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Arkivsaksnr.: 17/1797-13   Arkiv: PLN 434  

 

Detaljregulering nr. 434 Veksal og Ve massedeponi - oppstart  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

23/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 29.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_434 detaljregulering for Veksal og Ve 

massedeponi med forbehold om at områder som kan komme i konflikt med 

Ringeriksbane og ny E16 (FRE16) kan tas ut av planen.  

2. Det må gjøres en vurdering rundt størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

3. Behovet for deponiplass ved bygging av FRE16 bør vurderes i sammenheng med dette 

deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for 

landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.  

4. Det forutsettes at deponering av masser ikke går i veien for FRE16 sine byggearbeider. 

5. Resultatet av utredningene, spesielt grunnundersøkelser, må legges til grunn for 

kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere området for etablering av massedeponi for mottak og 

deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. Arbeidet med detaljreguleringen har som 

formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk som landbruksformål. 

 

Deler av området er nevnt som område 13 i rapporten «Massedeponier – Ringeriksbanen og 

E16» Området er i rapporten på 105 daa og legger opp til at det kan fylles ca 620 000m3. 

Prosjektbeskrivelsen for denne reguleringen avsetter et område på 260 daa med en oppfylling 

på 3 700 000 m3. Det må gjøres en vurdering om størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

  

Etter eventuelt vedtak av oppstart vil det bli utarbeidet et planprogram. I forslag til innhold i 

planprogram til denne saken er disse temaene nevnt: 

 

Bakgrunn og formål 

Framdrift 

Informasjon og medvirkning 

Tidligere aktivitet i området  

Planforslaget 
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Krav om konsekvensutredning av planforslaget 

Gjennomføring av tiltaket 

Nasjonale føringer 

Nasjonale retningslinjer 

Fylkesnivå 

Lokale føringer 

0-alternativet 

Alternativer 

Utredningsmetodikk 

Landskap 

Naturmiljø 

Landbruk (jord- og skogbruk) 

Friluftsliv og rekreasjon  

Kulturminner og kulturmiljø 

Nærmiljø- barn og unge 

Forurensning (støy og utslipp til vann) 

Næringsliv og sysselsetting 

Transport og trafikksikkerhet 

ROS-analyse 

Etterbruk 

Adresseliste 

 

Innledning / bakgrunn 

Østlandske Miljødeponier AS (tiltakshaver) har inngått intensjonsavtaler med grunneiere for et 

område på til sammen ca. 260 daa for utlegging av rene, naturlige jordmasser på deler av 

gnr./bnr. 55/7 (Veshall) og 54/2 (Ve) på Heradsbygda i Ringerike kommune. Med en god 

arrondering og tilstrekkelig avstand til Sogna (ca. 130 m) vil det kunne fylles opp med ca. 3,7 

millioner m3 (faste innbygde masser). Antatt driftstid ca. 10 år, men dette vil avhenge av 

tilgang på masser. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Oppfyllingsområdet er ikke regulert og grenser heller ikke til regulerte områder. Området er 

avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Adkomsten til oppfyllingsområdet vil grense til 

reguleringsplan for «Rv 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene sak 14/377». Hele oppfyllingsområdet 

skal etter avsluttet oppfylling tilbakeføres til landbruksareal (LNF-område). 

 

Oppfyllingsområdet ligger hovedsakelig innenfor et område med medium risikonivå for 

kvikkleire (Id 866 Veksthallplassen i NVEs register over områder med kvikkleire). Det vil i 

forbindelse med planarbeid og detaljprosjekteringen bli utført nødvendige grunnundersøkelser 

for kartlegging av grunnforholdene med tanke på geotekniske egenskaper, kvikkleire og 

stabilitetsforhold. 

 

Området kan komme i konflikt med FRE16 og ny utforming av Ve-krysset.  
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Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrensa forhåndshøring hos Bane Nor, 

(vedlegg «Epost»). Deres uttalelse: «Igjenfylling av disse ravinene ligger hovedsakelig 

utenfor området som er direkte berørt av vår utbygging. Vi er muligens litt inne i samme 

området nærmest eksisterende rundkjøring. Igjenfylling av ravinene vil ikke påvirke negativt 

for vårt prosjekt forutsatt at dette ikke skal pågå i samme periode som våre byggearbeider. Vi 

forventer da at kommunen sjekker ut hva slik igjenfylling vil bety mht eventuelle geotekniske 

tiltak med tanke på den tilførte vekta terrenget belastes med. Ellers har vi ingen kommentar 

til dette.» 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. Innkjørselen overlapper med 294-01 rv. 7 Ramsrud-

Kjeldsbergsvingene. 

 

Planer under arbeid i området 

Planen overlapper med statlig plan NO201604 Ringeriksbanen og E16. Denne planen er under 

arbeid. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Jan Dalebråten ved Østlandske Miljødeponier 

er forslagstiller. Det viste området følger eiendomsgrensene. Planlagt område for oppfylling er 

vesentlig mindre enn planavgrensningen og vil bli nærmere avklart som en del av 

reguleringsplanprosessen sammen med vurdering av alternative adkomster. Se vedlegg med 

planavgrensning. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 55/7 Veshall og 54/2 Ve.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF.  

 

Temautredninger til revidering av arealdelen i kommuneplan 

Temautredning masseforvaltning i forbindelse med revisjon av kommuneplan vedtatt 

18.08.2015, sak 88/15. Deler av området er nevnt som område 13 i rapporten «Massedeponier 

– Ringeriksbanen og E16» Området er i rapporten på 105 daa og legger opp til at det kan 

fylles ca 620 000m3. Dette forslaget opererer med et betydelig større område, på 260 daa og en 

nesten 6 ganger så stor oppfylling på 3.700 000 m3. 

 

Området er klassifisert som C-område i kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, 

vedtatt 02.12.14. C-områder har friluftslivsverdier fordi de brukes til friluftsliv. Områdene er 

ofte ikke tilrettelagt, men har potensiale for økt bruk ved økt tilrettelegging og tilgjengelighet. 

 

Området ligger innenfor JAV-klasse A, noe som viser at det er et område med meget sterke 

landbruksinteresser. Områder i nord inn mot rv7 er av god jordkvalitet og noe svært god 

jordkvalitet.  
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Det er kvikkleire innenfor planområdet som er klassifisert med middels faregrad, alvorlig   

konsekvensgrad og risikoklassifisering 3. Kvikkleireundersøkelse vil bli en viktig utredning i 

konsekvensutredningsarbeidet. 

 

Juridiske forhold  

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. 

gjeldende delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Planen tar sikte på å fylle opp et ravinelandskap ved deponering av masser. Ravinelandskap har 

den senere tid vært utsatt for bakkeplanering til jordbruksformål noe som har gjort 

landskapsformen mindre vanlig.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til LNF og muligheter for 

etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket 

i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en omdisponering vil 

kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny brukes til 

jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan også 

vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 
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Behov for informasjon og høringer 

Medvirkning i planprosessen vil framkomme av framtidig planprogram. 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Detaljreguleringen for Veksal og Ve massedeponi tar utgangspunkt i et økende behov for 

egnede deponiplasser for masser fra Ringeriksregionen. Planområdet ligger vest for 

Heradsbygda, på andre siden av rv7. Bygging av samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og 

E16 er beregnet å gi enorme overskuddsmasser.  Forslagstiller har selv gått inn for å lage 

planprogram for utredningene i forbindelse med detaljreguleringen. Dette vil gi et godt verktøy 

for å kontrollere at nødvendige vurderinger blir gjort.  

 

Den er en kjent forekomst av kvikkleire i området. Rådmannen mener det er viktig at 

geologiske grunnundersøkelser avklarer om tiltaket kan utføres med tilstrekkelig sikkerhet. 

Rådmannen anser samtidig at en oppfylling av masser like gjerne kan ha en stabiliserende effekt 

og mener derfor at planforslaget ikke bør frarådes av hensyn til kvikkleireområdet. Dette må 

dokumenteres gjennom konsekvensutredningene. 

 

Det vil komme utredninger på de temaer som er viktige for reguleringsplanen. Hvilke 

konsekvensutredninger og hvordan, vil forslagstiller komme tilbake til i planprogrammet. 

 

Forurensning i grunnen 

Rådmannen forutsetter at det skal deponeres rene naturlige masser. Allikevel vil det være 

viktig å utrede hvordan man vil forebygge eventuell avrenning fra massene, spesielt med tanke 

på nærheten til Sogna. Hvordan dette planlegges vil komme fram i et fremtidig planprogram. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Ravinedaler er en truet naturtype. Landskap og naturmiljø er viktige temaer som vil bli utredet 

senere i reguleringsprosessen. Sørumsmarka er klassifisert som et bynært friluftsområde og det 

vil videre i planarbeidet bli viktig å konsekvensutrede hvilke effekter massedeponiet vil ha for 

friluftslivet. Fordeler og ulemper ved tiltaket vil bli utredet. 

 

Folkehelse 

En oppfylling på 3 600 000 m3 over 10 år vil gi omtrent 130 lastebillass per dag fem dager i 

uka. Rådmannen mener derfor at det blir viktig å utrede hvordan støv, støy og trafikk vil 

påvirke naboer i anleggsperioden.  

 

Samlet vurdering 

Det er viktig at reguleringsplanen og driften etterpå ikke kommer i konflikt med 

fellesprosjektet for vei og bane. Det er positivt at det til slutt vil etableres mer dyrkbar mark 

som følge av deponiet på sikt. Det er viktig at drift av deponiet ikke kommer i konflikt med 

byggefasen til FRE16. Hva som kan og bør gjøres i området vil bli klarere etter at nødvendige 

utredninger er gjennomført. Oppstart av planen anbefales. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Rapport – massedeponi – 06.09.16 - orientering 

4. Temautredning masseforvaltning vedtatt 180815 

5. 434 Veksal og Ve massedeponi Prosjektbeskrivelse 

6. Epost 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 14/285-24   Arkiv: PLN 376  

 

0605_376 Detaljregulering for Fisketjern - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

24/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern vedtas. 

Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

2. De deler av Kommunedelplan fro Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

  

3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikersetervegen. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved Fisketjern. 

Det er lagt vekt på å trekke hyttetomtene bakover på hyllene i terrenget og hensynta lokale 

terrengforhold, for å minimere dagens landskapsbilde. Tomtene er i hovedsak i samsvar med 

avgrensningen i kommunedelplanen, men tomterekken mot Fisketjern strekker seg noe inn i 

100 m sonen. Dette for at tomter og veg skal ligge mest naturlig i terrenget, og minimere 

inngrep i landskapet. Hytter med oppstugu tillates ikke. Det tillates oppløft som ikke er høyere 

enn møne for inntil 1/3 av takflaten.  

