksomhet og boliger. Laftehuset står tomt. Dette 

på grunn av at det er i dårlig forfatning, hvilket også er erkjent av Buskerud Fylkeskommune 

etter felles befaring.  

 

I tillegg til bygningene består planområdet av noe veiareal og uteområder. 



 

Planforslaget 

Forslag til «Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant» er mottatt av 

sivilingeniør Bjørn Leifsen på vegne av forslagsstillerne.  

 

Det planlegges en showscene i form av et nybygg som skal romme scene, sal, foajé, barer og 

garderober. Planforslaget legger opp til å kunne bygge et spesielt bygg med skråstilt 

bygningskropp. Denne vil strekke seg et lite stykke ut over eksiterende gangveg. Nybygget 

vil oppføres på eiendom 317/298 der det eldre laftede huset står og delvis der det i dag er 

uteområder nord for dette. Laftehuset forutsettes fjernet. Det er tenkt at nybygget skal 

fungere sammen med underetasjen i Strandgata 1b, som tidligere var et bakeri. Nå 

planlegges det restaurant her. For å utnytte utearealene mot fossen og elva best mulig, vil det 

bli vurdert uteservering og cafévirksomhet i dette området. 

 

Det er også lagt inn i planen at en kan benytte arealer på ubebygde deler naboeiendommen, 

(gb. nr. 317/301). 

 

Gangarealene ved dagens gangveg tenkes noe utvides ned mot elva, slik at høye 

driftskjøretøy kan komme utenom bygget og dets konstruksjoner. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljplan for 0605_398 Strandgata 1 Showscene og restaurant” i målestokk 

1:500, datert 08.07.15  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 12.08.15 

- Planbeskrivelse, datert 12.08.15  

 

Gjeldende reguleringsplaner  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-55 «Kvartal 55» fra 30.08.90. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene byggeområde - 

forretning/kontor, trafikkområder, friområder og spesialområde – antikvarisk, kulturell 

verdi.  

 

Plantype og avgrensning  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Se vedlagt plankart for avgrensning av 

planen To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS er forslagstillere.  

 

Eiendomsforhold  

Planområdet omfatter de private eiendommene med gb.nr. 317/298 og 317/301, 

de kommunale eiendommene med gb. nr. 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 

med gb.nr. 3045/1. 

 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde – 

nåværende. 

 

Juridiske forhold  

 



Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 

skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 

en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

  

Intensjonsavtale om laftebygningen «Garveriet» 

Forslagstillerne har inngått en intensjonsavtale med Knut Ridderhus om demontering, 

flytting og bevaring av «Garveriet». Intensjonsavtalen skal gjøres om til en bindende avtale 

når de nødvendige tillatelser foreligger, se vedlegg 8. 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Kommunen skal ikke bekoste utredninger i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

 

Det planlagte tiltaket vil ikke være berettiget økonomisk støtte fra kommune, fylke og stat 

slik som Ringerike Kultursenteret er. Det vil derfor ikke etableres noen 

konkurransesituasjon på dette området. 

 

Høringer 
Kommunen har hatt saken på oppstarts- og forhåndshøring, samt en begrenset tilleggshøring 

for utvidelse av planområde. Det er kommet følgende innspill som her er kommentert:  

 

Statens vegvesen. Brev av 15.01.15.  

 

Positive. Ingen innvendinger. Sette lys på myke trafikanter.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Dette blir en naturlig del av planbeskrivelsen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 11.08.14 

Generelt brev i slike saker. Det må legges vekt på trafikksikkerhet, klima og energi 

(fjernvarme), bygningsestetikk og landskap, naturmangfold, grønnstruktur, barn og unge, 

vassdrag, støy (fra driften) og universell utforming.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Temaene er omtalt i beskrivelsen, i varierende grad i henhold til deres grad av kompleksitet.  

 



Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. Rådmannen minner om forskrift om 

tilknytningsplikt (FOR 2005-04-21 nr. 492), der det er krav til fjernvarmetilknytning for 

nybygg over 1000 m². 
 

Ringerike kommune. Kommuneoverlegen. Brev av 01.09.14.  

Advarer mot støy fra utendørs musikkanlegg. Ønsker universell utforming. Tiltaket 

meldingspliktig i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern §14.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Omtales/utredes.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det må fremgå av planen om det tillates etablert utendørs scene og/eller utendørs 

lydforsterkeranlegg. Støynivå må holdes under gjeldende grenseverdier. Universell 

utforming er tatt inn i bestemmelsene. 

 

Buskerud Fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 01.09.14 og 26.06.15 

Bygningen garveriet er markert med «høy verneverdi», med forslag om «spesialområde 

bevaring». BFK er positive til ny bruk. Ønsker at tømmerbygningen primært blir restaurert, 

med klar over at den er i dårlig stand. Ønsker som kommunen at bevaring blir utredet, og at 

ny bebyggelse blir godt tilpasset eksisterende bygningsmiljø. Planområdet bør fortsatt være 

«hensynsområde bevaring». 

 

Ingen kjente automatisk fredede kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Forholdet til bevaring vil bli grundig dokumentert og vurdert, men det er vanskelig å se at 

bevaring på eksisterende tømmerhus blir mulig.  

Bygningsmessig tilpasning til eksisterende bygg blir kanskje vanskelig å oppnå. 

 

Rådmannens kommentar: 

Dersom tømmerbygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 
 

Det skal legges inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø på de øvrige byggene med 

middels- eller høy verneverdi i Strandgata 1, gb. nr. 317/298. 

 

NVE. Mail m/vedlegg av 03.09.14  

Det kan være kvikkleire i grunnen, selv om toppmassene er fyllmasser. Dette bør 

undersøkes.  

Flom må utredes mer konkret med hensyn til om vannlinja fra øverste tverrprofil i gjeldende 

flomsonekart også kan benyttes her. Som en del av planarbeidet bør den reelle faren for flom 

og skred være vurdert.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Strategien her bør være å ta høyde for at bygget må kunne tåle en helt ekstrem 

flomsituasjon, selv om det normalt er meget god margin til flomhøyder i overskuelige 

tidsrammer.  



 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vil kreve at grunnforholdene må undersøkes av faglig kompetente før 2. 

gangsbehandling av planen. 

 

Lys og Kraft Eiendom v/Jens Petter Nilsen. Mail av 01.02.15.  

Sier seg meget positive til planene.  

Ber om at nytt bygg ikke tar mer av elveutsikten enn det gamle bygget (garveriet). Lyden fra 

showscenen må ikke forstyrre dem som naboer. Ber om innsyn til lyd-/støyutredningene. 

Eventuell restaurantdrift må ikke gi sjenerende matlukt for dem som naboer. Ved anlegg ber 

de om at ansvarlig bygger har rystelsesmålinger samt målinger av støv.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Nytt bygg slik det så langt er skissert vil neppe ta merkbart mer av elveutsikten. Med tanke 

på naboforhold vedrørende lyd, matlukt og anleggsulemper som rystelser og støv, må disse 

tilfredsstilles på vanlig måte. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Alternative løsninger 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas 

ikke. 

2. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes 

ikke på høring og legges ikke ut til offentlig ettersyn. 

  

 

Rådmannens vurdering 

 
Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget av merknader er beskjedent. 

 
Verneverdig bebyggelse 

Laftebygning på gb. nr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. I gjeldende 

reguleringsplan er området avsatt til «Spesialområde med antikvarisk og kulturell verdi». 

Prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en tilstandsvurdering av 

bygningen at denne er i svært dårlig forfatning og må fjernes dersom showscenen skal 

realiseres. Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og 

meddeler der at de er klar over at bygningen er i dårlig stand. De ønsker primært at 

bygningen blir restaurert og får en ny bruk. 

 

Ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser Rådmann at tilstanden er 

svært dårlig og at det blir vanskelig å la bygningen stå dersom showscenen skal oppføres.  

 



Formannskapet vedtok 02.12.14, sak 214/14, videre utredninger i forhold til mulighetene for 

å flytte hele eller deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen. Dette er blitt 

gjort, og det er blitt underskrevet en intensjonsavtale med Knut Ridderhus som ønsker å 

demontere bygningen og bevare denne. Av avtalen fremgår det at Ridderhus kan overta 

bygningen vederlagsfritt under forutsetning av blant annet at alle kostnader vedrørende 

demontering og fjerning av bygningen bekostes av ham selv. Ridderhus ønsker å gi 

bygningen ny bruk i et annet område ved fossen, for eksempel som del av et galleri med 

fokus på fossens og tømmerets betydning for Hønefoss’ historie. Rådmannen er positiv til 

disse idéene som kan gi Hønefoss et nytt kulturhistorisk element. På nåværende tidspunkt 

foreligger det imidlertid ikke finansiering av prosjektet. Derfor er det viktig at «Garveriet» 

tas ned, merkes og oppbevares på en slik måte at det senere kan føres opp for ny bruk når 

tilstrekkelig finansiering foreligger. 

 

Det finnes to andre bygninger med verneverdi i planområdet; hjørnebygningen mot 

Strandgata og bygningen med det tidligere bakeriet ned mot elva, hvor det nå er tenkt å 

etablere restaurant. Disse reguleres til hensynssone «Bevaring kulturmiljø». Hensynssonene 

vil får tilknyttet bestemmelser som vil begrense mulighetene for endring av bygningenes 

eksteriør.   

 

Rådmannen ser det som svært viktig med en helhetlig og god vurdering av nye elementer 

oppimot eksisterende bebyggelse. Det må tas nødvendige hensyn ved integreringen og 

bruken av denne, og den nye, inntilliggende bebyggelsen må være estetisk utformet så den 

ikke skaper konflikt i forhold til den eksisterende. Dette har forslagsstiller allerede jobbet 

mye med. Det har vært utprøvd forskjellige arkitektoniske uttrykk, men de skissene som nå 

foreligger, er nærmest det utrykket som nybygget vil komme til å få.  

 

Påvirkning av omgivelser 

Planområdet ligger sentralt i byen, like ved Nordre Torv og er godt synlig fra Hønefoss bru 

og fra sørsiden av elva. Området må betraktes som en del av kjernen i Hønefoss sentrum. 

Utformingen av og signaleffektene fra dette område vil påvirke sine omgivelser i stor grad.  

Planbeskrivelsen slår fast at «målet er at tiltaket kan berike kulturlivet i Ringeriksregionen». 

Nybygget med de aktivitetene som planlegges der er således tenkt å være et positivt bidrag 

til Ringerike, og opplevelsen av Hønefoss som et attraktivt sted. Det er derfor svært viktig at 

nybygget i seg selv, og også det navnet man velger å gi showscenen, vil gi besøkende, 

kunstutøvere og offentligheten generelt positive assosiasjoner. 

 

I utformingen av nybygget er det også viktig med såpass stor fleksibilitet at det vil kunne 

brukes til andre typer arrangementer i fremtiden. Dersom forslagsstillerne legger ned dagens 

aktivitet, må bygget kunne få en fornuftig etterbruk. Detter er spesielt viktig med tanke på 

den svært sentrale plasseringen i bybildet. 
 

 

Parkeringsforhold 

I følge planbeskrivelsen vil parkering for besøkende til showscenen måtte foregå på 

tilgjengelige parkeringsplasser utenfor planområde. Det nevnes nærhet til blant annet Nordre 

Torv, Tippen og Sentrumskvartalet. Forslagsstiller mener disse omkringliggende områdene 

gir rikelig med parkeringsplasser, også tatt i betraktning av at mange besøkende vil ha 

gangavstand til området.  

 



Rådmannen ønsker å høre dette momentet spesielt i det offentlige ettersynet. Selv om 

parkeringsdekningen i området er god på nåværende tidspunkt, kan dette ende seg i 

fremtiden, blant annet med tanke på eventuell ny bruk av Tippen-området. Dette aspektet 

ble også påpekt av Ringerike kommune, avdeling for teknisk drift, i deres uttalelse til 

forhåndshøringen, se vedlegg 12. 

 

Samlet vurdering 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med planen.  

Området ligger sentralt og kan ha en viktig funksjon for bymessige kvaliteter og identitet. 

Det planlagte tiltaket er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet 

inn i den nye showscenen er svært populære og har gode besøkstall. Med et fast, innendørs 

tilholdssted vil det også legge grunnlag for flere arrangementer gjennom hele året, og være 

en positiv bidragsyter til kulturlivet i byen. I tillegg vil det kunne generere nye 

arbeidsplasser innenfor kulturbasert næring og restaurantfag.  

 

Tiltakets utfordringer er i hovedsak koblet til hensynet til verneverdig, eksisterende 

bebyggelse, parkeringsforhold og til flom- og skredproblematikk. Finner man gode 

løsninger på disse forholdene, vil tiltaket bli et positivt tilskudd for byen. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Plankart, 08.07.15 

2. Reguleringsbestemmelser, 12.08.15 

3. Planbeskrivelse, 12.08.15 

4. ROS-analyse, 08.07.15 

5. Saksfremlegg oppstart, 17.11.14 

6. Saksprotokoll Formannskapet, 02.12.14 

7. Tilstandsrapport «Garveriet», 08.08.14 

8. Intensjonsavtale «Garveriet», 30.11.14 

9. Uttalelse, Statens Vegvesen, 15.01.15 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 11.08.14 

11. Uttalelse, Ringerike komm., Miljørettet helsevern, 01.09.14 

12. Uttalelse, Ringerike komm., Teknisk drift, 08.07.14 

13. Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 01.09.14 

14. Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 26.06.15 

15. Uttalelse, NVE, 02.09.14 

16. Uttalelse, Lys og Kraft Eiendom, 01.02.15 

 

 

  

 Ringerike kommune, 18.08.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 



Leder: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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REGULERINGSBESTEMMELSER  
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REGULERINGSFORMÅL 
 

Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart. En del av planen ligger over 

terrengnivå og viser bebyggelse over områder for gatetun. 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6: 

          

1. Bebyggelse og anlegg,   

– Sentrumsbebyggelse     BS1-3 

– Uteoppholdsareal     BUT1 

– Felles gårdsplass      BGP1 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

– Fortau       SF 1 

– Gatetun       SGT1-2 

– Annen veggrunn      SVG1 

 

4. Hensynssone  

– Faresone flom      H320_1 

 

   

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 

plan- og bygningslovens § 12-7.  
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 

§1.1 Felles bestemmelser 

 

1. Radon.  (4) 

 

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal. 

 

 

2. Støy.  (3).   

 

Utenfor rom for varig opphold, inkludert minimum ett soverom pr. leilighet, skal innfri 

grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). 

Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for eventuell utvendig oppholdsplass/balkong. 

 

Analyse av og dokumentasjon for hvor mye støy tiltaket i seg selv generer skal foreligge ved 

søknad om rammetillatelse. Er det behov for å gjøre støytiltak, skal disse være utført før 

brukstillatelse kan gis. 

 

3. Grunnforhold og flom 

 

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt og flomfare mht sikkerhet for 

bygg og uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette. 

 

 

4. Byggesøknad. 

 

Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:  

 husplassering 

 tilpasning til omgivelsene  

 planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter  

 utnyttelse av ubebygd areal  

 atkomst for gående og bevegelseshemmede 

 parkeringsbehov med angitt areal inkl. sykkelparkering 

 manøvrering av større kjøretøy 

 plass for renovasjon  

 lekeplass 

 grunnforhold 

 håndtering av flomfare 

 

Bygging av gjerder etter byggesøknad er ikke meldingspliktig. 

 

 

2 Bebyggelse og anlegg. 

 

Områdene er delt i bebyggelse for sentrumsbebyggelse samt felles gårdsplass og 

uteoppholdsareal. 
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1. Område for sentrumsformål BS1-3 (1) 

 

Områdene BS1-3 skal nyttes til sentrumsformål, uten særskilte restriksjoner mht bruksformål. 

I område BS2-3 kan det spesielt anlegges scene/forsamlingslokale for kulturaktiviteter. Her 

kan det tillates uteservering. Nødvendige innretninger for dette kan anlegges. 

 

      

1a. Utnyttelse (1) 

Da områdene for sentrumsformål omfatter hele bygningskropper er utnyttelsen satt i 

%BYA=100%. Byggevolumet blir da bestemt av maksimalt tillatt byggehøyde. 

 

 

1b. Byggehøyde (1) 

 

Bygninger kan kun oppføres med valgfri takform. Maksimal gesimshøyde for alle områdene 

BS1-3 er kote +87.  

 

På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles 

avfallsoppsamling. 

 

 

1c. Bebyggelsens utforming (1) 

 

Fasader i områdene BS1 skal utformes slik som den tradisjonelle stilen i området. I områdene 

BS2-3 kan det helhetlige uttrykket fravikes, men utformingen skal ikke virke arkitektonisk 

negativt på strøket bygget ligger i. 

 

 

1d. Parkering (4 og 7) 

 

Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  

 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 

bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. Parkering for 

forsamlingslokaler/kulturaktiviteter kan skje utenfor planområdet. 

 

Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer. Disse kan være i bodene. 

 

 

2. Uteoppholdsareal 

 

2. Formål (1) 

 

Område BUT1 skal nyttes til oppholdsareal tilknyttet BS3.  

 

2a. Utforming/bruk (4) 

 

Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes. Det kan møbleres med utemøbler. 
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3. Fellesgårdsplass 

 

3. Formål (1) 

 

Område BGP1 skal nyttes til felles parkering, manøvrering av kjøretøy inntil lastebils lengde 

samt atkomst til byggene. Det kan også anlegges uteområder for lek/opphold. 

 

3a. Utforming/bruk (4) 

 

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og 

dokumenteres ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  

 

Universell utforming skal legges til grunn for utforming. 

 

 

§2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

  

§2.1  Fellesbestemmelser 

 

1. Vegstandard (4) 

 

Vegenes standard skal tilpasses bevegelseshemmede i hht. TEK § 10-2. 

 

 

§2.2  Fortau 

 

1. Formål  

 

Fortau SF1 skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

 

§2.3  Gatetun 

 

1. Formål  

 

Gatetun SGT1-2 skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

Område SGT1 under bygget ved område BS3 skal utformes slik at det kan driftes med 

kjøretøy. 

 

Område SGT2 skal kunne benyttes som atkomstområde for bil til/fra BGP1. 

 

 

 

§2.4 Annen veggrunn-grøntareal 

 

1. Formål  

 

Område SVG1 skal beplantes med gress og/eller lav vegetasjon.  
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§3 HENSYNSSONER 

  

§3.1 Faresone flom 

 

I område H3201_1 skal bygg og anlegg dimensjoneres og utformes slik at de kan tåle en flom 

inntil kote 79, uten at de tar varig skade. 

 

 

§4 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4) 

 

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både 

offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det, 

utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

 

§5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

  

1. Rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10. 

 

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som eventuelt skal overtas av 

kommunen, er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   

 

3. Private trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for bygg 

kan gis.  

 

4. Felles uteoppholdsareal skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før brukstillatelse 

kan gis. 

 

 

5. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok 

parkeringsplasser til øvrig eksisterende bebyggelse. 
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1 BAKGRUNN 

 

Bakgrunnen for planen er et ønske om å etablere en showscene i Hønefoss. De som står bak 

idéen er To Be Announced Arrangementer AS.  Dette selskapet står bak arrangementer som 

Hønefossrevyen, Jailhouse rock, Rockefroskene, og O`jul med din glede. Det andre er 

selskapet Hønefoss Lyd AS, som leverer lyd- og lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt.                                                                       

Det er disse to selskapene, som sammen med investorer, skal bygge ut og drifte stedet. Eiere av 

Strandgata 1, gnr.317, bnr.298 er Petter og Erik Stokke. 

Idéen om å utvikle/bygge ut Strandgata 1 mot fossen og elva kom da eierne så hvor flott 

området ble etter at Pottemakerbakken ble ferdig rustet opp. I forbindelse med Nordre torv, 

Pottemakerbakken, Nordre park, Glatved Brygge, og den nye gangbrua fra sørsiden, vil 

eiendommen Strandgaten 1, når all utbygging/rehabilitering er på plass, ha en unik plassering 

for en showscene og kunne få et riktig restaurantkonsept. Tilgjengeligheten blir optimal. 

Nærheten til Fossen og elva vil også være med på å gjøre dette til en spektakulær plass i byen. 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært planfaglig rådgiver. Arkitektkontoret Stein 

Halvorsen AS har skissert ny bebyggelse. 

 

 

Hønefoss, 8.7.2015 

 

Bjørn Leifsen 
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2 PROSESS 

 

Etter at det ble avholdt orienterende møter, ble saken sendt på forhåndshøring til sentrale 

høringsinstanser 02.7.2014. Den ga stort sett bare positive signaler. Søknad om oppstart ble 

så sendt 18.9.2014., og etter oppstartsmøte 06.11.2014 ble planarbeidet varslet av 

Ringerike kommune 10.12.2014.  

 

Etter et presentasjonsmøte av nye bygningsskisser 28.4.2015 så en at det først varslede 

området kunne bli for lite. Det er derfor sendt ut et tilleggsvarsel for områdene frem til 

Strandgata, over gangvegen mot elva og litt av naboeiendommen i øst (Lys og Kraft AS). 

 

Det har også vært kontakt med naboene mht utbygging og vegvesenet spesielt mht 

atkomstforhold. 

 

Innkomne innspill til forhåndshøring og varsel om oppstart av regulering er gjengitt og 

kommentert i eget notat som følger denne saken. 

 

Planforslaget her er laget på basis av de presenterte ideer og innkomne innspill. 

 

3 DAGENS SITUASJON 

3.1  Beliggenhet 

 

Planområdet omfatter de private eiendommene med g.nr/b.nr. 317/298 og 317/301, de 

kommunale eiendommene 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 3045/1.  
 

Grensen for utvidet varselområdet er vist nedenfor.  
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Ortofoto: 

 

 

Strandgata 1a og b leies i dag ut til både næringsvirksomhet og boliger.  I tillegg finnes det en 

låve på eiendommen, som ikke er i bruk i dag. Dette på grunn av at den er i en veldig dårlig 

forfatning. Den dårlige forfatningen er også erkjent av Buskerud Fylkeskommune etter at vi i 

fellesskap har befart det og som kommer frem i fylkeskommunens innspill til 

forhåndshøringen. 

Bygningene sett fra brua: 
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3.2  Planstatus 

3.2.1 Gjeldende planer 

 

Kommuneplanen viser tomta som en del av senterområde med markering «andre 

restriksjoner», som i dette tilfellet er at det er i et strøk med kulturhistorisk verneverdi. 

 

Gjeldende reguleringsplan er fra 1985 med siste endring i 1990, og viser området som 

forretningsområde med spesialområde antikvarisk, kulturell verdi: 

 

 
 

4 REGULERINGSPLANFORSLAGET. 

4.1.1 Tiltaket. 

 

Det vil bli søkt om å rive denne for å gjøre plass til et nybygg, som skal romme 

scene/sal/foajé/barer og garderober. Det er tenkt at dette nybygget skal fungere sammen med 

underetasjen i Strandgata 1b som tidligere var et bakeri, men som nå skal bli restaurant. For å 

utnytte utearealene mot fossen og elva vil bli vurdert uteservering og cafévirksomhet i dette 

området.  

Planen vil være et bidrag til å få mer liv i Hønefoss sentrum. Nordre torv har fra før kafeer og 

forretninger. Ny gang-/sykkelvegbru til Tippen gjør beliggenheten sentral. Tiltaket bør derfor 

passe bra her.  

På neste side er vist foreløpige illustrasjoner om hvordan et bygg kan bli seende ut. Planen er 

ikke gjort formelt bindende til dette bygningsmessige uttrykket, da det kan tenkes bli noe 

endret, men tar i seg de krav til høyder, volumer og uttrykk illustrasjonene krever. Om 

planbehandlingen forløper uten store overraskelser vurderer en å byggemelde tiltaket i 

sluttbehandlingen, slik at rammetillatelse kan gis rett etter at planen blir sluttbehandlet av 

kommunestyret. Planloven åpner for en slik metode. 
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4.2  Bebyggelse 

 
Nytt bygg er ikke prosjektert ennå. En ønsker å stå noe fritt mht utforming og nøyaktig 

innhold. Men planforslaget legger opp til å kunne bygge et spesielt bygg, med skråstilt 

bygningskropp som går et lite stykke over eksiterende gangveg. Det vil dekke de delene av 

tomta der det i dag er uteområder og det eldre laftede huset.  

 

Det er også lagt inn i planen at en kan benytte arealer på naboens ubebygde tomt (gnr 

317/301).  

 

Gangarealene ved dagens gangveg bør utvides noe mot elva slik at høye driftskjøretøy kan 

komme utenom bygget og dets konstruksjoner. 

 

Skisser på hva som kan tenkes bygd er vist her. (Stein Halvorsen Arkitekter AS). Det skal 

presiseres at det ikke er lagt ned mye arbeid å gjøre skissene størrelsesmessig nøyaktige. 

 

Foto av modell: 
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Illustrasjoner: 
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4.3 Sol/skygge. 

 

Høyden til det nye bygget kan bli ca omtrent det samme som bygget ved siden av 

(Strandgata 1B), eller noe høyere. Bygget Strandgata 1A har litt større høyde enn 1B, slik 

at det nye bygget ikke vil særlig høyere enn det.  

 

Det nye bygget blir liggende slik at potensiell skygge vil kunne bli tidlig morgen for 

Strandgata 1B og midt på dagen for Strandgata 1A. Med fra midt på dagen og utover 

kvelden vil det kun skygge for forretningsbygget i Strandgata 3, dvs naboen. Der er det 

ingen leiligheter. 

 

Virkningen mht sol/skygge er ikke dokumentert i og med at bygget ikke er bestemt, men 

vinkelen mellom sola og nevnte nybygg tilsier at en ikke vil skygge for leiligheter eller 

uteområdene etter tiden midt på dagen. 

 

4.4 Plankartet 

 

Nedenfor og i vedlegg er planforslaget vist. Pga at bygget er tenkt løftet over gangvegen langs 

elva, vil en få et plankart i to plan der. Øvre del blir for bygget og under dette, på bakkeplan, 

blir det gatetun som naboarealene. Den øvre delen med byggeformål sentrumsformål er vist 

som tilleggsplankart. 

 

 
 

 

4.5 Utnyttelse og høyder. 

 

Planen deler opp området i bygg og andre uteområder/gårdsplass, i tillegg til gangarealer. 

Utnyttelsesgradene er derfor satt til % BYA=100%.  
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Maksimal byggehøyde er satt til kote +87, med valgfri takform. Dagens bygg har 

mønehøyder på kote 85,0 og 86,4. (Hhv 1B og 1A). 

 

4.6 Formål. 

 

Planen inneholder formålet sentrumsformål for alle bygg, også det nye med showscene. 

Dette fordi en ønsker stor grad av fleksibilitet også på lang sikt. Øvrige arealer er 

gårdsplass og uteoppholdsareal på tomta til gnr 317/301 (Lys og Kraft). Pottemakerbakken 

og gangsykkelvegen er planlagt til gatetun, der det også kan tillates aktiviteter i tilknytning 

til showscenen og restaurantdrift. For øvrig er det fortau langs Strandgata og annet 

vegareal grøntareal på nedsiden av gangvegen/gatetunet ned mot elva. 

 

4.7 Arealbruk. 

 

Arealbruken fordeler seg slik som vist nedenfor: 

 

 

Formål: Areal i daa 

PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 

Sentrumsformål 1.387 

Uteoppholdsareal 0.191 

Felles gårdsplass 0.388 

PBL. § 12-5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og infrastruktur  

Fortau 0.067 

Gatetun 1.095 

Annen veggrunn-grøntareal 0.038 

SUM 3.166 

 

Planområdets areal er på 3.109 m
2
, men over deler av gatetunet/gangvegen kan bygget stikke ut, slik at 

samlede planarealer overstiger arealene for planens yttergrenser. 

 

4.8 Topografi. 

 

Tomta er skrånende ned mot gang-/sykkelvegen og elva. Arealene i gårdsplassen er nokså 

flate med litt helling. Atkomstene er relativt flate/slake. 
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5 KONSEKVENSER 

5.1  Hensynet til annen kulturvirksomhet i Ringerike kommune 

 

Ringeriksregionen har et flott kultursenter, derfor er det er viktig å presisere at dette prosjektet 

ikke skal direkte konkurrere med dette. Dette prosjektet vil ikke være berettiget til økonomisk 

støtte fra kommune, fylke og stat slik som kultursenteret er, så man vil ikke etablere noen 

konkurransesituasjon på dette området. Målet er at tiltaket kan berike kulturlivet i 

Ringeriksregionen. 

 

5.2 Trafikk. 

 
Det er tenkt at mye av publikums adgang skal skje i front mot elva, via gang-/sykkelvegbrua 

og gangvegnettet i byen.  

 

Hovedaktiviteten for et slikt konsept vil foregå i all hovedsak etter kl.16:00 og utover kvelden. 

Det er stor parkeringskapasitet på Tippen/Stormarkedet/ sentrumskvartalet på søndre side, i 

Torggt (v/Leiv Vidar) og ved Hønefoss skole på Nordre side. Det legges derfor ikke opp til 

publikumsparkering på egen eiendom. 

 

All varelevering vil skje i fra Strandgata. Det er mulighet for å kjøre inn i bakgård med 

laste/varebiler, samt at man kan svinge inn ved siden av Peppes for av-/pålessing. Utkjøring vil 

da mest hensiktsmessig skjer via de øvre delene av Pottemakerbakken 

 

En kan også velge å kjøre inn Pottemakerbakken og ut via Strandgata. Planen sikrer at biler 

med lastebils lengde skal kunne manøvrere seg i gårdsrommet også etter at nytt bygg er 

oppført. 

 

5.2.1 Mengder 

 

Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) i 2014 forbi dette planområdet for Fv35. 

Fremskrevet i 10 år blir tallene som vist under. Tallene for Hammerbrogate er anslått. Det 

samme er de respektive makstimetallene: 

 
Gate ÅDT kjt/d Andel tunge kjt Fartsgrense km/t Anslått makstime kjt/t 

Hønefoss bru 25 000 10% 40  3 350 

Strandgata 11 800 10% 40 1 600 

Torvgata 10 200 10% 40 1 350 

Hammerbrogate 3 100 5% 40 420 

 

 

Prosjektet inneholder showscene, kafe og tilhørende funksjoner tilknyttet dette. Tilskuere 

og besøkende forutsettes å ta seg frem uten at de kan parkere på tomta. (Det er det ikke 

plass til). I gårdsrommet er det i dag parkeringsplasser for seks leiligheter samt av- og 

pålastingsplasser for næringsvirksomhetene i byggene. Det er en forretning og driftslokaler 

til Hønefoss Lyd AS. Disses behov må ivaretas sammen med den nye virksomheten til 

showscenen.  
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Trafikken som skal løses i planen blir da ivaretakelse av de øvriges virksomheters 

parkeringsbehov, atkomst og manøvreringsmuligheter for varetransport for disse og til den 

nye virksomheten, og spesielt atkomst for bevegelseshemmede til showscenen.  

 

Nyskapt trafikk vil bli begrenset i antall, og varetransportbehovet blir i prinsippet ikke 

annerledes enn det en har i dag.  

 

Nedenfor har en gjort anslag av mengder av trafikk til/fra området i dag og i fremtiden, 

fordelt over døgnet. 

 

 

Type trafikk I dag kjt/d Fremtidig kjt/d Kl. Oppstillingsplasser 

Beboere 12 12 07-08, 16-17 4-6 

Varelevering  2-3 5-6 07-17 1 

HC-transport 0 2-3 17-23 1 

 

Med så små trafikkmengder i dette prosjektet, så vil planen i liten grad endre 

trafikkmengdene i og atkomstforholdene til Hønengata. Det vil derfor være avviklingen i 

atkomsten samt de sikkerhetsmessige forhold som vil være sentralt mht trafikk. 

 

 

5.2.2 Atkomst. 

 

I dag har området atkomster til Strandgata på to steder, via Pottemakerbakken og midt i 

Strandgata, som er enveiskjørt. Se på ortofoto nedenfor. 

 

 
 

Det benyttes altså inn- og utkjøring i to retninger med transport av varer gjennom de 

tilgjengelige manøvreringsarealene i gårdsrommet. Som i bygårder kan dette tidvis bli 

trangt, og med lange kjøretøy så vil en noen ganger måtte parkere i gata og ta varene inn 

og ut vha traller.  
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Her er vist bilder (Google map) av atkomstene via Strandgata og Pottermakerbakken.  

 

Fra Strandgata: 

 
 

Fra Pottemakerbakken (som har fått andre dekker etter at bildene ble tatt): 
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I Strandgata er det parkerings-/stoppmuligheter på motsatt side. Dette er mulig da den som 

nevnt er enveiskjørt. 

 

Endringene vil være at en får et bygg til som går lenger inn mot gårdsrommet, der det i dag 

er hage/uteoppholdsarealer. Det vil ha behov for innganger for varelevering, personale og 

besøkende som er bevegelseshemmede, og må ikke redusere antall parkeringsplasser eller 

manøvreringsarealene som en har i dag. 

 

På neste side er en situasjonsplan for planen vist. 

 

 
 

 

Tiltaket vil heller ikke gi større problemer med avviklingen eller trafikksikkerheten i 

Strandgata. Det skyldes de små trafikkmengdene tiltaket vil skape, samt at punktene der 

avkjøringene er, er på en ordinær strekning i Hønengata der det er god avstand til andre 

avkjøringer, og det ikke f.eks er ekstra svingefelt som ev måtte bli krysset. 

 

Tiltaket vil selvsagt heller ikke gi behov for svingefelt eller gi behov for å endre på 

siktforholdene på stedet. 
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5.2.3 Parkering 

 

I dag er det ca 8 parkeringsplasser inne i gårdsrommet. Disse benyttes av beboere og 

ansatte i bedriftene i byggene. Det tilsvarer 1 parkeringsplass pr leilighet og 2 til ansatte. 

Disse vil bestå i sin helhet da nybygget ikke vil beslaglegge disse arealene eller blokkere 

for bruken av dem. Som foran nevnt vil det ikke bli etablert nye parkeringsplasser inne i 

gårdsrommet. Det er det heller ikke plass til. 

 

Parkering for besøkende vil måtte bli på tilgjengelige plasser i områdene rundt Strandgata 

1. I dag er det rikelig av det i rimelig nærhet, f.eks på Nordre Torv, Tippen, 

Sentrumskvartalet og en del i gatenettet. Det legges ikke opp til at tiltakshavere skal kjøpe 

seg inn i spesielle parkeringsanlegg. Den sentrale beliggenheten gjør at mange besøkende 

også vil ha gangavstand til showscenen og restauranten. 

 

5.2.4 Kollektivtilbud 

 

Det er busstopp på Nordre Torv samt ved museet, dvs nær planområdet i begge 

kjøreretninger. Der går det ofte bybusser og andre regionale busser.  

 

Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En finner det derfor 

ingen grunn til å analysere temaet nærmere.  

 

5.2.5 Gående og syklende. 

 

Inntil Strandgata er det fortau og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg til i alle retninger 

så trygt en kan få det i et byområde. 

 

Inntil planområdet i sør er det gang-/sykkelveg som går langs elva samt ei egen bru over til 

Tippen. Dette er en meget sentral ferdselsåre for myke trafikanter i Hønefoss. 

 

5.3  Strøm, og vann- og avløpsnett 

 

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 

bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 

 

Det ligger fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til. Det blir satt krav 

til det i bestemmelsene. 

 

5.4  Barn- og unges interesser 

 

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 

og unge i nærmiljøet. 

 

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m
2
 pr bolig til felles lekeplass. Eksisterende 6 

boliger skulle derav hatt ca 150 m
2
 felles lekeplass. Her avsettes det ikke nye boliger. Det 
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vurderes å ha uteområder for boligene oppå taket til det nye bygget. Der blir det et større 

flatt tak som kan gjøres tilgjengelig for beboerne og andre. 

 

Av større felles oppholdsområder i nærområdet finnes det i områdene rundt museet.  

 

 

 

5.5  Universell utforming 

 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. Bl.a annet blir det krav til heis i scenebygget. Det legges spesielt til rette for at 

de med bevegelseshemninger kan komme inn fra gårdsrommet. 

 

5.6  Grunnforhold og flom 

 

Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart for overflaten «Fyllmasser», som er en 

betegnelse på masser som er påvirket av menneskelig aktivitet. Der er ikke markert leire eller 

kvikkleire her, og det er etter vår lokale kunnskap liten sjanse for å finne det. Områdene rundt 

er bebygd uten at det er oppdaget vanskeligheter, så grunnforholdene må derfor anses å være 

alminnelig gode. Forventelig er det heller ikke langt ned til fjell.  