 

Etter å ha vært på befaring i området ser Rådmannen at det er fornuftig å legge hyttetomtene 

der de er lagt, samt veg, for minst mulig terrenginngrep. Grunneier har ivaretatt myrområdet 

som ligger innenfor planområdet og sikret god grøntstruktur.  
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Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Områder som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men det er verdt å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

Under høringsperioden kom Fylkesmannen i Buskerud med planfaglig anbefaling, om å trekke 

tomtene 21 og 23 ut av planen. Dette er de tomtene som har byggegrense innenfor 100-

metersbelte. Fylkesmannen argumenterer med at tomt 21 og 23 har kvaliteter som 

friluftsområde og kan være et potensielt utsiktspunkt som bør sikres for hele hyttefeltet. Dette 

bør ikke være kvalitet som kun to hytteeiere for fordel av. 

Etter å ha befart området og drøftet dette med tiltakshaver mener rådmannen at tomtene skal 

bli liggende til sluttbehandling. Rådmannen mener at tiltakshaver har gjort en solid jobb med å 

legge veier og tomter mest skånsomt i terrenget, dette for unngå minst mulig terrenginngrep.     

Det er flere tomter som kommer til å nyte god utsikt og at den kvaliteten til de to tomtene (21 

og 23) ikke vil overskygge de andre tomtene. 

 

I bestemmelsene er det lagt inn nytt punkt § 1.5 og § 3.1. Bestemmelser som er skrevet om og 

supplert er § 2.1 punkt 3, § 2.2 og § 2.3.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. Hvor denne ligger ved Fisketjern. 

 

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling.  Vår/ sommer 2015 

ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og saken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er 

planbeskrivelsene også utarbeidet separat.  

I ettertid er 5 årsgrensen for gyldighet på reguleringsplaner opphevet. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2.gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1.gangsbehandling. Se vedlegg. 
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Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Nytt punkt § 1.5 i bestemmelsene. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.1 punkt 3. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.2 og § 2.3. 

 Nytt punkt § 3.1, i felles bestemmelsen. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 22.05.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 19.04.2017 

HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. Vi gjør oppmerksom 

på at kildesortering av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste framtid. Dette menes med at 

det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må planlegges imf ny hytter/hyttefelt. 

 Forslagstillers kommentar: Areal for containere ved avkjørsel fra hovedvegen ned i 

bygda er tilstrekkelig stor.  

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike brann- og redningstjenesten, 20.04.2017 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. Veger må være minst 4m brede på rettstrekk, 4,5m i svinger. 

Hellingen må være jevn på vegen. Hyttene bør ideelt ha en avstand på minimum 25m, dette 

reduserer sjansen for spredning av brann. 

 Forslagstillers kommentar: I de fleste tilfeller vil avstanden mellom hyttene være 

oppimot 25m eller mer. Dagens arealpolitikk tilsier at arealer som tas i bruk til 

bebyggelse skal utnyttes tettere – dette er også hensiktsmessig for vann og avløp. Disse 

forholdene må vurderes opp imot hverandre. Brannvann kan hentes fra Fisketjern. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, 25.04.2017 

Landbrukskontoret har ingen motforestilling mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

 

Mattilsynet, 09.05.20174 

Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og 

drikkevann. Det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende 

vannforsyningssystem til området før andre deler av planen iverksettes. Ny drikkevannsforskrift 
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er vedtatt og er gjeldene fra 01.01.2017. Nye vannforsyningssystemer skal registreres før 

byggestart. Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles 

vannforsyningssystem til hele området.  

 Forslagstillers kommentar: Det vises til VA-plan og kommentar fra Sweco Norge AS 

v/Sæther, samt Ringerike kommunes forslag til revidert reguleringsbestemmelser for 

vann og avløp som vurderes å være i samsvar med denne merknaden. Nytt regelverk ift 

registrering tas til etterretning, og en forutsetter at grunneier følger opp dette punktet 

videre. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, 12.05.2017 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot foreslått fritidsbebyggelse. Ønsker 

endringer i bestemmelsene for vann og avløp, foreslått ordlyd. Presiserer at plankartet til 

enhver tid vil være vedtatt plan. Presiserer også at foreslått bestemmelser ikke vil umuliggjøre 

etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt det kan søkes om dispensasjon 

 Forslagstillers kommentar: Merknaden vurderes i vedlagte notat fra Sweco Norge AS 

v7Odd Roar Sæther. Foreslåtte endringer med mindre justeringer er satt inn i 

bestemmelsene. Det er ikke gjennomført prøveboringer i områdene, men plassering av 

områder for vannforsyning og avløp er basert på befaringer og kjent 

grunnlagsinformasjon. Dette redegjøres for i notat fra Sweco. Felles ordlyd er benyttet 

for planene Vikersetra og Fisketjern.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Statens vegvesen, 16.05.2017 

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter 

innenfor planområdet før bygging av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 Ringmoen ved 

fylkesveg 172 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan 

hyttene få igangsettingstillatelse. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud 18.05.2017 

Tomtene nr. 21 og 23 er foreslått innenfor 100- metersbelte og ligger utenfor det arealet som 

er avsatt til byggeområde i vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella. Dette er også uheldig når 

de i tillegg blir liggende eksponer i landskapet, så mener fylkesmannen at det er uheldig at det 

legges til rette for nye hytter her. Fylkesmannen har derfor en planfaglig anbefaling om å ta 

disse to tomtene ut av planforslaget. Fylkesmannen har ingen merknader til plassering av de 

andre tomtene. Ber også om at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger opp 

forholdet til vannforekomster, resipient og miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen.  

Det er positivt at hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 

 Forslagstillers kommentar: Plassering av tomtene 21 og 23 er vurdert og funnet ok. Det 

er store arealer igjen til felles utnyttelse i området. Forholdet til forurensning og 

vannforvaltningsplanen kommenteres under merknaden fra Ringerike kommune, 

forurensningsmyndigheten, samt i notat fra Sweco Norge AS.  
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 Rådmannens kommentar: Rådmannen stiller seg positivt til å la tomt 21 og 23 blir 

værende i planen. Dette bygger på tidligere befaring av planområdet, hvor det ble sett 

på plassering av tomtene samt hvor veinettet skulle gå. Dette er lagt mest mulig 

skånsomt i terrenget, for å unngå mest mulig inngrep i naturen. Det er verdt å merke 

seg at det er flere av tomtene som vil få god og fin utsikt. 

 

Buskerud fylkeskommune 23.05.2017 

Det er tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet, uten at det er funnet noe. 

Det kjennes heller ikke til nyere tids kulturminner. Positivt 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I Kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

Kommunedelplanen for Ådalsfjella angir byggeforbud i en 100m sone fra vann og vassdrag i 

LNF- område, og 50m i byggeområder. Enkelte av hyttetomtene vil ligge innfor 100m sonen. 

Tomt 21 vil ha en byggegrense på 85m og tomt 23 vil ha en byggegrense på 97m fra 

Fisketjern. Rådmannen ser etter tidligere befaring i området at hyttetomtene mot vannet er lagt 

der det er mest naturlig i terrenget, for å unngå minst mulig inngrep i terrenget. Dette gjelder 

også veiene som befinner seg innenfor planområdet. Dette ser vi ved at myra er ivaretatt ved at 

veien er lagt rundt den, samt at veien er lagt mest skånsomt i terrenget.  

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 Det ble meldt oppstart av planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter 

samt annonse i Ringblad den 31.05.2012, med høringsfrist 30.06.2012. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017 Bh. NR.22/17.  

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering   

Med bakgrunnen med de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser 

rådmannen at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 4 

år siden planen var så å si ferdig, men ble lagt på vent med bakgrunn til uavklart situasjon rundt 

krysset mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Dette er nå løst og arbeidet er i gang med å 

utbrede krysset ved Ringmoen.  

 

Rådmannen er positiv til utviklingen av fritidsbebyggelse ved Fisketjern på Vikerfjell. Dette 

gjenspeiler i kommentaren som har kommet inn i høringsperioden. 

Selv om at Fylkesmannen kommer med faglige råd om å ta ut tomt 21 og 23, vil rådmannen ta 

disse med videre til 2.gangsbehandlingen. Dette begrunnes med de planfaglige utredningene 

som er gjort i området, hvor det er lagt stor vekt på at veier og tomter er lagt mest skånsomt i 

terrenget for å unngå minst mulig terrenginngrep.    

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar fra ar plan & landskap as, datert  

 12.06.2017 

5. Høringsuttalelser 

 a. Buskerud fylkeskommune, Uttalelse kulturminner 

 b. Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering         

 for fritidsbebyggelse ved Fisketjern. PDF 

 c. Statens vegvesen, 17_51436-2Høring og offentlig ettersyn - Vikersetra og Fisketjern - gnr.       

  295 - bnr. 1 Viker Vikerfjell - Ringerike kommune - reguleringsplan.pdf 

 d. Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, Forurensningsmyndighetens                            

  høringsuttalelse til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern 

 e. Mattilsynet, Uttalelse høring og offentlig ettersyn - fritidsbebyggelse Fisketjern. DOCX 

 f.  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, Landbrukskontorets høringsuttalelse  

 til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern 

 g. Ringerike brann- og redningstjeneste, Meldingstekst.html 

 h. Hadeland og Ringerike avfallsselskap, Meldingstekst.html 

6. Saksprotokoll - 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern 

7. 1 gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern 

8. Fisketjern snitt 

9. Fisketjern VA plan 

10. Oversiktskart snitt Fisketjern 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 17/792-21   Arkiv: PLN 377  

 

0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017 

25/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 29.08.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

 

3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet. 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikerseterveien. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 12 nye hyttetomter i området ved Vikersetra i 

tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse. 

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Området som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men det er verdt å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 

Rådmannens vurdering er at reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. 

 

Etter 1.gansbehandling har plangrensen blitt endret i øst, ved formål friluftsområde. Dette er en 

minimal endring som ikke påvirker resterende plan. 

 

I bestemmelsene er det lagt inn nytt punkt § 1.5 og § 3.1. Bestemmelser som er skrevet om og 

supplert er § 2.1 punkt 3, § 2.2 og § 2.3.  
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Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er stor etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. 

Planen var så å si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt krysset mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/sommer 2015 

ble det endelig avklaring i forhold til kryss-spørsmålet og plansaken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse med regulering for Fisketjern etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding 

i slutten av januar 2017 er planbeskrivelsen også utarbeidet separat.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2.gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1.gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Plangrensen er justert mot øst. 

 Nytt punkt § 1.5 i bestemmelsene. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.1 punkt 3. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.2 og § 2.3. 

 Nytt punkt § 3.1, i felles bestemmelsen. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 22.05.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 19.04.2017 

HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. Vi gjør oppmerksom 

på at kildesortering av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste framtid. Dette menes med at 

det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må planlegges imf ny hytter/hyttefelt. 

 Forslagstillers kommentar: Areal for containere ved avkjørsel fra hovedveg nede i 

bygda er tilstrekkelig stort. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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Ringerike brann- og redningstjeneste, 18.04.2017 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. Veger må være minst 4 m brede på rettstrekk, 4,5 m i 

svinger. Hellingen må være jevn på vegene. Hyttene bør ideelt sett ha en avstand på minimum 

25 m, dette reduserer sjansen for spredning av brann. 