Pga tenkelig ekstrem flom vil en måtte fundamentere et nytt bygg slik at masser ikke kan 

vaskes vekk eller påvirke stabiliteten ved en slik flom. Følgene av en eventuell flom vil måtte 

hensyntas i prosjekteringen, slik at bygget ikke får varige skader. Det er satt krav i 

bestemmelsene om at grunnforholdene skal undersøkes spesielt. 

Planområdet ligger ca 4 m over elvenivået og er derfor ikke spesielt flomutsatt. I helt ekstreme 

situasjoner kan en likevel ikke se bort ifra at dette, men det bør ikke forhindre bygging her. 

Flomkart basert på NVE er her vist. 
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Deler av tomta ligger i sonen for 100-årsflommen. Midtre og øvre deler ligger i 200-500-

årsflommer. Områdene opp til kote 70, dvs 200-årsflommen, er i plankartet merket som 

fareområde mht flom. 

 

5.7 Kulturminner 

 

Det gamle tømmerhuset vil måtte rives, men bygget er i en svært dårlig (farlig) forfatning, 

og har en oppsplittet og ufullstendig konstruksjon som er modifisert mange ganger over 

lang tid. Selv om en skulle ønske et vern/bevaring, så ville det bli en altfor utfordrende 

oppgave. Det ville heller ikke være økonomisk overkommelig for en privat eier å bevare 

bygget, da det ikke kan ha noen fornuftsmessig bruk med utgangspunkt i bevaring. Bygget 

står av den grunn også tomt i dag. Men en er åpen for å flytte bygget dersom noen ønsker å 

ta vare på det og at det får en god plassering i området ved elva. 

 

I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt 

tilbakemelding om at det ikke finnes automatisk fredede kulturminner her, men dersom det 

i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet slike, skal arbeid straks stanses og 

kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune varsles. 

 

5.8  Støy 

 
Det vil bli minimalt med støyplager fra dette prosjektet da det aller meste av 

musikk/underholdningsvirksomhet blir avviklet innendørs i lyddempede lokaler.  

 

Det legges ikke opp til utendørs høyttaleranlegg. 

 

Mht støy blir det altså egne krav til fasadedemping som blir viktig å løse. Disse kravene er 

basert på lydteknikk som ikke er knyttet opp til støyretningslinjene, da de ikke gjelder denne 
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type bruk og vil være langt strengere enn kravene til innestøynivå for slike rom med 

«støyfølsom bruk».  

 

En mulighet vil være at den nye bygningskroppen vil kunne forårsake refleksjon mot 

eksisterende leiligheter. Om dette blir tilfelle blir ikke mulig å forutse på dette stadium, da 

bygget ikke er prosjektert. Det settes derfor krav til slik analyse og dokumentasjon ved søknad 

om byggetillatelse. 

 

Det er derfor ikke gjort støyberegninger i denne planfasen. 

                                   

5.9 Luftforurensning. 

 

Retningslinjene for luftkvalitet i arealplanlegging fra MD, T-1520, gjelder etablering eller 

utvidelse av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i 

eksisterende eller planlagte områder. Med bebyggelse med slikt bruksformål menes 

helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt 

grønnstruktur. 

 

Dvs at gjeldende retningslinjer ikke gjelder i dette plantilfellet. Tiltaket produserer heller 

ikke luftforurensning.  

 

Mht luftinntak så anbefaler en at slike blir lagt lengst vekk og høyt over gatene. 
 

5.10 Biologisk mangfold. 

 

Området er i dag bebygde arealer og opparbeidde flater. Det er derfor ingen naturområder 

her. Tiltaket vil derfor ikke medføre negative konsekvenser for plante- og dyreliv, og 

kommentarer til naturmangfoldloven vil derfor ha liten mening for denne lille planen. 

 

 

6 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede 

hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende: 

 

Masseras/-skred 

 

Det skal bygges på ei tomt som er bratt der nytt bygg skal stå, så det er teoretisk mulig at 

masser kan rase ut. Imidlertid står det et bygg på tomta som er meget gammelt og det er 

synlig fjell i dagen der, så sjansene for at det skal oppstå fare her er svært liten. Det 

forutsettes selvsagt også at en ved slike byggeprosjekter som her gjøres grundige 

geotekniske analyser, både for eget bygg og mht nabobygg som vil grense helt inntil det 

nye bygget.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

Flom. Elv. 
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Det skal bygges på ei tomt som ligger nære Storelva, så det er teoretisk mulig at det kan bli 

en flom som når helt opptil bygget. Grunnmuren blir liggende ca 4 m over 

normalvannstanden her, så sjansene for at det skal oppstå fare her er svært liten. Nærmeste 

flomkart for elva viser at nybygg delvis blir liggende i sonen for 100-årsflommen og delvis 

i sonene for 200-500-årsflommer. 

 

Det forutsettes selvsagt også at en ved slike byggeprosjekter som her gjøres grundige 

geotekniske analyser, slik at bygget ikke tar større skade av en ekstrem flomsituasjon. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

Radon 

 

Området kan generelt være utsatt for radongass. I delvis permeable masser som her kan en 

ikke garantere at slik gass ikke kan forekomme.  

 

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette 

skal bli et problem blir svært liten.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

Kulturminne/-miljø. 

 

En har nøye vurdert å kunne verne påstående tømmerbygning på en eller annen måte. Men 

bygget er i svært dårlig bygningsteknisk forfatning (farlig), og passer ikke inn i det nye 

tiltaket. Både bygget i seg selv og miljøet det er en del av vil derfor bli påvirket av tiltaket. 

Mht det sistnevnte så vil et nytt bygg bli en helt ny stil, men ikke bygningene her består 

allerede av ulike stilarter.   

 

Endringene i de nyere tids kulturminner vil måtte bli store. Men kulturminnemyndighetene 

er innforstått med dette. 

 

Dersom det finnes eldre tid kulturminner som er automatisk fredede, så vil de måtte 

behandles på korrekt vis med stans i arbeidene og varsling av kulturminnemyndighetene. 

 

 

Ulykke i av-/påkjørsler. 

 

Tiltaket vil i svært liten grad forårsake økt trafikk i atkomstene. Men selv med litt økt 

trafikk fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden 

trafikkmengdene blir svært små anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall 

ulykker i atkomstene. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

Ulykke med gående/syklende. 
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Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt 

trafikk fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau 

langs kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke 

trafikanter. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

6.1 Konklusjon og anbefaling. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er 

mulig å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 

 



1 
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1. BAKGRUNN 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse 

ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 

planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

 

Denne saken gjelder en plan for Strandgata 1, der hovedformålet er å legge til rette for 

showscene og restaurant.  

 

Plankartet: 

 

 
 

 

For øvrig vises til planbeskrivelsen. 

 

2. METODE 

 

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap 

av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres 

som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne 

hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. 

Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko. 

 

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges 

tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så 

kommentert. 
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Kriterier. 

 

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene: 

 

Gradering av sannsynlighet: 

 

4. Svært sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år 

3. Sannsynlig:    Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 

2. Mindre sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 

1. Lite sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år. 

 

 

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser: 

 

1. Ufarlig:     Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp 

til 100 000kr 

2. En viss fare:  Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske 

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr. 

3. Kritisk:     Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader. 

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr. 

4. Farlig:     Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr. 

5. Katastrofalt:    Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser over 100 million kr. 

 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik 

tabell: 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 

 

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala 

(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1): 

 

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes  

Stor risiko. Tiltak nødvendig eller plan endres.   

Liten risiko. Tiltak kan vurderes  

Akseptabel risiko  
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3. ANALYSE 

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering. 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Ja  1  4  Skrå tomt. Sannsynligvis 
gode grunnforhold 

2. Snø-/isras Nei    Ikke bratt overfor 
området.  

3. Flomras Nei      Ingen vanntransport av 
betydning i planområdet. 

4. Flom. Innsjø, elv. Ja 1 4  Ligger 4m over vannet. 
Kan være flomutsatt i helt 
ekstreme situasjoner 

5. Radongass Ja   1   1  Mulig, men tiltak 
obligatorisk.  

Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt Nei      Ikke mer enn vanlig i 
området 

7. Nedbørutsatt Nei    Ikke mer enn vanlig i 
området 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nei    Ikke spesiell biotop 

9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen  

10. Verneområder Nei    Ingen kjente  

11. Vassdragsområder Nei    Nære, men berøres ikke. 

12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 

13. Kulturminne/-miljø Ja  4  1  Verneverdig bygg må 
rives. 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei    God avstand til bane 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke aktuelt 

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke aktuelt 

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ikke aktuelt 

18. Kraftforsyning Nei    Ikke aktuelt 

19. Vannforsyning, avløp Nei      Ikke aktuelt  

20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 

21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 

22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 

23. Rekreasjonsområde Nei      Alltid vært bebygd. 

24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke aktuelt 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

26. Permanent forurensning Nei    Ikke aktuelt 

27. Støv og støy; industri Nei    Ikke aktuelt 

28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei      Ikke bruk til støyømfintlige 
formål 

29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

30. Forurenset grunn Nei    Ikke aktuelt 

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

32. Høyspentlinje (stråling) Nei      Ingen linjer med kraftig 
strømføring inntil tomta. 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

34. Avfallsbehandling Nei    Ikke aktuelt 

35. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke aktuelt 

Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

37. Støy og støv fra trafikk Nei      For lite trafikk genereres 

38. Støy og støv fra andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods Nei    Ikke aktuelt 

42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei    Ikke aktuelt 

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 2  God sikt. Lav hastighet. 

44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4  I gatenettet. Lite 
sannsynlig 

45. Andre ulykkespunkter Nei    Ikke aktuelt 

Andre forhold 

46. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål 

Nei    Ikke aktuelt 

47. Er det potensiell sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

Nei    Ikke aktuelt 

 

48. Regulerte vannmagasiner 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Nei    Ikke aktuelt 

49. Naturlige terrengformasjoner 
med spesiell fare (stup etc.) 
 

Nei        Ikke aktuelt 

50. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ikke aktuelt 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    Ingen spesielle farer 
utover alminnelig fare ved 
slik virksomhet. 

52. Skolebarn ferdes 
gjennom/langs planområdet 

Nei    Kun langs med området. 
Lave hastigheter. 
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3.2. Samlet risikovurdering. 

 

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er 

kommentert i neste punkt. 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig 13     

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig 5 43  1, 4, 44  

 

 

3.3. VURDERINGER. 

 

1. Masseras/-skred 

 

Det skal bygges på ei tomt som er bratt der nytt bygg skal stå, så det er teoretisk mulig at 

masser kan rase ut. Imidlertid står det et bygg på tomta som er meget gammelt og det er synlig 

fjell i dagen der, så sjansene for at det skal oppstå fare her er svært liten. Det forutsettes 

selvsagt også at en ved slike byggeprosjekter som her gjøres grundige geotekniske analyser, 

både for eget bygg og mht nabobygg som vil grense helt inntil det nye bygget.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

4. Flom. Elv. 

 

Det skal bygges på ei tomt som ligger nære Storelva, så det er teoretisk mulig at det kan bli en 

flom som når helt opptil bygget. Grunnmuren blir liggende ca 4 m over normalvannstanden her, 

så sjansene for at det skal oppstå fare her er svært liten. Nærmeste flomkart for elva viser at 

nybygg delvis blir liggende i sonen for 100-årsflommen og delvis i sonene for 200-500-

årsflommer. 

 

Det forutsettes selvsagt også at en ved slike byggeprosjekter som her gjøres grundige 

geotekniske analyser, slik at bygget ikke tar større skade av en ekstrem flomsituasjon. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

5. Radon 

 

Området kan generelt være utsatt for radongass. I delvis permeable masser som her kan en ikke 

garantere at slik gass ikke kan forekomme.  

 

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal 

bli et problem blir svært liten.  
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Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

13. Kulturminne/-miljø. 

 

En har nøye vurdert å kunne verne påstående tømmerbygning på en eller annen måte. Men 

bygget er i svært dårlig bygningsteknisk forfatning (farlig), og passer ikke inn i det nye tiltaket. 

Både bygget i seg selv og miljøet det er en del av vil derfor bli påvirket av tiltaket. Mht det 

sistnevnte så vil et nytt bygg bli en helt ny stil, men ikke bygningene her består allerede av 

ulike stilarter.   

 

Endringene i de nyere tids kulturminner vil måtte bli store. Men kulturminnemyndighetene er 

innforstått med dette. 

 

Dersom det finnes eldre tid kulturminner som er automatisk fredede, så vil de måtte behandles 

på korrekt vis med stans i arbeidene og varsling av kulturminnemyndighetene. 

 

 

43. Ulykke i av-/påkjørsler. 

 

Tiltaket vil i svært liten grad forårsake økt trafikk i atkomstene. Men selv med litt økt trafikk 

fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden trafikkmengdene blir svært 

små anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker i atkomstene. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

44. Ulykke med gående/syklende. 

 

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra 

tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs 

kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig 

å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1183-18   Arkiv: PLN 398  

 

0605_398 STRANDGATA 1 -  SHOWSCENE OG RESTAURANT 

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED  DETALJREGULERING 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1. 

 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte 

på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny 

plan. Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for 

Strandgata 1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende 

temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

 

 

 

Sammendrag 
 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har på vegner av grunneier og initiativtager Erik og Petter 

Stokke samt To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS, søkt om oppstart for 

detaljregulering for eiendom gnr. 317/298 med henblikk på å la oppføre showscene med 

restaurant. Den nye showscenen skal bli et samlingssted for de evenement som gjennom 

sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Scenen vil kunne 

være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt og det fremgår fra initiativtagere at 

tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.  

 

Saken har vært ute på en forhåndshøring til regionale og kommunale myndigheter mellom 

annen på grunn av tiltakenes beliggenhet som sentrumsnær og innenfor flomutsatt område. 

Høringen har også lagt vekt på følgene som tiltak vil ha for eksisterende bebyggelse på 

eiendommen; et eldre tømmerhus, det såkalte «Garveriet» trolig oppført siste kvartal 1800. 

Denne bygning må i følge forslagstiller fjernes dersom showscene skal kunne oppføres etter 

gjeldende planer. «Garveriet» er i Ringerike kommunes eget kulturminneregister registrert 

med høy verneverdi, og ligger i et område som er foreslått til spesialområde for bevaring. 

 

Det har ikke kommet opp noen forhold i forhåndsuttalelsene som tilsier at saken ikke kan 

føres videre, dermed åpner Rådmann for at saken kan behandles som oppstartssak. 

 



Bakgrunn 
 

Ringerike kommune har mottatt søknad om ny detaljregulering for eiendom gnr. 317/298, 

for å kunne etablere ny showscene og restaurant i Hønefoss. Forslagstiller for planen er 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. De som har utviklet ideen er To Be Announced AS og 

Hønefoss Lyd AS, disse to selskapene skal sammen med investorer bygge ut og drifte stedet.  

 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle området Strandgata 1, som har en sentral plassering 

i nær tilknytning til Gladtvet brygge, Nordre torv, Pottemakerbakken, Nordre Park samt den 

nye gangbrua fra sørsiden. Tiltaket vil gi sentrale evenement i Hønefoss, et stabilt 

tilholdssted der det i tillegg vil kunne genereres nye arbeidsplasser innenfor kulturbasert 

næring og restaurantfag. 

 

Kommunen mener at de foreløpige utredninger og skisser i saken, innsendt av forslagstiller 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, er tilstrekkelig på dette stadiet i planprosessen. I tillegg har 

saken vært ute på en forhåndshøring hos regionale og kommunale myndigheter, og det har 

heller ikke her kommet opp noen forhold som tilsier at saken ikke kan føres videre, se 

vedlegg med kommentarer fra forslagstiller. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Idéutviklerne og forslagstiller har gjennom mye forarbeid og kontakt med kulturinstitusjoner i 

Ringerike kommune kommet frem til at det er behov for et samlingssted for de evenement som 

gjennom sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Nå 

ønskes det å få en stabil drift der arrangementene kan flyttes innomhus. Scenen vil da også 

kunne være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt, og det fremgår fra initiativtagere 

at tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.  

 

Eiendommen eies av Erik og Petter Stokke. Og det er i dag to større næringsbygninger, samt et 

eldre tømmerhus på eiendommen. Eiendommens bebyggelse utgjør i dag i underkant av 30 % av 

oppgitt areal.  

 

Tømmerhuset på eiendommen er fra omkring 4. kvartal 1800. Dette bygget har høy verneverdi 

og området er foreslått som spesialområde bevaring. Det planlegges riving av eksisterende 

tømmerbygg for å kunne la oppføre ny showscene med tilliggende restaurant. 

Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune (BFK) og Fortidsminneforeningen er 

informert om saken og har kommet med innspill. BFK ser at den ønskede bevaringen av 

eksisterende tømmerhus er en utfordring som følge av at bygningen er i svært dårlig forfatning. 

Forslagstiller og prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS meddeler at dersom den 

omsøkte showscenen skal realiseres må eksisterende tømmerbygning, som går under navnet 

«Garveriet», fjernes. Ringerike kommune vil videre i planprosessen kreve en grundig utredning 

om hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode 

oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et 

minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte.  

  

Prosjektet til ikke komme i konflikt med eksisterende opparbeidet kommunal gangsti.  

Prosjektet Showscenen er prosjektert til å skulle oppføres i nabogrense mot øst; grunneier på 

eiendom gnr. 317/301 skal i følge forslagstiller stille seg positiv til tiltaket og skal ikke ha 

motsetninger mot overskridelse av tillatt avstand til nabogrense. Dette skal dokumenteres og 

sikres i en fremtidig byggesak.  



 

Prosjektet skal tilpasses alle krav til universell utforming, både utvendig og innvendig. Viktig å 

ta hensyn til at alle skal kunne delta – uavhengig av funksjonsnivå. Forslagstiller skal i en 

fremtidig planbeskrivelse sikre en god og trygg adkomst, og en utforming av de fysiske 

omgivelsene som bidrar til tilgjengelighet for alle. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
  
Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07, 

avsatt til Senterområde – nåværende.  

 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 64, kvartal 55. Aktuelt område er her regulert til 

forretning/kontor, avsatt til spesialområde med antikvarisk, kulturell verdi.  



 Grønn plakat; deler av området er angitt som område med meget stor verdi, dette må ses 

til ved utforming av området ned mot elva.  

 Kommunedelplan for gående og syklende. Gang og sykkelsti i utbyggingsområde skal 

sikres.  

 Energi- og klimaplan. Prosjektet skal utredes i tråd med gjeldende plan.  

 Konsesjonsområde for fjernvarme. Fjernvarme er tilknyttet og skal benyttes til 

prosjektet. 

 Parkeringsforskriften. Det må gjøres en utredning omkring sikring av tilstrekkelig 

parkering. Forslagstiller og grunneier meddeler at deres tilbud i stor grad tiltrekker seg 

publikum som har tradisjon for å løse parkeringsproblematikken på en god måte; mange 

gående og syklende. Besøkende kan parkere på betalingsplasser i sentrum og benytte seg 

av gangbro, dersom man kommer fra sørsiden. Det vil likevel være behov for sikring av 

noe parkering for m.a. ansatte og personer med nedsatt bevegelseshemming; handicap-

parkering bør utredes.  

 Formingsveileder for Ringerike er ikke vedtatt. Ringerike kommune vil likevel ta 

særskilt hensyn til estetikk i denne saken. Bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende 

bebyggelse i området. 

 

 

Juridiske forhold  

 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 

skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 

en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Utredningstema 
  

 

 Trafikk. Trafikksikkerhet for myke trafikanter, gang/ sykkelvei. Varetransport. Adgang 

for personer med bevegelseshemming, mulighet for parkering innenfor planområde.  



 Støy. Tiltaket vil i den store sammenheng bli en forbedring med hensyn til i evenement 

som skal arrangeres i den nye bygningen. Arrangementene som skal flyttes inn i den nye 

bygningen har i stor grad, frem til i dag, foregått på utescener. Både miljørettet helsevern 

samt  

 Fylkesmannen har påpekt forhold omkring støy, men stiller seg positive til tiltaket. Det 

skal likevel gjøres en grundig utredning omkring støy.  

 Risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 Vann og avløp. Vann til sprinkelanlegg må sikres. Det kreves/trengs to inntak når 

sprinkelanlegg skal benyttes.  

 Lokal overvannshåndtering.  

 Skredfare: Det må leies geoteknisk ekspertise som vurderer hva det er behov for 

grunnboringer og utredninger.  

 Flomfare: Det skal vises til flomsonekartlegging. Det skal foreligger en grundig 

beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med flom. 

Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra 

fremtidig store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei 

mm.  

 Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

 Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon (Bevare, fjerne, tilpasse, ny?)  

 Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett)  

 Radon  

 Forurensning i grunnen, hva har vært av virksomhet på eiendommen tidligere?  

 Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss/ Hønefoss som bysentrum?  

 Utearealer.  

 Sol/skyggeanalyse.  

 Universell utforming.  

 Hensynssoner. Temautredning for kulturminner er på trappene, og skal innarbeides i 

revidert kommuneplan i 2015. Dette er særs viktig i samband med utforming av ny 

bebyggelse som skal ta hensyn til eksisterende tilgrensende bebyggelse og Nordre Torv 

som helhet.  

 Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye konflikter?  

 

 

Økonomiske forhold 

 
Kommunen skal ikke bekoste utredninger i samband med den foreliggende søknad om 

detaljregulering. 

 

Det må lages en avtale som sikrer at To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS står 

ansvarlig for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til 

planbeskrivelsen. 
  

 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag til vedtak: 

 



1. Ringerike kommune vedtar ikke oppstart av 0605_398 detaljregulering for 

Strandgata 1 nå. 

 

2. Ringerike kommune vedtar ikke å legge søknad om oppstart av regulering for 

Strandgata 1, datert 18.09.14 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

En detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, og eventuelt etter krav 

fastsatt i en vedtatt områderegulering. Kommuneplanen har avsatt området til Senterområde 

– Nåværende. Omsøkt plan er i tråd med gjeldende kommuneplan. Rådmann kan ikke se at 

tiltakene er i konflikt med de overordnede reguleringsmessige forhold ved eiendommen. 

 

Planens avgrensning vises på vedlagt kart. 

 

Verneverdig bebyggelse 

Eksisterende tømmerbygning på gnr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. Gjeldende 

kvartalsplan har avsatt området, med dets bebyggelse, til Spesialområde med antikvarisk og 

kulturell verdi. Prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en 

tilstandsvurdering av tømmerbygget at denne er i svært dårlig forfatning, og at denne må 

fjernes dersom prosjektet showscene skal realiseres. Utviklingsavdelingen i Buskerud 

Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og meddeler der at de er klar over at bygningen 

er i dårlig stand. De ønsker primært at tømmerbygningen blir restaurert og får en ny bruk. 

 

I samtale med forslagstiller og ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser 

Rådmann at bygningens tilstand er svært dårlig og dette satt i sammenheng med prosjektert 

bebyggelse ser Rådmann at det er vanskelig å la den vernede bebyggelsen bestå, dersom 

showscenen skal oppføres. Det bes utover det om at det gjøres en grundig utredning om 

hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode 

oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et 

minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte. 

 

I tillegg kreves det fra Ringerike kommunes side en helhetlig og god vurdering av nye 

elementer oppimot eksisterende bebyggelse, Strandgata 1b. Eksisterende bygning, som vil 

ligge like øst for ny showscene, ble oppført rett etter 1900 som bakeri og har i Ringerike 

kommunes kulturminneregister status som bygning med høy verneverdi. Det er dermed 

svært viktig å ta nødvendige hensyn ved integrering og bruk av denne, samt hensyn ved 

utforming av ny, inntil liggende bebyggelse.  

 

Flom- og skredfare 

Planområdet ligger ca. 4 meter over elvenivå. Gjeldende flomsonekart viser at område der 

ny bebyggelse skal oppføres ligger innenfor både 100 og 200 årsflom. Det skal foreligge en 

grundig beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med 

flom. Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra 

fremtidig store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei 

mm.  

 



NVE har i sin forhåndsuttalelse også påpekt at det må gjøres grunnundersøkelser som 

avdekker forekomster av leire i grunn. Dette er et krav som stilles og som må klareres i 

samband med planbeskrivelse. 

 

Eksisterende grøntstruktur / Idrett og friluftsliv 

Omsøkt detaljregulering anses ikke å være i konflikt med målet i Ringerike kommune sin 

Grønn plakat. Omsøkte tiltak anses ikke å være i konflikt med andre idrett- eller 

friluftsinteresser. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

God adkomst for ansatte samt sikker adkomst for brann- og redning og vareleveranse skal 

sikres og beskrives i planbeskrivelse. Parkering og adkomst for besøkende og ansatte med 

bevegelseshemming, samt særskilt hensyn til myke trafikanter, skal utredes i samband med 

den videre planprosess. Forslagstiller har vist til løsninger for varetransport samt brann- og 

redning. Eiendommen ligger strategiske til med hensyn til den nye kommunale gang- og 

sykkeltrase og gangbro ved Hønefoss bro, adkomst for myke trafikanter er dermed godt 

ivaretatt. 

 

Forhold knyttet til teknisk infrastruktur, bland annet vann og avløp, overvann, og brannvann 

må avklares i prosessen.  

 

Støy 

Showscenen etableres i hovedsak for å kunne ha en permanent scene for arrangement som 

tidligere har foregått ute i det offentlige byrom. Forslagstiller mener at tiltaket vil forbedre 

forholdene til lydforurensning for byens innbyggere. Bebyggelsen skal sikres tilstrekkelig 

med hensyn til støy for tilgrensende eiendommer og nærområdet til den nye scenen. 

Uteservering skal i følge initiativtakerne ikke overgå tillatt støynivå. Miljørettet helsevern 

samt Fylkesmannen har påpekt i sine forhåndshøringer at disse krav skal sikres.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen har vurdert det helhetlige bilde av de omsøkte tiltak i detaljregulering for 

Strandgata 1. Prosjektet er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet 

inn i den nye showscenen er svært populære og gode besøkstall tilsier at prosjektet vil kunne 

fremme kulturlivet i byen med en annen dimensjon. Prosjektets utfordringer ligger i 

hovedsak omkring hensyn til eksisterende bebyggelse og til flom- og skredproblematikk. 

Disse forhold skal grundig utredes av forslagstiller i samband med en evt. fremtidig 

planbeskrivelse. Rådmannens vurdering av de foreliggende utredninger tilsier at en 

detaljregulering kan startes. 

 

Vedlegg 
Planavgrensningskart 

Søknad om oppstart av detaljregulering, datert 18.09.14 

Kommentarer til uttalelser fra forhåndshøring, datert 18.09.14 

 

Lenker 
 



Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1183-22  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 214/14 

 

Politisk oppstart Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1. 

 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte på 

å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. 

Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Strandgata 

1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende 

temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

 

4. Hovedkomiteen (HMA)  ber tiltakshaver vurdere muligheter for å flytte hele eller 

deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen - eller om noe av det 

gamle tømmeret kan anvendes i et prosjekt et sted ved Fosseområdet som kulturminne 

om det store omfanget av laftebygninger (boliger, møller, sager osv) som har eksistert 

i tilknytning til Fossen og nedre del av Begna. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

  

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1. 

 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte på 

å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. 

Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Strandgata 

1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende 

temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

 

4. Hovedkomiteen (HMA)  ber tiltakshaver vurdere muligheter for å flytte hele eller 

deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen - eller om noe av det 

gamle tømmeret kan anvendes i et prosjekt et sted ved Fosseområdet som kulturminne 

om det store omfanget av laftebygninger (boliger, møller, sager osv) som har eksistert 

i tilknytning til Fossen og nedre del av Begna. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 



 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 

















 
Statens vegvesen

Ringerike kommune
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Saksbehandlerfinnvalgsnr:

KnutGrande- 90213342
Behandlendeenhet:

Region sor

Vår referanse:

2014/082735-005

Deres referanse:

14/1 I33-24
14/1460-6

Vår dato:

15.01.2015

398 Strandgata 1 - showscene og restaurant - varsel om oppstart av
planarbeid

Det vises til brevav 10.12.2014, ogvårt svartil komniunenav 07.07.2014til forhåndshoring
til oppstartavplanarbeidene.

Statensvegvesenhar ingen merknadertil planarbeidet,utoveratvi forventer'at vårt
ansvarsområde,medsærligvektpå myke trafikanter,blir ivaretattviderei prosessen.

VegavrlelirigBuskerud
seksjonfor plan-og forvaltning
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Svarpavarsel lmopnntartav
planarbad

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Landsdekkenderegnskap

9815 Vadsø

Telefon:

Telefaks:

 



Vår dato: 11.08.2014

Vår referanse: 2014/4672

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 02.07.2014

Saksbehandler: Lise Økland

Innvalgstelefon: 32 26 68 04

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Uttalelse til forhåndshøring av reguleringsplan for ny showscene og 
restaurant i Strandgata 1 i Hønefoss i Ringerike kommune

Ringerike kommune har sendt på forhåndshøring en forespørsel om igangsetting av re-
guleringsplanarbeid for ny showscene og restaurant i Strandgata 1 i Hønefoss. Fylkes-
mannen ber om at forhold knyttet til klima og energi, landskap, naturmangfold, grønt-
struktur, barn og unge, vassdrag, støy og universell utforming blir vurdert og ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 2. juli 2014 angående forespørsel om igangsetting av reguleringsplan-
arbeid for ny showscene og restaurant i Strandgata 1 i Hønefoss, gnr. 317 bnr. 298 i Ringerike 
kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å regulere for ny Showscene og restaurant. Det skal oppføres 
et nybygg, og deler av eksisterende bebyggelse er tenkt revet. Mot elva og gangveien skal det 
legges til rette for uteservering.

I gjeldende reguleringsplan er området vist som forretningsområde med spesialområde anti-
kvarisk, kulturell verdi. I kommuneplanen er området avsatt til senterområde med restriksjo-
ner knyttet til kulturhistorisk verdi. 

Fylkesmannens kommentarer

Området ligger sentralt i Hønefoss og vi forutsetter at det er god tilgjengelighet til kollektiv-
transport. Det må legges vekt på trafikksikre forbindelser for gående og syklende. Vi viser til 
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Statlig planretnings-
linje for klima- og energiplanlegging og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at tilknytningsplikt til fjernvarmenettet inntrer ved at det 
bestemmes i plan at den skal inntre i henhold til PBL § 27-5. Det vil si at det er planen som 
iverksetter tilknytningsplikten. Fastsetting av tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet 
for fjernvarme innebærer bruk av en miljøvennlig energiløsning og bidrar til å sikre grunnla-
get for levere fjernvarme innenfor resten av konsesjonsområdet. Vi viser til Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g.
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Planområdet ligger sentralt og kan ha en viktig funksjon for bymessige kvaliteter og identitet. 
Det er kommunens ansvar å sørge for at ny bebyggelse gis en god estetisk utforming, både 
som enkeltbygg og i forhold til omkringliggende bebyggelse og bymiljø. I Nasjonale forvent-
ninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskaps-
hensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen. Vi viser for 
øvrig til Buskerud fylkeskommune som regional myndighet for kulturminner og kulturmiljø.

Det fremkommer av saken at området er preget av menneskelig aktivitet og at det ikke er for-
ventet å romme spesiell verdifull natur. I Naturbase er elva utenfor planområdet avmerket 
som en viktig lokalitet for andefugl vinterstid med opptil 240 stokkand registrert. I den grad 
det er relevant ber vi om at det blir redegjort for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 8-
12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i planarbeidet. 

Planarbeidet må sikre en god og sammenhengende grøntstruktur og legge stor vekt på mulig-
heter for rekreasjon og allmenn ferdsel langs elva. Videre må det tas hensyn til vassdragsland-
skap og vassdragsnatur. Vi viser til føringer i St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens mil-
jøpolitikk og rikets miljøtilstand, § 1-8 i plan- og bygningsloven og Nasjonale forventninger 
til regional og kommunal planlegging der det står at det skal tas hensyn til allmenne interesser 
langs vassdrag. Vi viser også til St. meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder, 
St. meld. nr. 39 (2003 og 2002) Friluftsliv og rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 
interesser i planleggingen.

Støy fra serveringssteder og underholdning er en vanlig problemstilling i sentrumsområder i 
byer og tettsteder. Retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging om-
fatter ikke støykilder som serveringssteder og underholdning. I Miljødirektoratets veileder M-
128 – 2014 til retningslinjen er dette imidlertid omtalt i kapittel 8.3 Serveringssteder og 8.4 
Støy fra underholdning. Her gis nærmere informasjon om aktuelt regelverk, forebygging og 
tiltak knyttet til slike støykilder.

Prinsippene om en universell utforming må følges opp. Dette er forhold som det må redegjø-
res for i saken og sikres gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov om forbud mot diskrimine-
ring på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet 
for personer med nedsatt funksjonsevne.

Med hilsen

Anders Horgen
kst. avdelingsdirektør

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS Storgaten 13 32 11 77 22 32 11 74 00 

email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1460-14 20870/14 L12  01.09.2014 

 

UTTALELSE TIL FORHÅNDSHØRING OM REGULERING AV NY SHOWSCENE 

OG RESTAURANT 

 

Deres oversendelse datert 2.7.2014. 

 

Vår hjemmel for uttalelse: 

Folkehelseloven, kapittel 3. Miljørettet helsevern  

Forskrift om miljørettet helsevern, § 4 Kommunens ansvar, § 5. Oversikt, rådgiving og 

medvirkning og § 14. Meldepliktige virksomheter.  

Helsedirektoratets Veileder IS-0327 Musikkanlegg og helse – En veileder til arrangører og 

kommuner.  

 

Uttalelse: 

Kommuneoverlegen er positiv til tiltaket. Vi erfarer at et økende antall kulturarrangementer 

med bruk av musikkanlegg og forsterket lyd kan føre til at folk opplever musikken som støy, 

spesielt for barn som legger seg tidligere kvelden. Det er spesielt viktig å tilrettelegge med 

gode lydforhold til omgivelsene med tanke på ønsket boligfortetting i byen. Det må framgå av 

reguleringsplanen om det tillates etablert utendørs scene(r) på området og/eller bruk av 

utendørs lydforsterkeranlegg. 

 

Folkehelseloven bestemmelser om miljø- og helsekrav til virksomheter, eiendommer og 

lokaler må innarbeides i reguleringsplanarbeidet, det vises til Forskrift om miljørettet 

helsevern kapittel 3. Vi tilrår videre at de syv prinsippene for universell utforming innarbeides 

tidlig i planleggingsprosessen ved tilrettelegging av arealer og bygninger spesielt.  

 

Showscenen er meldepliktig til kommunen i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern § 

14. Meldepliktige virksomheter. Fagansvarlig for miljørettet helsevern kan kontaktes for 

nærmere informasjon om miljø- og helsekrav til virksomheter, eiendommer og lokaler samt 

om meldeplikt. 

 

  

 Med hilsen e.f.  

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

telefon: 905 62 030 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommunalteknisk tjeneste 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum  

3502 HØNEFOSS Follumveien 100 32 12 03 60 32 11 74 00 

 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune v/miljø og areal  

PB 123 Sentrum 

 

3502 Hønefoss 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1460-9 17166/14 REG 317/298  08.07.2014 

 

GNR. 317/298 - STRANDGATA 1 - FORHÅNDSHØRING OM REGULERING AV NY 

SHOWSCENE OG RESTAURANT 

UTALELSE FRA TEKNISK DRIFT 

 

Viser til saknr.14/1460-9 der det bes om vår uttalelse i forbindelse med søknad om ny 

detaljregulering for eiendom gnr. 317, bnr.298 for å etablere ny showscene og restaurant i 

Hønefoss. 

 

Adkomst: 

Det bør utredes en universal adkomstplan som også tilfredsstiller adkomst for renovasjon, 

brann -og redning. 

For publikum vil det i tillegg til adgang fra front mot elva via gangveinettet, være fordelaktig 

om det etableres et fotgjengerfelt ved Riddergården når det skal krysses over Hønengata. 

Dette vil bli en viktig adkomstvei for de som parkere ved Hønefoss skole.  

Tilknytning til VA: 

Tilkobling til vann -og avløp skal skje på VL 250 og AF 250 ned mot elva, (se vedlagt 

kartutsnitt). 

Parkering: 

Parkeringsforholdene bør vurderes litt grundigere. Med tanke på bruk av private 

parkeringsplasser er det ikke gitt at de vil ha den samme funksjonen fremover i tid.  

 

Vi forholder oss retten til å komme med innspill i førstegangsbehandling av saken.  

 

  Med hilsen 

 

 

 

 Hildegunn Østerbø Sørumshagen 

 Prosjektleder 

telefon: 409 17 810 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
Telefaks 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

 

 

STRANDGATA 1. GNR. 317 BNR. 298, NORDSIDA, HØNEFOSS, RINGERIKE  KOMMUNE 
FORHÅNDSHØRING FØR REGULERINGSPLAN 
 
 
Vi viser til henvendelse fra kommunen datert 2. juli. Det har også vært befaring, der eier 
og arkitekt og kulturvernkonsulent Jørn Jensen fra Buskerud fylkeskommune var til stede. 
 
 
BESKRIVELSE/HISTORIE 
Eiendommen ligger sentralt like ved Nordre torg, og er godt synlig fra Hønefoss bru og fra 
sørsida av elva.  
Her er tre verneverdige bygninger: hjørnegården Strandgata/Pottemakerbakken, 
forretningsgård fra 1850-åra, mot Pottemakerbakken en forretningsgård fra ca. 1900, og 
mot elva et tømmerhus  fra slutten av 1800-tallet, som har vært garveri.  
 
VURDERING AV VERNEVERDI 
I kommunens kulturminneregistrering er hjørnegården gitt middels verneverdi, de to 
andre høy verneverdi. Eiendommen er foreslått som spesialområde (hensynssone) 
bevaring. 
 
UTBYGGING 
Vi er enig i at området bør rustes opp, og er positive til ny bruk. Vi ønsker primært at 
tømmerbygningen blir restaurert og får ny bruk, men er klar over at den er i dårlig stand, 
og at dette kanskje ikke er realistisk. Vi støtter imidlertid kommunens  ønske om 
utredning av mulighetene for bevaring. I likhet med kommunen er vi opptatt av god 

Ringerike kommune  
Miljø- og arealforvaltning  
Osloveien 1  
3511 Hønefoss   

  
 
 Vår dato: 01.09.2014 Vår referanse: 2014/3258-4 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 02.07.2014 Deres referanse: 14/1460-6 Jørn Jensen, tlf. 32808669 

UTVIKLINGSAVDELINGEN 
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tilpasning av et eventuelt nybygg til eksisterende bebyggelse. Planområdet bør fortsatt 
være spesialområde/hensynssone bevaring.   
 
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet. Vi har derfor ingen merknader til planen. Vi ber likevel om at planens 
reguleringsbestemmelser opplyser om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd, 
og har følgende forslag til reguleringsbestemmelse: 
 
"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd." 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jørn Jensen  
kulturvernkonsulent  
 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Strandgata 1 - gnr 317 bnr 298 - Nordsida - Hønefoss - Ringerike 

kommune - detaljregulering - utvidelse av planområdet - uttalelse 

om kulturminner

Det vises til brev av 18.06.2015 vedrørende utvidelse av planområde i detaljreguleringen av Strandgata 
1 (plan 0606_398) i Hønefoss i Ringerike kommune. Høringsfrist er satt til 13.07.2015. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny showscene i Hønefoss. Utvidelsen av planområdet 
omfatter en mindre del av veikrysset Nordre torv, nord for planområdet og en del av eiendommen på 
gnr 317 bnr 301. Der er et skrånende ubebygd terreng mot elva.  

Fylkeskommunen gir med dette en kulturminnefaglige innspill til planområdet.

UTTALELSE OM KULTURMINNER
Vi har tidligere uttalt oss til planarbeidet i brev av 01.09.2014 og 21.01.2015 i forbindelse med 
forhåndshøring og varsel om oppstart av planarbeidet. 

Når det gjelder det nye området på gnr 317 bnr 301 har vi ikke opplysninger om automatisk fredete 
kulturminner innenfor planområdet. Vi har derfor ingen merknader til planen. Vi ber likevel om at 
planens reguleringsbestemmelser opplyser om meldeplikten etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Vi
har følgende forslag til formulerign av reguleringsbestemmelse:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd."

Vi har ingen merknader til utvidelsen av planområdet når det gjelder nyere tids kulturminner. Vi viser 
ellers til vår tidligere uttalelse gitt i forbindelse med forhåndshøring når det gjelder kulturminneverdier 
innenfor planområdet. Planområdet er regulert til bevaring i gjeldnede reguleringsplan, og vi anbefaler 

Ringerike kommune
Att. Ingrid Liseth
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2014/3258-9 Vår saksbehandler:
Deres dato: 18.06.2015 Deres referanse: 14/1183-29 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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at bevaringsområdet videreføres i den nye planen gjennom henynssone c) bevaring av kulturmiljø 
(SOSI H570).

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet. 

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
teamleder kulturminnevern rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner).









Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no]; Ann 

Kristin Steinbakken [Ann.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 02.02.2015 10:20:39 

Emne: VS: Planarbeid 398 strandgata 1 

Vedlegg:  

 
 
Fra: Jens Petter Nilsen [mailto:jenspetter.nilsen@gmail.com]  
Sendt: 1. februar 2015 18:04 
Til: postmottak; Marthe Muggedal Nilsen; Dagfinn Nilsen 
Emne: Planarbeid 398 strandgata 1 

 

Hei ! 

Viser til skriv fra Ringerike Kommune – Areal og byplankontoret, mottatt den 15.12-2014 

  

Saksnr 14/1183-24 løpenr : 6498/14 Akrivkode PLN 000 

  

Oppstart av planarbeid 398 ”Strandgata 1- Showscene og restaurant 

  

Som nærmeste nabo til plantegningene ( Strandgaten 3 Lys og Kraft Eiendom )  er vi 
meget positive til initiativet og ser vi frem til en revitalisering av Nordsia ! 

  

Vi ber om at planarbeidet tar med følgende bemerkninger under det videre arbeide: 

 

1.Arkitektonisk utforming 

Bygget som eventuelt erstatter ”Garveriet” må ikke ta mer av utsikten utover elva enn 
det ”Garveriet” gjør pr. i dag.  
Bygget i Strandgaten 3 ( Lys og Kraft Eiendom ) leier i dag ut lokaler med utsikt ut mot 
elva og markedsverdien av disse vil forringes om denne utsikten og solforhold 
forminskes eller ødelegges. 

2. Geoteknikk  og konstruksjonstenikk. 



En showscene vil generere mye lyd. Det er derfor meget viktig at bygget isoleres godt 
mot tilstøtende bygg og grunn. Det må gjøres grundige analyser av støy og 
grunnforhold. Vi ber om innsyn i disse analysene. Ved eventuell restaurantdrift stilles det 
krav til ventilasjon og filtersystemer, slik at naboer ikke sjeneres av matlukt.  

3. Under arbeide med nybygg så ber vi om at utvikler stiller med rystelsemåler. 

4. Under arbeide med nybygg ønsker vi at utvikler stiller med støvmåler 

 

Mvh 

Jens P. Nilsen 

Lys og Kraft Eiendom. Strandgaten 3 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4913-7   Arkiv: L12  

 

0506_390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde 

- Planforslag til politisk behandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §5-2 og 12-10 

 

2. Rådmannen skal før 2.gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. SVV bes vurdere muligheten for gjennomføring av avbøtende tiltak beskrevet i 

planbeskrivelsen.  

 

4. Ved 2.gangs behandling av forslaget må avbøtende tiltak for trafikksikkerhet og 

nærmere vurdering av trafikksikkerheten foreligge. 

 

 

Sammendrag 
 

Forslaget til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 36 boenheter fordelt på kjedet 

enebolig, firemannsbolig og 9 leiligheter i lavblokk. Området planforslaget omfatter er 

avsatt til bolig i kommuneplanen og gjennomføring av planen vil medføre fortetting av 

området.  

Rådmannen anser utnyttelsen av området høy og mener utformingen av boligene og 

plassering av disse innen planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode 

bokvaliteter. 

I møte 22.06.2015 vedtok HMA ikke å legge planforslaget på høring før en del sentrale 

temaer var nærmere avklart. Forslagstiller har revidert forslaget og ønsker nå å fremme dette 

for å få signaler om ønsket utvikling og avklaring av sentrale spørsmål som har betydning 

for det videre arbeidet, deriblant spørsmål om reduksjon av fartsgrense på Fv 164. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  



Forslag til detaljregulering av Klekkenhagen boligområde ble fremmet som sak i HMA-

møte 22.06.2015. I forslaget til vedtak, punkt tre, foreslo rådmannen at planforslaget måtte 

kompletteres med følgende før 2.gangs behandling: 

"-Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. Samtidig 

behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette er hensiktsmessig 

for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må vurderes på bakgrunn av 

dette. -Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, 

samt vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. -Avklaring av hvilke veier og 

øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private. -Avklaring av sanering for avløp 

og gjennomføring av nødvendig infrastruktur. " 

 

Forslagstiller har gjort endringer på bakgrunn av vedtaket og sendt inn revidert forslag til 

behandling. 

 

 
Beskrivelse av saken 

 
Rådmannen anser i hovedtrekk saken som tilstrekkelig beskrevet i tidligere sak, vedlegg 1, 

og vil derfor fokusere på endringene som er gjort som følge av pålegg i HMA`s vedtak. 

Rådmannens vurdering av forslagstillers oppfølging tar utgangspunkt i oversendelsesbrev 

datert 3.juli 2015 samt revidert forslag til planmateriale. 

 

HMA viser til pkt. 3 i forslag til vedtak og opplisting av uavklarte forhold. HMA vedtar at 

saken må bearbeides videre før den legges ut til høring og offentlig ettersyn. Til 2.gangs 

behandling skal forslaget kompletteres med følgende: 

› Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. 

Samtidig behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette er 

hensiktsmessig for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må vurderes 

på bakgrunn av dette. 

Revisjon fra tiltakshaver:  

En revidert og mer detaljert illustrasjonsplan vedlegges planforslaget. 

Illustrasjonsplanen gir mer utfyllende informasjon om løsninger for planlagt 

bebyggelsesstruktur, parkeringsløsninger, atkomstforhold og lekeplasser. Bebyggelsen 

vist i illustrasjonene er derimot ikke juridisk bindende, og endringer kan komme.  

Videre er det innarbeidet en bedre beskrivelse av konsept og innhold for lekearealene i 

planbeskrivelsens s.18 – kap. Leke og uteoppholdsarealer. Det er innarbeidet 

rekkefølgebestemmelser, (§ 7.3 Brukstillatelse), som sikrer at utbygging av lekeplasser 

skal knyttes til brukstillatelse for tilliggende felt.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen ser revideringen som en klar forbedring gjennom at lekearealer sikres 

opparbeiding gjennom bestemmelsene. Arealet BLK2 er i illustrasjonen vist med 

ballbinge. Det ville vært fordel om mulig lengde og bredde for en ballbane var oppgitt 

slik at det ble enklere å vurdere om området egner seg uten oppføring av ballbinge. 

Alternativt burde ballbinge sikres opparbeidet gjennom bestemmelsene. Illustrasjonen 



viser også at situasjonen foran de kjedete boligene blir trang. Ved oppføring av 

gjerde/hekk mellom eiendommene kan dette gi uheldige siktforhold ved rygging ut i 

felles atkomst.  

 

› Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, samt 

vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. 

Revisjon fra tiltakshaver: 

Kapittel om trafikksikkerhet i planbeskrivelsen, side 28 er revidert og styrket. Det sikres 

at det i det videre planarbeidet legges opp til en prosess mot vegmyndighet/ kommune, 

for å utrede muligheter for avbøtende tiltak knyttet til trafikksikkerheten, slik som 

innføring av 40-sone på Fylkesvei 163 forbi planområdet. Videre skal de omforente 

tiltakene innarbeides i planforslaget og sikres i bestemmelsene.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen anser forslaget om 40-sone fornuftig ut i fra hensynet til myke trafikanter 

og støy. Fastsettelse av fartsgrense på fylkesvei er opp til Statens Vegvesen og 

Rådmannen mener det er fornuftig å be SVV vurdere muligheten for dette i sitt svar til 

høringen. I ROS-analysen er det vist til at dagens situasjon medfører en viss fare for 

myke trafikanter og foreslår reduksjon av fart og tilrettelagt krysningspunkt som 

avbøtende tiltak. Det er ikke konkludert eller vurdert om dagens situasjon likevel kan 

aksepteres dersom forslag til avbøtende tiltak ikke lar seg gjennomføre. Mulighetene for 

andre tiltak er begrenset da planområdet i liten grad berører nødvendige arealer for å 

regulere eventuelle nødvendige tiltak langs fylkesveien.  

 

› Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private. 

Revisjon fra tiltakshaver: 

Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private 

ble diskutert i møte med kommunen 29.6.15. Det ble avklart at atkomstveg med 

tilhørende anlegg, felt SKV 1 og SKV2 skal være privat veg (felles adkomst). Plankart 

og bestemmelser er oppdatert ifht endringene.  

Rådmannens kommentar 

Rådmannen anser spørsmålet som tilstrekkelig avklart. I planbeskrivelsen er det lagt 

opp til en veiutforming som samsvarer med kommunal standard. Det er signalisert fra 

forslagstiller at kravene til veiutforming vil bli vurdert nærmere ettersom den ikke 

lenger skal overtas av kommunen. 

 

› Avklaring av sanering for avløp og gjennomføring av nødvendig infrastruktur. 

Revisjon fra tiltakshaver: 

Tilleggstekst er tatt inn i planbeskrivelsen, s. 22, Vann- og avløp – videre arbeid.  



Det vises til møter med Teknisk avdeling, Ringerike kommune, den 25.2.15 og 29.6.15.  

Prosessen er i gang mot en utbyggingsavtale hvor alle forhold vil bli tatt inn. Det 

planlegges gjennomført følgende arbeider og prosess inn mot en slik utbyggingsavtale:   

Utbyggingsavtale mellom Block Watne AS og kommunen ved teknisk drift vil bli 

igangsatt og varsling vil bli effektuert ca. medio august 2015 av kommunalteknisk drift. 

 I hht. møte av 29.06.15 vil avtalen ta sikte på en kommunal overtagelse av 

hovedledninger for spillvann og vann.  Adkomstvei fra Fv 163 (Klekkenveien) til 

utbyggingsområdet vil bli regulert til privat vei og tilhørende overvannssystem og 

gatebelysning vil av denne grunn ikke overtas av kommunen. 

Utslipp fra eksisterende slamavskillere fra nærmeste omkringliggende bebyggelse vil 

bli kartlagt for å søke tilrettelagt for framtidig påkobling til kommunalt nett eller tilby 

tilknytning i forbindelse med Block Watne AS sin utbygging av anlegg for spillvann i 

området. Dette vil reguleres gjennom utbyggingsavtalen. Det vil bli bygd ny 

spillvannsledning fra utbyggingsområdet og til nærmeste  kommunale hovedledning. 

Tilstrekkelig brannvannsdekning i hht. krav vil bli ivaretatt gjennom beregninger eller 

tappetest eller en kombinasjon av begge ved usikkerhet om kapasitet. 

Overvann for området vil bli ivaretatt gjennom fordrøyning av overvann fra 

utbyggingsområdet og omkringliggende områder med naturlig tilrenning til 

utbyggingsområdet. Utbyggingen skal ikke medføre økt belastning eller flomfare til 

nedstrøms vassdrag. 

Rådmannens kommentar  

Rådmannen anser forholdene som tilstrekkelig avklart gjennom redegjørelsen fra 

forslagstiller. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 Forslagstiller har ønske om gjennomføring av høring for å avdekke eventuelle utfordringer 

for gjennomføring av planforslaget. Rådmannen anser at forslaget er grundig nok til at det 

kan legges ut på høring og offentlig ettersyn. Forslaget gir etter rådmannens syn et 

tilstrekkelig grunnlag for uttalelser. 

Rådmannen anser området planforslaget omfatter som et attraktivt sted for etablering av 

bolig. Illustrasjonen viser mulighet for å bryte rekken av kjedede eneboliger opp noe. Ut i 

fra illustrasjonsplanen ser det ut til at forhold rundt bl.a. innkjøring til boligene og 

søppelhåndtering ikke er vurdert nærmere for eneboligene men at dette forutsettes løst i 

utenomhusplan. Løsningen som vises gir 15 separate avkjøringer der det ut i fra 

illustrasjonen er lagt opp til rygging ved kjøring ut på felles adkomstvei. Dersom 

søppelhåndtering skal skje separat vil det også bli 45 avfallsdunker langs strekningen som 

måler ca.170m.  

For firemannsboligene og lavblokka virker disse hensynene å være løst langt bedre gjennom 

felles parkering, boder og avfallshåndtering.  

Arealene til lek er sikret opparbeidet i bestemmelsene, og krav til opparbeiding av 

lekeplasser i forbindelse med etablering av de ulike boligområdene virker fornuftige.  



Arealet avsatt til ballek er i illustrasjonsplanen vist med ballbinge. Området er ikke målsatt 

og ballbinge bør sikres i bestemmelsene dersom området er for lite til at ballspill uten 

ballbinge blir hensiktsmessig. 

Det er i planen vist bygging av støygjerde langs plangrensa. Dersom fartsreduksjon ikke lar 

seg gjennomføre bør det vurderes om disse kan flyttes slik at de også skjermer eksisterende 

boliger mot fv 164. 

Samlet sett anser rådmannen at planforslaget bør bearbeides noe mer, men at gjennomføring 

av offentlig ettersyn vil være fordelaktig for å avklare enkelte temaer og gi innspill som 

bidra positivt i utformingen av planen. 

 

Vedlegg 
Vedtaksprotokoll tidligere behandling sak 57/15 HMA 22.06.2015 

Saksframlegg tidligere 1.gangs behandling 

Oversendelsesbrev ny 1.gangs behandling 

Varsel om oppstart med avgrensning  

Revidert forslag til plankart 

Revidert forslag til bestemmelser 

Revidert forslag til planbeskrivelse 

Revidert forslag til illustrasjonsplan 

Revidert oppsummering av merknader  

Uttalelse FMBU 

Uttalelse BFK 

Uttalelse SVV 

Uttalelse Bjarne berger og Grethe Holte 

Revidert ROS-analyse 

Grunnundersøkelser 

Støyvurdering 

Kulturminneundersøkelser 

VA-anlegg 

Illustrasjoner 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 



saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4913-4  Arkiv: L12  

 

Sak: 57/15 

 

0506_390 Detaljregulering for  Klekkenhagen boligområde -1.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
HMA viser til pkt 3 i forslag til vedtak og opplisting av uavklarte forhold. HMA vedtar at 

saken må bearbeides videre før den legges ut til høring og offentlig ettersyn 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015: 

 

 

Endringsforslag pkt 3 fra Broberg (H): 

«HMA viser til pkt 3 i forslag til vedtak og opplisting av uavklarte forhold. HMA vedtar at 

saken må bearbeides videre før den legges ut til høring og offentlig ettersyn» 

 

Avstemming: 

Brobergs forslag ble vedtatt mot en stemme (Larsen (Uavh)). 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4913-3   Arkiv: L12  

 

0605_390 Detaljregulering for  Klekkenhagen boligområde -

1.gangs behandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til område/detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Til 2.gangs behandling skal forslaget kompletteres med følgende: 

-Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. 

Samtidig behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette er 

hensiktsmessig for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må vurderes 

på bakgrunn av dette. 

-Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, samt 

vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. 

-Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private. 

-Avklaring av sanering for avløp og gjennomføring av nødvendig infrastruktur. 
 

 

Sammendrag 
Forslaget til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 36 boenheter fordelt på kjedet 

enebolig, firemannsbolig og leiligheter i lavblokk. Området planforslaget omfatter er avsatt 

til bolig i kommuneplanen og gjennomføring av planen vil medføre fortetting av området.  

Rådmannen anser utnyttelsen av området høy og mener utformingen av boligene og 

plassering av disse innen planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode 

bokvaliteter. Det anbefales derfor at det til 2.gangs behandling utarbeides illustrasjoner som 

illustrerer forslaget og bruken av fellesarealer og privat trafikk/parkeringsareal. Samtidig 

behandling av detaljregulering og byggesøknad vil bli vurdert for å gi forutsigbarhet om 

utformingen. Før 2.gangs behandling må det avklares hvilke anlegg som skal overtas av 

kommunen.  



 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av boliger. 

Planområdet er avsatt til bolig i kommuneplanen men er ikke tidligere regulert. 

Forslagstiller er Block Watne. Planområdet ønskes regulert for å muliggjøre utbygging og 

utnytte kapasiteten i firmaet i forbindelse med utvikling av området. 

 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Oppstart ble varslet av forslagstiller og planforslaget er derfor ikke tidligere behandlet 

politisk. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene Kjelstad gnr/bnr. 102/46 

og del av 100/1, total 18,3 daa hvorav 4 daa i dag dyrkes. Området ligger ca. 4 km øst for 

Hønefoss, på sørsiden av Fv. 163 Klekkenveien, og vest for Klækken gartneri.  Det er ingen 

eksisterende bebyggelse innen planavgrensningen. Området er omkranset av 

eneboligbebyggelse, det tidligere småbruket Kjelstad, samt en næringseiendom 

(Elektroforhandler).   

Adkomst til planområdet er fra Klekkenveien, en privat boligvei som knytter tre eneboliger 

og Søndre Sætrang til Fylkesveien.  

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde er mottatt fra Cowi.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”390 Klekkenhagen Boligområde”, merket 1.gangs behandling 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 22.05.15 

- Planbeskrivelse datert mai 2015 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 
Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Block Watne er forslagstiller. Avgrensning 

fremgår av plankart. 

 
Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 102/46 og del av 100/1 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 24.04.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

26.04.2012. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene 

i innspillene er referert og kommentert i eget vedlegg. 



 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til boligformål. Planforslaget 

er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  

 

Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

Området er avsatt til boligområde i gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for 

forslagstillers vurdering av planens virkninger i forhold til naturmangfoldloven § 8-12. (kap. 

4.3.11) Forslagstiller konkluderer med at forslaget er i tråd med prinsippene i loven. 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

I forbindelse med utbygging av området tas det sikte på å sanere eksisterende private 

avløpsanlegg. Det må også tas stilling til om vei inn i området skal være privat eller 

kommunal. For å avklare forhold rundt dette vil det bli nødvendig med utbyggingsavtale før 

utførelse. Hvilke veier som skal reguleres til offentlige veier må avklares til 2.gangs 

behandling. 

 

Alternative løsninger 
Et alternativt vedtak vil kunne være at saken bearbeides mer før den legges ut til offentlig 

ettersyn.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Omkringliggende områder består i hovedsak av eneboliger med romlige tomter. Valg av 

boligtype vil bryte med dette. Rådmannen ser det fornuftig å anlegge ny bebyggelse med 

høyere utnytting enn eksisterende omkringliggende bebyggelse. Illustrasjonen som følger 

planforslaget er ikke bindende og plassering av bygninger og inndeling i tomter kan 

fravikes. Rådmannen anser at tomtestørrelsen innenfor BKS2 (ca 240kvm ved seks tomter) 

er liten. Avkjøring som vist på illustrasjonen vil i tillegg beslaglegge store deler av tomtenes 

uteareal mot sør og det vil være utfordrende å snu på egen eiendom. Det er også vist svært 

liten variasjon, både i bygningsvolum/formspråk og plassering/vridning av de kjedede 

boligene. Dersom en så høy utnyttelse skal være forsvarlig, må utearealer håndteres på en 

svært god måte for å oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. Lavere utnyttelse eller større 

areal kunne gitt mer fleksibilitet i forhold til plassering av bygninger. 



 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg. Merknadene er forsøkt 

innarbeida i planforslaget som nå foreligger.  

 

Lekeplasser 

Lekeplass er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av 

dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

Forslagstiller har beskrevet opparbeidelse av nærlekeplass og områdelekeplasser. I 

utgangspunktet er det krav til minimum 1500 kvm til områdelekeplass. Rådmannen mener 

det kan være fornuftig å tillate deling av arealet slik at det dannes lekeplasser som kan ha litt 

ulik karakter. Det kan imidlertid se ut til at arealene som er vist i planen er av en slik 

størrelse og arrondering at det kan bli konflikt mellom firemannsboligene og arealene som 

skal oppfattes som felles. Rådmannen savner at det vises hvordan en ballplass tenkes 

plassert innenfor arealene som er avsatt til dette. Plasseringen til firemannsboligene gir godt 

med rom rundt bygningene men ligger så tett til fellesarealene at disse lett kan oppfattes som 

delvis private. Det kunne gitt en bedre løsning for arealer til lek dersom bygningene ble 

trukket noe lenger bort fra BLK3. 

 

Infrastruktur 

Vegene i området er i dag private. Forslagstiller er i dialog med kommunen for å avklare om 

deler av internveinettet skal overføres til kommunen. Rådmannen ønsker ikke å anbefale 

valg av løsning for eierforhold før spørsmålet er avklart nærmere. 

Parkering og adkomst for de eksisterende boligene endres ikke som følge av planforslaget. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Dersom det blir bygget 

lavblokk vil det være krav om alternativ energiforsyning som tenkes oppfylt gjennom bruk 

av jordvarme. 

Det er private avløp i området som ikke er knyttet til kommunalt nett. Utbygging i 

planområdet gir mulighet for å rette opp i dette gjennom sanering av slike anlegg. 

 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Forslagstiller har vurdert planforslaget til å være i tråd med prinsippene i 

Naturmangfoldlovens § 8-12. Det har skjedd endringer i forhold til hvordan naturmangfold 

blir vurdert siden området ble avsatt til boligområde i kommuneplanen. Rådmannen har 

imidlertid ikke informasjon som tilsier at det bør være behov for nærmere vurdering av 

biologisk mangfold.  

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Ros-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Den peker videre på at avbøtende 

tiltak for å unngå uønskede hendelser ved flom og trafikksikkerhetstiltak for myke 

trafikanter kan være aktuelt for planen. Avgrensningen av planen gjør det imidlertid 

vanskelig å gjennomføre tiltak ifht. Myke trafikanter. 

 

 

 
Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av Klekkenhagen Boligområde vil kunne gi tilbud av 

boliger i attraktive deler av Haug.   



Planene kan videre forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

sysselsetting i forbindelse med utbyggingen. 

Det er også positivt at utbygging av området muliggjør sanering av lokale avløpsanlegg som 

bidrar til forurensning. Dette må avklares nærmere før 2. gangs behandling. 

 

Rådmannen anser at utnyttelsesgraden planforslaget legger opp til i deler av planen er høy, 

og at det vil være nødvendig å sikre gode løsninger for å sikre at det etableres attraktive 

boligområder. Rådmannen anbefaler derfor at det til 2.gangs behandling utarbeides 

illustrasjoner som viser hvordan dette kan løses og at disse gjøres bindende i forhold til 

antall og plassering av bygninger. Det vil være aktuelt med felles behandling av 

detaljreguleringen og byggesøknad.  

 

Spørsmål om eierskap til teknisk infrastruktur må avklares før 2.gangs behandling. Det må 

også avklares om det er behov for avbøtende tiltak for å sikre myke trafikanter og hvordan 

dette kan sikres i plan. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_390 

detaljregulering for ”Klekkenhagen Boligområde” fremmes og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

 

 

Vedlegg 
1.  Varsel om oppstart med oversiktskart og planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, merket 1.gangs behandling 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 22.05.15 

4.  Planbeskrivelse, datert 21.05.15 

5.  Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart, med rådmannens kommentarer, 

datert 08.06.15 

6.  Uttalelse oppstart Fylkesmannen i Buskerud 16.05.12 

7.  Uttalelse oppstart Buskerud Fylkeskommune 21.05.12 

8.  Uttalelse oppstart Statens Vegvesen 30.05.12 

9.  Uttalelse Bjarne Berger og Grethe Holte 18.05.12  

10. ROS – analyse, datert 20.05.2015 

11. Grunnundersøkelser datert: 03.01.2014 

12. Støyutredning datert 20.05.2015 

13. Kulturminneundersøkelser datert desember 2013 

14. VA anlegg datert 20.05.2015 

15. Illustrasjoner datert 20.05.2015 

16. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser* 
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 REF  

 OPPDRAGSNR A064848 

 

Klekkenhagen boligområde - revisjon av planforslag før 1. 
gangsbehandling.   

Planforslaget ble fremmet for 1. gangsbehandling i møte i Ringerike kommune - 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 22.6.15. I møtet ble 

planforslaget vedtatt sendt tilbake for avklaring uavklarte forhold, jf. pkt. 3 i 

vedtaket. I møte 29.6.15 med Ringerike kommune planavdeling og teknisk 

avdeling, ble innholdet i tilbakemeldingene diskutert og gjennomgått.  

Nedenfor er belyses revisjonene som er gjort i planforslaget, knyttet til hvert 

enkelt tema i vedtaket, dette for å gi en oversikt.  

Vedtak:  

«HMA viser til pkt. 3 i forslag til vedtak og opplisting av uavklarte forhold. HMA 

vedtar at saken må bearbeides videre før den legges ut til høring og offentlig 

ettersyn». Til 2.gangs behandling skal forslaget kompletteres med følgende: 

› Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av 

utearealer/lekeplasser. Samtidig behandling av planforslaget og 

byggesøknaden skal vurderes dersom dette er hensiktsmessig for å sikre en 

fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må vurderes på bakgrunn av 

dette. 

Revisjon fra tiltakshaver: En revidert og mer detaljert illustrasjonsplan 

(vedlegg 9) skal vedlegges planforslaget (ettersendes mandag 6.7.15). 

Illustrasjonsplanen gir mer utfyllende informasjon om løsninger for planlagt 

bebyggelsesstruktur, parkeringsløsninger, atkomstforhold og lekeplasser. 

Bebyggelsen vist i illustrasjonene er derimot ikke juridisk bindende, og 

endringer kan komme.  

Videre er det innarbeidet en bedre beskrivelse av konsept og innhold for 

lekearealene i planbeskrivelsens s.18 – kap. Leke og uteoppholdsarealer. 

Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser, (§ 7.3 Brukstillatelse), som 

Ringerike kommune 

Planavdelingen 

v/ Lars Lindstøl 

NO 979 364 857 MVA 
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sikrer at utbygging av lekeplasser skal knyttes til brukstillatelse for tilliggende 

felt.  

› Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-

analysen, samt vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. 

Revisjon fra tiltakshaver: Kapittel om trafikksikkerhet i planbeskrivelsen, side 

28 er revidert og styrket. Det sikres at det i det videre planarbeidet legges 

opp til en prosess mot vegmyndighet/ kommune, for å utrede muligheter for 

avbøtende tiltak knyttet til trafikksikkerheten, slik som innføring av 40-sone 

på Fylkesvei 163 forbi planområdet. Videre skal de omforente tiltakene 

innarbeides i planforslaget og sikres i bestemmelsene.  

› Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige 

og private. 

Revisjon fra tiltakshaver: Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg 

som skal være offentlige og private ble diskutert i møte med kommunen 

29.6.15. Det ble avklart at atkomstveg med tilhørende anlegg, felt SKV 1 og 

SKV2 skal være privat veg (felles adkomst). Plankart og bestemmelser er 

oppdatert ifht endringene.  

› Avklaring av sanering for avløp og gjennomføring av nødvendig infrastruktur. 

Revisjon fra tiltakshaver: Tilleggstekst er tatt inn i planbeskrivelsen, s. 22, 

Vann- og avløp – videre arbeid.  

Det vises til møter med Teknisk avdeling, Ringerike kommune, den 25.2.15 

og 29.6.15.  Prosessen er i gang mot en utbyggingsavtale hvor alle forhold 

vil bli tatt inn. Det planlegges gjennomført følgende arbeider og prosess inn 

mot en slik utbyggingsavtale:   

Utbyggingsavtale mellom Block Watne AS og kommunen ved teknisk drift vil 

bli igangsatt og varsling vil bli effektuert ca. medio august 2015 av 

kommunalteknisk drift.  I hht. møte av 29.06.15 vil avtalen ta sikte på en 

kommunal overtagelse av hovedledninger for spillvann 

og  vann.  Adkomstvei fra Fv 163 (Klekkenveien) til utbyggingsområdet vil bli 

regulert til privat vei og tilhørende overvannssystem og gatebelysning vil av 

denne grunn ikke overtas av kommunen. 

Utslipp fra eksisterende slamavskillere fra nærmeste omkringliggende 

bebyggelse vil bli kartlagt for å søke tilrettelagt for framtidig påkobling til 

kommunalt nett eller tilby tilknytning i forbindelse med Block Watne AS sin 

utbygging av anlegg for spillvann i området. Dette vil reguleres gjennom 

utbyggingsavtalen. Det vil bli bygd ny spillvannsledning fra 

utbyggingsområdet og til nærmeste  kommunale hovedledning. 
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Tilstrekkelig brannvannsdekning i hht. krav vil bli ivaretatt gjennom 

beregninger eller tappetest eller en kombinasjon av begge ved usikkerhet 

om kapasitet. 

Overvann for området vil bli ivaretatt gjennom fordrøyning av overvann fra 

utbyggingsområdet og omkringliggende områder med naturlig tilrenning til 

utbyggingsområdet. Utbyggingen skal ikke medføre økt belastning eller 

flomfare til nedstrøms vassdrag. 

 

 

 

Konklusjon: 

Vi håper at ovennevnte revisjoner/(komplettering av planforslaget anses 

som tilstrekkelig for å kunne gjøre et vedtak om offentlig ettersyn. I 

etterkant av høringsperioden vil merknader tas inn, kommenteres, og 

ytterligere revisjoner i tråd med merknadene vil bli gjennomført.  

 

 

Mvh 

COWI AS på vegne av Block Watne AS 



19430   m
odul.no

Varsel om igangsetting aV reguleringsarbeid
Område «Kjelstad» i Haugsbygd, Ringerike kommune.

I henhold til Plan- og bygningslovens 
§§ 12-3 og 12-8 varsles herved at det 
skal igang settes arbeid med privat 
forslag til detaljplan for eiendommen 
«Kjelstad», gnr. 102, bnr. 46 samt deler  
av gnr 100, bnr 1 i Ringerike kommune. 
Arealet, som er på ca 14,5 daa, er avsatt 
som boligformål i kommuneplan for 
 Ringerike. Området skal disponeres til 
konsentrert småhusbebyggelse, dvs. 
eneboliger, rekkehus og flermannsboliger, 
med tilhørende anlegg, leke-/oppholds-
arealer og interne trafikkarealer.

Plan utarbeides av: 
Block Watne AS 
Prosjekteringsavdelingen 
Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo 
Telefon: 23 24 60 00, faks: 23 24 60 01

Eventuelle kommentarer og synspunkter 
det bør tas hensyn til under planarbeidet 
sendes skriftlig innen 30 dager til: 
Block Watne AS 
v/Frank Engejordet 
Hønengaten 6, 3513 Hønefoss

e-post: frank.engejordet@blockwatne.no

Fløytingen Fv 181

Klækkenveien Fv 163

Klækken gartneri



 
 
 
 

 Postadresse: Hønengt. 6 - 3513 HØNEFOSS  
 Besøksadresse: Hønengt. 6 3513 HØNEFOSS  
 Telefon 32 11 69 20 - Telefax 32 11 69 21  

 
 

Hovedkontor: 
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00, Telefaks: 23 24 60 01 

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA Bankkontonr. 6350.05.00370 

 

Buskerud Fylkeskommune 
Postboks 3563 
3007 Drammen 
 
 
 
 
Vår ref: Frank Engejordet Deres ref:       Dato: 24. april, 2012 

 
 
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid  
Område Kjelstad i Haugsbygd, Ringerike kommune 
 
I henhold til Plan- og bygninglovens §§ 12-3 og 12-8 varsles herved at det skal igangsettes arbeid 
med privat forslag til detaljplan for eiendommen ”Kjelstad” i Haugsbygd, Gnr 102 Bnr 46, samt 

deler av eiendommen Gnr 100 Bnr 1. 
 
Arealet, som er på ca 14,5 daa, er avsatt til boligformål i kommuneplanen for Ringerike. Det skal 
disponeres til konsentrert småhusbebyggelse, dvs. eneboliger, rekkehus og flermannsboliger med 
tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. 
 