 Forslagstillers kommentar: For de fleste av tomtene vil avstanden mellom hyttene være 

oppimot 25m eller mer. For tomtene 11 og 12 er avstanden mellom hyttepunktene 

26,5m. Dette tilsier at avstanden mellom hyttene her vil være betydelig nærmere enn 

25m. Dagens arealpolitikk tilsier at arealet som tas i bruk til bebyggelse skal utnyttes 

tettere – dette er også hensiktsmessig i forhold til felles løsninger for vann og avløp. 

Disse forholdene må vurderes opp imot hverandre. Brannvann kan hentes i Fisketjern. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, 28.04.2017 

Landbrukskontoret har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrev. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Mattilsynet, 09.05.2017 

Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og 

drikkevann. Det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende 

vannforsyningssystem til området før andre deler av planen iverksettes. Ny drikkevannsforskrift 

er vedtatt og er gjeldene fra 01.01.2017. Nye vannforsyningssystemer skal registreres før 

byggestart. Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles 

vannforsyningssystem til hele området.  

 Forslagstillers kommentar: Det vises til VA-plan og kommentar fra Sweco AS 

v/Sæther samt Ringerike kommunes forslag til reviderte reguleringsbestemmelser for 

vann og avløp som vurderes å være i samsvar med denne merknaden. Nytt regelverk ift 

registrering tas til etterretning, og en forutsetter at grunneier følger opp dette punktet 

videre. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

 

Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, 16.05.2017 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot foreslått fritidsbebyggelse. 

Ønsker endringer i bestemmelsene for vann og avløp, foreslått ordlyd. Presiserer at plankartet 

til enhver tid vil være vedtatt plan. Presiserer også at foreslått bestemmelser ikke vil 

umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det kan søkes om 

dispensasjon.   

 Forslagstillers kommentar: Merknaden vurderes i vedlagt notat fra Sweco Norge AS 

v/Odd Roar Sæther. Foreslåtte endringer med mindre justeringer er satt inn i 

bestemmelsene. Det er ikke gjennomført prøveboringer i områdene, men plassering av 

områder for vannforsyning og avløp er basert på befaring og kjent 
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grunnlagsinformasjon. Dette redegjøres for i notat fra Sweco. Felles ordlyd er benyttet 

for planene Vikersetra og Fisketjern.   

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Statens vegvesen, 16.05.2017 

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter 

innenfor planområdet før bygging av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 Ringmoen ved 

fylkesveg 172 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan 

hyttene få igangsettingstillatelse. 

Vi har ingen ytterligere kommentar. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 18.05.2017 

Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 

vi at saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturtyper 

eller sårbare arter. Ingen merknader til dette. 

Vi kan heller ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale 

interesser når det gjelder hensyn til viktige landskaps- og friluftslivverdier. Det er positivt at 

hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Thor Andersen, 22.05.2017 

Hva er status for hyttetomten BF-12 til mindre endring til vedtatt reguleringsplan Vikerseter 

hyttegrend, er den godkjent? 

 Forslagstillers kommentar: Forslagstiller har ikke kommentert saken. 

 Rådmannens kommentar: Denne mindre endringen ble stoppet av Statens vegvesen i 

brev 29.02.2012. Det gikk ut på at frisikt felt på påkjørsel til fv 172 ikke var 

tilstrekkelig opparbeidet. Siden ikke Statens vegvesen har kommentert denne 

avkjørselen til reguleringsplan for Vikersetra og Fisketjern nå, vil dette bli tatt opp som 

en egen sak til Statens vegvesen.     

 

 

Buskerud Fylkeskommune, 23.05.2017 

Det er tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet, uten at det er funnet noe. 

Det kjennes heller ikke til nyere tids kulturminner. Positivt at det er lagt inn i bestemmelser om 

god tilpassing til landskapet og eksisterende bebyggelse. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 
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Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Det ble meldt oppstart av planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter 

samt annonse i Ringblad den 31.05.2012, med høringsfrist 30.06.2012. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017 Bh. NR.23/17  

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunnen i de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 4 år siden 

planen var så å si ferdig, men ble lagt på vent med bakgrunn til uavklart situasjon rundt krysset 

mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Dette er nå løst og arbeidet er i gang med å utbedre 

krysset ved Ringmoen.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Vikersetra på Vikerfjell. Planen kan 

gi positiv ringvirkning for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et unikt utgangspunkt i denne sammenheng og det er 

kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslo nærmeste 

høyfjell. 
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Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar fra ar plan & Landskap as, datert  

 12.06.2017 

5. Høringsuttalser 

 a. Buskerud fylkeskommune, Uttalelse om kulturminner 

 b. Thor Andersen, Meldingstekst.html 

 c. Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering  

  for Vikersetra. PDF 

 d. Statens vegvesen, Regulseringsplan fritidsbebyggelse - Vikersetra 

 e. Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, Forurensningsmyndighetens  

 høringsuttalelse til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 f. Mattilsynet, Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Fritidsbebyggelse Vikersetra. PDF 

 g. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, Landbrukskontorets høringsuttalelse  

 til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 h. Ringerike brann- og redningstjeneste, Meldingstekst.html 

 i. Hadeland og Ringerike avfallsselskap,Meldingstekst.html 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling Fritidsbebyggelse Vikersetra 

7. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Vikersetra 

8. 5- Vikersetra VA plan.pdf 

9. 4 -Vikersetra snitt.pdf 

10. Oversiktskart snitt Vikersetra 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1797-16  Arkiv: PLN 434  

 

Sak: 41/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering nr. 434 Veksal og Ve massedeponi - oppstart  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_434 detaljregulering for Veksal og Ve 

massedeponi med forbehold om at områder som kan komme i konflikt med 

Ringeriksbane og ny E16 (FRE16) kan tas ut av planen.  

2. Det må gjøres en vurdering rundt størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

3. Behovet for deponiplass ved bygging av FRE16 bør vurderes i sammenheng med dette 

deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for 

landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.  

4. Det forutsettes at deponering av masser ikke går i veien for FRE16 sine byggearbeider. 

5. Resultatet av utredningene, spesielt grunnundersøkelser, må legges til grunn for 

kommunens videre behandling av planforslaget.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Anne Sandum (Ap) fremmet følgende forslag om å stryke rådmannens forslag til pkt. 2. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1,3,4,5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 

Anne Sandums (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1797-13   Arkiv: PLN 434  

 

Detaljregulering nr. 434 Veksal og Ve massedeponi - oppstart  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_434 detaljregulering for Veksal og Ve 

massedeponi med forbehold om at områder som kan komme i konflikt med 

Ringeriksbane og ny E16 (FRE16) kan tas ut av planen.  

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

3. Det må gjøres en vurdering rundt størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

4. Behovet for deponiplass ved bygging av FRE16 bør vurderes i sammenheng med 

dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for 

landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.  

5. Det forutsettes at deponering av masser ikke går i veien for FRE16 sine 

byggearbeider. 

6. Resultatet av utredningene, spesielt grunnundersøkelser, må legges til grunn for 

kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere området for etablering av massedeponi for mottak 

og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. Arbeidet med detaljreguleringen har 

som formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk som landbruksformål. 

 

Deler av området er nevnt som område 13 i rapporten «Massedeponier – Ringeriksbanen og 

E16» Området er i rapporten på 105 daa og legger opp til at det kan fylles ca 620 000m3. 

Prosjektbeskrivelsen for denne reguleringen avsetter et område på 260 daa med en oppfylling 

på 3 700 000 m3. Det må gjøres en vurdering om størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

  

Etter eventuelt vedtak av oppstart vil det bli utarbeidet et planprogram. I forslag til innhold i 

planprogram til denne saken er disse temaene nevnt: 

 



Bakgrunn og formål 

Framdrift 

Informasjon og medvirkning 

Tidligere aktivitet i området  

Planforslaget 

Krav om konsekvensutredning av planforslaget 

Gjennomføring av tiltaket 

Nasjonale føringer 

Nasjonale retningslinjer 

Fylkesnivå 

Lokale føringer 

0-alternativet 

Alternativer 

Utredningsmetodikk 

Landskap 

Naturmiljø 

Landbruk (jord- og skogbruk) 

Friluftsliv og rekreasjon  

Kulturminner og kulturmiljø 

Nærmiljø- barn og unge 

Forurensning (støy og utslipp til vann) 

Næringsliv og sysselsetting 

Transport og trafikksikkerhet 

ROS-analyse 

Etterbruk 

Adresseliste 

 

Innledning / bakgrunn 

Østlandske Miljødeponier AS (tiltakshaver) har inngått intensjonsavtaler med grunneiere for 

et område på til sammen ca. 260 daa for utlegging av rene, naturlige jordmasser på deler av 

gnr./bnr. 55/7 (Veshall) og 54/2 (Ve) på Heradsbygda i Ringerike kommune. Med en god 

arrondering og tilstrekkelig avstand til Sogna (ca. 130 m) vil det kunne fylles opp med ca. 3,7 

millioner m3 (faste innbygde masser). Antatt driftstid ca. 10 år, men dette vil avhenge av 

tilgang på masser. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Oppfyllingsområdet er ikke regulert og grenser heller ikke til regulerte områder. Området er 

avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Adkomsten til oppfyllingsområdet vil grense til 

reguleringsplan for «Rv 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene sak 14/377». Hele 

oppfyllingsområdet skal etter avsluttet oppfylling tilbakeføres til landbruksareal (LNF-

område). 

 

Oppfyllingsområdet ligger hovedsakelig innenfor et område med medium risikonivå for 

kvikkleire (Id 866 Veksthallplassen i NVEs register over områder med kvikkleire). Det vil i 

forbindelse med planarbeid og detaljprosjekteringen bli utført nødvendige grunnundersøkelser 

for kartlegging av grunnforholdene med tanke på geotekniske egenskaper, kvikkleire og 

stabilitetsforhold. 

 



Området kan komme i konflikt med FRE16 og ny utforming av Ve-krysset.  

 

Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrensa forhåndshøring hos Bane Nor, 

(vedlegg «Epost»). Deres uttalelse: «Igjenfylling av disse ravinene ligger hovedsakelig 

utenfor området som er direkte berørt av vår utbygging. Vi er muligens litt inne i samme 

området nærmest eksisterende rundkjøring. Igjenfylling av ravinene vil ikke påvirke negativt 

for vårt prosjekt forutsatt at dette ikke skal pågå i samme periode som våre byggearbeider. 

Vi forventer da at kommunen sjekker ut hva slik igjenfylling vil bety mht eventuelle 

geotekniske tiltak med tanke på den tilførte vekta terrenget belastes med. Ellers har vi ingen 

kommentar til dette.» 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. Innkjørselen overlapper med 294-01 rv. 7 Ramsrud-

Kjeldsbergsvingene. 

 

Planer under arbeid i området 

Planen overlapper med statlig plan NO201604 Ringeriksbanen og E16. Denne planen er 

under arbeid. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Jan Dalebråten ved Østlandske Miljødeponier 

er forslagstiller. Det viste området følger eiendomsgrensene. Planlagt område for oppfylling 

er vesentlig mindre enn planavgrensningen og vil bli nærmere avklart som en del av 

reguleringsplanprosessen sammen med vurdering av alternative adkomster. Se vedlegg med 

planavgrensning. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 55/7 Veshall og 54/2 Ve.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF.  

 

Temautredninger til revidering av arealdelen i kommuneplan 

Temautredning masseforvaltning i forbindelse med revisjon av kommuneplan vedtatt 

18.08.2015, sak 88/15. Deler av området er nevnt som område 13 i rapporten 

«Massedeponier – Ringeriksbanen og E16» Området er i rapporten på 105 daa og legger opp 

til at det kan fylles ca 620 000m3. Dette forslaget opererer med et betydelig større område, på 

260 daa og en nesten 6 ganger så stor oppfylling på 3.700 000 m3. 

 

Området er klassifisert som C-område i kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, 

vedtatt 02.12.14. C-områder har friluftslivsverdier fordi de brukes til friluftsliv. Områdene er 

ofte ikke tilrettelagt, men har potensiale for økt bruk ved økt tilrettelegging og tilgjengelighet. 

 

Området ligger innenfor JAV-klasse A, noe som viser at det er et område med meget sterke 

landbruksinteresser. Områder i nord inn mot rv7 er av god jordkvalitet og noe svært god 

jordkvalitet.  

 



Det er kvikkleire innenfor planområdet som er klassifisert med middels faregrad, alvorlig   

konsekvensgrad og risikoklassifisering 3. Kvikkleireundersøkelse vil bli en viktig utredning i 

konsekvensutredningsarbeidet. 

 

Juridiske forhold  

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå 

i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. 

gjeldende delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Planen tar sikte på å fylle opp et ravinelandskap ved deponering av masser. Ravinelandskap 

har den senere tid vært utsatt for bakkeplanering til jordbruksformål noe som har gjort 

landskapsformen mindre vanlig.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til LNF og muligheter for 

etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Medvirkning i planprosessen vil framkomme av framtidig planprogram. 



 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Detaljreguleringen for Veksal og Ve massedeponi tar utgangspunkt i et økende behov for 

egnede deponiplasser for masser fra Ringeriksregionen. Planområdet ligger vest for 

Heradsbygda, på andre siden av rv7. Bygging av samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og 

E16 er beregnet å gi enorme overskuddsmasser.  Forslagstiller har selv gått inn for å lage 

planprogram for utredningene i forbindelse med detaljreguleringen. Dette vil gi et godt 

verktøy for å kontrollere at nødvendige vurderinger blir gjort.  

 

Den er en kjent forekomst av kvikkleire i området. Rådmannen mener det er viktig at 

geologiske grunnundersøkelser avklarer om tiltaket kan utføres med tilstrekkelig sikkerhet. 

Rådmannen anser samtidig at en oppfylling av masser like gjerne kan ha en stabiliserende 

effekt og mener derfor at planforslaget ikke bør frarådes av hensyn til kvikkleireområdet. 

Dette må dokumenteres gjennom konsekvensutredningene. 

 

Det vil komme utredninger på de temaer som er viktige for reguleringsplanen. Hvilke 

konsekvensutredninger og hvordan, vil forslagstiller komme tilbake til i planprogrammet. 

 

Forurensning i grunnen 

Rådmannen forutsetter at det skal deponeres rene naturlige masser. Allikevel vil det være 

viktig å utrede hvordan man vil forebygge eventuell avrenning fra massene, spesielt med 

tanke på nærheten til Sogna. Hvordan dette planlegges vil komme fram i et fremtidig 

planprogram. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Ravinedaler er en truet naturtype. Landskap og naturmiljø er viktige temaer som vil bli 

utredet senere i reguleringsprosessen. Sørumsmarka er klassifisert som et bynært 

friluftsområde og det vil videre i planarbeidet bli viktig å konsekvensutrede hvilke effekter 

massedeponiet vil ha for friluftslivet. Fordeler og ulemper ved tiltaket vil bli utredet. 

 

Folkehelse 

En oppfylling på 3 600 000 m3 over 10 år vil gi omtrent 130 lastebillass per dag fem dager i 

uka. Rådmannen mener derfor at det blir viktig å utrede hvordan støv, støy og trafikk vil 

påvirke naboer i anleggsperioden.  

 

Samlet vurdering 

Det er viktig at reguleringsplanen og driften etterpå ikke kommer i konflikt med 

fellesprosjektet for vei og bane. Det er positivt at det til slutt vil etableres mer dyrkbar mark 

som følge av deponiet på sikt. Det er viktig at drift av deponiet ikke kommer i konflikt med 

byggefasen til FRE16. Hva som kan og bør gjøres i området vil bli klarere etter at nødvendige 

utredninger er gjennomført. Oppstart av planen anbefales. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Rapport – massedeponi – 06.09.16 - orientering 

4. Temautredning masseforvaltning vedtatt 180815 

5. 434 Veksal og Ve massedeponi Prosjektbeskrivelse 



6. Epost 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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TID:   08.06.2017, 13:00 

REFERAT SENDES TIL:  

Rolle Navn og e-post Til stede 

Forslagsstiller  Østlandske Miljødeponier v/Jan 

Dalebråten 

X 

Fagkyndig Golder Associates AS v/Rolf E. 

Andersen 

X 

Grunneier 

 

Arne Torstensrud 

Ottar Torstensrud 

Anne Bang Lyngdal/Nils Christian 

Bang 

X 

X 

X 

X 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Mathilde Høglund X 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Grethe Tollefsen X 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim  

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum 

Nilam Ilyas 

X 

X 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen X 

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther  

RK, Miljøvern  Lisa Helgesson  

RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett  

RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten  

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  

RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 

fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☐ Oversiktskart 

☒ Kartskisser / illustrasjoner 

☒ Omtale av det planlagte prosjektet 

☒ Omtale av aktuelle tema for drøfting 

☐ Annet, spesifiser: 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Ramsrud/ Sørummarka 

Gnr/bnr: 55/7, 54/2 

Planområdets størrelse, omtrent 260 daa  

Dagens innhold og bruk: Skogbevokste ravinedaler og dyrka mark 

Historikk:  

 

Forslagsstillers planinitiativ: Hovedformål er etablering av massedeponi som, etter oppfylling 

av rene masser, tilbakeføres til landbruksareal. 
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3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: LNF 

☐ Evt. aktuelle bestemmelser:  

 

Reguleringsplaner  

☒ Planområdet er uregulert 

☐ Planområdet er regulert i reguleringsplan:   

☐ Tilgrensende reguleringsplaner:  

 

Planer under arbeid 

☐ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til  

☒ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): Revisjon av 

kommuneplanens arealdel 2017-2030 lagt ut til høring og offentlig ettersyn 25/04-2017 Sak: 

12/17 (Arkivsaksnr.: 14/995-102). Formål LNF 

☐ Annet, spesifiser: 

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☐ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  

☒ Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt: Endring arealformål 

☐ Annet, spesifiser:  

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 

☒ Nasjonale og regionale rammer og føringer 

☐ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 

☐ Folkehelsemeldinga 

☒ Energi- og klimaplan 

☐ Konsesjonsområde for fjernvarme 

☐ Grønn plakat 

☐ Kommunedelplan for gående og syklende 

☐ Annet, spesifiser:  

 

5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 

innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 

og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 

planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☐ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 

☐ Konsekvenser for sentrum 

☐ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) 

☐ Møteplasser og byrom 

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 
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☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☒ Landbruk, jord og skog 

☒ Strandsone, vann og vassdrag 

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☒ Kulturminner og kulturmiljø 

☒ Masseforvaltning. Er det behov for å beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering? 

 

Miljø og samfunnssikkerhet  

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 

☒ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 

☒ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse) 

☐ Radon 

☒ Skred 

☐ Flom 

 

Barn og unge 

☒ Barn og unges interesser 

☒ Skolevei 

☐ Lekearealer 

 

Teknisk infrastruktur 

☐ Energiløsninger 

☐ Bredbånd/fiber 

☐ Vann og avløp  

☒ Overvannshåndtering 

☐ Renovasjon, vurder nedgravd løsning 

☐ Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning 

☒ Trafostasjon 

 

 

Sosial infrastruktur 

☐ Skole  

☐ Barnehage 

☐ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

☐ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☐ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☐ Universell utforming 

☒ Friluftsliv 
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☐ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☐ Antall og type boliger 

☐ Utearealer 

☐ Sol/skyggeanalyse 

☐ Annet:  

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 

planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 

vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 

☒ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  

bokstav d, e eller f:  

 

☒ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 

Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 

☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 

Spesifiser § og bokstav:  

 

☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-

5.  

Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.  

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☐ Ja, spesifiser: 

☐ Nei 

☒ Ikke avklart 

 

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

☐ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 

Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering 

og plassering av kabler, rør og veier.  

 

Kartgrunnlag 

☐ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  
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☐ Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 

kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

☐ Områderegulering jf. pbl. § 12-2  

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med 

private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer 

fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.  

 

☐ Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12-14 første ledd 

☐ Mindre endring jf. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd  

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.   

 

9. Medvirkning  

☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  

☐ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:  

 

10. Anbefaling av oppstart 

☐ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi:  

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:  

☒ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges 

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. 

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 

til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 

planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 

Politisk oppstartsak 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart, spesifiser begrunnelse: 

Saken er av et slikt omfang at det er vurdert at dette er nødvendig. Denne saken kan også få 

betydning for massehåndtering i forbindelse med Ringeriksbane / E16. 

☐ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak 

☐ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:  

 

Kunngjøring og varsling 

☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

☐ Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal 

fra kommunen skal brukes.  Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens 

nettside. 

 

12. Planavgrensning 

☐ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende 

planer, veier, tomter osv.  

☐ Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.  
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☐ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema. 

Situasjonskart med forslag til avgrensning legges ved referatet.  

☒ Planavgrensning må oversendes til kommunen før politisk behandling 

 

 

13. Krav til planforslaget 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav 

til planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres 

etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. 

14. Gebyrer 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

☒ Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller. Innsendte 

dokumenter er i utgangspunktet offentlige.  

 

☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 

tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 

informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  
1. ABY oversender naboliste for oppstartsvarsling  

2. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID 

3. ABY oversender sosi-fil med avgrensning av tilgrensende planer 

 

Referent: Mathilde Høglund 

Tlf: 902 71 320 

 

Etterskrift 
I etterkant av møtet ser kommunen at det er nødvendig med avklaringer på forhånd. Dette gjelder 

spesielt opp mot fellesprosjektet for vei og bane. Tilbakemelding fra fellesprosjektet kan påvirke 

dem politiske innstillingen. Kommunen mener derfor at planavgrensning og forslag til innhold i 

planprogram må foreligge før politisk oppstart.  