Planen utarbeides av: Block Watne AS, Prosjekteringsavdeling 
 Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo 
 Tlf 23 24 60 00, faks. 23 24 60 01 
 
Eventuelle kommentarer og synspunkter det bør tas hensyn til under planarbeidet sendes skriftlig 
til Block Watne AS v/ Frank Engejordet, Hønengata 6, 3513 Hønefoss, innen 26.05.2012.  
E-postadresse: frank.engejordet@blockwatne.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Block Watne AS 

 
Frank Engejordet 
Distriktssjef 
 
 
 
Vedlegg; Kartutsnitt 
  Varslingsliste 
 



 
 
 

 Side 2 av 3 
 

Hovedkontor: 
Munkedamsveien 45 Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo Telefon: 23 24 60 00, Telefax: 23 24 60 01 

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA Bankkontonr. 6350.05.00370 

 

 
Kartutsnitt uten målestokk 

 
 

 
Kartutsnitt uten målestokk 

 
 
 
 
 

Fløytingen Fv 181 

Klekkenveien Fv 163 

Klækken Gartneri 
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Hovedkontor: 
Munkedamsveien 45 Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo Telefon: 23 24 60 00, Telefax: 23 24 60 01 

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA Bankkontonr. 6350.05.00370 

 

Varslingsliste;  
Naboliste til 102/46 og deler av 100/1 
 

Gnr/Bnr Eiendomsadresse Hjemmelshaver Adresse Postadresse 

102/210 Nedre Klekkenvei 5 
Berger, Bjarne 
Holter, Grethe  

Nedre Klekken vei 5 3514 Hønefoss 

102/146 Heggestubben 5 
Budak, Berivan 
Budak, Ferhat 
Budak, Senem 

Smestadveien 14B 
Heggestubben 5 
Molteveien 14 

2624 Lillehammer 
3514 Hønefoss 
2409 Elverum 

102/138 
102/193 

Nedre Klekkenvei 3 
 

Strømsodd, Kåre Nedre Klekkenvei 3 3514 Hønefoss 

102/135 Heggestubben 3 Aabel, Ole Jacob Heggestubben 3 3514 Hønefoss 

102/133 Heggestubben 7 
Aas, Knut 
Stræte, Kjersti 

Heggestubben 7 
Heggestubben 7 

3514 Hønefoss 
3514 Hønefoss 

102/132 Nedre Klekkenvei 11 
Aagesen, May Britt 
Martinsen, Johnny 

Nedre Klekkenvei 11 3514 Hønefoss 

102/129 Nedre Klekkenvei 1 Langset, Erik Nedre Klekkenvei 1 3514 Hønefoss 

102/105 Klekkenveien 155 
Kristiansen, Ann Mary 
Kristiansen, Knut 

Hadelandsveien 293 3511 Hønefoss 

102/2 
Borgergata 11 
Borgergata 13 

Clausen, Poul Skov Borgergata 13 3514 Hønefoss 

100/62 Klekkenveien 143 
Bogen, Sissel 
Pettersen, Lillann 

Haga Terrasse 28 
Klekkenveien 143 

3514 Hønefoss 
3514 Hønefoss 

100/1 Sætranggata Sætrang, Carl Erik Sætranggata 13 3514 Hønefoss 

2163/1 Klekkenveien Fv 163 Buskerud Fylkeskommune 
Statens Vegvesen, 
region sør 

4808 Arendal 

102/42 Klekkenveien 160 
Trillhus, Guro Ottersen 
Trillhus, Jostein 

Klekkenveien 160 3514 Hønefoss 

100/60 Klekkenveien 147 
Sørensen, Henning Sejer 
Sørensen, Randi Kristin Aa 

Klekkenveien 147 3514 Hønefoss 

100/61 Klekkenveien 151 Nilsen, Eli Klekkenveien 151 3514 Hønefoss 

 
 
Høringsinstanser; 
Instans Adresse Postadresse 

Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 

Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 

Ringeriks Kraft AS Serviceboks 22 3502 Hønefoss 

Statens Vegvesen, Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal 

Ringerike brann- og redningstjeneste Dronning Åstas gate 12 3511 Hønefoss 

Telenor Servicesenter for nettutbygging Postboks 7150 5020 Bergen 

Råd for funksjonshemmede v/ Harald 
Mælingen 

Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 

Ringerike Eldreråd v/ Aase Moløkken Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 

Ringerike Kommune v/Areal- og 
byplankontoret 

Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 

 





 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_390 Detaljregulering for  

”Klekkenhagen boligområde” 
 

Utarbeidet av COWI AS, 03.07.15 

 

 

 

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 

Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre 

endringer». 

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  

 - Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  BKS1-2   

 - Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse   BBB1-2 

 - Lekeplass       BLK1-3 

 - Renovasjonsanlegg      BRE1-3 

 - Energianlegg – trafo      BE 

  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 - Kjøreveg       SKV1-6  

 - Annen veggrunn – tekniske anlegg    SVT 

 - Parkering       SPA1-3 

   

3. Grønnstruktur   

 - Turveg       GTD1-2 

 

 

 

 



4. Landbruks-, Natur, og friluftsområder samt reindrift 

 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet  

 næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

 

5. Hensynssone 

 - Sikringssone frisikt 

 

 

§ 1. Fellesbestemmelser 

 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan  

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan for delfeltet. 

Utomhusplanen skal dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal (MUA), lekeareal og 

parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.  

For delfeltene BKS1 og BKS2, hvor tomtedeling ikke er vedtatt i plan, skal utomhusplanen 

omfatte hele delfeltet. For delfelt SPA1-3 skal utomhusplan vise plassering og utforming av 

boder, garasje/carport og parkeringsplasser.   

 

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 

Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 

tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 

Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

 

§ 1.3 Universell utforming 

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som 

hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), 

teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell 

utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  

Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 

støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  

 

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 

som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 

teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  

 

Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha åpningsbart vindu i fasade med 

støybelastning Lden=55 dB eller lavere.  

 

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 

estetisk kvalitet.  

 



Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i 

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy. 

 

§ 1.5 Gjerde og hekk  

Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 

på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m.  

 

§ 1.6 Avkjørsler  

Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle fysiske 

krav gitt av vegmyndigheten. 

  

§ 1.7 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 

§ 1.8 Teknisk anlegg 

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 

oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 

leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 

avløpsanlegg. 

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 

 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse, BKS 1-2 

 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre tre- og firemannsboliger, kjede-/rekke-

hus, med inntil 3 målbare plan, med tilhørende anlegg. 

  

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 

BKS 1: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA =  45 % inklusiv 

overflateparkering.  

BKS2: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 55 % inklusiv 

overflateparkering. 

Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 



terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Plassering av bygg 

Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 

1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 

naboeiendom. 
 

5. Det skal anlegges støyskjermende tiltak som vist på plankartet. Støyskjermende tiltak 

skal ha en høyde på 2,5 m som sikrer at bakenforliggende områder får et akseptabelt 

støynivå i henhold til T-1442/2012. For støyskjermde tiltak skal det søkes om tillatelse 

til tiltak. Ved utforming av støyskjermende tiltak skal det legges vekt på tilpasning til 

omgivelsene og bruk av varige materialer. 

 

 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse, BBB 1-2 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre boligbebyggelse som blokkbebyggelse med  

tilhørende anlegg. Delfeltene kan alternativt bygges ut helt eller delvis med 

konsentrert småhusbebyggelse. I den utstrekning delfeltene bygges ut med konsentrert 

småhusbebyggelse, så skal bestemmelsene for dette i § 2.1 følges.  
   
 

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 

BBB1: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 30 %. Bebygd areal for 

etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt 

bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  

BBB2: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 35 %. Bebygd areal for 

etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt 

bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting. 

 
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 

BBB1: Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 11 m, i forhold til ferdig planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.   

BBB2: Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 9 m, i forhold til ferdig planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.   
 

 

4. Lekeplass 

Innen felt BBB1-2 skal det opparbeides felles lekearealer av typen nærlekeplass jf. 

kommunens mal 4226. Lekearealene skal ha solrik beliggenhet og et støynivå som 

tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 

 

 

§ 2.4 Lekeplass, BLK1-3 

Det skal etableres lekeplasser i områdene avsatt til lekeplass på plankartet.  

BLK1 skal være felles nærlekeplass for BKS1 og BKS 2. 

BLK2 og BLK 3 skal være felles områdelekeplass for BKS1, BKS 2, BBB1 og BBB2.  



Lekeplassene skal opparbeides i iht. kommunens mal 4226.  

 

§ 2.4 Renovasjonsanlegg, BRE1-3 

Det skal etableres felles private renovasjonsanlegg for boenhetene i BBB1 og BBB2 innenfor 

angitte felt BRE 1-3. Her skal det plasseres felles renovasjonsstativer tilpasset kommunal 

standard. Stativene skal bygges inn/skjermes slik at anlegget får et tiltalende utseende. 

 

§ 2.5 Energianlegg – trafo, BE 

Innenfor felt BE skal det anlegges trafo i henhold til teknisk plan godkjent av nettleverandør. 

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 

mellom de ulike trafikkformålene. 

Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Ved opparbeidelse av vegene kan 

kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å sikre minimale terrenginngrep.   

 

§ 3.1 Offentlig veg, o_SKV1-3  

 

1. o_SKV3  

o_SKV3 er eksisterende veg. 

 

§ 3.2 Privat veg, SKV 4-6  

1. f_SKV1-2 

SKV1-2 skal være felles adkomst for alle boenhetene innenfor Klekkenhagenfeltet. 

 

2. f_SKV4  

SKV 4 skal være felles adkomst for felt BBB1. 

 

3. f_SKV5  

SKV5 skal være felles adkomst for gnr/bnr 102/210 og 102/138.  

 

4. f_SKV6 

SKV 6 er eksisterende adkomst for gnr/bnr 100/107, 100/103, 100/24,100/75 og 100/111. 

 

5. Kryssutforming 

Krysset SKV 1/SKV 3 (FV 164) skal utformes i tråd med vegnormalstandard. 

 

 

 

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg   



Arealene er skråningsareal og grøfteareal, og skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke 

kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 

 

§ 3.4 Parkering, SPA 1-3 

1. SPA1-3 

SPA1 skal være felles parkering for felt BBB1. 

SPA2 og SPA3 skal være felles parkering for felt BBB2. 

 

2. Boder, parkeringsplasser o.l. 

Innen felt SPA 1-3 tillates oppført boder og garasjer/carporter i tilknytning til 

tilliggende boliger. Utforming og plassering av boder, garasjer/carporter og 

parkeringsplasser skal avklares i utomhusplan.  

 

Garasjer/carport kan ha areal inntil 50 m2 BYA inklusiv bod for hver boenhet.  

 

3. Støyskjerming 

Det skal anlegges støyskjermende tiltak som vist på plankartet. Støyskjermende tiltak 

skal ha en høyde på 3,6 m som sikrer at bakenforliggende områder får et akseptabelt 

støynivå i henhold til T-1442/2012. For støyskjermde tiltak skal det søkes om tillatelse 

til tiltak. Ved utforming av støyskjermende tiltak skal det legges vekt på tilpasning til 

omgivelsene og bruk av varige materialer.  

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

§ 4.1 Turdrag, GTD1-2  
Gjennom feltene GTD1-2 skal opparbeides som offentlig turveg.. Turvegene skal opparbeides 

med grusdekke.  

 

§ 5 Landbruks-, natur og friluftsområder 

§ 5 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet  

 næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

Innen feltet gjelder kommuneplanens bestemmelser.  

 

§ 6 Hensynssoner 

§ 6.1 Sikringssoner 

1. Frisikt 

Områdene er vist med svart skravur som hensynssone på plankartet kombinert med 

andre formål. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 

vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m 

over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates 

med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående 

oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 
 



 

 

§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 

planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 

trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  

§ 7.2 Krav før igangsettingstillatelse 

Krysset SKV1 / o_SKV3 (Fv) skal være opparbeidet iht. veinormalen før igangsettings- 

tillatelse på boliger. 

§ 7.3 Krav før brukstillatelse 

Felt BLK1 skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for felt BKS 1 og BKS 2. 

Felt BLK2 skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.  

Felt BLK3 skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for felt BBB2.  

 

Støyskjerming skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.  

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale 

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 

kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 

utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 
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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse, lavblokkbebyggelse og firemannsboliger 

med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt boligområde på Kjelstad i 

Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, miljømessige og tilgjengelige, med gode og tilgjengelige 

uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca 36 boenheter, hvorav 15 er kjedete 

eneboliger, 12 enheter er firemannsboliger og 9 boenheter er leiligheter i en lavblokk. Planforslaget vil 

sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde, som er avsatt til framtidig boligområde i 

kommuneplanens arealdel. Det er innarbeidet helhetlige løsninger for renovasjon. 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees på 

som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres at 

man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via turveger, både i retning øst og nord. Dette 

sikrer også mulighet for  trafikksikre gangveger både for beboere i og utenfor planområdet. 

 

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst med utvidet kryss mot Fylkesveien. 

Trafikksikkehetstiltak for myke trafikanter langs Fylkesveien skal utredes og innarbeides i samråd med 

Statens Vegvesen/ringerike kommune. Slike tiltak kan eksempelvis være redusert fartsgrense langs 

Fylkesveien forbi planområdet og fartsdempende tiltak. Planforslaget sikrer tiltak for støyreduksjon mot 

fylkesveien i planområdet.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av Block Watne AS, avdeling Hønefoss. COWI AS 

overtok i januar 2015 oppdraget som konsulent fra Bjørn Leifsen, som hadde bistått i forbindelse med 

oppstarts- og kunngjøringsfasen.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, lavblokkbebyggelse 

og firemannsboliger med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer, på 

eiendommen Kjelstad m.fl.  Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde sentralt i 

Haugsbygd, Ringerike kommune. Planområdet er på ca. 18,3 daa, er avsatt til boligformål i 

kommuneplanen for Ringerike.  

Flyfoto som viser beliggenheten til boligområdet. Mot nord ligger fv. 163 Klekkenveien. Block Watne 

2014.  
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2 Planprosess og medvirkning 

Planområdet kom Block Watne i hende i form av 

makeskifte i forbindelse med utvikling av Lotunet. 

Man har senere kjøpt noe tilleggsareal (nabojordet 

mot sør).  

Oppstart av planarbeid ble varslet 24.04.12, med frist 

for innsending av merknader 26.05.12. Forslagsstiller 

har mottatt 4 merknader per brev og e-post. 

Sammendrag av, og kommentarer til, merknadene 

følger i eget vedlegg. Merknadene er også vedlagt i 

fullversjon. 

Det ble avholdt et oppstartsmøte med Ringerike 

kommune den 23.10.13. I møtet orienterte 

forslagsstiller om sine tanker for utvikling av 

planområdet, herunder at det planlegges en blanding 

av kjedete eneboliger og flermannsboliger. 

Kommunen orienterte om overordnede planer, 

rammer og føringer. Kommunen opplyste om hvilke 

tiltak det vil være hensiktsmessig å gjennomføre i 

forbindelse med utbyggingen. Spesielt  

vann/avløpsproblematikk, og trafikk og 

avkjørselsproblematikk. Videre ble plantype og 

planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være behov 

for utarbeidelse av planprogram eller utvidet opplegg 

for økt medvirkning. Det ble fremlagt 

dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs 

behandling. Videre saksbehandlingsprosess ble 

avklart.  

Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold 

til plan- og bygningsloven. 

COWI AS overtok i januar 2015 oppdraget som 

konsulent fra Bjørn Leifsen.  

Det ble så avholdt et avklaringsmøte med kommunen den 28.1.15 og 30.4.15. Intensjonen med møtene 

var orientere om status i saken, vurdere foreliggende løsningskonsept og se på videre utforming av 

planforslaget. Viktige tema i møtene var: Vegsystemet (kommunal/privat), avløpssituasjonen og 

dimensjonering og utførelse av tekniske anlegg for overvannshåndtering og støyskjerming.  

 

Varsel om oppstart 

• brev / annonse med plangrense og 
hensikt med planarbeid 

• 3 ukers høringsfrist 

Avklaringsmøte  

Ringerike kommune, Block Watne og COWI 
AS 

Utarbeide planforslag  

Politisk behandling av planforslaget i 
hovedkomiteen for miljø og areal og 

formannskapet.  

• Planforslag legges ut på høring med 6 
ukers høringsfrist 

Revidering av planforslaget iht. 
merknader.  

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i  HMA og 

formannskapet, før egengodkjenning i 
kommunestyret  
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Illustrasjon som viser planområdets avgrensning. COWI 2015. 

 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av deler av det tidligere småbruket Kjelstad, et 

tilliggende  mindre jorde, samt adkomstvei og kryss mot Fv 163. Total 18,3 daa. Området ligger ca. 4 

km øst for Hønefoss, på sørsiden av Fv. 163, og vest for Klækken gartneri. Området er omkranset av 

eneboligbebyggelse, det tidligere småbruket, samt en næringseiendom (Elektroforhandler).   

Adkomst til planområdet er fra Klekkenveien, en privat boligvei som knytter tre eneboliger og Søndre 

Sætrang til Fylkesveien.  

3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av eiendommene Kjelstad gnr/bnr. 102/46 og del av 100/1. Adkomstveien i vest 

ligger på gnr/bnr 100/1 og krysset mot Fv. 163 ligger på gnr/bnr 2163/1, samt en mindre del av 

100/60.  
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes ingen eksisterende bebyggelse i planområdet. Østre del av planområdet ligger brakk. Vestre 

del av planområdet består av et mindre areal med dyrket mark.  

Planområdet, sett i retning nordøst, mot Klekken gartneri. COWI 2015 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet preges av en forsenkning i landskapet, som ligger langs fylkesveien i retning øst/vest. 

Terrenget stiger i retning øst og nord, mens det flater ut i retning sør og vest. Høyeste punkt ligger mot 

Nedre Klekkenvei i øst. En mindre tilsigsbekk har sitt startpunkt på planområdet, og krysser 

planområdet i retning syd.  
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Planområdet sett i retning vest, fra Fylkesvei 163, med området som ligger brakk i forgrunnen. Huset 

til høyre huser Elfag, og er ikke del av planområdet. COWI 2015.  

3.2.5 Trafikkforhold 

Planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. Det finnes adkomst for 

landbruksmaskiner til den søndre delen av planområdet.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert.  

Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 

p.d.d. Nærmeste vedtatte plan er G/S vei langs Hadelandsveien, ca. 600 m fra planområdet.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 

avsatt til boligformål (nåværende). 
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Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor Kjelstad er markert med sirkel. COWI 2015.  

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. 

- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

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

sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 

veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, trafikksikker atkomst for gående, syklende 

og kjørende, skolekapasitet og trafikksikker skolevei, lekeareal, Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, 

skredfare, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur, Grunnvann, Universell utforming.  

 

Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 

lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 

støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, 

Nærlekeplasser 5-13 år og Områdelekeplasser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot 

biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i 

forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 

3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 

Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30. april. Det arbeides nå videre med å revidere 

kommuneplanens arealdel. På denne sida finner du saksdokumenter, informasjon om planprosessen og 

hvordan du kan delta i planarbeidet.  
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3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende 

for prioritering av planoppgaver. Det fremgår tydelig av planstrategien at næringsutvikling er et 

satsingsområde for kommunen. 

RPR for samordnet areal og transportplanlegging 

Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 

bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 

sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 

2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 

Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 

næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 

Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  

  

Det er vurdert at tiltaket ikke faller inn under oppfangskriteriene til «Forskrift om 

konsekvensutredning». Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde. 

Tiltaket faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 

”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.”Tiltaket er videre vurdert i henhold til 

kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse.  

Det er ikke registrert viktige naturområder eller truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 

umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 

kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 

ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 

3.3.6 Utbyggingsavtaler 

Det skal igangsettes utbyggingsavtale mellom utbygger og Ringerike kommune vedrørende tekniske 

anlegg. 
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4 Planforslaget 

4.1 Plankartet 

Utsnitt av plankart datert 3.7.15. Det vises for øvrig til vedlagt plankart.  

4.2 Arealregnskap 

 

Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse 
4,86 

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 3,97 

Energianlegg 0,07 

Renovasjonsanlegg 0,09 

Lekeplass 1,32 
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Kjøreveg 3,25 

Annen veggrunn 2,50 

Parkering 1,95 

Turveg 0,21 

Landbruks-, Natur – og 

Friluftsområder 
0,10 

Totalt 18,32 

4.3 Beskrivelse 

4.3.1 Generelt 

Planforslaget legger til rette for utvikling av gode boliger i et attraktivt og godt etablert boligområde. 

Forslaget bidrar til fortetting av et i dag hovedsakelig ubrukt areal som er avsatt til boligformål i 

kommuneplanen. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, miljømessige og tilgjengelige boliger med 

gode uterom og lekeplasser. 

 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse og flermannsboliger med tilhørende 

anlegg, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer.  

Å tilrettelegge for ny boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse vil være positivt i 

forhold til en helhetlig areal- og transportplanlegging. Det vil blant annet danne et større grunnlag for 

kollektivtrafikken i området. 

4.3.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man hensyntar i størst mulig grad utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området.  

 

Det legges til rette for totalt 36 boenheter, kjedete eneboliger utgjør 15 boenheter, lavblokken utgjør 9 

boenheter og firemannsboligene utgjør 12 boenheter.  

 

Det legges til rette for relativt høy utnyttelse feltene BKS 1 og BKS 2, eneboliger i kjede, mens den 

totale utnyttelsen for hele området samlet er forholdsvis lav, ca. 25%. Begrunnelsen for dette grepet er 

muligheten til å sikre flere miljøvennlige, gode familieboliger innen planområdet. Området ligger 

kollektivnært, og fortetting vil medføre økt dekning på den lokale bussruten. Videre vil en utbygging 

med relativt høy tetthet sikre en kompakt boligutvikling, hvor andre områder i nærheten kan bevares 

som skogs- eller landbruksområder.  

 

Utnyttelsen i BKS 1 og 2 kompenseres med rause nærliggende felles lekearealer, både nærlekeplass 

BLK 1 og områdelekeplass BLK 3. Videre er utnyttelsen i feltene BBB1 og BBB2 lavere, slik at den 
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totale utnyttelsen innen planområdet er på ca 25 %. Gode uterom med høy kvalitet omkring 

lavblokken og firemannsboligene, bidrar til å gi området en åpen og grønn karakter.  

  

 
Utsnitt av illustrasjonsplan datert 29.6.15. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, 

og endringer kan komme. En mer detaljert illustrasjonsplan er vedlagt saken (vedlegg 9).    

 

 

 
Landskapssnitt A-A og B-B. Snittene er vist i illustrasjonsplanen over. 

 

› Snitt A-A er trukket fra Klekkenveien i nord, i retning sør mot Kjelstad. I midten i sort sees 

lavblokka BBB1. 
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› Snitt B-B er trukket fra de kjedete eneboligene i BKS 2 i vest, og i retning øst forbi lavblokken. 

Th. sees nabobebyggelsen i Nedre Klekkenvei.  

 

Snittene viser at bebyggelsen plasseres lavere i terrenget enn omkringliggende bebyggelse. 

 

Støyutredningen (vedlegg 6) viser at felt BBB1 og de nordlige utearealene på felt BKS 1 og 2 ligger 

innenfor mørkegul og gul støysone i forhold til Fv. 163. Planforslag tilrettelegger for avbøtende tiltak, 

i form av støyskjerming og fartsreduserende tiltak. Tiltakenes antall og utforming avhenger av om 

fartsgrensen på Fv. 163 settes ned fra 60 km/t til 40 km/t eller ikke. Om farten ikke reduseres legges 

det til rette for tre støyskjermer, en ved lavblokken, og to på nordsiden av utearalet til de kjedete 

eneboligene. Hvis farten på Fv. blir redusert til 40 km/t, vil det være behov for støyskjerm kun ved 

lavblokken. En tilleggseffekt ved å redusere farten forbi området vil være å sikre trafikkforhold for 

både bussholdeplasser samt at over 25 boenheter får sin adkomst ut på en vei med lavere hastighet. 

Det åpnes for at garasjer/carporter/boder kan fungere som støyskjerm, eller del av støyskjerm ved 

lavblokken.  

 

De støyreduserende tiltakene vil redusere støynivåene slik at de blir i henhold til krav i T-1442/2012. 

Se kapittel 4.3.4 og vedlegg 7 for støykartlegging. 

 

Felt BKS 1-2 - Konsentrert småhusbebyggelse: Som planforslaget viser er boligformål delt inn i to felt 

for konsentrert småhusbebyggelse (kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er i overkant av 4,8 

daa. Innenfor disse feltene er det tiltenkt eneboliger plassert i rekke med to etasjer.  

 

Det planlegges 15 boenheter innenfor BKS 1 og 2, fordelt på 4 volumer. Volumene planlegges knyttet 

sammen av mellomliggende carporter. Volumene er gitt 3, 4, 2 og 6 boenheter i hver (fra vest mot øst) 

og er gitt en harmonisert utforming og plassering. Byggene planlegges lagt parallelt med den planlagte 

adkomstvegen, i retning øst/vest med hoveddelen av hagen mot syd. Hver bolig skal gis egen tomt, 

med varierende areal. Hver enkelt bolig har privat avkjøring fra ny adkomstveg.   

 

Eneboligene er planlagt å være funksjonelle boliger med en enkel og symmetrisk fremtoning.  

 

Planforslaget regulerer ikke tomtegrenser innenfor BLK 1 og 2. Dette er begrunnet med at det ønskes 

en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen.  

  

For felt BBB 2 - Firemannsboligene legges det til rette for 3 volumer med total 12 boenheter. Arealet 

på feltet er 2520 m². Boligene er ikke endelig plassert. De illustrerte løsningene viser volumer som 

danner en trekantform, hvor parkeringen løses på 2 separate "felles" parkeringsplasser. Det 

tilrettelegges for utendørs- og besøksparkering på disse feltene.  I hvert volum legges 2 boliger i 1. 

etasje og 2 i 2.etasje. Boligene i 1. etasje får tilgang til egen hageparsell. Firemannsboligene er 

planlagt med saltak, og er utformet som funksjonelle boliger med en enkel og symmetrisk fremtoning, 

med store, åpne vinduer. Boligene er planlagt med store romslige plattinger/balkonger. 

Bestemmelsene sikrer at det skal anlegges felles uteareal som ligger skjermet mellom volumene med 

nærlekeplass og uteoppholdsareal. Det legges også til rette for en områdelekeplass ved felt BBB2.  

For BBB1 – Lavblokken legges det til rette for en frittstående lavblokk, i 2 etasjer, samt sokkeletasje, 

med totalt 9 boenheter. Blokken er lagt nordøst i planområdet, nærmest fv. 163. Areal på feltet er 1458 

m². Bygningen er ikke endelig plassert, men et tenkt lagt diagonalt ifht. Fylkesveien, noe som 

tilrettelegger for sørvestvendte, ikke støyutsatte balkonger. Lavblokken er planlagt utformet med 

saltak, og skal være et funksjonelt bygg med en enkel og symmetrisk fremtoning, med store, åpne 

vinduer. Leilighetene planlegges med romslige plattinger/balkonger. 
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Bestemmelsene sikrer at det skal anlegges felles uteareal utenfor lavblokken med nærlekeplass og 

uteoppholdsareal. Blokken ligger i kort avstand til områdelekeplassen.  

  

I forbindelse med reguleringsplanen er det laget en illustrasjonsplan som viser hvordan området kan 

utvikles.  Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, og endringer kan komme.   

  

Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 

barn i ulike aldersgrupper.  

Lekearealene er plassert både sentralt i planområdet og litt i utkanten, med en hensiktsmessig 

plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel adkomst for alle. Lekearealene plasseres solrikt og 

lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. Samtlige boenheter vil ha kort avstand til 

lekeplassen. Lekeplassene vil også fungere som et sosialt og naturlig samlingspunkt for de som 

bosetter seg i området.  

Konseptet legger opp til to områdelekeplasser, samt flere nærlekplasser som skal plasseres i 

uteoppholdsarealene for lavblokken og firemannsboligene. Detaljert utforming av lekeplassene sikres i 

utomhusplan. Lekeplassene skal utformes i tråd med kommunens mal 4226. 

Områdelekeplass: Det legges til rette for to områdelekeplasser BLK 2 og BLK 3.   

BLK 2 plasseres i utkanten av planområdet mot øst. Lekeplassen er plassert sentralt ifht. både det nye 

boligområdet og omkringliggende bebyggelse øst for planområdet.. BLK 2 er planlagt tilrettelagt for 

ballspill og ballaktivitet og vil fungere somet tilskudd barna bosatt innen planområdet og i nærmiljøet. 

Lekeplassen vil knyttes til boligområdet via en innregulert turveg. 

BLK 3 ligger sentralt i planområdet  og plasseres mellom firemannsboligene i felt BBB2. Denne 

områdelekeplassen kommer i tillegg til nærlekeplassene. Det legges til rette for benker med bord og 

for varierte aktiviteter. Arealet er plassert i tilknytning til og i sammenheng med ubebygde og 

vegetasjonsbærende arealer. 

Områdelekeplassene utgjør ca 1100 m².  Detaljutforming av lekearealene sikres i utomhusplan.  

Nærlekeplasser: Det legges til rette for nærlekeplasser for lavblokken og firemannsboligene innen 

feltene BBB1 og BBB2. Felt BLK 1 skal tilrettelegges som nærlekeplass for felt BKS 1 og BKS 2.  

Det skal tilrettelegges for bl.a. sandkasse, huskestativ, lekedyr og sitteplasser.  
 

Andre lekeplasser el.l i nærheten:  

Det finnes pr. i dag ingen tilrettelagte lekeplasser i umiddelbar nærhet til planområdet. Den planlagte 

områdelekeplassen BLK 2 ligger i utkanten av planområdet og vil kunne fungere som en lekeplass 

også for boligene omkring, da særlig boligene i Nedre Klekkenvei og Heggestubben. Samlet regulert 

lekeareal er på ca 1300 m2 i tillegg til nærlekeplasser på BBB1 og BBB2.  

I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, små skogsområder. Disse områdene, som i hovedsak 

finnes omkring bekken sør for planområdet er begrenset ifht. areal og tilgjengelighet.  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

19 

4.3.3 Teknisk infrastruktur 

Topografi 

Del av området som skal bebygges preges av en forsenkning i landskapet, som ligger langs 

fylkesveien i retning øst/vest. Terrenget stiger i retning øst og nord, mens det flater ut i retning sør og 

vest. Høyeste punkt ligger mot Nedre Klekken vei i øst. En mindre tilsigsbekk til en gjennomgående 

hovedbekk, som til slutt har sitt avløp til Randselva har sitt startpunkt på planområdet, og krysser 

planområdet i retning sørvest.  

 

Området er i randsonen for den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor en avsetning av 

løsmasse av forvitringsmateriale med mektighet over 0,5m, ref: . http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ . 

Geotekniske undersøkelser utført av Multiconsult på oppdrag av Block Watne AS viser at det for 9 

sonderboringer er grunt til fjell med relativt faste løsmasser av silt/leir over sand/more/grus og til fjell. 

Dybde til fjell varierer fra 2,8-6,8m. Ved enkelt boringer er det påvist tynne lag av torv og bløte lag. 

Grunnvannet er ca. midt på området målt til ca. 0,3m under eks. terreng. 

Eksisterende vann- og avløpsanlegg 

Ringerike kommune har gjennomgående hovedvannledning som krysser gjennom planområdet i 

retning øst-vest og med ledning mot nord, jfr. planutsnitt nedenfor.   

 

Fra øst er det registret 2 overvannsledninger som har sitt utløp i planområdet i tillegg så har 1 

spillvannsledning også utløp i området. Det antas at spillvannsledning har et utslipp via slamavskiller. 

Området omkranses av bebyggelse, som er registrert hovedsakelig med slamavskiller og naturlig 

utslippsretning er inn i planområdet og med avløp via eksisterende bekk ut av planområdet. Det er et 

behov for å få sanert disse utslippene på generell basis og spesielt i forbindelse med at området  

planlegges bebygd. 

 

Utsnitt av eks. vann og avløpsanlegg gjennom planområdet 
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Overvannet har en avløpsretning fra planområdet og omkringliggende nedslagsområde via 

eksisterende bekk i retning sørvest. 

Løsninger for vann og avløpsanlegg 

Block Watne AS har vært i kontakt med enhet for Teknisk Forvaltning i Ringerike kommune med 

tanke på å forberede grunnlaget for en utbyggingsavtale for overtagelse av og utbygging av vann og 

avløpsanlegget. Det legges til grunn at en slik utbyggingsavtale innarbeides som et rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene. Føringsvei for en stor del av ledningsanlegget for vann, spillvann og til 

dels overvann planlegges lagt til gjennomgående veg SKV2 gjennom planområdet. Vann og 

avløpsanlegget prosjekteres og utføres i hht. kommunens til enhver tid gjeldende VA-norm. 

Spillvann 

Spillvannsledning som i dag har utslipp i planområdet forutsettes videreført gjennom området sammen 

med nytt tilført spillvann fra de planlagte boligene. Dimensjoner og design på anlegget dimensjoner i 

hht. kommunes VA-norm. Spillvannsledning føres til kommune ledningsnett nedstrøms området vist 

på oversiktsplan nedenfor  

 
Trase for tilknytning av spillvann fra bebyggelse til eks. spillvannsledning, stiplet rød strek. 

 

Ringerike kommune har inngått tinglyste avtaler med berørte grunneiere av vist trase for spillvann. I 

tillegg til dette vil det i forbindelse med utbyggingsavtalen i samarbeid med Ringerike kommune søkes 

å få sanert mest mulig av eksisterende spillvann fra den nærmest beliggende bebyggelsen, som i dag 

har utslipp til planområdet. 
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Vann og brannvann 

Gjennomgående vannledninger i planområdet må i forbindelse med planlagt utbygging legges om. 

Naturlig føringsvei her vil være i planlagt veg SKV2. Eksisterende vannledning har kapasitet til å 

kunne dekke et brannvannsbehov på inntil Q= 50 l/s, som langt over et normalt krav til 

småhusbebyggelse på Q= 20 l/s, som her. Vannforsyning til planområdet vil derfor på alle måter være 

svært godt dekket. 

Som tidligere nevnt, så er området preget av å befinne seg i et lavere beliggende området med naturlig 

tilrenning fra et større omland enn planområdet. Området bærer preg av dette og de planlagte 

bebyggelsesområder BBB2, BKS2 og BBB1 befinnes seg i dag innenfor et område som er oppbløtt og 

gjennomskjært av et bekkeløp, som synes å starte i østre del av området BBB1. I samme område er det 

i dag synlig utslipp 2 overvannsledninger på hhv. Ø200mm og Ø150 betong i følge tilgjengelig 

kartverk fra Ringerike kommune. Dette forklarer mye av grunnen til området i dag til dels er oppbløtt. 

Disse ledningene planlegges videreført lukket  gjennom området.  

Overvann og overvannshåndtering 

Det er ikke vurdert som tilrådelig å videreføre eksisterende bekk som åpen bekk gjennom området 

grunnet utbyggingens art med relativt konsentrert bebyggelse, og arealknapphet i forhold til ønsket 

utbygging og forholdet mellom krav til parkering og lekeplasser i området. Når området får en avløps- 

og overvannsanering blir tilsigsbekken sterkt redusert. Tilsigsbekken får da bare tilsig av grunnvann 

o.l. 

Det anbefales derfor at overvann samles opp og videreføres i overvannsledning gjennom området til 

eksisterende bekkeløp nedstrøms planområdet basert på følgende prinsipper:  

1. Vann ut av området før utbygging = vann etter utbygging  

I forbindelse med detaljprosjektering og utbyggingsavtale med Ringerike kommune gjennomføres det 

en beregning som avklarer eventuelle behov for fordrøyning i planområdet med en gjennomgående 

overvannsledning.  Her tas det hensyn intensitet, varighet og frekvens på målt nedbør, der det også tas 

hensyn til klimafaktorer (framtidig økt nedbør) og nedslagsområde. 

2. Det benyttes lokal overvannsdisponering (LOD) basert på naturlig infiltrasjon der dette er 

mulig 

Takvann og overflatevann fra veger søkes infiltrert tilbake til grunnen og/eller fordrøyd naturlig i 

grønnstrukturer, veggrøfter og annet egnet areal. 

Naturlige flomveger vil være gjennomgående veg SKV2, som høydemessig plasseres lavere enn 

planlagt bebyggelse i områdene BBB1, BKS2, BKS1 og deler BBB2. Deler av BBB2 vil kunne få 

flomveg mot eksisterende bekk i sørvestlig del av dette området. Det anses ikke å ha konsekvenser for 

liv og helse hvis dette ivaretas. 

Konklusjon 

Den tekniske infrastruktur med hensyn på veg, vann og avløpsanlegg anses som gjennomførbart uten 

at det må gjennomføres ytterligere tiltak eller undersøkelser for å sette i gang med en 

detaljprosjektering. Utbygging av vann og avløpsanlegg styres gjennom utbyggingsavtale med 

Ringerike kommune der krav til anlegget er nedfelt i kommunens VA-norm. For håndtering av 

overvann fra utbyggingsområdet og nedslagsfelt anbefales det en lukket løsning gjennom 

utbyggingsområdet. Dette kombineres med infiltrasjon i fra utbyggingsområdet der dette er mulig. Se 

for øvrig vedlegg 7 - rapport for Vann- og avløpsanlegg. 
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Vann og avløpsanlegg – videre arbeid 

Det vises til møter med Teknisk avdeling, Ringerike kommune, den 25.2.15 og 29.6.15.  