M assedepon ier
Ringeriksbanen og E16

Foreløpig rapport – 06 .09 .2016

Prosjektledere:

John Morten Landrø
Ole Einar Gulbrandsen
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Side 4 av 31

I nnledning

I forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen og E16, vil det være behov for o mfordeling av
store mengder med løsmasser (jordarter). Slike løsmasser kan blant annet komme fra
tunellutbygging, veiplanering - og utvidelse, samt inngrep i områder som i dag benyttes til
andre formål. Det vil være hensiktsmessig å etablere massedeponier i og rundt
Ringeriksregionen . Etter at deponiene er ferdig utfylt vil etterbruken variere. Det kan være
nye boligområder, nyetablering av landbruksjord eller andre formål.

Torsdag 7 mai 2015 skrev Ringerikes blad en artikkel med bakgrunn i behovet av
dep oniplass. Det er kommet inn om lag 24 innspill, vi ser at det er flere allerede som kanskje
ikke er aktuelle av ulike grunner , s amtidig er det m uligheter for nye områder på gang. N oen
av deponiene har allerede reguleringsprosessen startet opp.

Behovet vil være avhengig av drivmetode if forhold til tunellen . E n tunell boremaskin (TBM)
vil ha andre fraksjoner en om det d et benyttes vanlig sprengningsmetode. Det vil også ha
noe å si om man starter drivmetode i Bærum eller på Sundvollen. F remdriften vil også kunne
påvirke valg av drivmetode. Kriteriene for valg av deponier er mange. Avstand fra tu n ellen til
deponiet og kvaliteten på veien dit er vesentlig. F or hvert depon i må det i mange tilfeller
reguleres og konsekvens utredes .

Bærum kommune hadde et møte med Fylkesmannen i Akershus v/Valgerd Svarstad
Haugland 24 juni i år, hvor det ble drøftet å lage en overordnet strategiplan for de store
samferdselspro sjektene – med utgangspunkt i f orslag til regional plan for massehåndtering i
Akershus. Iht Fylk esmannens ønske bør arealer for bearbeiding/knusing og deponering i hele
regionen vurderes, dvs tom Drammen – Hønefoss.

Fellesprosjektet for vei og bane vil mest sannsynlig og slik situasjonen ser ut nå ha
massedeponi som eget prosjekt som vil pågå som en del av og parallelt med
reguleringsarbeidet . Dette vil da gjø res i samarbeid med kommunen e.

Areal og volum i tabellen er usikre, men brukes for å få et visst begrep om omfanget.

U like forslag til deponier ut fra innspill i
prosessen
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1. Sønsterud
Eiendomsinf ormasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr: 237/7

Areal : ca. 72 000 m2

Volum: ca. 600 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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2. Tunga
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 47/7

Størrelse: ca. 70 000 m2

Volum: ca. 550 000 m3

Foreslått avgrensning
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3. Kragstadmarka
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: Flere

Areal : ca. 1 064 000 m2

Volum: ca. 5 500 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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4. Eggemoen – Nymoen
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: Flere

Are al : ca. 300 000 m2

Volum: ca. 330 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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5. Hårum
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr: 186/4

Areal : ? m2

Volum: ? m3

Foreslått avgrensning
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6. Ny vei Storøya
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr: ?

Areal : ca. 6 000 m2

Volum: ca. 7 500 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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7. Deponi Storøya
Eiendomsi nformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr: ?

Areal : ca. 12 190 m2

Volum: ca. 10 825 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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8. Voller langs vei/bane
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole/Ringerike kommune
Gnr/bnr: Flere

Areal : ca. 500 000 m2

Volum: ca. 1 000 000 m3

Foreslått avgrensning
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9. Søndre Sørum Gård
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 47/2

Areal : ca. 71 000 m2

Volum: ca. 950 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi



Side 15 av 31

10. Åsa
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 22/1

Areal : ca. 40 000 m2

Volum: ca. 107 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 1 . Ask
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 85/1

Areal : ca. 260 000 m2

Volum: ca. 370 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 2 . Viul/Knestang
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 128/23

Areal : ca. 22 500 m2

Volum: ca. 62 500 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi



Side 18 av 31

1 3 . Ramsrud/Sørumsmarka
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr: 55/7 og 54/2

Areal : ca. 105 000 m2

Volum: ca. 620 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 4 . Kind Gård
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr:

Areal : ca. 60 000 m2

Volum: ca. 430 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 5 . Røy seng Gård
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 75/1

Areal : ca. 1 15 000 m2

Volum: ca. 1 350 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 6 . Kalk bruddet
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kom mune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr:

Areal : ca. 45 000 m2

Volum: ca. 400 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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1 7 . Vestsiden pukkverk
Eiendom sinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 52/4/6

Areal : ca. 248 000 m2

Volum: ca. 1 700 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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Figur 3 : Oversiktskart, m assedeponi ved Vestsiden Pukkverk (Asker Oppmåling AS/John Myrvang
AS, 2015 «Vestsiden massedeponi - visualisering»).

Figur 2: Massedeponi ved Vestsiden Pukkverk (Asker Oppmåling AS/John Myrvang AS, 2015
«Vestsiden massedeponi - visualisering»).
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18. Kyta - Åsbygda
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 123/1/0

Areal : ca. 12 800 m2

Vol um: ca. 37 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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19. Sundvollen
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr/fnr: flere

Areal : ca. 53 000 m2

Volum: ca. 240 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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20. Somdalen
E iendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 275/4

Størrelse: ca. 16 500 m2

Volum: ca. 62 500 m3

Foreslått avgrens ning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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21. Tyrimyra
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: Flere

Størrelse: ca. 213 000 m2

Volum: ca. 4 40 0 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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22. Kvernengen
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/ fnr: 87/7

Størrelse: ca. 40 000 m2

Volum: ca. 101 000 m3

Foreslått avgrensning

Dagens situasjon Foreslått deponi
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23 . Frøy shov
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi

Kommune: Hole kommune
Gnr/bnr/fnr: 221 / 1 7

Størrelse: ca. 207 000 m2

Volum: ca. 100 000 m3

Foreslått avgrensning
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24 . Nærstad
Eiendomsinformasj on Vurdering av deponi

Kommune: Ringerike kommune
Gnr/bnr/fnr: 90 / 1

Størrelse: ca. 80 000 m2

Volum: ca. 7 00 000 m3

Foreslått avgrensning
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O ppsummering
Potensielt deponi Størrelse Volum
1. Sønsterud 72 000 m2 60 0 000 m3

2. T unga 70 000 m2 550 000 m3

3. Kragstadmarka 1 064 000 m2 5 500 000 m3

4. Eggemoen - Nymoen 300 000 m2 3 300 000 m3

5. Hårum
6. N y vei Storøya 6 000 m2 7 500 m3

7. D eponi Storøya 12 190 m2 10 825 m3

8. Voller langs vei/bane 500 000 m2 1 000 000 m3

9. Søndre Sørum Gård 71 000 m2 950 000 m3

10. Åsa 40 000 m2 107 000 m3

11. Ask 260 000 m2 370 000 m3

12. Viul/Knestang 22 500 m2 62 500 m3

13. Ramsrud/Sørumsmarka 105 000 m2 620 000 m3

14. Kind Gård 60 000 m2 43 0 000 m3

15. Røyseng Gård 1 15 000 m2 1 350 000 m3

16. Kalk bruddet 45 000 m2 400 000 m3

17. Vestsiden pukkverk 248 000 m2 1 700 000 m3

18. Kyta – Åsbygda 12 800 m2 37 000 m3

19. Sundvollen 53 000 m2 240 000 m3

20. Somdalen 16 500 m2 62 500 m3

21. Tyrimyra 213 000 m2 4 400 000 m3

22. Kvernengen 40 000 m2 101 000 m3

23. Frøyshov 207 000 m2 100 000 m3

24. Nærstad 80 000 m2 700 000 m3

TOTAL 3 61 2 990 m2 2 2 59 8 325 m3
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1 INNLEDNING

1.1 P olitisk behandling
Formannskapet fattet følgende vedtak 18.08.2015 sak 88/15:

Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av
kommu n e planens arealdel.

1.2 Bakgrunn

1.1.1 Planstrategi og planprogram

K ommunal pla nstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning . Utredninga
er en del av kunnskaps - og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av
kommuneplanen s arealdel.

I arealdelen vil aktuelle areal for uttak og produksjon av masser vurderes og ses i sammenheng
med andre interesser og i nnspill. Andre hensyn kan for eksempel være kultur - , natur - og
friluftsv erdier , trafikk, transport og barn og unge .

Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn der det er åpent for
innspil l til det konkrete planforslaget.

1.1.2 Vedtak om oppstart

Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.

I form annskapet ble det også fremmet forslag om at forekomst av grunnvann skulle tas med i
utredninga. Forslaget ble ikke vedtatt, men oversendt til rådmannen. Rådmannen har avgren set
utredninga til å omhandle masseforvaltning . Avgrensning er nødvendig for å kom me i mål
med plan - og utredningsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med revisjon av
kommuneplanen . Grunnvann vil ivaretas i videre planarbeid etter plan - og bygningsloven ,
samt vannressursloven .

1.1.3 Varsel om oppstart og invitasjon til innspill

Et ter formannskapets vedtak varsla rådmannen oppstart av utredningsarbeidet. Det ble spesielt
invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag om framtidige uttak. Forslag til nye
uttak ble levert på eget innspill skjema som er brukt ellers i kommu neplanrevisjonen. De
konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av kommuneplan, på samme måte
som øvrige arealbruksinnspill.
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1.3 F ormål

Utredninga skal Kartleggingsbehov

• gi oversikt over eksisterende
masseuttak, produksjon av pukk og
fy llinger/ deponier

• gi kunnskapsgrunnlag for å anbefale
hvilke areal som bør settes av for
uttak, produksjo n eller deponi i
kommuneplanen

• gi vurderingskriterier for aktuelle
områder for uttak, produksjon og
deponier

• gi oversikt ov er overordna
rammebetingelser

• Eksisterende masseuttak, produksjon
av pukk og fyllinger/deponier, samt
planstatus for disse

• NGUs kartlegginger

• Oversikt over områder som er avsatt
til masseuttak i gjeldende
kommuneplan, og hvor stor del av
dette som er regule rt iht. plan - og
bygnings loven

• Relevant lov - og regelve rk
Kommuneplanen skal

• sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved å sette av
tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning.

• sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å unngå direkte og indirek te
nedbygging av verdifulle ressurser . Bruk av LNF - formål er mest aktuelt her.

• løse framtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av Ringeriksbane og
E16.

• gjennom bestemmelser sette kriterier for når det er krav om reguleringsplan

• avklare n ivå på konsekvensutredninger i påfølgende reguleringsplaner

1.2.1 Behov for forvaltningssystem
Byggeråstoffene er ikke - fornybare ressurser som må forvaltes på en samfunnsmessig god
måte. Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at disse
forvaltes riktig. For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke
langsiktig. Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, f.eks. støv,
støy og transport. Transporten medf ører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og
framkommelighet. I situasjoner der uttak eller deponi ligger nær boliger, eller der adkomsten
er en vei det bor folk langs, vil konfliktnivået kunne være høyt. De viktigste årsakene til de tte
er forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og i noen tilfeller turområder, støy -
og støvproblematikk samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og deponering innebærer også
vesentlige terrenginngrep.

Det er derfor viktig med gode planer og proses ser for å sikre at hensyn til miljø og samfunn
blir ivaretatt. Dette gir flere utfordringer som kommunen må håndtere, og et godt
forvaltningssystem er avgjørende.
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1.4 Avgrensning og definisjoner

Utredninga avgrenses til Definisjon

Byggeråstoffer:

grus og pukk

Byggeråstoff er er mineralske råstoffer som brukes til bygge - og
anleggsformål: sand, grus og pukk.

• Sand har diameter på mellom 0,002 og 2 mm.

• Grus har diameter mellom 2,0 og 64 mm.

• Pukk er knust fjell/stein med en diameter mellom 4 og 120
mm elle r større.

Uttak og deponier • Uttak: I denne utredninga blir uttak/masseuttak brukt om
uttak av byggeråstoffer.

• Deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i
påvente av gjenbruk.

Ringerike kommune ,
samt et regionalt
perspektiv

• Utredninga tar for seg hele kommunen, men med vekt på
Hønefoss - området.

• Utredninga har samtidig et regionalt perspektiv, da uttak
og deponi av masser har et regionalt marked.

Kjent kunnskap • Utredninga baseres i hovedsak på eksisterende kunnskap.
Begrunnelsen er at k artlegging av ressurser og
eksisterende uttak er omfattende og ressurskrevende da det
ofte må skje på bakken.

Tidsperspektiv • Kommuneplanen har vanligvis et tidsperspektiv på 12 år.
Når det gjelder masseforvaltning er det nødvendig med et
vesentlig lenge r tidsperspektiv for å sikre en bærekraftig
utnyttelse av ressursene. I forvaltning av de ikke - fornybare
ressursene er det viktig å tenke på framtidige generasjoner,
slik at en ikke tømmer kommunen for ressurser på kort
sikt.

Kartlegging gjøres uten he nsyn til eiendomsforhold.
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1.4 Byggeråstoffer

Byggeråstoffene brukes til bygge - og anleggsvirksomhet, som f.eks. veg og jernba ne,
offshoreplattformer og boliger. I gjennomsnitt bruker hver enkelt av oss mellom ti og tolv tonn
i året. Grunnet ressursknapp het på sand og grus, samt strenge krav til byggeråstoffene, bru kes
pukk i stadig større grad.

Figur 1 : Forbruk av grus og pukk som byg geråstoff jf. årlig mineralstate stikk.

1.4.1 Transport
Mineralforekomster kan ikke flyttes, og kan bare utnyttes der d e fra naturens side er lokalisert.
I tillegg til kvalitet er også beliggenhet viktig, med tanke på nærhet til markeder og
transportmuligheter. T ransport utgjør en stor del av prisen ut til kunde. Ved avstander på mer
enn 30 - 40 km kan transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren).
Avstand til forbruksomr ådene er viktige i planlegging av uttaksområder. Masser av god
kvalitet kan forsvare en noe lenger transportavstand enn masser av dårligere kvalitet. Både ved
uttak og deponering av masser kan transporten være et problem. Myke trafikanter, n aboer til
adkomstveier til uttak og deponi og bilister som kjører bak lastebilene i bakkene blir berørt av
transporten.

1.4.2 Et regionalt marked
Uttak og deponi av masser har et regionalt marke d, og masseforvaltning bør derfor i større
grad skje p å t ve r s av kommu n e - o g fylkesgrenser. Det arbeides med en r e g io n a l p l a n f o r
m a ss e forvaltni n g i Akershus. NGU anbefaler at nabofylker, som B u sk e rud også d e ltar i
prosesse n . I forbindelse med fylkesdelpla n for areal og transport er det planlagt å utarbeide en
regional utredning om masseforvaltning.
Det største markedet for sand, grus og pukk er Oslo og Akershus. Naturlig nok er det også her
det blir mest overskuddsmasser. Som kommune nær Oslo og Akershus merker Ringerike et
press både når det gjelder uttak og deponering av masser. Grunneiere på landbrukseiendommer
ønsker å ta imot overskuddsmasse til oppfylling av daler og lignende, slik at landbruket kan bli
mer lønnsomt og effektivt med store sammenheng ende, flate jorder.
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2 AKTUEL LE LOVVERK

2.1 Oversikt
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av byggeråstoffer :

• Plan - og bygningsloven (pbl.) med forskrifter
• Mineralloven
• Landbruksveiforskriften
• Forurensningsloven med forskrifter , spesie lt kapittel 30 i forurensningsforskriften .
• Forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven
• Kulturminneloven
• Naturmangfoldloven
• Skogloven
• Forskrift om nydyrking
• Folkehelseloven (kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige ulemper i

forbindelse med produksjon, uttak, forflytning, oppfylling m.m ) .
• Drikkevannsforskriften, hjemlet i matloven og folkehelseloven

Lista er ikke uttømmende. Plan - og bygningsloven og mineralloven er de mest sentrale i denne
utredninga , og er nærmere omtal t under egne overskrifter. Masseuttak er regulert av konsesjon
med driftsplan etter m ineralloven, planavklaring etter plan - og bygningsloven (oftest
reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. En tillatelse etter
mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om godkjenning etter plan - og bygningsloven
eller motsatt. Forholdet mellom disse lovene er omtalt i temaveilederen Uttak av mineralske
råstoffer og planlegging etter plan - og bygningsloven. Se også tabell på neste side. Når
masseuttak skjer over lengre tid og drifta er kommersiell, kreves det både reguleringsplan og
driftskonsesjon. Når masseuttak skjer raskest mulig, for eksempel som en del av tilrettelegging
av et utbyggingsområde, kreves kun reguleringsplan (jf. temaveile der).

2 .2 Mineralloven
Mineralloven setter krav om driftskonsesjon ved et samla uttak på mer enn
10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for
Svalbard er konsesjonsmyndighet og sender saken på høring, jf.
forvaltningsloven § 17. Kommunen er uttalepart til søknaden. Direktoratet er
statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressurser.
Planer etter plan - og bygningsloven som omhandler mineraluttak sendes på
høring til direktoratet.

Konsesjon skal være gi tt før drifta igangsettes. Driftskonsesjon er en form for
aktørgodkjenning , som først og fremst omhandler bergfaglig kompetanse og økonomisk
skikkethet. Søker skal sende inn driftsplan sammen med søknaden om driftskonsesjon.
Driftsplanen danner grunnlag fo r hvordan uttaket skal foregå, og kan sette krav til
gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av naturmangfold og bestemmelser om
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tiltak mot forurensing. Driftskonsesjonen erstatter ikke krav om tillatelse etter annet lovverk,
f.eks. plan - og bygningsloven og forurensningsloven. Ved uttak over 500 m³ masse skal det
sendes melding direktoratet. Overskuddsmasser faller ikke inn under mineralloven.

Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster har en oppryddingsplikt både mens
arbeide r pågår, og etter at arbeid er avslutta. Direktoratet kan fastsette frist for opprydding,
enten etter eget initiativ eller etter initiativ fra grunneier eller andre berørte. Direktoratet kan
også pålegge utvinner og driver å stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak .
Direktoratet opplyser at det etter gjeldende prosedyrer for konsesjonsbehandling, vil
hovedregelen være at det stilles krav om økonomisk sikkerhet.

Figur 2 : Henta fra temaveilederen Uttak av mineralske forekomster og planlegging et ter plan - og
bygningsloven, s. 4.
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2 . 3 Plan - og bygningsloven (pbl.)
2.3.1 Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel er en overordna oversiktsplan, som vise r sammenhengen mellom
samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen kan b rukes
for å sikre forutsigbarhet og unngå nedbygging av viktige ressurser.

Områder til masseuttak og deponi bør avklares i arealdelen. Kommunen som planmyndighet
har an svar for å utarbeide arealdel med konsekvensutredning. Kommuneplanen har i
utgangspunk tet et tidsperspektiv på 12 år, men når det gjelder masseforvaltning må
tidsperspektivet være vesentlig lengre.

Hovedelementer i arealdelen er vist i tabellen nedenfor, med henvisning til aktuelle §§ i plan -
og bygningsloven, samt forklaring på hvordan disse kan brukes i masseforvaltning.

Pbl. Forklaring
Arealformål
a ngir med
rettslig
bindende
virkning hva
arealet kan
nyttes til.
Vises på kart.

§ 11 - 7, 1 Råstoffutvinning , underformål under bebyggelse og anlegg:
Formålet brukes for m asseuttak.
Type uttak kan angis med påskrift, men arealkoden er lik.

§ 11 - 7, 1 Andre typer anlegg , underformål under bebyggelse og anlegg:
Formålet brukes for massedeponi.

§ 11 - 7, 5 Landbruks - , natur - og friluftsformål (LNF):
Ressursene ligger ofte i LNF - områd er. F ormål et innebærer i
utgangspunktet byggeforbud. Dersom uttak av forekomsten
ligger langt fram i tid, kan LNF være aktuelt formål for å hindre
nedbygging . Videre kan formålet endre s til råstoffutvinning ved
en senere planrevisjon . Dette bør da omtales i planbeskrivelsen.
LNF vil ofte være det tilgrensende område til uttak. Det kan
være aktuelt å gi føringer for eller fastsette arealbruk i
randsonene rundt et uttaksområde.
Masseuttak til egen eiendoms bruk i landbruket er i tråd med
landbruksformålet i LNF - område. Uttak ut over dette e r i st rid
med LNF - formål .

Hensynssoner
angir hensyn
som skal
ivaretas når
arealbruk
gjennomføres.
Vises på kart.

§ 11 - 8 Hensynssoner kan brukes for å sikre randsonene ut fra
sikkerhetshensyn eller ulike vernehensyn.

§ 11 - 8 a) Sikrings - , støy og faresoner kan brukes for å hindre byggetiltak
i randsonene i påvente av avklaring i reguleringsplan.
I bestemmelsene for sonen kan det fastsettes forbud mot nye
byggetiltak.

§ 11 - 8 c) Sone med særlige hensyn kan bruke s for å sikre vernehensyn.
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D et kan kun gis retningslinjer til sonen , og disse må
formaliseres i arealformål og eventuelt bestemmelser i
påfølgende reguleringsplan.

Bestemmelser
angir med
rettslig
bindende
virkning hvilke
vilkår et tiltak
må oppfylle.

§§
11 - 9
11 - 10

Bestemmelsene utfyller og utdyper arealformål og
hensynssoner . Det kan f.eks. gis bestemmelser om uttaksdybde ,
deponihøyder eller forutsetninger om ak septabel produksjons -
virksomhet. § 11 - 9 nr 8 kan brukes for å gi forutsetninger om
vernehens yn som må ivaretas i reguleringsplan.