Prosessen er i gang mot en utbyggingsavtale hvor alle forhold vil bli tatt inn. Det planlegges 

gjennomført  følgende arbeider og prosess inn mot en slik utbyggingsavtale:  

  

› Utbyggingsavtale mellom Block Watne AS og kommunen ved teknisk drift vil bli igangsatt og 

varsling vil bli effektuert ca. medio august 2015 av kommunalteknisk drift.  I hht. møte av 

29.06.15 vil avtalen ta sikte på en kommunal overtagelse av hovedledninger for spillvann og 

 vann.  Adkomstvei fra Fv 163 (Klekkenveien)  til utbyggingsområdet vil bli regulert til privat vei 

og tilhørende overvannssystem og gatebelysning vil av denne grunn ikke overtas av kommunen. 

› Utslipp fra eksisterende  slamavskillere fra nærmeste omkringliggende bebyggelse vil bli kartlagt 

for å søke tilrettelagt for framtidig påkobling til kommunalt nett eller tilby tilknytning i 

forbindelse med Block Watne AS sin utbygging av anlegg for spillvann i området. Dette vil 

reguleres gjennom utbyggingsavtalen. Det vil bli bygd ny spillvannsledning fra 

utbyggingsområdet og til nærmeste  kommunale hovedledning. 

› Tilstrekkelig brannvannsdekning i hht. krav vil bli ivaretatt gjennom beregninger eller tappetest 

eller en kombinasjon av begge ved usikkerhet om kapasitet. 

› Overvann for området vil bli ivaretatt gjennom fordrøyning av overvann fra utbyggingsområdet 

og omkringliggende områder med naturlig tilrenning til utbyggingsområdet. Utbyggingen skal 

ikke medføre økt belastning eller flomfare til nedstrøms vassdrag. 

4.3.4 Støy 

Støyberegning:  

Beregninger utført av COWI AS viser at deler av planområdet er støyutsatt fra Fv. 163.   

 

BBB1: Støynivå på store deler av boligfelt BBB1 vil overskride anbefalte grenseverdier i T-

1442/2012. Planlagt bygg i dette feltet vil imidlertid skjerme trafikkstøy slik at støynivå på 890 m² av 

uteområde sør for bygget vil være tilfredsstillende. I dette feltet er det planlagt ett 2-etasjes bygg med 

9 boenheter. Boenhetene i dette bygget har også tilgang til et uteoppholdsområde med tilfredsstillende 

støynivå sør for bygget.  

 

BKS1 og BKS 2: En liten del av nordvest av boligfelt BKS1 vil være støyutsatt med en liten 

overskridelse av grenseverdien på inntil 1 dB. Støynivå på uteområde sør og nord for eneboligene vil 

være tilfredsstillende. Unntaket er to eneboliger som ligger lengst øst i feltet. 

Boligfelt BKS2 er delvis støyutsatt fra Klekkenveien med små overskridelser av grenseverdien på 

inntil 2 dB. Støynivå på uteområde sør for planlagte eneboliger i dette feltet vil imidlertid være 

tilfredsstillende. 

BBB2: Støynivå på boligfelt BBB2 vil være akseptabelt i henhold til T-1442/2012. 

BLK 1-3: Støynivå på planlagte lekeplasser i felt BLK1, BLK2, og BLK3 vil være tilfredsstillende. 

Unntaket er en liten del av lekeplass BLK1, dvs. 30 m² av 240 m², der støynivå vil overskrider 

grenseverdier i T-1442/2012. 
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Slik ser eksisterende støysituasjon ut for det varslede planområdet. 

Avbøtende tiltak:  
Behovet for avbøtende tiltak/støyskjerming er avhengig av skiltet fartsgrense på Fv. 163 

Klekkenveien. I planforslaget og støyrapporten anbefales som avbøtende tiltak at skiltet hastighet for 

Klekkenveien forbi planområdet reduseres fra 60 km/t til 40 km/t.  

 

Disse tiltakene vil bedre både støysituasjonen i nærmiljøet og planområdet, og bedre 

trafikksikkerheten langs fylkesveien. Det er i dagens situasjon 40-sone og opphøyet gangfelt både øst 

og vest for området, og dagens 6o-sone utgjør kun en kort strekning, som er preget av bolighus, en 

butikk og mange avkjørsler. Ved en reduksjon til 40-sone er det også er mulig å etablere opphøyd 

fotgjengerovergang til busstopp på nordsiden av Fv.  

 

Støyberegninger -  fartsgrense 60 km/t. 

Planforslaget med avbøtende tiltak for støy, er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende skiltede 

fartsgrense forbi planområdet som er 60 km/t.  

 

For felt BBB1, BKS1, og BKS2 anbefales tre støyskjermer med plassering vist i tegning nedenfor.  

Skjerm 1er 3,6 meter høy og 73 meter lang, skjerm 2 er 2,5 meter høy og 21 m lang, og skjerm 3 er 2,5 

meter høy og 37 m lang. De tre støyskjermene er foreløpig innarbeidet i planforslaget, i påvente 

konklusjon knyttet til skiltet hastighet i Klekkenveien.  

 

Med foreslåtte skjermingstiltak vil støynivå på alle fasader og uteområdet rundt boligene være 

tilfredsstillende. Unntaket er andre etasje i bygget i felt BBB1, der vil støynivå fortsatt være over 

anbefalte grenseverdier. Derfor anbefales det at gjennomgående leiligheter planlegges i denne etasjen.  
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Støyberegninger med støyskjermer på 3,6 og 2 x 2,5 meter og fartsgrense 60 km/t. 

 

Støyberegninger -  fartsgrense 40 km/t  

I planforslaget anbefales at skiltet hastighet for Klekkenveien forbi planområdet reduseres fra 60 km/t 

til 40 km/t. En redusert hastighet vil ha positive ringvirkninger for nærmiljøet, både ifht. 

trafikksikkerhet, miljøet ved at man unngår hastighetsøkning for kun å kjøre en 430 m lang 60 sone for 

deretter å bremse ned, samt støy (se innledende tekst).  

Ved skiltet hastighet 40 km/t vil støynivå på alle oppholdsarealer og ved alle boliger være akseptable 

uten støyskjerm. Det etableres en støyskjerm ved felt BBB1, lavblokken med høyde på 3,4 meter og 

en lengde på 73 meter, vist i tegning nedenfor. 

Med foreslåtte skjermingstiltak vil støynivå på alle fasader og uteområder rundt boligene være 

tilfredsstillende. Som kartet under viser vil en reduksjon av hastigheten fra 60 km/t til 40 km/t medføre 

at det ikke er behov for støyskjerm 2 og 3. Redusert hastighet vil også medføre en betydelig forbedret 

støysituasjon for tilliggende naboboliger som grenser til Klekkenveien.   
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Støyberegninger med støyskjerm på 3,4 meter og fartsgrense 40 km/t. 

Generelt 

I planforslaget åpnes det for at garasjer/carporter og boder også kan fungere som støyskjerm. Dette er 

særlig aktuelt i felt SPA1. 

Det vil tilrettelegges for at hver boenhet får minst ett soverom og privat uteoppholdsareal på stille 

fasade av bygninger. 

Krav til lydisolasjon i fasader skal vurderes i forbindelse med byggemelding slik at teknisk forskrift 

tilfredsstilles. 

Se vedlegg 7 for fullstendig støykartlegging. 

4.3.5 Renovasjon 

I planforslaget legges det til rette for 3 fellesareal for plassering av søppeldunker. Disse skal være 

felles for lavblokken og de tre firemannsboligene. Fellesarealene er lagt ved de felles 

parkeringsplassene ved lavblokken, og ved de to felles parkeringsplassene ved firemannsboligene. 

Disse arealene er plassert så tilgjengelig som mulig, for å sikre hensiktsmessig løsninger og for å lette 

forholdene for de renovasjonsansvarlige. Plasseringen av de tre arealene gir gode muligheter for å snu 

med renovasjonsbilen innerst ved lavblokken og vil sørge for å minimere trafikken ved boligene.  

For de to feltene med kjedete eneboliger plasseres søppeldunker ved innkjøring fra adkomstveien til 

hver boligenhet. Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.  
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4.3.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er i planområdet ivaretatt ved at det tilrettelegges for flere lekeplasser, i alle 

kategorier, både sentralt og i utkanten av planområdet. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier 

som vil bosette seg i området, og vil være en berikelse for nabolaget.  

I planforslaget legges det til rette for en trafikksikker turvei, som binder sentrale deler av planområdet 

med G/S langs Klekkenveien, i nærheten av bussholdeplassen ved Elfag.  

FV 163 har i dag en løsning med G/S uten forhøyet vegkant. Denne G/S vegløsningen er etablert fra 

krysset ved Øvre Klekkenvei/Klekkenveien og ned til toppen av Vesternbakken, der det er etablert 

opphøyet fortau ned mot Hønefoss. Planområdet er forøvrig naturlig adskilt fra Fv 163 ved 

naboeiendommer, og en bratt skråning. Boligene, skråningen, samt planlagte støyskjermer vil danne 

en fysisk og visuell barriere mot fylkesvegen.  

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 

nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    

4.3.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til FV 163 Klekkenveien i vest ved adkomstveien og i øst ved lavblokken. 

Planforslaget er vist med adkomst fra denne, vest i planområdet. Dette anses som den mest trafikksikre 

plasseringen med god oversikt over trafikk fra begge sider, og mest hensiktsmessige for adkomst til 

området og i tilliggende eiendommer.  

Kryss adkomstvei - FV 163:  

Ved utforming av krysset er Ringerike kommunes kommunaltekniske veinorm lagt til grunn:  

 

- Kryssløsninger: Kryss der adkomstvegen munner ut i en veg med overordnet funksjon utformes etter 

krav gitt for den overordnede vegen. Kryss utformes i samsvar med kapittel E.1.1 eller E.1.2. Kjørt 

sporing med lastebil 12 m = søppelbil/brannbil.  

- Sikt: Antatt at fylkesveg 163, (Klekkenveien) er en H1-veg med 60 km/t og 6 m bred. Dette er også 

en forkjørsveg. Dette gir sikt 70 x 1,2 = 84 m (Tabell C.3 i Hb N100) 6 m bak, øyepunkt (Tabell E.3 i 

Hb N100). 
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Fra Ringerike kommunes vegnormal – utforming av adkomstvei. 

Adkomstvei vest - SKV 1 og 2, (felles kjørevei): Adkomstveien skal være felles kjørevei for alle 

boligene i Klekkenhagenfeltet, felt BBB1 og 2, og BKS 1 og 2. Veien er utformet med veibredde 4 m, 

skulder hver side 0,5 m og åpen grøft hver side 1,50 m, i tråd med Ringerike kommunes vegnormal. 

Søppelbil (og brannbil) skal kunne ta seg inn.  

Adkomstvegen inkluderer 1,5 m grøftekant på hver side av veien for å sikre tilstrekkelig areal til 

overvannshåndtering, snøopplag og teknisk anlegg.   

Adkomst til lavblokken -  SKV 4, (felles kjørevei) skal være en felles kjørevei for lavblokken. Veien 

utgjør en arm i vendehammeren til den kommunale veien. Adkomstveien er gitt en regulert bredde på 

6 meter. Søppelbil og brannbil skal kunne tas seg inn. 

Adkomst til tilliggende eiendommer i øst - SKV 5 (felles kjørevei) skal være felles adkomstvei for 

tilliggende eiendommer og skal fungere som adkomstvei til trafostasjon. Vegen er regulert med en 

bredde på 4,5 meter 

Adkomst til tilliggende eiendommer i vest, SKV 6 (felles kjørevei) skal være felles adkomstvei for 

tilliggende eiendommer mot nordvest, på motsatt side av FV163.  

Parkering: Det er avsatt felt til parkeringsformål ved lavblokken og firemannsboligene: Ett felt ved 

lavblokken, og to felt ved firemannsboligene. Innen feltene skal det etableres parkeringsplasser, inkl. 

handicap plasser, samt sykkelparkering i tråd med kommunens norm. Det åpnes også for at det kan 
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oppføres boder og evt. garasjer /carporter i tilknytning til lavblokken og firemannsboligene. Utforming 

av parkeringsområdene sikres i utomhusplan.  

Fv 163 Klekkenveien har i dag en ÅDT på 4800 (SVV). Denne trafikkmengden genererer noe støy til 

spesielt østre del av planområdet. Støymålingene viser at det er behov for støytiltak for å kunne legge 

til rette for en bebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal på østre del av planområdet, i tråd med 

kravene i T-1442- 2012. For å imøtekomme disse kravene er planforslaget vist med støyskjerm rundt 

felles parkeringsplass ved lavlokken. Støyskjermen er lagt slik at den ikke er til hinder for regulert 

turveg. Planforslaget anbefaler at farten på Fylkesveien reduseres fra 60 til 40 km/t for å redusere 

trafikkstøy og øke trafikksikkerheten.  

Kollektivtrafikk: Langs FV 163 går det buss til/fra Hønefoss. Busstoppet ligger på begge sider av 

Fylkesveien, ved Klekkenveien 155, Elfagbutikken, i kort gangavstand fra planområdet. Turvegen 

som knytter planområdet med FV 163, vil møte G/S veien rett øst for busstoppet.  

Trafikksikkerhet: Det finnes i dag en løsning med gangfelt langs sydsiden av Fylkesveien, som er en 

løsning godkjent av vegmyndigheten. Jf. Risiko- og sårbarhetsanalysen (vedlegg 4) utgjør 

fortausløsningen langs FV 163 en viss fare for trafikksikkerheten for myke trafikanter som skal ferdes 

langs, eller krysse Fylkesveien. I ROS analysen foreslås avbøtende tiltak, slik som innføring av 40-

sone på Fv 163 forbi planområdet, og/eller opphøyd fotgjengerovergang, og/eller opplyst 

fotgjengerkryssing, ved bussholdeplassen som ligger ved fylkesveien ved elfagbutikken. Det vil i det 

videre planarbeidet legges opp til en prossess mot vegmyndighet/kommune, for å utrede muligheter 

for avbøtende tiltak knyttet til trafikksikkerhet, slik som innføring av 40-sone på fylkesvei 163 forbi 

planområdet. Videre skal de omforente tiltakene innarbeides i planforslaget og sikres i bestemmelsene.   

Byggegrense: Mot FV 163 blir plasserte bygg lagt mer enn 15 meter fra senterlinje vei som er kravet 

på fylkesveier. På feltet for parkering ved lavblokken legges parkering, renovasjon og boder nærmere 

innenfor byggegrensen. Tiltakene blir lite synlige fra fylkesveien da denne ligger betydelig høyere enn 

parkeringen. 

4.3.8 Grønnstruktur 

Det legges til rette for to turdrag innen  planområdet. Feltene GTD1-2 skal opparbeides som offentlig 

turveg, GTD 1 med bredde 3 m og GTD 2 med bredde 2,5 m. Turvegene skal opparbeides med 

grusdekke. 

4.3.9 Kulturminner 

Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Reguleringsbestemmelsene 

sikrer at dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som 

omtalt i lov om kulturminner §8, 2. ledd. Så langt en kan se gir ikke planforslaget negative 

konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

29 

4.3.10  Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 

utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 

og bevegelseshemmede.  

4.3.11 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 

myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  

Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 

på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 

også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 

samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 

 

Vurdering: Planområdet består av et tidligere innmarksbeite som er lagt brakk i den nordlige delen og 

dyrket mark i den søndre delen. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, men er ikke 

del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap, da planområdet er omkranset av 

boligbebyggelse og veier. Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede 

naturverdier i eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 

 
Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 

verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
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§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 

føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 

Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 

biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 

nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 

påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark og et innmarksbeite 

(brakk) bebygges med boliger og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause 

uteområdet/grønnstruktur og en god løsning for den lokale bekken.  Den samlede belastningen anes 

dermed å være begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller 

arter i nærområdet. 

 

Tiltaket vil medføre at eksisterende bekkefar, som krysser planområdets østre del vil bli lagt i rør 

under planområdet. Bekkefaret har svært begrenset vannføring, og har sitt opphav i forsenkningen i 

landskapet sentralt i planområdet, jf kommunens kartbase. 

 

§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 

Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

 

Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  

 

Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.3.12 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark (4 daa) og innmarksbeite (brakk) 10,5 daa 

bebygges med boliger. Den dyrkede marka består av et mindre, inneklemt areal, mens innmarksbeite 

ikke lenger er i bruk, og ligger brakk. Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med 

dyrket mark eller innmark. Området er allerede preget av en del boligbebyggelse, og egner seg således 

godt for fortetting. Planforslaget berører ikke skogbruksarealer. 

Ved krysset mellom ny adkomstvei x Fv 163 reguleres et lite areal av siktsonen til Landbruks-, natur 

og friluftsområde. Innen dette arealet videreføres eksisterende bruk, som er dyrket mark. 
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Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase viser at planområdet er delt i innmarksbeite 

(brakk) møt øst og fulldyrka jord mot vest.  
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. vedlegg4,  for planforslaget som viser hvilke 

konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  

 

Emne 

 

Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei Ja 

Naturgitte forhold   

1 Er området utsatt for snø- eller steinskred?  x  

2 Er det fare for utglidning (er området 

geoteknisk ustabilt)? 

 

x  

 

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x  

4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder 

lukket bekk?   

 Det er registrert høy 

grunnvannstand for deler av 

området. Eksisterende bekk 

lukkes og legges i rør. Det er 

registret 2 overvannsledninger, 

som har utløp på terreng i 

området. I forbindelse med 

utbygging vil flomveg, tiltak og 

dimensjonering av overvann ha 

spesiell fokus. 

5 Er det radon i grunnen? 

 

 Planområdet ligger innenfor 

større felt med alunskifer som 

dekker store deler av Haugsbygd 

jf. nettkart fra NGU. Nødvendige 

tiltak gjennomføres. 

6 Er området vindutsatt? x  

7 Er området nedbørutsatt? x  

Infrastruktur   

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre 

en risiko for området?  

  

8 - Hendelser på veg  En ulykke på FV 163 kan 

redusere framkommeligheten 

til/fra området. Sannsynligheten 

er imidlertid liten.  

9 - Hendelser på jernbane x  

10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x  

11 - Hendelser i luften x  

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe i nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området? 

x  

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x  

13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 

x  

 Medfører bortfall av tilgang på følgende x  
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tjenester spesielle ulemper for området: 

14 - Elektrisitet x  

15 - Teletjenester x  

16 - Vannforsyning x  

17 - Renovasjon/spillvann x  

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 

området:  

  

18 - Påvirkes området av magnetisk felt fra 

el.linjer? 

x  

19 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 

master?  

x  

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av 

transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området: 

  

20 - Til skole/barnehage? 

 

 Skolebarn ferdes langs Fv 163 

for å komme til/fra Haug skole. 

Langs Fv er det utarbeidet en 

løsning for G/S med kantstripe, 

med regulert krysning (opphøyet 

fotgjengerovergang og 40 sone) 

ved Klekkenvn 178.  

  

Derfra og til skolen er det 

fullverdig separat G/S-vei helt til 

nærmiljøanlegg.  

 

Løsningen for G/S vei kan 

medføre en viss risiko for 

ulykker tilknyttet 

gående/syklende langs veien. 

Krysningen ved Klekken kan 

også medføre en viss risiko for 

trafikkulykker. 

 

Avbøtende tiltak kan være 

innføring av 40 sone forbi 

planområdet.  

21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? 

 

 

 Gående og syklende ferdes langs 

FV 163 for å komme til 

nærmiljøanlegg i Haug eller 

Hønefoss. 

 

Avbøtende tiltak: se over.  

22 - Til forretning etc.? 

 

 Gående og syklende ferdes langs 

FV 163 for å komme til 

forretninger i Haug, eller 

Hønefoss.  

 

Avbøtende tiltak: se over. 

23 - Til busstopp? 

 

x Beboere må p.t. krysse Fv i 60-

sone for å ta buss til byen – ikke 
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til skole. 

 

Et tiltak er å tilrettelegge for 

opphøyd fotgjengerovergang til 

bussholdeplassen som ligger på 

nordsiden av fylkesveien.  Da 

ivaretas tilgang til 

kollektivtransport.  

 

Et annet tiltak kan være innføring 

av 40 sone forbi planområdet. 

 

 Brannberedskap   

24 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x  

25 - Har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

x  

26 - Har området bare en mulig atkomstrute for 

brannbil?  

 Det er kun en hovedadkomst til 

planområdet.  

 

Et avbøtende tiltak kan være å 

anlegge fast grusdekke på 

gangvei – felt GTD1 slik at 

brann/nødeetater kan komme inn 

i planområdet fra Nedre 

Klekkenvei i nødstilfeller. 

Tidligere bruk   

 Er det mistanke om forurensning i grunnen fra 

tidligere virksomheter? 

x  

27 - Bensinstasjon/bilverksted 

/tankanlegg 

x  

28 - Mekanisk verksted x  

29 - Galvaniseringsverksted x  

30 - Impregneringsverk x  

31 - Avfallshåndtering/deponi x  

32 - Gjentatte rivingsarbeider/ 

rehabilitering av bygninger fra 1950 -1980 

x  

33 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x  

34 - Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

Omgivelser   

35 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med 

spesiell fare for usikker is? 

x  

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup etc.) 

x  

Ulovlig virksomhet   

 Sabotasje og terrorhandlinger x  

37 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  

38 - Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

 

 Hønefoss kan være et terrormål, 

men planforslaget vil ikke 

medvirke til å øke denne faren.  
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Konklusjon og anbefaling 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av tiltak 

som kan innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser ved flom 

nedstrøms bekkefaret og trafikksikkerhetstiltak ifht. myke trafikanter, som vil være aktuelt for 

områdeplanen.  
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6 Merknader til oppstartsvarsel 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 24.04.12. Berørte parter ble varslet gjennom brev og 

lokale aviser. I det følgende oppsummeres innspillene som har kommet inn. Det vises for øvrig til 

vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved varsel og vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart.  

Fra Oppsummering av innspill Kommentar  

 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FMB) 

16.05.12 

Vassdrag: Et lite vassdrag krysser planområdet. 

Vassdrag og gjenværende grønne arealer i 

byggeområder har betydning for landskap, rekreasjon 

og naturverdier. Det vises til St. Meld nr. 26 - 

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, til § 

1-8 i Plan- og bygningsloven og til nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. 

FMB ber om a det blir redegjort for bekkedraget i det 

videre planarbeidet, og at det blir tatt tilstrekkelig 

hensyn til dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturmangfold: Det må som en del av planarbeidet 

redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8 – 12 i 

Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  

 

 

Barn- og unge: FMB ber om at Rikspolitiske 

retningslinjer for barn og unges interesser i 

planleggingen, T-2/08, blir lagt til grunn for 

planleggingen. Her stilles krav om tilstrekkelig 

lekeareal for barn. En vurdering av lekemulighetene i 

Tiltaket vil medføre at 

eksisterende tilsigsbekk, som har 

sitt oppkomme i planområdets 

østre del vil bli lagt i rør under 

planområdet. Å skulle sikre en 

åpen tilsigsbekk gjennom 

planområdet har vist seg lite 

gjennomførbart.  

 

Tilsigsbekken har svært begrenset 

vannføring.  

Masseutskifting og terrengheving 

som følge av planforslaget samt 

løsninger bl.a. for parkering og 

uteområder vanskeliggjør en åpen 

bekkeløsning.  

 

Det arbeides heller i planforslaget 

for å sikre gode og tilrettelagte 

utearealer av høy kvalitet.  

 

Vassdraget nedenfor planområdet 

vil ikke bli berørt.   

 

 

 

I kapitel 4.3.9 er det redegjort for 

hvordan prinsippene i §§ 8 – 12 i 

Naturmangfoldloven er vurdert og 

fulgt opp.  

 

RPR for barn og unges interesser 

er lagt til grunn for planleggingen. 

En vurdering av lekemulighetene 

i planområdet og i nærmiljøet er 

gjort på et overordnet nivå.  
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planområdet og i nærmiljøet skal følge planforslaget. 

Tilstrekkelige lekeareal for barn må sikres i 

planprosessen. Det må vurderes om det er behov for 

trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveien, for barn i 

området.  

 

Landskap: Arbeidet med detaljreguleringen må legge 

vekt på å ivareta landskapsforhold, det vises til 

nasjonale forventninger og Den europeiske 

landskapskonvensjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieffektive løsninger: FMB viser til at det er et 

nasjonal mål å få til energieffektive løsninger i 

bygningsløsninger. Det vises til Statlig 

planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 

Pbl. § 3-1, bokstav G, som stiller krav om at 

planleggingen skal ta klimahensyn gjennom FMB ber 

om at det tas inn i reguleringsbestemmelsene at 

omradet skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren 

varme til ny bebyggelse, jfr. PBL § 12-7, nr 8.  

 

Kollektivtrafikk: FMB ber om at tilgjengeligheten til 

servicefunksjoner og kollektive transportmidler blir 

nærmere vurdert. Evt. behov for tilretteleggingstiltak 

må vurderes. Det vises til RPR for samordnet areal og 

transportplanlegging, statlig planretningslinje for klima 

og energiplanlegging, og nasjonale mål for reduksjon 

av utslipp av klimagasser. Ut fra dette ber de om at 

utnyttingsgraden i området blir nærmere vurdert.  

 

 

 

 

 

Støyutredning: Beliggenheten nær en trafikkert vei 

medfører at FMB forutsetter at nye boliger med 

tilhørende uteoppholds- og lekearealer sikres 

støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier i tab. 2 i 

MDs retningslinje T-1442. Planområdet har ikke en 

sentral plassering som tilsier at det kan aksepteres 

avvik fra anbefalte støygrenser. FMB ber om at 

støyutredninger følger planforslaget og at evt. støytiltak 

Når det gjelder 

trafikksikkerhetstiltak vises til 

uttalelse til SVV nedenfor.  

 

 

Planforslaget medfører noe 

terrengheving og masseutskifting 

i en forsenkning i landskapet, men 

tiltaket anses å begrensede 

konsekvenser for det lokale 

landskapet.  

 

 

 

 

 

 

Det legges til rette for bergvarme 

i lavblokk på BBB1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området ligger i gangavstand fra 

busstopp langs Fylkesvei 163 og 

anses å ha god tilgjengelighet ifht. 

kollektivtransport til og fra både 

nærsenteret på Haug og det større 

handels- og administrasjons- 

sentrum i Hønefoss. For 

trafikksikkerhetstiltak, se uttalelse 

til SVV under.   

 

Støyutredning er utarbeidet og 

følger planforslaget. Støytiltak 

skal innarbeides i planen og sikres 

gjennomført ved 

rekkefølgebestemmelse. 

 

 

 

 

 

 

Universell utforming er redegjort 
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innarbeides i planen og sikres gjennomført ved 

rekkefølgebestemmelse.  

 

Universell utforming: Det minnes om at planleggingen 

må vektlegge prinsippene om en universell utforming. 

Det må redegjøres spesielt for dette, og prinsippene må 

sikres fulgt opp gjennom reguleringsbestemmelser.  

for i planforslaget og er sikret i 

planens bestemmelser.  

Buskerud 

fylkeskommune 

(BFK) 

21.05.12 

 

 

BFK bemerker at inne i planområdet er det registrert et 

gravminne (id 3880 i kulturminnedatabasen 

Askeladden). Dette kulturminnet må legges under en 

hensynssone d, med formål bevaring.  

 

BFK informerer om at de må foreta registreringer før 

de kan uttale oss til planen, og viser til 

kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av 

offentlige og større private tiltak og §10 

om at utgifter til særskilt granskning må dekkes av 

tiltakshaver. Det er en fordel at registrering av 

automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet 

for å unngå konflikter senere i planprosessen.  

Arkeologiske registreringer ble 

gjennomført 30.9.- 4.9.13. 

Arkeolograpporten er datert 

17.12.14.  Rapporten konkluderer 

med at planforslaget ikke er i 

konflikt med kulturminner.  

 

Statens vegvesen 

(SVV) 

30.05.12 

 

For SVV er det viktig at nye byggeområder er vurdert i 

en større sammenheng med hensyn på samordnet areal 

og transportplanlegging. Planen bør utvides til å 

omfatte hele det avsatte nye byggeområdet for boliger 

(i kommuneplanens areadel) for å få samordnede 

trafikkløsninger i planen.  

 

 

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i 

kryss og avkjørsler. Forholdet til kollektivtrafikk og 

trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder 

skoleveger) må avklares. I den grad planarbeidet 

medfører nødvendige endringer av veg- og 

trafikkforhold på riks- eller fylkesveger, må dette tas 

vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes 

forlangt gjennomført før området kan tas i bruk.  

 

SVV opplyser at normal byggegrense for fylkesveger 

er 50m /15m ned mulighet for vegmyndigheten til å 

fastsette økt generell byggegrense. Byggegrensen skal 

vurderes ifht. støysituasjonen i det aktuelle området. 

For regulering av støyømfintlig bebyggelse nær riks- 

eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og 

nødvendige tiltak innarbeidet i planen.  

 

Det forutsettes ny uttalelse fra SVV til offentlig 

ettersyn.  

Planområdet består av to 

eiendommer som er ubebygd. 

Omkringliggende arealer består 

av eksisterende boliger og det 

anses ikke som hensiktsmessig 

eller ønskelig å regulere et større 

område i denne sammenhengen. 

 

Forholdet til kollektivtrafikk er 

omtalt i planforslaget. 

Eksisterende løsning anses som 

god.  

 

Trafikksikkerheten som følge av 

planforslaget er omtalt. Av 

avbøtende tiltak som  foreslås for 

Fylkesveien ved planområdet er å 

utvide 40-sonen til også å gjelde 

strekningen ved planområdet, da 

det i dag er 40 sone og opphøyet 

gangfelt både øst og vest for 

planområdet. Da får man 

inkludert ca. 26 eksist.  

eiendommer som i dag har 

adkomst ut i 60-sone.  I tillegg 

legge til rette for opphevet 

gangfelt ved bussholdeplassen 
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ved Elfag. Det vil i det videre 

planarbeidet legges opp til en 

prossess mot vegmyndighet/ 

kommune, for å utrede muligheter 

for avbøtende tiltak knyttet til 

trafikksikkerhet. Videre skal 

tiltakene innarbeides i 

planforslaget og sikres i 

rekkefølgebestemmelser.   

 

Adkomstforhold er beskrevet i 

planforslaget, og sikret i plankart 

og bestemmelser. Plangrensen er 

utvidet for å sikre en helhetlig og 

trafikksikker løsning for krysset 

mellom atkomstveien og 

Fylkesveien. Her sikres at 

atkomstveien utformes i tråd med 

kommunens norm, og at siktsoner 

legges inn.  

 

Gjennomføringen av nødvendige 

tiltak i atkomsten til planområdet 

er sikret i 

rekkefølgebestemmelser. 

 

Byggegrense for fylkesveger er 

ivaretatt i planforslaget. 

Støyutredning er utarbeidet og 

nødvendige tiltak sikret i kart og 

bestemmelser.  

 

 

Bjarne Berger og 

Grethe Holte – 

Nedre Klekkenvei 

5 

18.05.12 

Påpeker at deres eiendom har svært fin beliggenhet 

med åpent landskap rundt. Berger og Holte håper at 

utbygger tar hensyn til høyde og avstand til hus som 

skal bygges. Et ønske er at ingen hus blir så høye at de 

skygger for utsyn fra terrassen, da dette kan medføre 

forringelse av eiendomsverdien.  

Planforslaget tilrettelegger for en 

utvikling av lavblokker og kjedete 

eneboliger i et forholdsvis 

lavtliggende område. Bygningene 

er utformet med et begrenset 

fotavtrykk, og med en 

byggehøyde som er tilpasset 

omkringliggende boliger, maks 2 

etasjer og 2 etasjer med 

sokkeletasje for lavblokken.  

 

Bygningene legges i god avstand 

til omkringliggende boliger. I 

Berger og Holtes tilfelle plasseres 

firemannsboligene mer enn 20 m 
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fra nabogrensa med 

parkeringsplass imellom. De 

kjedete eneboligene vil også 

plasseres i god avstand til naboer.  

 

Konseptet det legges opp til sikrer 

godt med rom mellom 

bygningene som sikrer utsynet fra 

omkringliggende eiendommer.  
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7 Oppsummering 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse, lavblokkbebyggelse og 

firemannsboliger med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt 

boligområde. Boligene skal være attraktive, miljømessige og tilgjengelige, med gode og tilgjengelige 

uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca 36 boenheter, hvorav 15 er kjedete 

eneboliger, 12 enheter er firemannsboliger og 9 boenheter er leiligheter. Planforslaget vil sikre en god 

fortetting i et allerede etablert boligområde som er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens 

arealdel. Det er innarbeidet helhetlige løsninger for renovasjon. 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Det legges til rette for relativt høy utnyttelse for feltene, BKS 1 og BKS 2. Begrunnelsen for dette 

grepet er muligheten til å sikre flere miljøvennlige, gode familieboliger innen planområdet. Området 

ligger kollektivnært, og fortetting vil medføre økt dekning på den lokale bussruten. Videre vil en 

utbygging med relativt høy tetthet sikre at andre områder kan bevares som skogs- eller 

landbruksområder. Dette er i tråd med prinsipper om samordnet areal- og transportplanlegging.   

 

Utnyttelsen i BKS 1 og 2 kompenseres med rause nærliggende felles lekearealer, både nærlekeplass og 

områdelekeplass. Videre er utnyttelse i feltene BBB1 og BBB2 noe lavere. Gode uterom med høy 

kvalitet omkring lavblokken og firemannsboligene, vil gi området en åpen og grønn karakter. 

Området ligger lavt, og vil i begrenset grad påvirke sol- og utsiktsforhold for tilliggende naboer. 

Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer nabolaget og som er godt tilpasset det lokale 

landskapet. 

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via turveger, både i retning øst og nord.  

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med utvidet kryss mot Fylkesveien, og 

atkomstvei tilpasset kommunal standard for felles adkomstvei. Trafikksikkerhetstiltak for myke 

trafikanter langs Fylkesveien skal utredes og innarbeides i samråd med Statens Vegvesen/Ringerike 

kommune. Slike tiltak kan være redusert fartsgrense og fartsdempende tiltak. Planforslaget sikrer tiltak 

for støyreduksjon mot fylkesveien for planområdet.  

Planforslaget, med avbøtende tiltak for støy, er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende skiltede 

fartsgrense forbi planområdet som er 60 km/t. Det tilrettelegges for avbøtende tiltak i tråd med 

støyrapporten. Det anbefales derimot at skiltet hastighet for Klekkenveien forbi planområdet reduseres 

fra 60 km/t til 40 km/t. En redusert hastighet vil ha positive ringvirkninger for nærmiljøet, både ifht. 

trafikksikkerhet og støy.  Ved skiltet hastighet 40 km/t vil støynivå på alle oppholdsarealer og ved alle 

boliger være akseptable uten støyskjerming. Det må etableres støyskjerming ved felt BBB1, 

lavblokken med høyde på 3,4 meter og en lengde på 73 meter.  

Planforslaget medfører at en liten tilsigsbekk må legges i rør i planområdet. I etterkant av ferdig 

utbygd boligområde er det derimot sikret en miljømessig behandling av tilsigsvannet og overvann, og 

en sanering  og opprydning av VA-anlegget i området.   
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf) 

Vedlegg 2: Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart 

Vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart (samle-pdf for alle merknader) 

Vedlegg 4: ROS-analyse 

Vedlegg 5: Geoteknisk rapport – Multiconsult, 3.1.14.  

Vedlegg 6: Støyutredning – COWI AS, datert 13.05.15 

Vedlegg 7:  Arkeologisk undersøkelse, Rapport, Buskerud Fylkeskommune, 17.12.13 

Vedlegg 8:  Vann- og avløpsanlegg – COWI AS, datert 

Vedlegg 9:  Illustrasjoner 
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Revidert oppsummering av merknader og innspill til varsel om oppstart med 

forslagstiller og Rådmannens kommentar.      16.08.2015 
 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 

16.05.12 

Forslagstillers kommentar Rådmannens kommentar 

Vassdrag: Et lite vassdrag krysser 

planområdet. Vassdrag og gjenværende 

grønne arealer i byggeområder har 

betydning for landskap, rekreasjon og 

naturverdier. Det vises til St. Meld nr. 

26 - Regjeringens miljøpolitikk og 

rikets miljøtilstand, til § 1-8 i Plan- og 

bygningsloven og til nasjonale 

forventninger til regional og kommunal 

planlegging. FMB ber om a det blir 

redegjort for bekkedraget i det videre 

planarbeidet, og at det blir tatt 

tilstrekkelig hensyn til dette.  

 

 

 

 

 

 

Naturmangfold: Det må som en del av 

planarbeidet redegjøres for hvordan 

prinsippene i §§ 8 – 12 i 

Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 

opp.  