§ 11 - 9, 4 Rekkefølgekrav: Der uttak ikke skal tas i bruk i denne
planperioden, men en gang i framtida, kan området legges ut
som råstoffutvinning som det fastsettes rekkefølgekrav til med
tidspunkt for når anlegget kan tas i bruk.

2.3.2 Reguleringsplan
Plan - og bygningsloven § 12 - 1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge - og
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn . (…) . De
fleste masse uttak og større deponier omfattes av dette kravet. Kommunen som plan - og
bygningsmyndighet avgjør hva som er større .

Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende
prosess å behandle et reguleringsfor slag som avviker fra arealdelen . De rsom avklaringene i
kommuneplanen er tilstrekkelig e , kan andre hensyn bli ivaretatt i driftskonsesjon og driftsplan
etter mineralloven. I de fleste tilfeller vil likevel både kommunen og driver være tjent med en
reguleringsplan som grunnlag for drifta. En reguleringsplan vil også forenkle
konsesjonsbehandlingen etter mineralloven .

R eguleringsplanen fast setter uttaksgrenser, fyllingsgrenser, rammer for bebyggelse, atkomst,
vernehensyn og fysiske miljøtiltak og eventuelle krav om istandsetting og etterbruk. Selv om
et areal er avsatt til masseuttak i arealdelen, kan det ikke alltid påregnes at hele det avsatte
arealet kan n yttes til uttak. Regulerings prosessen med mer detaljert konsekvensutredning vil
kunne føre til at uttaksområdet må reduseres av hensyn ti l andre interesser. Det kan og være
behov for å avsette arealer til støyvoller eller skjermingssoner innenfor det avsatte området.

Forhold som blir regulert i driftsplanen bør ikke gjentas i reguleringsplan. Krav til eller
forutsetninger om etterbruk kan fastsettes i reguleringsplanen. De fleste uttak er i drift over
mange år, og det vil ofte være vanskelig å fastsette etterbruk. For løsmasseuttak kan landbruk
være aktuelt etterbruksformål. Arealbruken reguleres i tilfelle i tidsrekkefølge. Dersom
etterbru ken er et utbyggingsformål (industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette
og fastsette plankrav for etterbruken. Detaljerte rammer vil trolig være utdaterte den dagen
etterbruk er aktuelt. Etterbruken kan også være tilbakeføring til LNF - form ål, herunder
etablering av nye jordbruksarealer. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting hjemles i
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utgangspunktet i driftsplan. Der landskapshensyn eller planlagt etterbruk tilsier det, kan
reguleringsplanen fastsette konkrete løsninger.

• Arealfor mål:
o Uttaksområdet reguleres til råstoffutvinning eller steinbrudd og masseuttak .
o Tilhørende produksjonsanlegg reguleres til industri eller som eget felt under

steinbrudd / masseuttak med bestemmelser om bebyggelse.
o For randsonene rundt uttaket brukes fo rmål som kreves for å ivareta sikkerhet,

vernehensyn o.a.
o Deponi skal vises som annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.

• Bestemmelser gis iht. pbl. § 12 - 7.

I planprosess en kommer ofte spørsmålet om alternative lokaliseringer av uttak og deponi.
Res sursenes kvalitet er viktig her, og grunneier - og rettighetsforhold begrenser ofte
valgmulighetene. Dersom en reguleringsplan er i samsvar med arealdelen , bør spørsmålet om
alternativ være mindre relevant. Dersom planforslaget ikke er forankra i arealdelen , bør
alternativer belyses og framgå av planprogrammet .

2.3.3 Konsekvensutredning
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kan det utløses krav om konsekvensutredning
(KU) etter forskrift om konsekvensutredninger, ut fra tiltakets størrelse og ar t. Kravet
framkommer enten direkte på grunn av tiltakets størrelse, eller etter en konkret vurdering.

2.3.4 Byggesak
I utgangspunktet er det krav om søknad og tillatelse for vesentlige terrenginngrep, jf. pbl. § 21 -
1 k. Hva som er vesentlig er ikke nærme re definert i lov eller forskrift, og avgjøres etter
skjønn. I tillegg til volum og størrelse, må det også vurderes hvordan uttaket framstår visuelt,
hvor sårbart området er, og hvordan naboer blir påvirka av tiltaket. Masseuttak må også
vurderes over tid, og kommunen kan gripe inn ovenfor mindre uttak som over tid utgjør
vesentlige terrenginngrep. Inngrep i tettbygde strøk vil lettere bli vurdert som vesentlige enn i
mer rurale områder.

Byggesaksforskriften § 4 - 3 punkt f unntar steinbrudd, gruver og mass euttak med tilhørende
knuseverk og sorteringsanlegg fra søknadsplikt. Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med
reguleringsplan og at det er gitt konsesjon etter mineralloven. Atkomstveg og tilhørende
byggverk som f.eks. asfaltverk eller kontorbygning er er søknadspliktige på vanlig måte.
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2. 4 Landbruksveiforskriften
2.4.1 Om forskriften
Bygging, opprusting og ombygging av veier til landbruksformål er regulert gjennom Forskrift
om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveifo rskriften).
Forskriften er f astsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks - og matdepartementet)
hjemmel i skogbruksloven og jordlova.

Formål § 1 - 1
Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for
landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger . Det skal
samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap,
kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Virkeområde § 1 - 2
Denne fo rskrift omfatter nybygging og ombygging av veier for landbruksformål, jf. § 1 -
3. Forskriften gjelder også massetak langs veitraseen som er nødvendige i forbindelse
med bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg.

2.4.2 Praktisering av forskrift
Skal d et åpnes et massetak i forbindelse med tiltak på en landbruksvei søkes det sammen med
tiltaket som nyanlegg, ombygging eller særskilt. Det følger da vanlige søknadsprosedyre med
høring og miljøvurderinger.

Et massetak er et varig inngrep i naturen. Det er derfor uheldig å åpne mange små massetak.
Med utvikling av mobile knuse - og sorteringsverk er det vanligvis mye penger å spare på å
produsere egen masse til landbruksveiformål. Med et skogbruk med stadig dårligere vilkår og
økonomi er egenproduksjon av ma sse ofte avgjørende for at veinettet skal holde s i stand.
Erfaringsvis består masseuttak nå mer i å skyte ut og knuse fjell enn å ta ut morene.

De aller fleste landbruksveier eies av flere som er organisert i et veilag. Veiene er ofte i et nett
hvor alle eller bare noen av samme eierne er involvert i sideveiene. Vanligvis finner en den
mest gunstige plasseringen for et massetak som dekker hele veinettet. Det vil si at vi
godkjenner massetak for et veinett og ikke for det enkelte anlegget.

Intensjonen med godkjenningen etter landbruksveiforskriften er å sikre gode masser til
veiformå l med korte transportavstander. Godkjenningen setter vilkår om at massetakene skal
sikres for folk og dyr mot ulykker. Massetakene skal rydd es opp og lukkes ved endt bruk.
Godkj enning etter denne forskriften betinger at massene blir brukt til eget formål og ikke for
kommersielt salg. For salg ut over egen eiendoms bruk eller masse til andre formål må tiltaket
godkjennes etter plan - og bygningsloven.

2. 5 Forurensnings forskriften
Forurensningsforskriften kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Aktuelle tema er skjerming, støvdempende tiltak, utslipp til vann og støy. Når
særlige forhold tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter s om omfattes av kap ittel
30 skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten. I god tid før slike virksomheter
startes opp eller endres/utvides, skal den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen med
opplysninger om virksomheten.
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3 MASSENES KVALITE T

3.1 Bergmessig kvalitet
Det er stor kvalitetsmessig forskjell på de ulike bergartene, og langt fra alle kan brukes som
byggeråstoff. De strengeste kravene stilles for bruk til veg - og betongformål. Spesielt til
vegdekker på veger med stor trafikkbelast ning er det strenge krav. For bruk til grøfter,
drenering, fyllinger o.l. er det ikke så strenge krav.

3.2 Tilstandsklasser
Kvaliteten på massene er vik tig både ved uttak og deponi . Massenes tilstandsklasse avgjør hva
massene skal brukes til. Tilstandsk lassene gir uttrykk for helsefaren ved å oppholde seg på
eiendommen , og brukes for å sette grenser for hvilke nivåer som kan akseptere s av miljøgifter
i jord til ulik arealbruk. R isiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter må
også vu rderes. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 ti l klasse 5. Klasse 1 er arealer som
ikke utgjør risiko for helse eller miljø, mens o ver klasse 5 defineres jorda som farlig avfall.

Figur 3 : Tilstandsklasser fra veilederen Helsebaserte tilstandsklas ser for forurenset grunn
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4 DAGENS SITUASJON

4 .1 Kommuneplan ens arealdel
4.1.1 Avsatte arealer
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007 - 2019 ble vedtatt 30.08.2007. Arealdelen er nå
under revidering. I gjeldende arealdel er det avsatt flere områder ti l masseuttak , først og
fremst i området rundt Hønefoss . Totalt er det avsatt om lag 4 000 daa . Se oversikt i tabell
nedenfor.

Det er varierende om disse arealene er regulert i reguleringsplan. For flere av områdene er det
reguleringsplaner under utarbeid else. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av de enkelte
områdene.

I tillegg til disse områdene er det markert et vurderingsområde for framtidig masseuttak på
Eggemoen (ikke juridisk rettsvirkning).

A realer avsatt til masseuttak i kommuneplanens
arealde l 2007 - 2019
Stedsnavn Nåværende Framtidig
Nordre Myrvold 32 156
Hval, Hallingby 49 610
Hensmoen 431 694 480 349
Kilemoen 1954593 967 529
Kalkverket i Åsa 46 899
Lamoen 127937
Sum 2482796 1 607 971
Totalt avsatt til masseuttak 4 090 767

4. 1.2 Bestemmelser og retningslinjer
Kommuneplanbestemmelsene § 3 gir følgende bestemmelser og re tningslinjer til disse
områdene :

• Bestemmelse: I områder avsatt til råstoffutvinning må det utarbeides reguleringsplan
med konsekvensutredning i tråd med forskri ft T - 1446 før nye masseuttak eller
utvidelser av eksisterende masseuttak kan finne sted.

• Retningslinjer : Det kan gis tillatelse til råstoffutvinning utenfor de avsatte områdene.
Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette.

Dagens kommuneplanbestem melser inneholder ikke noe spesifikt om fylling eller deponi.
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4.2 Ressurser i Ringerike
Berggrunnen i Ringerike er svært variert og består av ulike bergartstyper fra ulike tidsperioder
i den geologiske historien. Vi kan dele bergartene i kommunen inn i tre områder:

1. De yngste bergartene tilhører Oslofeltet. Generelt er bergartene som tilhører Oslofeltet
øst i Ringerike best egna for knusing til pukk for bruk til bygg e tekniske forhold. Både
kvalitetsmessig og med hensyn til avstand til store markeder e r områdene innenfor
Oslofeltets bergarter i øst interessante.