 

Barn- og unge: FMB ber om at 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unges interesser i planleggingen, T-

2/08, blir lagt til grunn for 

planleggingen. Her stilles krav om 

tilstrekkelig lekeareal for barn. En 

vurdering av lekemulighetene i 

planområdet og i nærmiljøet skal følge 

planforslaget. Tilstrekkelige lekeareal 

for barn må sikres i planprosessen. Det 

må vurderes om det er behov for 

trafikksikkerhetstiltak knyttet til 

skoleveien, for barn i området.  

 

Landskap: Arbeidet med 

detaljreguleringen må legge vekt på å 

ivareta landskapsforhold, det vises til 

nasjonale forventninger og Den 

Tiltaket vil medføre at eksisterende tilsigsbekk, 

som har sitt oppkomme i planområdets østre del 

vil bli lagt i rør under planområdet.  

 

Å skulle sikre en åpen tilsigsbekk gjennom 

planområdet har vist seg lite gjennomførbart.  

 

Tilsigsbekken har svært begrenset vannføring.  

Masseutskifting og terrengheving som følge av 

planforslaget samt løsninger bl.a. for parkering 

og uteområder vanskeliggjør en åpen 

bekkeløsning.  

 

Det arbeides heller i planforslaget for å sikre 

gode og tilrettelagte utearealer av høy kvalitet.  

 

Vassdraget nedenfor planområdet vil ikke bli 

berørt.   

 

I kapitel 4.3.9 er det redegjort for hvordan 

prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp.  

 

 

 

RPR for barn og unges interesser er lagt til 

grunn for planleggingen. En vurdering av 

lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet 

er gjort på et overordnet nivå.  

 

Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak vises til 

uttalelse til SVV nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslaget medfører noe terrengheving og 

masseutskifting i en forsenkning i landskapet, 

men tiltaket anses å begrensede konsekvenser 

Rådmannen har i dialog med 

forslagstiller vurdert muligheten 

for å benytte bekken som et 

attraktivt element i planen 

samtidig som den kan beholde sin 

funksjon i forhold til 

vannhåndtering. Av hensyn til 

vannkvaliteten og vannmengden 

støtter Rådmannen forslagstillers 

syn om at dette er lite 

hensiktsmessig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har bedt om at det før 

2.gangs behandling utarbeides 

illustrasjoner som viser hvordan 

hensynet til lekemuligheter i 

området ivaretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådamnnen anser ikke 

landskapsendringene som 

problematiske, men grunnet stor 



europeiske landskapskonvensjonen.  

 

 

Energieffektive løsninger: FMB viser 

til at det er et nasjonal mål å få til 

energieffektive løsninger i 

bygningsløsninger. Det vises til Statlig 

planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging og Pbl. § 3-1, 

bokstav G, som stiller krav om at 

planleggingen skal ta klimahensyn 

gjennom FMB ber om at det tas inn i 

reguleringsbestemmelsene at omradet 

skal tilrettelegges for forsyning av 

vannbåren varme til ny bebyggelse, jfr. 

PBL § 12-7, nr 8.  

 

Kollektivtrafikk: FMB ber om at 

tilgjengeligheten til servicefunksjoner 

og kollektive transportmidler blir 

nærmere vurdert. Evt. behov for 

tilretteleggingstiltak må vurderes. Det 

vises til RPR for samordnet areal og 

transportplanlegging, statlig 

planretningslinje for klima og 

energiplanlegging, og nasjonale mål for 

reduksjon av utslipp av klimagasser. Ut 

fra dette ber de om at utnyttingsgraden 

i området blir nærmere vurdert.  

 

Støyutredning: Beliggenheten nær en 

trafikkert vei medfører at FMB 

forutsetter at nye boliger med 

tilhørende uteoppholds- og lekearealer 

sikres støyforhold i tråd med anbefalte 

grenseverdier i tab. 2 i MDs 

retningslinje T-1442. Planområdet har 

ikke en sentral plassering som tilsier at 

det kan aksepteres avvik fra anbefalte 

støygrenser. FMB ber om at 

støyutredninger følger planforslaget og 

at evt. støytiltak innarbeides i planen 

og sikres gjennomført ved 

rekkefølgebestemmelse.  

 

Universell utforming: Det minnes om 

at planleggingen må vektlegge 

prinsippene om en universell 

utforming. Det må redegjøres spesielt 

for dette, og prinsippene må sikres 

fulgt opp gjennom 

reguleringsbestemmelser.  

for det lokale landskapet.  

 

 

 

 

Det legges til rette for bergvarme i lavblokk på 

BBB1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området ligger i gangavstand fra busstopp langs 

Fylkesvei 163 og anses å god tilgjengelighet 

ifht. kollektivtransport til og fra både 

nærsenteret på Haug og det større handels- og 

administrasjonssentrum i Hønefoss. For 

trafikksikkerhetstiltak, se uttalelse til SVV 

under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Støyutredning er utarbeidet og følger 

planforslaget. Støytiltak skal innarbeides i 

planen og sikres gjennomført ved 

rekkefølgebestemmelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universell utforming er redegjort for i 

planforslaget og er sikret i planens 

bestemmelser.  

eksponering fra områdene rundt 

og Fv163 er utformingen av 

bebyggelsen på området viktig. 



 

Buskerud fylkeskommune (BFK) 

21.05.12 

Forslagstillers kommentar Rådmannens kommentar 

BFK bemerker at inne i planområdet er 

det registrert et gravminne (id 3880 i 

kulturminnedatabasen Askeladden). 

Dette kulturminnet må legges under en 

hensynssone d, med formål bevaring.  

 

BFK informerer om at de må foreta 

registreringer før de kan uttale oss til 

planen, og viser til kulturminnelovens 

§9 om undersøkelsesplikten av 

offentlige og større private tiltak og 

§10 

om at utgifter til særskilt granskning 

må dekkes av tiltakshaver. Det er en 

fordel at registrering av automatisk 

fredete kulturminner foretas på 

varselstadiet for å unngå konflikter 

senere i planprosessen.  

Arkeologiske registreringer ble gjennomført 

30.9.- 4.9.13. Arkeolograpporten er datert 

17.12.14.  Rapporten konkluderer med at 

planforslaget ikke er i konflikt med 

kulturminner.  

 

Rådmannen anser innspillet 

tilstrekkelig besvart av 

forslagstiller. 

 

Statens vegvesen (SVV) 

30.05.12 

Forslagstillers kommentar Rådmannens kommentar 

For SVV er det viktig at nye 

byggeområder er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på 

samordnet areal og 

transportplanlegging. Planen bør 

utvides til å omfatte hele det avsatte 

nye byggeområdet for boliger (i 

kommuneplanens areadel) for å få 

samordnede trafikkløsninger i planen.  

 

 

Regulering medfører vanligvis økt 

trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. 

Forholdet til kollektivtrafikk og 

trafikksikkerhet for myke trafikanter 

(herunder skoleveger) må avklares. I 

den grad planarbeidet medfører 

nødvendige endringer av veg- og 

trafikkforhold på riks- eller 

fylkesveger, må dette tas vare på i 

planarbeidet. Slike endringer må 

påregnes forlangt gjennomført før 

området kan tas i bruk.  

 

 

Planområdet består av to eiendommer som er 

ubebygget. Omkringliggende arealer består av 

eksisterende boliger og det anses ikke som 

hensiktsmessig eller ønskelig å regulere et større 

område i denne sammenhengen. 

 

 

 

 

 

 

Forholdet til kollektivtrafikk er omtalt i 

planforslaget. Eksisterende løsning anses som 

god.  

 

Trafikksikkerheten som følge av planforslaget 

er omtalt. Av tiltak som kan foreslås for 

Fylkesveien ved planområdet er å utvide 40-

sonen til også å gjelde strekningen ved 

planområdet, da det i dag er 40 sone og 

opphøyet gangfelt både øst og vest for 

planområdet. Da får man inkludert ca. 26 eksist.  

eiendommer som i dag har adkomst ut i 60-

sone.  I tillegg legge til rette for opphevet 

gangfelt ved bussholdeplassen ved Elfag.  

Rådmannen anser at utvidelse av 

planområdet ville kunne gitt 

mulighet for nærmere vurdering 

av samordning av trafikkløsninger 

i planområdet. Rådmannen har 

likevel ikke krevet dette da mulig 

nytte gjennom f.eks. sanering av 

eksisterende avkjørsler anses 

begrenset mens utvidelse vil 

komplisere planprosessen ved at 

flere vil berøres direkte og gjør 

kulturminnehensyn gjeldende 

utenfor områdene som disponeres 

av forslagstiller. I forhold til 

avbøtende tiltak som foreslås er 

nøyaktig plassering av disse ikke 

vist og det er derfor usikkert om 

vurdering av disse må tas som 

egen sak. Innspillet anses ellers 

tilstrekkelig besvart av 

forslagstiller. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV opplyser at normal byggegrense 

for fylkesveger er 50m /15m ned 

mulighet for vegmyndigheten til å 

fastsette økt generell byggegrense. 

Byggegrensen skal vurderes ifht. 

støysituasjonen i det aktuelle området. 

For regulering av støyømfintlig 

bebyggelse nær riks- eller fylkesveg 

kreves støyforholdene dokumentert og 

nødvendige tiltak innarbeidet i planen.  

 

Det forutsettes ny uttalelse fra SVV til 

offentlig ettersyn.  

 

Adkomstforhold er beskrevet i planforslaget. 

Plangrensen er utvidet for å sikre en helhetlig og 

trafikksikker løsning for krysset mellom 

atkomstveien og Fylkesveien. Her sikres at 

atkomstveien utformes i tråd med kommunens 

norm, og at siktsoner legges inn.  

 

Gjennomføringen av nødvendige tiltak i 

atkomsten til planområdet er sikret i 

rekkefølgebestemmelser. 

 

 

Byggegrense for fylkesveger er ivaretatt i 

planforslaget. Støyutredning er utarbeidet og 

nødvendige tiltak sikret i kart og bestemmelser.  

 

Det vil i det videre planarbeidet legges opp til 

en prossess mot vegmyndighet/kommune, for å 

utrede muligheter for avbøtende tiltak knyttet til 

trafikksikkerhet. Videre skal de omforente 

tiltakene innarbeides i planforslaget og sikres i 

bestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen anbefaler å be SVV 

vurdere forslaget til reduksjon av 

fartsgrense på den aktuelle 

strekningen i sitt høringsinnspill. 

 

Bjarne Berger og Grethe Holte 

 – Nedre Klekkenvei 5 

18.05.12 

Forslagstillers kommentar Rådmannens kommentar: 

 

Påpeker at deres eiendom har svært fin 

beliggenhet med åpent landskap rundt. 

Berger og Holte håper at utbygger tar 

hensyn til høyde og avstand til hus som 

skal bygges. Et ønske er at ingen hus 

blir så høye at de skygger for utsyn fra 

terrassen, da dette kan medføre 

forringelse av eiendomsverdien.  

Planforslaget tilrettelegger for en utvikling av 

lavblokker og kjedete eneboliger i et forholdsvis 

lavtliggende område. Bygningene er utformet 

med et begrenset fotavtrykk, og med en 

byggehøyde som er tilpasset omkringliggende 

boliger, maks 2 etasjer og 2 etasjer med 

sokkeletasje for lavblokken.  

 

Bygningene legges i god avstand til 

omkringliggende boliger. I Berger og Holtes 

tilfelle plasseres firemannsboligene mer enn 20 

m fra nabogrensa med parkeringsplass imellom. 

De kjedete eneboligene vil også plasseres i god 

avstand til naboer.  

 

Konseptet det legges opp til sikrer godt med 

rom mellom bygningene som sikrer utsynet fra 

omkringliggende eiendommer.  

 

Rådmannen viser til 

illustrasjonene som følger 

forslaget og ber om at eventuell 

merknad til offentlig ettersyn tar 

utgangspunkt i snitt med tanke på 

konsekvenser for utsyn.  

Innspillet anses ellers tilstrekkelig 

kommentert. 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kjelstad - Haugsbygd - varslet igangsetting av reguleringsarbeider 

- Ringerike kommune - uttalelse kulturminner

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 nr. 1 har Buskerud fylkeskommune ved 
utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte planforslag. Formålet med planen er å legge til rette for 
konsentrert småhusbebyggelse i et område som i dag delvis er utbygd.

Automatisk fredede kulturminner:
Inne i planområdet er det registrert et gravminne (id 3880 i kulturminnedatabasen Askeladden). Dette 
kulturminnet må legges under en hensynssone d, med formål bevaring. Registreringene av automatisk 
fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte 
mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen.

Vi viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak og §10 
om at utgifter til særskilt granskning må dekkes av tiltakshaver.

Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretaes på varselstadiet  for å 
unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretaes på bar og frostfri mark. Det vil 
i dette området være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. Ved å fjerne matjorda 
vil en kunne finne flatmarksgraver, dvs. graver uten synlig markering på overflaten. Dessuten kan en 
ved slik flateavdekking påvise bosetningsspor som stolpehull, kokegroper og ildsteder som også er 
automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må selv bekoste og skaffe gravemaskin med fører til en 
slik registrering, jmf. kulturminneloven §10. Gravemaskinen skal være over 15 tonn og med flatt skjær 
på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst 1,20m og være vridbar.

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 112,5
timer, hvorav inntil 90 timer med gravemaskin. Arbeidet utføres etter en fastsatt sats på kr./t 820,00, 
som gir en økonomisk ramme etter anslått timeforbruk på kr 92250,-.  I timeprisen er inkludert lønn 
for reisetid, for- og etterarbeid og administrasjonsutgifter. Den inkluderer også reise- og 
oppholdsutgifter etter statens satser. Det tas forbehold om en årlig justering i timeprisen. Denne type 
arbeid er fritatt for merverdiavgift. I tillegg kommer altså utgiftene til gravemaskin med fører og 
eventuell innmåling av registrerte funn.

Block Watne AS
Hønengt. 6
3514 Hønefoss
   

Vår dato: 21.05.2013 Vår referanse: 2012/2146-5 Vår saksbehandler:
Deres dato: 14.05.2013 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Dersom uforutsette forhold medfører forlenget registrering og dermed økte utgifter for tiltakshaver, 
vil vi varsle om dette.

Det kan i forbindelse med registreringen bli aktuelt å datere eventuelle funn av organisk materiale 
(som regel kull). Dette er særlig aktuelt i de tilfeller man er i tvil om alderen. Det budsjetteres derfor 
med inntil fire C14-analyser à kr. 4 000,- i tillegg til budsjettet for arbeidet. Vi må ta forbehold om 
eventuell prisendring for C14-analysene.

Samlet økonomisk ramme for det arkeologiske arbeidet utgjør (eksklusiv gravemaskinfører): 
Kulturminneregistrering   92250,-
Datering (4 x 4000,-)   16000,-
Sum: 108250,-

Utviklingsavdelingen ber om tilbakemelding og skriftlig aksept på vårt budsjett dersom befaring ønskes 
på varselstadiet. Dersom man velger å utsette registreringen til planen er ute til offentlig ettersyn, kan 
dette forsinke saksgangen fram mot endelig kommunalt vedtak.
Vi ber om at navn og adresse på mottaker for faktura sendes til postmottak@bfk.no

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Ringerike kommune Osloveien 1 3511 Hønefoss
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 5

1 Bakgrunn

Hensiktenmedplanforslageterå leggetil rettefor konsentrertsmåhusbebyggelse,dvs.eneboliger,
rekkehusog flermannsboligermedtilhørendeanlegg, leke-ogoppholdsarealer,samtinterne
trafikkarealer,påeiendommenKjelstad,gnr/bnr.102/3463ogdel av 100/1.Planområdetligger i et
attraktivtbolig- og landbruksområdesentralti Haugsbygd,Ringerikekommune.Planområdeterpåca.
14,5daa,eravsatttil boligformåli kommuneplanenfor Ringerike.

PlanområdetkomBlock Watnei hendei form av makeskiftei forbindelsemedutvikling avLotunet.
Manharsenerekjøptnoetilleggsareal(nabojordet).

Planområdetligger sentralti Haugsbygdca4 komøst for Hønefoss,påsydensidenavFv. 163.
Planområdetligger vestfor Klækkengartneriog eromkransetav eneboligbebyggelse,dettidligere
småbruketKjelstad,samtennæringseiendom(Elektroforhandler).

Atkomsttil planområdeter fra Klekkenveien,enprivatboligvei somknytter tre eneboliogerogSøndre
Sætrangtil Fylkesveien.

Det finnesingenbebyggelsei planområdet.Østredel av planområdet,gnr/bnr.102/3463ligger brakk.
Vestredelav planområdet,delav gnr/bnr.100/1 beståravet mindrearealmeddyrketmark.

Planområdetpregesavenenforsenkningi landskapet, dersentraledelerav planrområdeter laveste
punkt.Terrengetstigeri retningøstognord,mensdetflaterut i retningsørog vest.Et mindre
bekkefarstarteri, og krysserdiagonaltoverplanområdetog rennervidereut i enbekk.



RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 6

2 Innledning

I henholdtil plan-ogbygningslovens§ 4-3,skaldetgjennomføresrisiko- og
sårbarhetsanalysevedutarbeidelseav planerfor utbygging:

”… Vedutarbeidelseav planerfor utbyggingskalplanmyndighetenpåseat risiko- og
sårbarhetsanalysegjennomføresfor planområdet,eller selvforetaslik analyse.Analysenskal
visealle risiko- og sårbarhetsforholdsomhar betydningfor omarealeter egnettil
utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slikeforhold somfølgeav planlagtutbygging.
Områdemedfare, risiko eller sårbarhetavmerkesi planensomhensynssone,jf. §§ 11-8og
12-6…”

Risikobenyttesfor åangienfare,ogerknyttet til uønskedehendelserderdetkanoppstå
skader,ulykkereller tapav produksjonog/ellermaterielleverdier. Risiko i forbindelsemed
arealplanleggingdefineressomproduktetavsannsynligheten for enuønskethendelse,og
konsekvensenav dennehendelsen.

Risiko = sannsynlighetx konsekvens

Risiko-og sårbarhetsanalysenskalkartleggehvilke uønskedehendelserdeteraktueltå
forebyggeellerplanleggetiltak mot.Hendelsersomharstorsannsynlighetogstore
konsekvensergir størstrisiko. Hendelsersomharliten sannsynlighetog småkonsekvensergir
liten risiko.
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3 Metode

Dennerisiko- ogsårbarhetsanalysentarutgangspunkti følgendegraderingskriterier:

Graderingavsannsynlighet:
o Megetsannsynlig: Skjeri gjennomsnittmerenn1 gangperår
o Sannsynlig: Skjeri gjennomsnitt1 gangi løpetav 1-10år.
o Mindresannsynlig: Skjeri gjennomsnitt1 gangi løpetav 10-100år.
o Lite sannsynlig: Skjeri gjennomsnittsjeldnereenn1 gangper100år.

Graderingav konsekvenserfor personog/eller miljøskader,samtøkonomiskekonsekvenser:
o Ufarlig: Ingenperson-eller miljøskader.Økonomiskekonsekvenseropp

til 100000kr
o Envissfare: Fåogsmåpersonskader,mindremiljøskader.Økonomiske

konsekvensermellom100000krog1 million kr.
o Kritisk: Få,menalvorligepersonskader,og omfattendemiljøskader.

Økonomiskekonsekvensermellom1 og 10 millioner kr.
o Farlig: Opptil femdøde,og opptil 20alvorlig skadde/syke.

Økonomiskekonsekvensermellom10og 100millioner kr.
o Katastrofalt: Mer ennfem døde,ogmerenn20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiskekonsekvenserover100millioner kr.

Ufarlig Envissfare Kritisk Farlig Katastrofalt

Megetsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabelrisiko.

Liten risiko, avbøtendetiltak kanvurderes.

Avbøtendetiltak ernødvendig. Vurderendringav plan.

Risikoeruakseptabel.Planarbeidskrinleggesdersomendringav planog/eller
avbøtendetiltak ikke gir markantforbedringavrisikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønskethendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitteforhold
1 Er områdetutsattfor snø-ellersteinskred? x
2 Er detfarefor utglidning(erområdet

geotekniskustabilt)?
x

3 Er områdetutsattfor flom i innsjø/vann? x
4 Er områdetutsattfor flom i elv/bekk,herunder

lukketbekk?
Deter registrerthøy
grunnvannstandfor delerav
området.Eksistrendebekk
lukkesog leggesi rør.Det er
registret2 overvannsledniger,
somharutløppåterrengi
området.I forbindelsemed
utbyggingvil flomveg,tiltak
ogdimensjoneringav
overvannhaspesiellfokus.

5 Er detradoni grunnen? Planområdetligger innenfor
størrefelt medalunskifersom
dekkerstoredelerav
Haugsbygdjf. nettkartfra
NGU. Nødvendigetiltak
gjennomføres.

6 Er områdetvindutsatt? x
7 Er områdetnedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan
inntreffepånærliggendetransportårer,utgjøre
enrisiko for området?

8 - Hendelserpåveg EnulykkepåFV 163kan
redusereframkommeligheten
til/fra området.
Sannsylighetenener imidlertid
liten.

9 - Hendelserpåjernbane x
10 - Hendelserpåinnsjø/vann/elv x
11 - Hendelseri luften x

Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan
inntreffei nærliggendevirksomheter
(industriforetaketc.),utgjøreenrisiko for
området?

x

12 - Uslippav giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp aveksplosjonsfarlige/brennbare

gasser/væsker
x



RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 9

Medførerbortfall av tilgangpåfølgende
tjenesterspesielleulemperfor området:

x

14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersomdetgårhøyspentlinjerved/gjennom
området:

18 - Påvirkesområdetavmagnetiskfelt fra
el.linjer?

x

19 - Er detspesiellklatrefarei forbindelsemed
master?

x

Er detspesiellefarerforbundetmedbrukav
transportnettfor gående, syklendeog kjørende
innenforområdet:

20 - Til skole/barnehage? SkolebarnferdeslangsFv 163
for å kommetil/fra Haug
skole.LangsFv er det
utarbeidetenløsningfor G/S
medkantstripe,medregulert
krysning(opphøyet
fotgjengerovergangog40
sone)vedKlekkenvn178.

Derfraog til skolenerdet
fullverdig separatG/S-veihelt
til nærmiljøanlegg.

Løsningenfor G/Svei kan
medføreenvissrisiko for
ulykker tilknyttet
gående/syklendelangsveien.
KrysningenvedKlekkenkan
ogsåmedføreenvissrisiko for
trafikkulykker.

Avbøtendetiltak kanvære
innføringav 40soneforbi
planområdet.

21 - Til nærmiljøanlegg(idrett etc.)? Gåendeogsyklendeferdes
langsFV 163for åkommetil
nærmiljøanleggi Haugeller
Hønefoss.

Avbøtendetiltak: seover.
22 - Til forretningetc.? Gåendeogsyklendeferdes

langsFV 163for åkommetil
forretningeri Haug,eller
Hønefoss.
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Avbøtendetiltak: seover.
23 - Til busstopp? x Beboeremåp.t. krysseFv i

60-sonefor å tabusstil byen–
ikke til skole.

Et tiltak kanværeå
tilretteleggefor opphøyd
fotgjengerovergangog/eller
opplystfotgjengerkryssingtil
bussholdeplassensomligger
pånordsidenav fylkesveien.
Da ivaretastilgangtil
kollektivtransport.

Et annettiltak kanvære
innføringav 40soneforbi
planområdet.

Brannberedskap
24 - Omfatterområdetspesieltfarligeanlegg? x
25 - Harområdetutilstrekkelig

brannvannforsyning(mengdeog trykk)?
x

26 - Harområdetbareenmulig atkomstrutefor
brannbil?

Deter kunenhovedadkomst
til planområdet.

Et avbøtendetiltak kanværeå
anleggefastgrusdekkepå
gangvei– felt GTD1slik at
brann/nødeetaterkankomme
inn i planområdetfra Nedre
Klekkenveii nødstilfeller.

Tidligerebruk
Er detmistankeomforurensningi grunnenfra
tidligerevirksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekaniskverksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
32 - Gjentatterivingsarbeider/

rehabiliteringav bygningerfra 1950-1980
x

33 - Gruver:åpnesjakter,steintipperetc. x
34 - Militære anlegg:fjellanlegg,

piggtrådsperringeretc.
x

Omgivelser
35 Er detregulertevannmagasineri nærheten,

medspesiellfarefor usikkeris?
x

36 Finnesdetnaturligeterrengformasjonersom
utgjørspesiellfare(stupetc.)

x
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Ulovlig virksomhet
Sabotasjeog terrorhandlinger x

37 - Er tiltaket i segselvetsabotasje-/terrormål? x
38 - Finnesdetpotensiellesabotasje-/terrormåli

nærheten?
Hønefosskanværeet
terrormål,menplanforslaget
vil ikke medvirketil å øke
dennefaren.

(Settinn nr. fra tabellenoveri dennesammenstillingenfor deforholdene/uønskede
hendelsenesomikke kankryssesut):

Ufarlig Envissfare Kritisk Farlig Katastrofalt

Megetsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Lite sannsynlig

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummering og vurdering

I detfølgenderedegjøresdetfor bakgrunnenfor risikovurderingen,samteventuelleavbøtende
tiltak for forholdog uønskedehendelseri gul, oransjeog rødrisikosone..

Naturgitte forhold
Grunnundersøkelser:Det erutarbeidetgeotekniskrapport(grunnundersøkelser)i forbindelse
medplanarbeidet.Denneer utarbeidetav Multiconsult,og datert3.1.14.Rapporten
konkluderermedat detgenerelltergrunttil fjell, medrelativt fasteløsmasseroverfjell.
Maksimaldybdetil fjell er bestemttil 6,8m.Ved enkelteboringerble detpåvisttynnelagav
torv, ogbløtelag.

Avbøtendetiltak: Rapportenanbefalermasseutskiftingavbløtelagunderfremtidigebygg,
veierog plasser.Fundamenteringavboligerbørgjørespåhel platepåmark/steinfyllingeller
grunnesålefundamenterpåmin 0,5meterbredde. Det leggesi detviderearbeidetopptil
nødvendigmasseutskifting/terrenghevingi trådmedanebfalingeri rapporten.

Bekk/overvannshåndtering:Et bekkefar(tilsigsbakk)harsitt ustpringi søkketnordi
planormådet.Bekkefaret,somharmegetbegrensetvannføring,krysserplanområdetogrenner
ut i sørvestredel av planormådet.Miljøverndirektoratetsnaturdatabaseviseratdetikke ligger
vernedenaturverdieri eller inntil området.Ut i fra dettemener vi at kunnskapsgrunnlageter
tilstrekkelig.Områdeter ikke avmerketi NVEs kartoverflomsoner/områderutsattfor flom.

I desisteåreneharhyppighetenavtilfeller medkraftig nedbørøkt,ogsannsynlighetenerdermed
størrefor atenoftevil haproblemermedå få unnaoverflatevann.

Det er registrethøygrunnvannstandfor deleravområdet.Det er registrert2 overvanns-
ledninger,somharutløppåterrengi området.

Avbøtendetiltak: Bekkefaretplanleggeslagt i rør.I forbindelsemedutbyggingav områdetvil
flomveg,tiltak ogdimensjoneringavovervannhaspesiellfokus.

Nårdetgjelderovervannshåndteringvurderesrisikoenfor uønskedehendelsersomliten og
konsekvenseneikke særligstore,mengoddimensjoneringavdreneringssystemeranbefalesfor å
unngåunødvendigeproblemer.

Radon:Planområdetligger innenforstørrefelt medalunskifersomdekkerstoredelerav
Haugsbygdjf. nettkartfra NGU. Deter ikke registrertradoni grunnenher,mendetteutelukker
ikke at radonkanforekomme.

Avbøtendetiltak: I henholdtil plan-ogbygningslovens§ 29-5,skalethvertbyggoppføresslik at
detoppfyllerkravtil helse-ogmiljø. Detteinnebæreratenmåforholdesegtil tekniskforskrifts
bestemmelserangåenderadonvedoppføringavnybygg.(§ 8-33Forurensninger,punkt4. Radon):
"… Bygningsmessigutførelseskalsikreatmenneskersomoppholdersegi etbyggverkikke
eksponeresfor radonkonsentrasjoneri inneluftensomkangi forhøyetrisiko for helseskader…".
Avklaring medhensyntil behovfor avbøtendetiltak gjøresi forbindelsemed
byggesaksbehandling.
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Infrastruktur
Nærliggendetransportårer:FV 163dannerdelvisnordgrensentil planområdet,og vil fungere
somadkomstveitil/fra planområdetmedfor gående/syklendeogkjørende.Enulykke påFv
163kanredusereframkommelighetentil/fra området.Sannsylighetenener imidlertid liten.

FV 163er enesteferdselsåretil skole,nærmiljøanleggog forretninger.Langsfylkesveiener
detutarbeidetenløsningfor G/Sfelt langsfylkesveienutenopphøyetvegkant,medregulert
krysningvedKlekkenvn178(kryssetKlekkenveien/ØvreKlekkenvei).Løsningenfor G/Svei
kanmedføreenvissrisiko for ulykker tilknyttetgående/syklendelangsveien.

Avbøtendetiltak:
Et tiltak for å forbedretrafikksikkerhetenkanværeinnføringav 40-sonepåFv 163forbi
planormådet.Fv 163hari dagenkort strekningmed60-soneher,mellomto 40-soner.Det er
i dagetableret40 sonevedKlekkenøstfor planområdetog vedkryssetvedFløytinegnFv 163
x Fv 181vestfor planområdet.40-sonenkan utvidestil åogsågjeldeFv 163forbi
planormådet.En reduksjonenav fartenmed20km/tforbi planområdetmedførermer
trafikksikkerskoleveifor barnogunge,bedretdirekteadkomstsituasjontil 6 lokale
eiendommerpåstrekningen,deriblandtenbutikk somhardirekte utkjøringi dagens60-sone,
samtover20eiendommersomharindirekteutkjøring.

Viderekandettilretteleggesfor opphøydfotgjengerovergangog/elleropplyst
fotgjengerkryssingtil bussholdeplassensomliggerpånordsidenav fylkesveien. Da ivaretas
tilgangtil kollektivtransport.

Innenplanområdet:Deter ikke spesiellefarerforbundetmedbrukav transportnettfor
gående,syklendeogkjørendeinnenforplanområdet,menmankanikke utelukkeat uhell kan
forekomme,ogat utfallet i såfall kanværesværtalvorlig.

Det er kunenhovedatkomsttil planområdet.Dettekanmedføreenliten risiko for beboerne
knyttettil tilgjengelighetvedutrykningmm.

Avbøtendetiltak: Det internevegsystemetvil habegrensettrafikk, og herleggesdetopptil
sambrukmellomgående/syklendeog biltrafikk. Det kanvurdereså legge påtil avbøtendeog
fartsreduserendetiltak før åøketrafikksikkerheten.Slike tiltak kanværefartsdumper,
overgansgfeltmm.

Atkomstfor brannbil: Boligfeltetplanleggesmedenhovedadkomst.

Avbøtendetiltak:
Mulighet for å etablere"nødatkomstfra østvia turdraget– GTD1.

Ulovlig virksomhet
Samfunnssikkerhet:Deter vurdertomdetfinnesdetpotensiellesabotasje-/terrormåli
nærhetenav planområdet.Hønefosskanværeet terrormål,menplanforslagetvil ikke
medvirketil å økedennefaren.
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6 Kon klusjon og anbefal ing

Gjennomgangenav muligefarlige forholdog uønskedehendelserviserat risikonivåeter lavt.
Av tiltak somkaninnarbeidesi enarealplanerdetavbøtendetiltak for å unngåuønskede
hendelservedflom nedstrømsbekkefaret,trafikksikkerhetstiltaktiltak ifht. myketrafikanter,
somvil væreaktueltfor områdeplanen.
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7 Kilder

Ringerikekommuneshjemmeside:
Norgesgeologiskeundersøkelseskartbase:http://www.ngu.no/kart/losmasse/
Norgesvassdrags-og energidirektoratshjemmeside:http://www.nve.no/
Nasjonalvegdatabankpåvegvesenetsnettsider(NVDB): http://www.vegvesen.no/
Arealis(kartdatapånett):http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/
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1 Formål og omfang 

Multiconsult er engasjert av Block Watne AS v/Eivind Jensen, til å utføre grunnundersøkelser for 

planlagt utbygging på eiendommen 102/46 og deler av eiendommen 100/1 ved Klekkenveien 155 i 

Ringerike kommune.  

Det er planlagt forskjellige typer boliger på området, fra rekkehus til mindre blokker. 

Beliggenhet av prosjektet er vist på oversiktskart i tegning 813966-RIG-TEG 0.  

2 Topografi  

Tomten er relativt flat.  I øst er det et område med dyrket mark.  Lengere øst er det et myrlendt areal 

som trolig har vært benyttet som beitemark, men som nå har ligget brakk lenge.  Dette arealet er 

overgrodd med neslekratt og småbusker.   Det er et lite søkk eller daldrag i gjennom tomta som 

sikkert fører noe vann i flomperioder, men som bare hadde ca 20 cm vanndybde under utførelsen av 

feltarbeidet. 

3 Feltarbeider 

3.1 Totalsonderinger 

Multiconsult har utført 9 totalsonderinger på området.  Det var planlagt to sonderinger til, men disse 

ble sløyfet på grunn av risiko for å bore igjennom private vannledninger i området.  Omtale av 

boremetoden er gitt i geoteknisk bilag 1. 

På grunn av mangelfullt arkiv over private ledninger, ble det nødvendig å få hjelp av et lokalt firma 

for påvisning av de ledningene som det var mulig å finne.   Dokumentasjon på eksisterende ledninger 

og kabler vil bli oversendt til oppdragsgiver på e-post. 

Et sammendrag av boreresultater er vist i tabell 1.  Koordinater for boringene er satt ut firmaet Plan- 

og oppmåling AS, på oppdrag fra Multiconsult.  Høyder er målt under utsetting. 

Plasseringen av boringene er vist på borplanen i tegning 813966-TEG-001. De enkelte 

totalsonderingsdiagrammene er vist på tegningene -20 til -28. 

3.2 Opptak av prøver. 

Ved 3 av sonderingene er det tatt opp representative prøver av massene.  Prøvene ved hull 1 , 3 og 6, 

er tatt opp ved hjelp av maskinell augerboring, dvs at prøvene blir omrørte, og ikke kan benyttes til 

bestemmelse av styrkedata eller bestemmelse av setningsegenskaper. 

Prøvene er vurdert i vårt geotekniske laboratorium.   Beskrivelse av prøvene er vist i tegningene 

813699-RIG-TEG -010 til -012. 

Skovling ved hull 1 viser et tynt lag matjord over tørrskorpeleire.  Skovlingen er avsluttet i 3 m dybde. 

Skovling ved hull 3 viser at det er 0.5 m torv over bløt humusholdig leire til 0.9 m dybde.  Skovlingen 

er avsluttet i lagdelt sand/leire i 4 m dybde. 

Skovling ved hull 6 viser at det er betydelig humusinnhold i hele profilet ned til 2.5 m dybde. 

I tillegg er det utført kornfordelingsanalyser for en prøve fra hver sondering.  Kornfordelingskurver er 

vist på tegning-060.  Prøvene fra sk1 og SK 3 klassifiseres som leire, mens prøven fra SK 6 klassifiseres 

som sandig, siltig leire. 



Boligfelt Kjelstad multiconsult.no

Grunnundersøkelser 3 Feltarbeider

 

813966-RIG-RAP-01 3.januar 2014 / Revisjon 01  Side 6 av 8 

Kornfordelingskurvene som er vist i tegning -060 viser at alle de undersøkte løsmassene ligger i 

høyeste telefareklasse T4.  

Beskrivelse av opptatte prøver er vist i tabell 3.2. 

Tabell 3.1 Sammendrag av utførte feltarbeider 

Hull nr Nord* Øst Terreng
Boret 

dybde,  m

Kote 

antatt  

fjell

Kommentarer fra boreleder, samt 

info fra skovling.

1 6 670 543.9 572 729.5 192.3 4.9 187.4

0-3.3 m Matjord over silt/leire 3.3-

4.9 m. Sandige, grusige og 

steinholdige masser -morene

2 6 670 553.8 572 798.4 193.8 4.5 189.3

0-4.5 m. Matjord over silt/leire  

Sandige, grusige og steinholdige 

masser -morene- mot fjell

3 6 670 553.8 572 832.8 194.5 6.8 187.7

0-0.5 m. Antatt myr. 0.5-6.5 m,  

Antatt silt/leire .  6.5-6.8 m,  

Steinlag

4 6 670 553.6 572 872.2 196.3 5.5 190.8

0-1.3 m antatt myr. 1.3- 4.3 m  Ant 

leire/silt, sandig. 4.3-5.5 m Ant. 

morene

5 6 670 577.3 572 894.2 198.8 2.8 196.0
0-1.6 m antatt myr. 1.6- 2.8 m  Ant. 

morene

6 6 670 577.1 572 915.4 199.8 3 196.8
0-1.6 m antatt myr, noe silt/leire. 

1.6- 3.0 m  Ant. morene

7 6 670 565.7 572 915.3 199.0 3.2 195.8
0-1.4 m antatt myr over silt/leire. 

1.4- 3.2 m  Ant. morene

8 6 670 565.7 572 894.1 197.8 4.5 193.3

0-1.3 m antatt myr. 1.3-1.8 m  Ant 

sand/grus 1.8-3.0 m ant leire/silt. 3-

4.5 m Ant. morene

11 6 670 493.5 572 817.8 193.8 3.4 190.4

0-1.8 m Matjord, grusig, sandig  

over silt/leire. 1.8-3.2 m. Leire/silt 

sandig.  3.2-3.4 steinholdie masser -

morene

PZ3 6 670 555.8 572 832.8 194.5 3.5

Forboret til 1,7 m.  Presset filter til 

3.5 m u terreng, Topp rør 0.5 m o 

terreng. 

* Alle koordinater er målt inn av Plan- og oppmling AS, Hønefoss. 

Koordinatsystem: Euref 89 UTM 32 Høydereferanse NN1954
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3.3 Poretrykksmåling 

Ved hull 3 er det satt ned en hydraulisk poretrykksmåler i 3.5 m dybde under terreng.  

Grunnvannstanden er målt en gang etter montering, og stod 18.12.2013 0.31m under terreng, 

tilsvarende kote 194,22. 

4 Grunnforhold 

Sonderingene viser at det er grunt til fjell i området.  Sonderingene viser at det er fra 2.8 til 6.8 m til 

fjell.   

Det er ikke skredfare av noen art på stedet. 

Stedvis er det betydelig tykkelse av torv over fastere lag.   Det er vanskelig å tolke fra sonderingene 

hvor torvrmassene slutter og bløt leire begynner.  Det bløte lagene i øvre deler av borhullet er inntil 

1.8 m tykt i følge sondering nr 11. 

Det er påvist 0.5 m tykt torvlag i skovling ved hull 3.   

Det er påvist betydelig innhold av humus ned til 2.5 m dybde i ved hull 6. 

Grunnvannet står høyt.  Det vil i perioder være mye overvann i området.   

Multiconsult anbefaler at en hydrolog vurderer maksimal flomkote i området, eller at det etableres 

en sikker overvannshåndtering på stedet, før man fastsetter kote for nedre gulvnivå på de planlagte 

boenhetene. 

Det er varierende kornfordeling i løsmassene, og med stedvis mye silt og høy grunnvannstand er det 

derfor risiko for stor telefare med varierende telehiv langs lokalvegnettet.  Kornfordelingskurvene 

som er vist i tegning -060 viser at alle de undersøkte løsmassene ligger i høyeste telefareklasse T4.  

5 Anbefalt fundamentering 

5.1 Fundamentering av boliger 

Multiconsult anbefaler at matjord, torv og bløte masser under bygg fjernes og 

deponeres/mellomlagres på grøntarealene.  Det kan bli betydelige mengder av disse massene, og 

dersom de skal legges opp i et endelig deponi på stedet, bør utgraving av løsmasser og utforming av 

massedeponi  detaljprosjekteres. 

Multiconsult anbefaler oppfylling til flomsikker kote med komprimert sand/grus eller sprengstein/ 

knust fjell. Det legges fiberduk klasse 3 på traubunn før etablering av steinfylling.   Det skal fylles 

lagvis i maksimalt 1 m lagtykkelse for steinmasser, eller 0.5 m tykkelse for grus før komprimering.  

Hvert lag under bygg og veier må komprimeres i hht NS3420. 

Det anbefales at boligene fundamenteres på hel kantforsterket betongplate på mark.  Alternativt kan 

det benyttes sålefundamenter med tillatt grunntrykk i bruddgrensetilstanden på 150 kPa.  

Sålefundamentene skal minst ligge 0.5 m under framtidig terreng og ha en bredde på minimum 0.5m 

Grunne fundamenter og plate på mark må frostisoleres på vanlig måte.  Det benyttes markisolasjon 

av polystyren, XPS. 

5.2 Oppbygging av veier og plasser 

Under veier og plasser vurderer Multiconsult at det ikke er behov for masseutskifting av humusholdig 

leire.  Bare rene vegetasjonsdekke som matjord og torvlag må fjernes før oppfylling starter.  

For sprengsteinsfyllinger anbefales det at maksimal steinstørrelse settes til 300mm og ikke mer enn 

2/3 av lagtykkelsen. 
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Alle veier og plasser må prosjekteres i hht til Statens vegvesens håndbok 018, som setter krav til 

bærelagets tykkelse i forhold til trafikkmengde og bæreevnegruppe for de stedlige løsmassene.  

Multiconsult vurderer løsmassene på stedet til å ligge i bæreevnegruppe 6 med fast leire.  For lokale 

veier, adkomstveier med de rådende grunnforholdene er det tilstrekkelig med et forsterkningslag på 

0.5 m + bærelag (asfalt).     

På grunn av risiko for varierende telehiv langs veier, kan det være ønskelig med tykkere 

forsterkningslag enn minimumstykkelsen på 0.5 m. Endelig oppbygging av veier og plasser må 

detaljprosjekteres etter at dimensjonerende flomkoter og nivå på 1. etg gulv er bestemt. 
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  SERIE DYBDE METODE
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D

E
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Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer
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BOL mm mm mm mm
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Sammendrag

Deter gjort beregningerav støynivåfra veitrafikk i forbindelsemed
detaljreguleringfor HaugsbygdpåHønefossi Ringerikekommune.

Støynivåpåstoredelerav lekeplassBLK1 og helelekeplassBLK2 og BLK3 vil
væretilfredsstillendeutenskjermingstiltak.

Med tankepåstøyforholdpåfelt BBB1, BKS1, ogBKS2 anbefalestre
støyskjermermedplasseringvist i tegningX002.Skjerm1er3,6meterhøyog73
meterlang,skjerm2er2,5meterhøyog21m lang,ogskjerm3er 2,5meterhøyog
37m lang.

Medforeslåtteskjermingstiltakvil støynivå påalle fasaderoguteområdetrundt
boligeneværetilfredsstillende.Unntaketerandreetasjei byggeti felt BBB1, der
vil støynivåfortsattværeoveranbefaltegrenseverdier.Derforanbefalesdetat
gjennomgåendeleiligheterplanleggesi denneetasjen.

Ett alternativttiltak for regulertområdeerat skiltet hastighetfor Klekkenveien
reduseresfra 60km/t til 40km/t. I dettetilfellet vil støynivåpåalle
oppholdsarealerogvedalle boligerværeakseptableutenskjerm2og skjerm3,og
medenlaverehøydefor skjerm1(3,4meter).

Detanbefalesat hverboenhetfår minsterett soveromogprivat uteoppholdsareal
påstille fasaderav bygninger.

Krav til lydisolasjoni fasadermåvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at
tekniskforskrift tilfredsstilles.

1 Innledning

COWI AS harpåoppdragfra Block Watne AS foretattberegningerog vurderinger
av veitrafikkstøyi forbindelseet reguleringsarbeidfor HaugsbygdpåHønefossi
Ringerikekommune.Situasjonsplanogreguleringsplanfor regulertområdeervist
henholdsvisi Figur 1 ogFigur 2.
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Figur 1 Situasjonsplanfor regulertområde

Figur 2 Reguleringsplanfor regulert område

2 Forskrifter og grenseverdier

2. 1 Støynivå utendørs

Miljøverndepartementetsretningslinjefor behandlingavstøyi arealplanlegging(T-
1442/2012)angirstøysonenesomskalkartlegges.Utdragavkriterier for
soneinndelingergjengitt i Tabell1.



4/12 REGULERINGSPLAN FOR HAUGSBYGD PÅ HØNEFOSS

http://projects.cowiportal.com/ps/ A064848/Documents/03 Prosjektdokumenter/Støy/NO T001-Haugsbygd.docx

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling.Alle tall oppgitt i dB, innfallendelydtrykknivå.

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

› Lden erdetgjennomsnittligestøynivåfor dag-kveld-natt(day-evening-night)
med5 dB og10 dB ekstratillegg påhenholdsviskvelds-og nattestid.

› L5AF er statistiskmaksimaltstøynivåsom forekommeri 5 % av hendelsene.
Dettegjelderderdetermer enn10hendelseri løpetav nattperiodenkl 23–07.
Beregningavmaksimalstøynivåerkan unnlatesdersomgjennomsnittlig
støynivååpenbarterbestemmendefor støysonenesutbredelse.

Gul soneerenvurderingssonehvorstøyfølsombebyggelsekanoppføresdersom
avbøtendetiltak gir tilfredsstillendestøyforhold. Detskal leggesvekt påat alle
boenheterfår enstille side,og tilgangtil egnetuteoppholdsarealmed
tilfredsstillendestøyforhold.

Rødsone,nærmeststøykilden,angiret områdesomikke eregnettil støyfølsomme
bruksformål,ogetableringav ny støyfølsombebyggelseskalunngås.

Anbefaltegrenseverdierfor støyvedetableringav ny bebyggelsemedstøyfølsomt
bruksformålergitt i Tabell2.

Tabell 2 Anbefaltestøygrenservedetableringav ny støyendevirksomhetog byggingav
boliger, sykehus,pleieinstitusjoner,fritid sboliger,skolerog barnehager.Tall
oppgitt i dB, innfallendelydtrykknivå.

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med støyfølsomt
bruksformål

Støynivå utenfor
soverom i nattperioden
kl. 23–07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Ekvivalentnivåi Tabell2 skalberegnessomårsmiddelverdii trådmed
definisjonenav Lden.

› Grenseverdienefor støynivåutenforrommedbebyggelsemedstøyfølsomt
bruksformålgjelderi denberegningshøydesomeraktuellfor denenkeltebo-
/oppholdsenhet.

› Grenseverdienefor uteoppholdsarealmåværetilfredsstilt for etnærområdei
tilknytning til bygningensomer avsattogegnettil oppholdog
rekreasjonsformål,jfr. definisjoni T-1442/2012kap.6. Beregningshøydenfor
uteoppholdsarealskalværeminimum1,5meteroverterreng,eventueltover
balkong-eller terrassegulv.

› Krav til maksimaltstøynivåi nattperiodengjelderderdeter merenn10
hendelserpernatt.
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2.2 Kommuneplanbestemmelser

I kommuneplanbestemmelserfor Ringerikekommuneerstøyomhandleti § 1.0.4
og§ 1.1.3.Disseparagrafeneergjengittordrettnedenfor.

§ 1.0.4Støy

Anbefaltestøygrenseri tabell 2 i ”Retningslinjerfor behandlingav støyi
arealplanleggingen,T-1442” skalfølgesvedplanleggingavny virksomheteller
bebyggelse.I Hønefosssentrum,spesielt vedkollektivknutepunkter,kandet
vurdereså tillate avvikfra støygrenseneunderforutsetningav at vilkår gitt i punkt
3.2.3i retningslinjeT-1442blir oppfylt.Inntil guleog rødestøysonerer kartlagt i
Ringerikekommune,stillesdetkrav omstøydokumentasjonvedsøknadomny
støyfølsomarealbruki områdersomer utsatt for støyfra veitrafikk,jernbaneeller
andrestøykilder.Det stillesogsåkrav omstøydokumentasjonvedplanleggingav
ny støyendevirksomhet.

§ 1.1.3Lekeareal

Vedutarbeidelseavreguleringsplaneri områderavsattfor boliger,skaldet
avsettesfelleslekeplasser.I boligområderskalminimum25m2 pr bolig avsettestil
lekeplasser,ogværestøyskjermeti hht.T1442.Lekeplasseneskalværeav tre ulike
typer:Sandlekeplasser2-6 år, Nærlekeplasser5-13år ogStrøkslekeplasser10år
ogoppover.Lekeplasseneskalskjermesmotbiltrafikk. I plan- og
byggesaksbehandlingav boligområderskalkonsekvenserog barnsinteresseri
forhold til lekearealervurderes.Annet fellesuteoppholdsarealkommeri tillegg.

2.3 Innendørs lydnivå

I Tekniskforskrift etterPlan-ogbygningsloven(TEK 10) erdetgitt funksjonskrav
for lydforhold i bygninger.Veiledningentil forskriftenvisertil NorskstandardNS
8175:2012Lydforholdi bygninger- Lydklassifiseringav ulike bygningstyperfor
tallfestedegrenseverdier.

I NS8175erdetgitt grenseverdierfor lydklasseA til D for ulike bygningstyper,
hvorklasseA erdenstrengesteogklasseD densvakeste.I veiledningentil TEK 10
ansesgrenseverdierfor klasseC somtilstrekkeligefor å oppfylle forskriften.Det
tasdermedutgangspunkti klasseC for vurderingav løsninger.

Krav beskrevetsomklasseC i NS8175for boligerergjengitt i Tabell3.

Tabell 3 Høyestegrenseverdierfor innendørsA-veidekvivalentlydtrykknivå,LpA,eq,24h i
boliger fra utendørslydkilder

Type b r u k er o m r åd e Må l es t ørr el s e Klasse C

I oppholds- og soverom fra
utendørs lydkilder

Lp,A,24h
(dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max (dB)
natt, kl. 23 - 07

45
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Kravettil Lp,AF,maxgjelderderdeter10 hendelsereller flerepernattsom
overskridergrenseverdien,og ikke enkelthendelser.

3 Beregninger av trafikkstøy

3.1 Underlag og metode

Beregningeneergjort mednordiskberegningsmetodefor vegtrafikkstøy(Nord96)i
støyberegningsverkstøyetCadnaAversjon4.5. Beregningshøydefor støysonekartet
er satttil 2 meteroverbakkenivåfor åsynliggjørestøyforholdpåuteplass.Det
beregnesi rutenettmedstørrelse5 × 5 meter.

Grunnlagfor beregningeneerdigitalt kartgrunnlagfra oppdragsgiver,datert
08.05.2015.

Markdempingsfaktorer satttil 1, «mykmark»,og er representativfor områder
pregetav gress,busker,trærog annenvegetasjon.

Absorpsjonsfaktorfor bygningerog skjermerersatttil 0,21.Refleksjoneropptil
andreordenfra andrebygningerog lignendeobjekterer tattmedi beregningene.

Det forutsettes6 meterhøyebygningeri felt BBB1 og BBB2, og 3 meterhøye
bygningeri felt BKS1 ogBKS2.

Deter tatt hensyntil veienshelningsgradienti støyberegningene.

3.2 Veitrafikk

Trafikktall oghastighetererhentetfra StatensvegvesensNasjonalvegdatabank
(NVDB). Talleneervidereframskrevettil år2030med1.5% årlig trafikkvekst.
Trafikktall brukt i beregningeneergitt i Tabell4.

Tabell 4 Trafikktall benytteti beregningene.

Vei

ÅDT

2014

ÅDT

2030

Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

Klekkenveien 4700
6100 5% 60 km/t

Lokalvei -
150 0% 30 km/t

Forberegningerdetnødvendigmedtidsfordeling av trafikken.Det erbrukt typisk
trafikkfordelingfor riksveiermed75% dagtid, 15% kveldstidog10% omnatta
for Klekkenveien,mensfor lokalveienerdetbenyttettrafikkfordelingfor byveier
medbenyttettrafikkfordeling84 % dagtid, 10% kveldstidog6 % omnatta.
Benyttettidsfordelingerhentetfra veilederentil T-1442/2012(M-128).
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Det eralltid knyttetenvissusikkerhet til trafikkdataeneog til andelentunge
kjøretøy.Imidlertid forutsetterdetrelativt storefeil i trafikkmengdenefor at det
slårut pådeberegnedestøyverdiene.Foreksempelgir enfordobling/halveringav
trafikkmengdenenendringpå+/- 3 dB påekvivalentstøynivå.Deter tatt hensyn
til veienshelningsgradient i støyberegningene.

4 Resultater

Det er foretattberegningerav støynivåpåuteområderog fasadermedutgangspunkt
i trafikktall gitt i Tabell4.

4.1 Utendørs støynivå, Lden

4.1.1 Uten skjermingstiltak
TegningX001viserstøyforholdpåplanlagt regulertområdeutenforslagtil
skjermingstiltak.

Støynivåpåplanlagtelekeplasseri felt BLK1 , BLK2 , ogBLK3 vil være
tilfredsstillende.Unntaketerenliten del av lekeplassBLK1 , dvs.30m² av 240m²,
derstøynivåvil overskridergrenseverdieri T-1442/2012.

Støynivåpåstoredelerav boligfelt BBB1 vil overskrideanbefaltegrenseverdieri
T-1442/2012.Planlagtbyggi dettefeltet vil imidlertid skjermetrafikkstøyslik at
støynivåpå890m²av uteområdesørfor byggetvil væretilfredsstillende.I dette
feltet erdetplanlagtett 2-etasjesbyggmed 8 boenheter.Boenhetenei dettebygget
harogsåtilgangtil et uteoppholdsområdemedtilfredsstillendestøynivåsørfor
bygget.

En liten del av nordvestav boligfelt BKS1 vil værestøyutsattmedenliten
overskridelseav grenseverdienpåinntil 1 dB. Støynivåpåuteområdesørognord
for eneboligenevil væretilfredsstillende.Unntaketer to eneboligersomligger
lengstøsti feltet.

Boligfelt BKS2 er delvisstøyutsattfra Klekkenveienmedsmåoverskridelserav
grenseverdienpåinntil 2 dB. Støynivåpåuteområdesørfor planlagteeneboligeri
dettefeltetvil imidlertid væretilfredsstillende.

Støynivåpåboligfelt BBB2 vil væreakseptabelti henholdtil T-1442/2012.

4.1.2 Med skjermingstiltak
TegningX002viserstøyforholdpåplanlagt regulertområdemedskjermingstiltak
for felt BBB1, BKS1 ogBKS2.

Med tankepåstøyforholdi boligfelt BBB1, kandetsettesoppenstøyskjermmed
høydepå3,6meterog lengdepå73meter medplasseringvist i tegningX002. I
dettetilfellet vil støyforholdpåheleuteområdetrundetbyggetvære
tilfredsstillende.
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Med tankepåstøyforholdpåfelt BKS1 ogBKS2 kanmansetteoppto 2,5meter
skjermmedplasseringvist i tegningX002.Skjerm2ogskjerm3harlengde
henholdsvispå21og37meter. Meddisseskjermenevil støynivåpåhele
uteområderundtplanlagteeneboligeri felt BKS1 ogBKS2 blir tilfredsstillende.
Skjerm3vil ogsåføretil atstøynivåpåhelelekeplassBLK1 blir tilfredsstillende.

4.2 Fasadenivå

4.2.1 Dag-Kveld-Natt støynivå, Lden

Figur 3 viserat nordvest-ognordøstfasadefor planlagtbyggi felt BBB1 vil være
støyutsattogkunneikke tilfredsstillestøykravi T-1142/2012.Byggethar
imidlertid stille sidermotsørvest-ogsørøst.

Meddetforeslåtteskjermingstiltakfor BBB1 i tegningX002 vil støynivåpåalle
fasaderi førsteetasjeblir tilfredsstillende,menstøynivåpånordvest-og
nordøstfasadei andreetasjevil fortsattoverskrideanbefaltegrenseverdieri T-
1442/2012(seFigur 3). Derforanbefalesdetatgjennomgåendeleiligheter
planleggesi andreetasjei dettebyggetslik at disseleilighetenevil kunnefå en
fasadepåstille sideav bygget.

Figur 3 Beregnedeinnfallendestøynivåpå fasadefor planlagt byggi felt BBB1.a)
situasjonenutenskjermingstiltak,b) situasjonenmedskjermingstiltakder
skjermenhar høydepå 3,6 meterover terreng.

I felt BKS1 erdetplanlagténetasjeeneboliger.Somvist i tegningX001 vil
støynivåpånordfasadefor to av planlagteeneboligerlengstøstav feltetvil være
akkuratpå55dB,grenseverdienfor gul sone.

I felt BKS2 erdetogsåplanlagténetasjeeneboliger.TegningX001viserat
støynivåpånordfasadefor alleplanlagteeneboligervil overskrideanbefaltgrense
verdieri T-1442/2012utenskjermingstiltak.

Med foreslåtteskjermingstiltaki tegningX002vil skjerm2og skjerm3gir
akseptablestøynivåerpåalle fasaderi disseto feltene.

(a) (b)BBB1 BBB1
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Figur 4 viseratstøynivåpånordfasadei andreetasjefor byggC i felt BBB2 vil
overskrideanbefaltegrenseverdieri T-1442/2012utenskjermingstiltak.Somvist i
tegningX002(ogsåFigur 4b)vil Skjerm2føre til at støynivåpåalle fasaderfor
byggC i felt BBB2 blir tilfredsstillende.

Figur 4 Beregnedeinnfallendestøynivåpå fasadefor byggC i felt BBB2.a) situasjonen
utenskjermingstiltak,b) situasjonen medskjermingstiltak.Plasseringav
skjermeneer vist i tegningX002.

Støynivåpåfasadefor byggA, B i felt BBB2 vil væretilfredsstillende.

4.2.2 Maksimale støynivå, L 5AF

Krav til maksimalnivågjelderkun for eventuellesoveromog derdeter merenn10
hendelseri nattperioden.

Beregningerviserat maksimalnivåerikke vil overskride10hendelseri nattperioden
for eventuellesoveromi planlagteboliger. Unntaketvil væreénboenheti andre
etasjepånordhjørnetav byggeti felt BBB1. Dervil maksimalnivåoverstige
anbefaltgrenseverdihvis skjermingstiltakikke utføres(seFigur 5).

Figur 5 Beregnedeinnfallendemaksimalestøynivå,L5AF, på fasadefor planlagt byggi
felt BBB1.a) situasjonenutenskjermingstiltak,b) situasjonenmed
skjermingstiltakder skjermenhar høydepå 3,6 meterover terreng.Krav til
maksimalestøynivågjelder for fasadenemarkertmedrødeprikker.

(a)

(a)

(b)

(b)BBB2BBB2

C
C

BBB1BBB1



10/12 REGULERINGSPLAN FOR HAUGSBYGD PÅ HØNEFOSS

http://projects.cowiportal.com/ps/ A064848/Documents/03 Prosjektdokumenter/Støy/NO T001-Haugsbygd.docx

4. 2. 3 Ekvivalent støynivå, LpAeq24h

Innfallendeekvivalentlydnivå,LpA, eq,24h, utenforfasadenefor planlagteboligerer
vist i Figur6. I dennefigurenerdet vist høyestestøynivåvedhverfasade
uavhengigav etasjeog for situasjonenutendenforeslåtteskjermingsløsningen.

Disseble lagt til grunnfor vurderingav innendørsstøymedgrenseverdiersom
beskreveti avsnitt2.3.

Figur 6 Beregnedeinnfallendeekvivalentstøynivå,LpA,eq,24hpå fasadefra vegtrafikk
utenskjermingstiltak.Det er vist høyestestøynivåvedhver fasadeuavhengigav
etasje
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4.3 Private uteoppholdsarealer

Det anbefalesat hverboenhetfår minstettprivat uteoppholdsareali form av
balkonger,altanerog terrasserpåfasadermedtilfredsstillendestøynivå,ellersmå
lokalskjermingfor privateuteoppholdsarealervurderes.

4.4 Innendørs lydnivå

Krav til lydisolasjoni fasadermåvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at
tekniskforskrift tilfredsstilles.

4.5 Alternativ tiltak

TegningX003viserstøyforholdpåregulert områdemedredusertskiltethastighet
fra 60 km/t til 40km/t for Klekkenveien.

Somvist i X003 vil støynivåpåboligfelt BKS1 ogBKS2 og lekeplassBLK1 være
tilfredsstillendeutenskjermingstiltak.I tillegg vil støynivåpånordfasadefor
byggC i felt BBB2 væretilfredsstillende.

Med tankepåstøyforholdi felt BBB1 vil detværetilstrekkeligmeden3,4meter
skjermmedplasseringvist i tegningX003. Skjermingstiltaketvil føretil at
støynivåpåalle fasaderfor detplanlagtebyggeti felt BBB1 blir tilfredsstillende.

5 Forslag til planbestemmelser

Pågenereltgrunnlaganbefalesbestemmelseriht. T-1442/2012:

› Støynivåpåuteoppholdsarealog utenforåpningsbarefasadeelementer
(vinduer,dørerogev.ventiler)til rommedstøyfølsomtbruksformålskalikke
overstigeLden55dB i enberegningshøydepåminst1,5meterover
golv/bakkenivå.

› Støynivåutenforsoverom,nattkl. 23-07skalikke overstigeL5AF 70dB for 10
eller flere hendelser.

› Støynivåetinnendørsmåtilfredsstillekravenei byggtekniskforskrift/NS8175
klasseC.

Hensynssonervil primærtgjeldefor detteplanområdetetterPBL § 11-8,og forslag
til øvrigebestemmelserersomfølger:

› Alle boenheterskalhaenstille side. Minst ett soveromskalhavindu mot
stille side.

› Fellesområdermedenstørrelsepåminsteutendørsoppholdsareal(MUA),
f.eks.for lek, ballspill, oppholdog rekreasjonmåfå tilfredsstillendestøynivå.

› Alle boenhetermåhaminsténprivatuteplasshvorstøykraveneer tilfredsstilt.

› Detskalforeliggeenstøyfagligutredningsomivaretarbestemmelsene.
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6 Konklusjon

Deter gjort beregningerav støynivåfra veitrafikk i forbindelsemed
detaljreguleringfor HaugsbygdpåHønefossi Ringerikekommune.

Støynivåpåstoredelerav lekeplassBLK1 og helelekeplassBLK2 og BLK3 vil
væretilfredsstillendeutenskjermingstiltak.

Med tankepåstøyforholdpåfelt BBB1, BKS1, ogBKS2 anbefalestre støyskjerm
medplasseringvist i tegningX002.Skjerm1er3,6meterhøyog73meterlang,
skjerm2er2,5meterhøyog21 lang,ogskjerm3er 2,5meterhøyog 37 lang.

Med foreslåtteskjermingstiltakvil støynivå påalle fasaderoguteområdetrundt
boligeneværetilfredsstillende.Unntaketerandreetasjei byggeti felt BBB1, der
vil støynivåfortsattværeoveranbefaltegrenseverdier.Derforanbefalesdetat
gjennomgåendeleiligheterplanleggesi denneetasjen.

Ett alternativttiltak for regulertområdeerat skiltet hastighetfor Klekkenveien
reduseresfra 60km/t til 40km/t. I dettetilfellet vil støynivåpåalle
oppholdsarealerogvedalle boligerværeakseptableutenskjerm2og skjerm3,og
medenlaverehøydefor skjerm1(3,4meter).

Detanbefalesat hverboenhetfår minsterett soveromogprivat uteoppholdsareal
påstille fasaderav bygninger.

Krav til lydisolasjoni fasadermåvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at
tekniskforskrift tilfredsstilles.

Vedlegg

› Støysonekart,X001,Lden utenskjermingstiltak.

› Støysonekart,X002,Lden medskjermingstiltak.

› Støysonekart,X003,Lden medredusertskiltet hastighet.
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Støyvurdering for Haugsbygd

Støysituasjon uten tiltak, det vises etasje med høyeste nivå

Støykilde: vei

Støynivå Lden i 2030

Støysone-høyde: 2.0m

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Målestokk: 1:1000 (A3)

< 55
>= 55
>= 60
>= 65
>= 70
>= 75
>= 80
>= 85

Lden
(dBA)

Bolig
Nytt bygg
Parkering
Uteoppholdsareal
Regulert område
Boligfelt
Støyskjerm
Høydekurv
Veg

Kunde: Block Watne AS
Tegningsnr: X001
Haugsbygd-v07.cna

Oppdragsnr.: A064848
Utarbeidet: SAME 20.05.15
Kontrollert: TRIP 20.05.15
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Støyvurdering for Haugsbygd

Støysituasjon med tiltak, det vises etasje med høyeste nivå

Støykilde: vei

Støynivå Lden i 2030

Støysone-høyde: 2.0m

Rutenett: 5.0m x 5.0m
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Kunde: Block Watne AS
Tegningsnr: X002
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Oppdragsnr.: A064848
Utarbeidet: SAME 20.05.15
Kontrollert: TRIP 20.05.15
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Støyvurdering for Haugsbygd

Støysituasjon med tiltak, med redusert skiltet hastighet, det vises etasje med høyeste nivå

Støykilde: vei

Støynivå Lden i 2030

Støysone-høyde: 2.0m

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Målestokk: 1:1000 (A3)
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Kunde: Block Watne AS
Tegningsnr: X003
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Oppdragsnr.: A064848
Utarbeidet: SAME 20.05.15
Kontrollert: TRIP 20.05.15



� �� � ��� � -� � � ��� ���
2012/21465 Ringerike kommune

Buskerudfylkeskommune
Utviklingsavdelingen

desember2013



Side2 av20

Kjelstad-Haugsbygd

Saksnavn Kjelstad-Haugsbygd
Saksnummer 2012/21465

Kommune Ringerike
Gårdsnavn SætrangSøndre,Kjelstad
Gårds-og
bruksnummer

Gnr100Bnr 1, Gnr102Bnr 46

Tiltakshaver Block Watne
Adresse Hønengata6

3513Hønefoss

Registreringutført 30.09.2013-
04.10.2013

Av TerjeEnerstvedt
Anja S.Melvær
Heidi Eltoft

Rapportferdigstilt 17.12.2013 Av TerjeEnerstvedt
Metode � Overflateregistrering

� Sjakting

� Prøvestikk

� Annet

FotodokumentasjonHyperlink til fotomappe
Kulturminner Type IDnr

Automatiskfredetekulturminneri
planområdet

Ikke fredetekulturminneri
planområdet

Mulig stolpehull 173996

Faglige
konklusjoner � Planener ikke i konflikt medkulturminner

� Planener i konflikt medautomatiskfredetekulturminner

� Planener i konflikt medikke fredetearkeologiskekulturminner

Sakstype

� Reguleringsplan � Kommunedelplan � Mindreprivat tiltak

� Størreprivat tiltak � Landbruksvei� Nydyrking



Side3 av20

Kjelstad-Haugsbygd

Innho� �
1. BA�GRUNNFORPLANEN................................................................................................5

2. SAMMENDRAG..............................................................................................................5

3. DELTA�EREOGTIDSROM...............................................................................................5

4. OMRÅDET......................................................................................................................5

5. GÅRDS�ISTORIE.............................................................................................................6

6. STRATEGIOGMETODE...................................................................................................6

7. REGISTRERINGENSFORLØPOGRESULTATER................................................................... 8

7.1 Terrenget.......................................................................................................................8

7.2 Innmark..........................................................................................................................8

7.2.1 Automatiskfredetekulturminner...................................................................8

7.2.2 Kulturminnermeduavklartvernestatus......................................................13

8. �ON�LUSJON ............................................................................................................... 15

Ingenkulturminner................................................................................................................15

9. VEDLEGG......................................................................................................................16

9.1 Sjaktbeskrivelse1 til 7 .................................................................................................16

9.2 Fotoliste.......................................................................................................................17

9.3 Strukturliste.................................................................................................................19

9.4 Kullprøveliste...............................................................................................................20

9.5 Kildehenvisning............................................................................................................20

9.6 Figurliste......................................................................................................................20



Side4 av20

Kjelstad-Haugsbygd

Fi��r 1: Ov�r�ik��k�r� ov�r p��nområ���



Side5 av20

Kjelstad-Haugsbygd

1. B�k�r�nn for p��n�n

Formåletmedplanener å leggetil rette for konsentrert småhusbebyggelsei et områdesomi dag
delviser utbygd.

2. S�mm�n�r��
Detble underfeltarbeidetgravd7 sjakteri varierendelengderinnenforogutenfor planområdet
(sefigur 2). Sjakteneble lagtetter topografiskeforhold i terrenget.Underfeltarbeidetble det
funnet 11kokegroper,et muligstolpehullogen deleldredyrkningslag.

3. D����k�r� o� �i��rom
Denarkeologiskeundersøkelsenpågikkfra 30.09.2013 til 04.10.2013.TerjeEnerstvedthadde
rapport-ogprosjektansvar.

Gravemaskinarbeidetble utført avThorMyrvangfor firmaet ThorMyrvangGravefirmaAS.
Maskinensomble brukt varen 8 tonn gravemaskinmed pusseskuffeogrotortilt.

Væretvarhovedsakeligbra.

Registreringsarbeidetblegjennomførtpå88 timer, hvor det ble brukt maskini 29timer. Forog
etterarbeidutgjør16,5timer. Detble totalt brukt 104,5timer påprosjektet.

4. Områ���
PlanområdetliggervedHaugsbygdi Ringerikekommune, ogomfatter et områdepåca.14,5daa
(sefigur 1).

Avautomatiskefredetekulturminneri områdeter det engravhaugi nærhetenavplanområdet
(ID3880)1 (sefigur 2).Gravhaugenble kontrollregistrert.

1 ID-nummerer strukturnummerfra databasenaskeladden
(http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/).
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5. Går��hi��ori�
GårdenSætrangblir avO.Ryghomtalt i NorskeGaardnavne,hvorhanskriver:

b.5,s.42
100.Sætrang.Udt. sæ2trang.-- Sotrangr(Nom.)Fornm.s.
IX365.a SotrangeDN.IV242,1346II 244,1348.IV301,1356.
SottrangeReg.206(Brevfra 1415-1416).a Settrangom DN.III 702,
1488Sættrænghc.1520.SettringenNRJ.IV148,1528.[Sættrang
NRJ.I 5, 1514].SetronnghSt.173b. Settung1578.Settrang
1595.Setranng1604.1/1,1/1. Settrang1657.Setrang 1657(2 Gaarde).
Settrang1723(2 Gaarde,hvermed2 Opsiddere).

S.B.bemerker:Navnetforekommerogsaai Runeindskriften paaEggemo-
stenen:a sotrange.DenneIndskriftharAarstalletMDLXXXIX.Over-
gangenfra o til æi NavnetsynesikkemedRimelighedat kunneforklares
vedIndflydelseaf sætr,hvisdette er ubeslegtet.Muliger derfor Sótrangr
opstaaetaf *Sátrvangr,sms.af vangrm. "Vang"ogsátrn. "Plads,
hvor nogetstaar",her snaresti Betydningen"fast Opholdssted"=sætrn.,
hvilketOrdhar foranledigetNavnetsOmdannelse.Gaardenliggerefter
ProvstFærdenmidt i dengamleVangsbygdogdanneren frugtbarogvidt-
strakt Fladeher.

6. S�r����i o� m��o��

Registreringsmetodeninnebarå gravesjaktermedgravemaskin.Vedsjaktingfjerner mandet
øverstejordlagettil manfår avdekketundergrunnen. Dette gjøresfor å seetter mulige
bosetningsspor.

Pågrunnavet uklart kart ogen feiltolkningavgrensentil planområdetavsaksbehandler,ble fire
avsjaktenelagtutenfor planområdet(sefigur 2).

Sjakteneblemålt inn vedhjelpavcpos(gpsinnmåling),og fotodokumentert.Dybdensomble
gravdog dybdenpåmatjordslagetble målt regelmessig.Funneneble målt inn medcposog
fotodokumentert.
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Fi��r 2: Ov�r�ik��k�r� ov�r ���k��r
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7. R��i��r�rin��n� for�øp o� r��������r

7.1 T�rr�n���

Planområdetomfatter et flatt jorde i vest,somgrensermot et fuktig områdesomdominerer
restenavplanområdeti øst.Detvarderfor et forholdsvislite områdemeddyrkamark innenfor
planområdethvor det kunnesjaktes,oghvorsjakt5, 6 og7 blegravd(sefigur 2).Sjakteneble
målt inn medcposogfotodokumentert.

Områdenesomblegravdutenfor planområdetbestoaven liten høydenord for en gravhaug(ID
3880)pånordsidenavklekkenveien(sjakt1 og2),oget flatt jordemellomnedreklekkenvei og
heggestubben(sjakt4) (sefigur 2).

7.2 Innm�rk

7.2.1 A��om��i�k fr����� k����rminn�r

Detble underregistreringenavplanområdetikkegjort funn avautomatiskfredetekulturminner

Dadet veden feiltagelseblegravdutenfor planområdetble det funnet 11kokegroperi sjakt1 og
2 (sefigur 3)

Fi��r 3: Ov�r�ik��k�r� ov�r kok��rop�r
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�ok��rop 1 (173915-1), i sjakt1. Den
har enavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.170x 120cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og4).

�ok��rop 2 (173915-2), i sjakt1. Den
har ensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.2 x 2 m. Fyllmassebeståravleire,
storekullfragmenterogmindre
fragmenteravskjørbrentstein.Denhar
oget markantrødbrentsandlagi
ytterkant avstrukturen(sefigur 3 og5).

�ok��rop 3 (173915-3), i sjakt1. Den
har enavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.140x 140cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein.Denharoget markantrødbrent
sandlagi ytterkant avstrukturen(se
figur 3 og6).

Fi��r 4: �ok��rop 1 (173915-1)

Fi��r 5: �ok��rop 2 (173915-2)

Fi��r 6: �ok��rop 3 (173915-3)
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�ok��rop 4 (173915-4), i sjakt1. Den
har ensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.160x 140cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og7).

�ok��rop 5 (173916-1), i sjakt1. Den
har ensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.140x 140cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og8).

�ok��rop 6 (173916-2), i sjakt1. Den
har ensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.120x 80 cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og9).

Fi��r 7: �ok��rop 4 (173915-4)

Fi��r 8: �ok��rop 5 (173916-1)

Fi��r 9: �ok� �rop 6 (173916-2)
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�ok��rop 7 (173916-3), i sjakt1. Den
haren avrundetform, hvorstørrelsen
er ca.200x 120cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og10).

�ok��rop 8 (173916-4), i sjakt1. Den
harenavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.170x 160cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og11).

�ok��rop 9 (173916-5), i sjakt2. Den
harenavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.240x 160cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og12).

Fi��r 10: �ok��rop 7 (173916-3)

Fi��r 11: �ok��rop 8 (173916-4)

Fi��r 12: �ok��rop 9 (173916-5)
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�ok��rop 10 (173916-6), i sjakt2. Den
harenavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.50x 40cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og13).

�ok��rop 11 (173916-7), i sjakt2. Den
harensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.150x 150cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og14).

Fi��r 13: �ok��rop 10 (173916-6)

Fi��r 14: �ok��rop 11 (173916-7)
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7.2.2 �����rminn�r m�� ��vk��r� v�rn�������

Detble undergravingavsjakt6 funnet et sirkulært fyllskiftesominneholdtnoenkullfragmenter,
hvorstørrelsener ca.17x 17cm(sefigur 15).Fyllskiftet ble snittet for å påviseom det kunne
væreet stolpehull(sefigur 16).Pågrunnavstor usikkerhetblir det muligestolpehullet(ID
173996)kategorisertsomet ikkefredet kulturminne. Kullprøveble tatt oger sendttil datering.

Fi��r 15:M��i� ��o�p�h��� (ID173996),p��n

Fi��r 16:M��i� ��o�p�h��� (ID173996).profi�
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Fi��r 17:Ov�r�ik��k�r� ov�r m��i� ��o�p�h���
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8. �onk����on

In��n k����rminn�r

Detble gjort funn avet muligautomatiskfredet kulturminne i konflikt medplanenunder
registeringenavplanområdetKjelstad-Haugsbygd.Avventerdateringpåkullprøvefor nærmere
bekreftelse.

DRAMMEN17.12.13

.................................................................
Feltleder
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9. V������

9.1 S��k����kriv���� 1 �i� 7

S��k� 1
Or.:Ø/NØ-V/SV Lengde:75m Dybde:25-30 cm Bredde:3 m
Notater:
5 cmnedi undergrunnen.Undergrunnenbeståravlysegråsandholdigleire.Alunskiferi den
østligeendenavsjakten.

Funn:8

S��k� 2
Or.:N-S Lengde:17 m Dybde:25-30 cm Bredde:3 m
Notater:
5 cmnedi undergrunnen.Undergrunnenbeståravlysegråsandholdigleire.

Funn:3

S��k� 3
Or.:V-Ø Lengde:3 m Dybde:25cm Bredde:3 m
Notater:
5 cmnedi undergrunnen.Undergrunnenbeståravblåaktig leire.

Funn:0

S��k� 4
Or.:V-Ø Lengde:48m Dybde:70cm Bredde:3 m
Notater:
5-10cmned i undergrunnen.Undergrunnenbeståravgulbrunsandholdigleire.Endel gamle
dyrkningslag.
Funn:0

S��k� 5_1
Or.:V-Ø Lengde:65m Dybde:30-40 cm Bredde:3 m
Notater:
10-15cmned i undergrunnen.Undergrunnenbeståravgul-brunsandholdigleire i vestog
blåaktigleire i østmot myrområdet.Endel gamledyrkningslag.
Funn:0

S��k� 5_2
Or.:V-Ø Lengde:4 m Dybde:25cm Bredde:3 m
Notater:
5 cmnedi undergrunnen.Undergrunnenbeståravblåaktig leire.

Funn:0
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S��k� 6
Or.:V-Ø Lengde:86m Dybde:30-100cm Bredde:3 m
Notater:
18-30cmned i undergrunnen.Undergrunnenbeståravgulbrunsandholdigleire.Endel gamle
dyrkningslag.Etmuligstolpehull.
Funn:1

S��k� 7
Or.:V-Ø Lengde:75m Dybde:30-40 cm Bredde:3 m
Notater:
10-15cmned i undergrunnen.Undergrunnenbeståravgulbrunsandholdigleire.Endel gamle
dyrkningslag.
Funn:0

9.2 Fo�o�i���

NR Beskrivelse Retning Dato/Sign
471 Oversiktsbildeutenforplanområdetvedsjakt1 og 2 Ø 30.09.13ASM
472 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 V 30.09.13ASM
473 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 og2 SØ 30.09.13ASM
474 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 og2 Ø 30.09.13ASM
475 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 V 30.09.13ASM
476 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 V 30.09.13ASM
477 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 Ø 30.09.13ASM
478 Kokegrop2 S 30.09.13ASM
479 Kokegrop2 N 30.09.13ASM
480 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i

bakgrunnen
V 01.10.13HE

481 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i
bakgrunnen

V 01.10.13HE

482 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i
bakgrunnen

V 01.10.13HE

483 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i
bakgrunnen

V/NV 01.10.13HE

484 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 til venstre N/NV 01.10.13HE
485 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i

bakgrunnen
V 01.10.13HE

486 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt5, 6 og7 Ø 02.10.13TEN
488 Kokegrop7 N 03.10.13TEN
495 Dyrkningslag/blåleirei sjakt6 Ø/NØ 08.10.13HE
496 Dyrkningslag/blåleirei sjakt6 V 08.10.13HE
497 Profil 1, veddyrkningslag/blåleirei sjakt6 N 08.10.13HE
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498 Profil 1, veddyrkningslag/blåleirei sjakt6 N 08.10.13HE
499 Mulig stolpehull1 - 09.10.13HE
500 Mulig stolpehull1 - 09.10.13HE
501 Mulig stolpehull1 Ø 09.10.13HE
502 Mulig stolpehull1 Ø 09.10.13HE
503 Mulig stolpehull2 N 09.10.13HE
504 Mulig stolpehull2 N 09.10.13HE
505 Mulig stolpehull2 Ø 09.10.13HE
506 Mulig stolpehull2 Ø 09.10.13HE
507 Profil 2, sjakt6 N 09.10.13HE
508 Profil 2, sjakt6 N 09.10.13HE
509 Profil 2, sjakt6 N 09.10.13HE
510 Profil av mulig stolpehull1 Ø/SØ 09.10.13TEN
511 Profil av mulig stolpehull2 SØ 09.10.13TEN
512 Profil 3, sjakt7 S 09.10.13HE
513 Profil 3, sjakt7 S 09.10.13HE
514 Dyrkningslagsjakt7 Ø 09.10.13HE
515 Dyrkningslagvedprofil 3, sjakt7 Ø 09.10.13HE
516 Dyrkningslagvedprofil 3, sjakt7 Ø 09.10.13HE
517 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
518 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
519 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
520 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
521 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
522 Sjakt6 NØ 09.10.13HE
524 Oversiktsbildesjakt7 NØ 09.10.13HE
525 Oversiktsbildesjakt6 og 7 NØ 09.10.13HE
530 Oversiktsbildesjakt6 og 7 SV 09.10.13HE
531 Oversiktsbildesjakt6 og 7 SV 09.10.13HE
532 Oversiktsbildesjakt5_2og6 Ø/SØ 09.10.13HE
533 Oversiktsbilde SV 09.10.13HE
534 Kullprøve4 N 09.10.13HE
535 Kullprøve5 N 09.10.13HE
536 Kullprøve6 N 09.10.13HE
537 Kullprøve1 S 09.10.13HE
538 Kullprøve2 S 09.10.13HE
539 Kullprøve3 S 09.10.13HE
9932 Kokegrop11 Ø 03.10.13ASM
9933 Kokegrop11 Ø 03.10.13ASM
9934 Kokegrop10 V 03.10.13ASM
9935 Kokegrop10 V 03.10.13ASM
9936 Kokegrop9 V 03.10.13ASM
9937 Kokegrop9 V 03.10.13ASM
9938 Kokegrop8 N/NØ 03.10.13ASM
9939 Kokegrop6 N 03.10.13ASM
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9940 Kokegrop6 S 03.10.13ASM
9941 Kokegrop5 S 03.10.13ASM
9942 Kokegrop5 S 03.10.13ASM
9943 Kokegrop5 S 03.10.13ASM
9944 Kokegrop4 S 03.10.13ASM
9945 Kokegrop4 S 03.10.13ASM
9946 Kokegrop4 N 03.10.13ASM
9947 Kokegrop4 N 03.10.13ASM
9948 Kokegrop3 S 03.10.13ASM
9949 Kokegrop3 S 03.10.13ASM
9950 Kokegrop3 S 03.10.13ASM
9951 Kokegrop2 S 03.10.13ASM
9952 Kokegrop2 S 03.10.13ASM
9953 Kokegrop2 S 03.10.13ASM
9954 Kokegrop2 N 03.10.13ASM
9955 Kokegrop2 N 03.10.13ASM
9956 Kokegrop1 N 03.10.13ASM
9957 Kokegrop1 N 03.10.13ASM
9958 Kokegrop1 S 03.10.13ASM
9959 Kokegrop7 N 03.10.13ASM
9960 Kokegrop7 S 03.10.13ASM
9961 Oversiktsbildesjakt1 og 2 SØ 03.10.13ASM
9962 Oversiktsbildesjakt1 og 2 S 03.10.13ASM
9963 Oversiktsbildeavsjakt1 V 03.10.13ASM
9964 Bilde av kumsomligger mellomsjakt1 og2 Ø/NØ 03.10.13ASM
9965 Bilde av kumsomligger mellomsjakt1 og2, gammel

ogny skade
N 03.10.13ASM

9966 Bilde av kumsomligger mellomsjakt1 og2, gammel
ogny skade

NØ 03.10.13ASM

9967 Arbeidsbildesjakt6 Ø 03.10.13ASM
9970 Sjakt5_1 Ø 03.10.13ASM
9971 Sjakt5_1 Ø 03.10.13ASM
9972 Sjakt5_1 V 03.10.13ASM
9973 Sjakt5_2 Ø 03.10.13ASM
9974 Arbeidsbildesjakt6 V/SV 03.10.13ASM

9.3 S�r�k��r�i���

173915-1 Kokegrop(1)
173915-2 Kokegrop(2)
173915-3 Kokegrop(3)
173915-4 Kokegrop(4)
173916-1 Kokegrop(5)
173916-2 Kokegrop(6)
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173916-3 Kokegrop(7)
173916-4 Kokegrop(8)
173916-5 Kokegrop(9)
173916-6 Kokegrop(10)
173916-7 Kokegrop(11)
173996 Mulig stolpehull

9.4 ����prøv��i���

�Pnr Fr� i�nr Fr� ���k� nr
�P1 173916-2 1
�P2 173916-1 1
�P3 173915-3 1
�P4 173915-2 1
�P5 173996 6

9.5 �i���h�nvi�nin�

Askeladden(http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/).

9.6 Fi��r�i���
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2/6 VURDERING AV VANN OG AVLØPSANLEGG

Sammendrag

Block WatneAS skalbyggeområdetKlekkenhagenbeliggendei Haugsbygd
utenforHønefossmed35boliger.COWI er engasjerttil å utarbeidereguleringsplan
medbestemmelserfor prosjektet.Dennerapporteninngårsomenfagrapportmed
vurderingavvannogavløpsanleggmedovervannshåndtering.
Det skalinngåsutbyggingsavtalemellomBlock WatneAS ogRingerikekommune
for byggingav disseanleggene.Dennerapportenviser at detliggergodttil rettefor
byggingav spillvannogvann.Det måbyggesegnspillvannsledningmåbyggesi
enlengdeav ca.600mfro tilknytning til eksisterendespillvannsledning.
Vannforsyningogbrannvannløsesgjennomomleggingaveksisterende
vannledninger.Det leggestil grunnat overvannfra utbyggingsområdetogberørt
nedbørsfelttransporteresgjennomutbyggingsområdeti enlukket løsninggjennom
områdetmedutløptil eksisterendebekk.
Gjennomgåendeveggjennomplanlagtområdeansessomgodtegnetfor flomveg.

1 Innledning

COWI AS erengasjertavBlock WatneAS til å utarbeide reguleringsplanfor
utbyggingavboligområdetKlekkenhageni HaugsbygdutenforHønefosssentrum.
Det planleggesca.35boenheteri enkombinasjonav kjedeteeneboliger,4
mannsboligerogblokkbebyggelse.Halvpartenav boenheteneer tenktsom
leiligheter.I denneforbindelseskaldetvurderesløsningerfor vann,spillvannog
håndteringav overvann.

2 Beskrivelse av eksisterende forhold

2.1 Topografi og grunnforhold

Del avområdetsomskalbebyggespregesavenforsenkningi landskapet,som
ligger langsfylkesveieni retningøst/vest.Terrengetstigeri retningøstognord,
mensdetflaterut i retningsørogvest.Høyestepunkt ligger motNedreKlekken
vei i øst.En mindretilsigsbekktil engjennomgåendehovedbekk,somtil slutt har
sitt avløptil Randselvaharsitt oppkommepåplanområdet,ogkrysserplanområdet
i retningsørvest.Seutsnittav planområdetnedenfor.
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Utsnitt avplanområdemedortofoto bakgrunn

Planområdeterpåca.18,3da.Heraver i dagca.4 daadyrketmarkogca.10daaav
områdetsomskalbebyggeser annengrønnstruktur.Det er i dagikke annen
bebyggelseinnenforplanområdet.Eksisterendebebyggelsesomi dagomkranser
byggeområdeti planenligger påethøyerekotenivå.

Områdeter i randsonenfor denmarinegrensepåkote+171ogbefinnerseg
innenforenavsetningav løsmasseav forvitringsmaterialemedmektighetover
0,5m,ref: . http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. Geotekniskeundersøkelserutførtav
Multiconsultpåoppdragav Block WatneAS viseratdetfor 9 sonderboringerer
grunttil fjell medrelativt fasteløsmasserav silt/leir oversand/more/grusog til
fjell. Dybdetil fjell variererfra 2,8-6,8m.Ved enkelt boringerer detpåvisttynne
lag av torv ogbløtelag.Grunnvanneter ca.midt på områdetmålt til ca.0,3munder
eks.terreng.

2.2 Eksisterende vann og avløpsanlegg

Ringerikekommunehargjennomgåendehovedvannledning somkryssergjennom
planområdeti retningøst-vestogmedledningmot nord, jfr. planutsnittnedenfor.
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Utsnitt av eks.vannog avløpsanlegggjennomplanområdet

Fraøstsåerdetregistret2 overvannsledningersom harsitt utløpi planområdeti
tillegg såhar1 spillvannsledningogsåutløpi området.Det antasat
spillvannskledningharetutslippvia slamavskiller. Områdetomkransesav
bebyggelse,somer registrerthovedsakeligmedslamavskillerognaturlig
utslippsretninger inn i planområdetogmedavløpvia eksisterendebekkut av
planområdet.Det eretbehovfor å få sanertdisseutslippenepågenerellbasisog
spesieltnåi forbindelsemedat områdetnåplanleggesbebygd.

Overvannethar,somtidligerenevnt,enavløpsretning fra planområdetog
omkringliggendenedslagsområdet via eksisterendebekk i retningsørvest.

3 Løsninger for vann og avløpsanlegg

Block WatneAS harværti kontaktmedenhetfor TekniskForvaltningi Ringerike
kommunemedtankepååforberedegrunnlagetfor enutbyggingsavtalefor
overtagelseav ogutbyggingav vannogavløpsanlegget.Det leggestil grunnat en
slik utbyggingsavtaleinnarbeidessomet rekkefølgekrav i
reguleringsbestemmelsene.Føringsveifor enstordel av ledningsanleggetfor vann,
spillvannog til delsovervannplanleggeslagt til gjennomgåendevegSKV2
gjennomplanområdet.Vannogavløpsanleggetprosjekteresogutføresi hht.
kommunenstil enhvertid gjeldendeVA-norm.

3.1 Spillvann

Spillvannsledningsomi dagharutslippi planområdet forutsettesvidereført
gjennomområdetsammenmednytt tilført spillvannfradeplanlagteboligene.
Dimensjonerogdesignpåanleggetdimensjoneri hht. kommunesVA-norm .
Spillvannsledningførestil kommuneledningsnettnedstrømsområdetvist på
oversiktsplannedenfor
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Trasefor tilknytning av spillvannfra bebyggelsetil eks.spillvannsledning.Trasevist medrødt

Block WatneAS harinngåttavtalermedberørtegrunneiereav vist trasefor
spillvann.

I tillegg til dettevil deti forbindelsemedutbyggingsavtaleni samarbeidmed
Ringerikekommunesøkeså få sanertmestmulig aveksisterendespillvannfra den
nærmestbeliggendebebyggelsen,somi dagharutslipp til planområdet.

3.2 Vann og brannvann

Gjennomgåendevannledningeri planområdetmåi forbindelsemedplanlagt
utbyggingleggesom.Naturlig føringsveihervil være i planlagtvegSKV2.
Eksisterendevannledningharkapasitettil å kunnedekkeet brannvannsbehovpå
inntil Q= 50 l/s,somlangtoveret normaltkrav til småhusbebyggelsepåQ= 20 l/s,
somher.Vannforsyningtil planområdetvil derforpå alle måterværesværtgodt
dekket.

3.3 Overvann og overvannshåndtering

Somtidligerenevnt,såerområdetpregetavå befinnesegi et laverebeliggende
områdetmednaturligtilrenningfra et størreomland ennplanområdet.Området
bærerpregavdetteogdeplanlagtebebyggelsesområderBBB2, BKS2ogBBB1
befinnessegi daginnenforet områdesomer oppbløtt oggjennomskjøreav et
bekkeløp,somsyneså startei østredelav områdetBBB1. I sammeområdeerdeti
dagsynlig utslipp2 overvannsledningerpåhhv.Ø200mmogØ150betongi følge
tilgjengeligkartverkfra Ringerikekommune.Detteforklarermyeav grunnentil
områdeti dagtil delseroppbløtt.Disseledningene planleggesvidereførtlukket
gjennomområdet.
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Det er ikke vurdertsomtilrådelig å videreføreeksisterendebekk,somåpenbekk
gjennomområdetgrunnetutbyggingensart medrelativt konsentrertbebyggelseog
arealknappheti forhold til ønsketutbyggingog forholdetmellomkrav til parkering
og lekeplasseri området.

Det anbefalesderforatovervannsamlesoppogvidereføresi overvannsledning
gjennomområdettil eksisterendebekkeløpnedstrømsplanområdetbasertpå
følgendeprinsipper:

› Vann ut av området før utbygging = vann etter utbygging
I forbindelsemeddetaljprosjekteringogutbyggingsavtalemedRingerike
kommunegjennomføresdetenberegningsomavklarereventuellebehovfor
fordrøyningi planområdetmedengjennomgåendeovervannsledning.Her tas
dethensynintensitet,varighetog frekvenspåmålt nedbør,derdetogsåtas
hensyntil klimafaktorer( framtidig øktnedbør)og nedslagsområde.

› Det benytteslokal overvannsdisponering(LOD) basert på naturlig
infiltrasjon der detteer mulig
Takvannogoverflatevannfra vegersøkesinfiltrert tilbaketil grunnenog/eller
fordrøydnaturligi grønnstrukturer,veggrøfterogannetegnetarealer.

Naturligeflomvegervil væregjennomgåendevegSKV2, somhøydemessig
plassereslavereennplanlagtbebyggelsei områdeneBBB1, BKS2,BKS1 ogdeler
BBB2. DeleravBBB2 vil kunnefå flomvegmot eksisterendebekki sørvestligdel
av detteområdet.Detansesikke å hakonsekvenserfor liv oghelsehvis dette
ivaretas.

4 Konklusjon

Dentekniskeinfrastrukturmedhensynpåveg,vannogavløpsanleggfor utbygging
av Klekkenhagenmed35boligeransessomgjennomførbartutenat detmå
gjennomføresytterligeretiltak eller undersøkelserfor å settei gangmeden
detaljprosjektering.Utbyggingavvannogavløpsanleggstyresgjennom
utbyggingsavtalemedRingerikekommunederkrav til anleggeternedfelti
kommunensVA-norm. Forhåndteringav overvannfra utbyggingsområdetog
nedbørsfeltnedslagsfeltleggesdettil grunnoganbefalesenlukket løsning
gjennomutbyggingsområdet.Dettekombineresmedinfiltrasjoni fra
utbyggingsområdetderdetteermulig.
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Arkivsaksnr.: 15/6214-2   Arkiv: L81 &01  

 

Ankersgate 6-10 - utbyggingsavtale  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Ankersgate 6-10» mellom Tronrud Eiendom AS og 

Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Det er ført forhandlinger mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune om 

utbyggingsavtale vedrørende etablering av infrastruktur for området Ankersgate 6-10. Dette 

i forbindelse med at Tronrud Eiendom AS skal bygge ut området. Området består av 

eiendommene gnr./bnr. 17/251 og 317/594. 

 

Reguleringsplanen for Ankersgate 6-10 ble egengodkjent i kommunestyret 23.02.2012, sak 

42/12. Området er regulert til boligbebyggelse/blokkbebyggelse og kontor. I tillegg er det 

regulert inn veger, fortau og uteoppholdsareal.  

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av fortauer i Ankersgate fram til 

Lagesens gate. Tiltaket opparbeides og bekostes av utbygger, og overtas vederlagsfritt av 

kommunen. Kommunen kan gjennom avtalen stille krav til kvalitet og utførelse på fortauet. 

 

Uteoppholdsareal innenfor utbyggingsområdet skal være privat og overtas av huseiere i 

fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Arealet inkluderer bl.a. lekeplasser, gangstier og 

parkeringsplasser. Utbygger sørger for eventuell overdragelse av private anlegg til 

huseierne. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_317 «Ankersgate 6-10», som er grunnlaget for 

utbyggingsavtalen, ble vedtatt i kommunestyret 23.02.2012, sak 42/12.  



 

Økonomiske forhold 
 

Utbyggingsavtalen forutsetter at alle tiltak i avtalen skal bekostes av utbygger. Tiltakene 

skal dermed utføres uten kostnader for kommunen. 

 

Ved kommunal overtagelse av fortau kan det på utbyggers oppfordring inngås en avtale om 

overdragelse av justeringsrett mellom utbygger og kommunen. Dette for å sikre refusjon av 

merverdiavgift for utbygger etter gjeldende regler for justeringsrett på 

overtakelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til å kreve gebyr for administrasjonen av 

dette. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 

19.08.2015. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres.  

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

Vedlegg 
 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune, 

datert 06.07.2015. 

2. Arealplankart nr. 0605_317 «Ankersgate 6-10». 

 

Lenker 
 

Reguleringsbestemmelser, 0605_317 «Ankersgate 6-10»: 

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/plandialog/GetGIplanregisterFil.aspx?systemid=d

ynid%7c605%7c317%7c317.pdf%7cPLANBEST&k=605&arkivnavn=WINMAP 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2015 



 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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1. avrAr,nounÅnn

1.1 Formål

Avtalen har til formål å regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre

ved utbygging av området "Ankersgaten 6 - 10". Avtalen gjelder teknisk og grønn

infrastruktur.

I.2 Utbyggingsområde/geografisk avgrensing

Avtalen omfatter fBlgende område: <0605_317 Ankersgate 6 - 10>

1.3 Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra og med dato for politisk godkjenning av avtalen.

2. PROSJEKTANSVAR

2.I Utbyggers representant

Utbyggers prosjektansvarlig er: Haakon Tronrud

Alle henvendelser til utbygger om det aktuelle utbyggingstiltak skal skje til den

prosjektansvarlige, og alle avgjørelser av teknisk og/eller økonomisk art skal

godkjennes av den prosjektansvarlige. Den prosjektansvarlige har alle npdvendige

fullmakter til å opptre på vegne av utbygger.

2.2 Kommunens representant

Kommunens kontaktperson er: Svein Morten V/estgård

Alle henvendelser til kommunen om det aktuelle utbyggingstiltak skal skje til
kontaktpersonen, og alle avgjprelser av teknisk ogleller gkonomisk art skal godkjennes

av kontaktpersonen. Kontaktpersonen har fullmakt til å opptre på vegne av

kommunen.
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3. PLAN AN SVAR

3.1 Reguleringsplan

Det foreligger godkjent reguleringsplan som omfatter utbyggingstiltaket, <0605_317

Ankersgate 6 - 10>, vedtatt 23.2.12.

Rekkefplgebestemmelser som berører tiltaket skal innfris.

3.2 Byggesgknad

Tekniske anlegg og fellesanlegg er sBknadspliktige i henhold trl Plan- og

bygningsloven. Utbygger er ansvarlig for at tiltaket, prosjekterende og utførende blir
omsøkt i henhold til loven. Igangsettingstillatelse skal være gitt av kommunens

bygningsmyndighet før tiltaket iverksettes.

Ngdvendige sØknader med tilhørende vedlegg, deriblant planer og kravspesifikasjoner

for tekniske anlegg, oversendes Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning,
postboks I23, 3502 Hpnefoss.

3.3 Tekniske bestemmelser

Utbygger har ansvaret for at det utarbeides planer og kravspesifikasjoner for tekniske

anlegg i henhold til kommunens standarder, N,S 3420 ogVA-normfor Ringerike

kommune (www.va-norm.no). Anlegget skal bygges i samsvar med gjeldende

reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Utbygger har ansvaret for at felles lekearealer blir anleggsmessig opparbeidet og

utstyrt i henhold til godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan og gjeldende

forskrifter.

3.4 Godkjenning av planer

Plandokumentasjon for kommunaltekniske anlegg som er aktuelle for kommunal

overtagelse skal vurderes og godkjennes av kommunen som anleggseier fgr
anleggsarbeidene påbegynnes. Plandokumentasjonen skal leveres iht. pkt. 3.6 iVA-
norm for Ringerike kommune.

Detaljplaner, tegninger og beskrivelse/kravspesifikasjon oversendes Ringerike

kommune, Teknisk Forvaltning Utbygging postboks I23,3502 Hønefoss.
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3.5 Koordineringsansvar

Utbygger har ansvaret for å koordinere utbyggingstiltaket med eventuelle andre

utbyggere innenfor utbyggingsområdet. Herunder skal utbygger kontakte aktuelle

kabeletater, fiernvarmeleverandører etc. før tiltak iverksettes, for å avtale eventuell

koordinering av arbeider.

4. EIENDOMSFORHOLD

4.L Grunnerverv

NBdvendig grunnerverv for å gjennomfBre tiltaket utføres og bekostes av utbygger.

Regulert grunn for kommunale veger og eiendommer til kommunalteknisk anlegg

(pumpestasjoner, hpydebasseng etc.) skal overdras vederlagsfritt til kommunen.

Grunnerverv for slike arealer giøres på vegne av kommunen. Utbygger sprger for at

kartfonetning avholdes etter at tiltaket er ferdigstilt. Kommunens representant skal

være tilstede og godkjenne eiendomsgrensene.

4.2 Kommunale heftelser på eiendom

Utbygger er selv ansvarlig for salg eller overdragelse av seksjoner og skal ta hensyn til
bestemmelsene i denne avtalen ved inngåelse av kjØpekontrakter. Ved salg,

overdragelse eller seksjonering av boenheter skal fplgende bestemmelser tinglyses

som vedlegg til skjøte:

a. Vegskråninger innenfor tomtegrensen vedlikeholdes av kjBper.

b. Kommunen har rett til drift, vedlikehold og fornyelse av offentlige ledninger

som krysser tomten. Skader på eiendommen som fglge av dette vil bli erstattet

ved minnelig overenskomst eller skjønn.

c. Naboeiendommer har rett til drift, vedlikehold og fornyelse av private

ledninger som krysser tomten. Skader på eiendommen som fBlge av dette

erstattes av den som eier ledningene.

d. Terengbearbeiding over offentlige ledninger skal godkjennes av kommunen.

e. Kjgper overtar full gjerdeplikt mot offentlige arealer, herunder veggrunn.
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4.3 Tinglyste rettigheter



Utbygger er ansvarlig for å inngå og tinglyse avtaler vedrørende rettigheter for
kommunalteknisk anlegg som blir anlagt på eiendommer eid av tredjepart. Kommunen

skal godkjenne avtaletekst før tinglysing.

5. KOSTNADER

5.1 Utbyggingskostnader

Alle utbyggingskostnader bæres i sin helhet av utbygger. Utbyggingen skal skje uten

kostnader for kommunen.

Fplgende anlegg jfr. pkt. 7 .I og 7.2 bekostes av utbygger:

a. Fortau langs Ankersgate (o_SF) iht. <0605_317 Ankersgate 6 - 10>

b. Fortau langs Ankersgate jf. reguleringsplan m 9-04 for Blyberghaugen frem til
krysningspunkt i Lagesensgate (evt. annen godkjent lpsning).

Ved overdragelse av anlegget kan det på utbyggers oppfordring inngås en avtale om

overdragelse av justeringsrett mellom utbygger og Ringerike kommune. Dette for å
sikre refusjon av merverdiavgift etter gjeldende regler for justeringsrett på

overtakelsestidspunktet. Ringerike kommune sikrer seg retten til å kreve

administrasjonsgebyr i en slik sammenheng.

5.2 Anleggskontroll

For kommunens anleggskontroll betaler utbygger kr 5000,-, som forfaller til betaling

ved politisk godÇenning av avtalen.

5.3 Avgifter

Utbygger bærer alle kostnader for byggesaksgebyrer, tinglysingsgebyrer etc. i
forbindelse med tiltaket.

Kommunen vil kreve tilknytnings- og årsavgift for vann og avlgp fra den enkelte

tomtekjøper, iht. gjeldende reglement.

5.4 Refusjon

Refusjon etter Plan- og bygningsloven kan ikke kreves av utbygger overfor

eksisterende bebyggelse eller tilstØtende arealer.

K
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6. UTFØRELSE

6.1 Krav til utførende

Utbygger skal s@rge for at skatteattest for egen, entrepren@rers og underentreprenørers

virksomhet kan framlegges for kommunen ved inngåelse av kontrakter og avtaler.

Utbygger er videre ansvarlig for at entreprenører er kjent med og f4lger ordlyden i
kommunens vedtatte klausul om ulovlig bruk av arbeidskraft og kontrakt@rvirksomhet.

6.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Utbygger skal sikre og dokumentere at Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljq
på bygge- eller anleggsplasser blir ivaretatt.

6.3 Fremdrift

Opparbeidelsen av tiltaket gjennomfgres som ett byggetrinn med komplette tekniske

anlegg og fellesanlegg.

Opparbeidelsen av tiltaket påbegynnes 1.9.2015 og ferdigstitles 30.6.2016

Det skal utarbeides fremdriftsplan for tiltaket. Oppdatert fremdriftsplan skal

fremlegges kommunen ved forespørsel.

6.4 Byggemøter og kontroll

a. Byggem@ter avholdes regelmessig - minst en gang hver måned.

b. Byggemptene ledes av utbyggers prosjektansvarlige som også er ansvarlig for at
byggem@tet blir referert.

c. Kontaktpersonen til Ringerike kommune skal kalles inn til alle prosjekterings- og
byggem@ter. Kommunen skal sendes referater fra alle møter som angår prosjektet.

d. I den grad kontaktpersonen til Ringerike kommune finner det nØdvendig kan han
be om at personer på utbyggersiden kalles inn til byggem@tet.

e. Om kommunen anser det for ngdvendig kan kontaktpersonen til Ringerike
kommune pålegge at byggem@te avholdes.

6

6.5 Stans av arbeidene



Dersom kontaktpersonen til Ringerike kommune av tekniske ogleller økonomiske
grunner finner det nØdvendig kan arbeidet beordres stanset. Kostnader ved dette bæres

av utbygger.

7. OVERTAGELSE AV ANLEGG

7.L Anlegg for kommunal overtagelse

Fplgende anlegg innenfor avtaleområdet opparbeides av utbygger og overtas

vederlagsfritt av kommunen til fremtidig drift og vedlikehold:

a. Fortau (o_SF) langs Ankersgate.

b. Fortau langs Ankersgate jf. reguleringsplan m.9-04 Blyberghaugen frem til
krysningspunkt i Lagesensgate (evt. annen godkjent l6sning)

7.2 Anlegg for privat drift og vedlikehold

Fplgende anlegg innenfor avtaleområdet opparbeides av utbygger og overtas av

tomtekjØpere enkeltvis eller i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold:

a. Utomhusanlegg (f_BU)

8. OVERLEVERING AV ANLEGG

8.I. Ferdigbefaringogovertagelsesforetning

Før kommunen overtar anleggene skal det holdes overtagelsesforetning. Krav til
utbedringer som i denne forbindelse måtte bli stilt av kommunen må oppfylles av

utbyggeren for egen regning fpr overtagelsen skjer fra kommunens side.

FBr overtagelsesforetning holdes skal det foreligge tinglyst overenskomst om

kommunens rett til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett som utbygger

etablerer utenfor tiltaksområdet eller over utbyggers egen eiendom på arealer som ikke
overdras til tomtekjØpere ved tinglyste skjøter.

Det skal skrives protokoll for overtagelsesforretningen for anlegg som overtas av

kommunen.

8.2 Krav til "som bygget" dokumentasjon

F@r overtagelse skal utbygger levere sluttdokumentasjon til kommunen over de anlegg

som opparbeides av utbygger og overtas av kommunen. Dokumentasjon skal

Çt
L

7



overleveres i henhold til pkt 3.9 iVA- normfor Ringerike kommune. Tilsvarende

dokumentasjon skal leveres for veganlegg.

Sluttdokumentasjon skal være godkjent fpr overtagelse.

9. GARANTIER

9.1 Garanti ved kommunal overtagelse

Ved kommunal overtagelse av anlegg skal utbygger stille bankgaranti tilsvarende 3 Vo

av anleggskostnadene i tre år fra og med overtagelsesdato. Garantibeløpet skal ikke

være mindre enn kr 10.000,-.

9.2 Garanti for avtalemessige forhold

Dersom kommunen krever det, skal utbygger stille en bankgaranti tilsvarende 2 7o av

anleggskostnadene for innfrielse av alle krav vedr@rende administrative og

avtalemessige forhold. Bankgarantien skal gjelde i tre år med mulighet for kommunen

å kreve den forlenget. Utbygger kan be om at garantien returneres når alle formelle

krav er innfridd.

10. DIVERSE

10.1 Overdragelse av utbygningsavtale

Utbygger kan ikke uten samtykke fra kommunen overføre sine rettighoter og plikter i
henhold til denne avtale til et annet utbygningsselskap eller annen person.

10.2 Tvister

Eventuell tvist mellom partene om forståelsen av denne avtalen og som ikke lar seg

løse i minnelighet, skal løses ved de ordinære domstolene.

10.3 Politiskgodkjenning

Avtalen er ikke bindende for kommunen før den er godkjent av politisk myndighet.

I



10.4 Forsinketoppstart

Forsinkelse med oppstart av utbyggingen av tiltaket ut over 3 ëtr fraundertegning, eller

vesentlig mislighold av avtalen, gir kommunen rett til å kreve avtalen reforhandlet.

Denne avtale er opprettet i2 - to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Partene

forplikter seg til ä gSøre avtalen kjent for alle aktuelle prosjektdeltagere på hver sin side.

Hønefoss, den 20 Hpnefoss, ¿en ob. oÌ 20 t\

For Ringerike kommune For Eiendom AS

Tore Isaksen

Rådmann rudStyreleder non
EIENDOffi

Utbyggingsavtalen er godkjent av Hovedkomiteen for miljØ- og arealforvaltning i mØte den

... sak
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