2. I områdene langs Randselva og ut mot Tyrifjorden inneholder berggrunnen
hovedsakelig sedimentære bergarter som kalkstein, kalkrik sandstein og skifer.

3. I vest og nordvest består berggrunnen av e ldre stedegne og omvandlede dyp - og
gangbergarter. Her dominerer gneis i ulike varianter. I området fra Heradsbygda,
Follum og nordover til Hval og Skollerud finnes det gabbro som stedvis er omvandla
til amfibolitt mot yttergrensene. Også her opptrer stedv is gneis av ulike typer.

Ringerike har store sand - og grusressurser , og en god del av dette er høykvalitetsmasser – som
er en mangelvare. Ringerike er et viktig forsyningsområde for en stor region. Oslo - området har
i dag et sterkt press både på arealer o g ressurser , og byggeråstoffer er en mangelvare . Etter
hvert som mindre forekomster tømmes andre steder vil behovet f or masser fra Ringerike øke.
Dagens behov for byggeråstoff i Oslo og Akershus er ca. 4,2 millioner tonn per år. Fram mot
2040 vil behovet t rolig øke til 6 millioner tonn per år , og totalt 150 millioner tonn fram til
2040. (Kilde: Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune
2013)

I 2 0 1 2 b l e d et s olgt ove r 550 000 t onn s a nd og g r u s og over 3 00 000 tonn kn u s t fje ll
( puk k ) til en v e rdi av over 7 5 millio n e r kroner fra Ri n g e rike. Pukk blir i hovedsak
brukt i kommunen, mens av s a nd o g gr u s blir e n st o r del eksportert blant annet til O s l o
og Akershus . Ford e l es sa l get av g r u s per inn b ygg e r får v i nesten 1 9 tonn, n oe s o m betyr a t
Ri n g e rike e r e n ek s portkommu n e (29 400 innbyggere per 01.01.2013) . På l andsbasis er f o rbruket
av s a nd og g r u s 2,8 tonn pe r inn b ygg e r , og ca. 10 tonn pukk.

Grusressurser har også ofte gode egenskaper som byggegrunn, resipient for infiltrasjon av
avløpsvann og drikkevannskilde. Grunnvannskilder med gode vanngivende egenskaper og
god drikkevannskvalitet må hensyntas ifm. masseforvaltning.
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Figur 4: Berggrunn i Ringerike.
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Prognoser for framtidig behov og levetid på forekomstene ut fra forskjellige forutsetninger
er diskutert i NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand,
grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. I Ringerike er det registrert et totalt volum
på knapt 500 millioner tonn. Av dette er 1 57 millioner tonn beregnet å være utnyttbart, og i
forekomstene som er klassifisert som nasjonalt viktige og meget viktige i en lokal
sammenheng er det utnyttbare volumet 51 millioner tonn.

Byggeråstoffer: potensial, produksjon og regionalt behov
Ringerike Oslo og Akershus
Utnyttbart volum Produksjon (salg)

2012
Dagens behov Forventa behov

fram mot 2040
500 mill 850 000 4,2 mill årlig 6 mill tonn årlig
Tall er oppgitt i tonn.

Med bakgrunn i oversikten ovenfor ser det ut til at Ringerike kan øke sin produksjon for å
dekke en noe større andel av det regionale behovet.

Arealdelen må ha et langsiktig fokus, og det bør vurderes hvor store kvantum som er
ønskelig å ta ut årlig. Jo flere masseuttak det åpnes for om gangen, desto lenger vil det ta før
uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne
bidra til at eksisterende uttak driftes mer effektivt og eventuelt vil kunne avsluttes fortere.
De negative konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.

4.3 G rus
Norges geologiske undersøkelser (NGU ) har utarbeida et kar t som viser forekomster av sand,
grus og pukk. Se kart på neste side. Forekomstene er klassifisert og verdivurdert.
O pplysningene er oppdatert i 2006. Det er registrert 49 forekomster av sand og grus i
Ringerike . NGUs oversikt viser også hvor mye som er utnyttbart i de ulike forekomstene. Se
tabell nedenfor for oversikt over forekomster i de 3 øverste viktighetskategoriene. Kommunen
har ikke oversikt over hvor mange av uttakene som er registrert hos NGU som er i drift i dag.
Det kan o gså være uttak som er i drift som ikke er registrert.

Nasjonalt viktig Meget viktig Viktig
Eggemoen
Hensmoen
Kilemoen

Djupdalsmoen
Prestmoen

Flaskerud
Somdalen
Haugland
Hval
Trampen
Russerleiren
Hengslemoen

Gravlimoen
Maurland
Valdresstømoen
Lamoen
Væl adalen
Busund
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4.4 Pukk

P ukkressursene er per i dag ikke kartlagt. NGU er imidlertid i gang med undersøkelser i
Buskerud, men det er usikkert når registreringer vil bli gjort i Ringerike. I Ringerike er det
registrert fire pukkforekomster og tre lokalit eter for mulig framtidig pukkuttak. Vestsiden
pukkverk og Djupdalsmoen steinbrudd er i drift, og regnes som henholdsvis regionalt viktig og
svært viktig forekomst. Det er tilstrekkelig områder med planavklaring eller under regulering
for kommuneplanperiode n. Det prioriteres derfor ikke å utrede dette nærmere nå.

4.5 Istandse tting og etterbruk

Istandsetting og etterbruk er et sentralt tema i masseforvaltninga, og Ringerike har flere ulike
eksempler på hvordan dette har vært gjort:

• Trøkstad ved Ringerike s ykehus
Her er det etablert et idrettsanlegg i et avslutta uttaksområd e.

• Somma ved avk jøring fra E16 til Samsjøveien
Avslutta uttaksområde er avsatt til boligformål i kommuneplanen.
Utbyggin g er foreløpig ik ke realisert.

• Kalkverket i Åsa
Det blir drøfta om kalkverket kan brukes som deponi o g fylles igjen ved avslutning.

• Landbruk
Deponier planlegges ofte på eller i forbindelse med jordbruksarealer. I Ringerike er det
noen pågående prosjekter hvor dette er tilfelle. Overskuddsmasser kan i mange tilfeller
u tgjøre en ressurs som kan gi nye landbruksarealer, eller bedre arrondering på
eksisterende landbruksarealer. Det er viktig at matjord tas vare på og ikke graves ned.
Det må unngås avrenning fra fyllingsarealer til andre arealer eller til vassdrag. Når
oppf ylling er gjennomført er det viktig at det legges matjord eller annet vekstmedium
på toppen, slik at arealene er egna til dyrka mark, skog eller det som er planlagt
etterbruk.
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Figur 5 : Ressurskart: Sand, grus og pukk Ringerike kommune.
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4.4 Fylling og d e poni

4.4.1 B ehov for deponiområder
Stor aktivitet i bygge - og anleggsbransjen gjør at det er et stort behov for masse deponi er ,
spesielt i og rundt byer og tettsteder. Selv om aktiviteten i byggebransjen i hovedstadsområdet
kanskje har gått noe ned de sist e åra, så har en sett at overskuddsmasser fraktes ut til
omkringliggende kommuner, blant annet Ringerike. Noe av grunn en til dette kan være at det er
dårlig tilrettelagt for deponering av masser i områdene hvor overskuddsmassene oppstår.

Tidligere har gr unneiere gjerne måttet betale for å få masser til arrondering av eiendommer
o.l., mens i dag kan det å ta i mot overskuddsmasser være en stor inntektskilde.

I løpet av de siste åra har etterspørselen etter lokaliteter for deponering i Ringerike økt. I
ma nge tilfeller har det vært ønske om å bruke rene masser for å fylle opp søkk og dæler som
ligger i tilknytning til eksisterende jorder. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom/gjøre jordet mer
egnet for maskinell drift.

Arealer for mellomlagring av masser bør ligge i tilknytning til hovedvegnettet, for i størst
mulig grad unngå miljøulemper på lokalt vegnett og der folk bor.

Direktoratet for mineralforvaltning er posit ive til at avslutta masseuttak brukes til
deponiformål, forutsatt at viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke blir til hinder
for uttaket.

4.4.2 Over skuddsmasser - problem eller ressurs ?
Overskuddsmasser er et avfallsproblem, men kan også være en ressurs. Overskuddsmasser bør
kartlegges med tanke på mulighetene for gjenbruk. Dette kan være rene jordmasser, mer eller
mindre forurensa masser, betong elle r bærelag eller asfaltmasser fra veier. Hvordan slike
masser skal håndteres er bestemt av ulike regelverk.

Forurensa masser skal håndteres etter forurensningsforskriften kapittel 2. Rene masser kan
disponeres fritt innenfor plan - og bygningslovens krav.

Det er behov for permanente deponier, men også områder for mellomlagring av masser som
gjennom bearbeiding og foredling kan gjenbrukes som byggeråstoff.
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4.4.3 Retningslinjer for fylling/deponi
Kommunen kjenner til flere deponier i Ringerike, og det er flere pågående planprosesser
knytta til disse. Det har vært flere eksempler på at deponier som var tenkt å være små da
godkjenning ble gitt , har blitt store og konfliktfylte.

K ommunen har ikke hatt gode nok rutiner for saksbehandlin g og oppfølging av de poniene. Det
er derfor utarbeida retningslinjer for fylling/ deponi. Retningslinjene ble vedtatt i
forma nnskapet 16.09.2014 sak 153/14, og skal innarbeides i kommuneplanbestemmelsene:

• I o mråder avsatt til byggeområder :
Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 m i forhold til opprinnelig terreng, eller
samla har et omfang på mer enn 500 m2 er i utgangspunktet søknadsplikt ige etter plan -
og bygningsloven. I rekke - eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket ikke
være mer enn 0,5 m og 500 m2 i ut strekning.

• I områder avsatt til LNF - område :
Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller
samla har et omfang på mer enn 1000 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter
plan - og bygningsloven. På fyllinger med vo lum på mer enn 10 000 m3 er det krav om
reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Aller
skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til
tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge d okumentasjon på masseberegning. I
tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter),
kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes
særskilt i hver sak.

• For større masseuttak/fylling er kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på
offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser.

Her må det bemerkes at plan - og bygningsloven ikke gir hjemmel til å stille krav om
kompensasjon direkte i arealp laner. Men det kan for eksempel gjennom
rekkefølgebestemmelser fastsettes avbøtende tiltak som må gjennomføres før uttak/deponering
av masser kan skje. Avkjøring direkte til kommunal vei krever godkjenning fra kommunal
vegmyndighet, som også kan sette rest riksjoner på akseltrykkbelastning.
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5 KONKLUSJONER

5.1 Generelle føringer til arealdelen
a. En bærekraftig masseforvaltning
b. Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov
c. Redusere miljø - og samfunnsbelastning
d. Utnytting av eksisterende uttak skal prio riteres framfor å åpne nye
e. Ringerike er en st or kommune med store avstander, og det bør være tilgang på

byggeråstoffer flere steder. Antall uttak skal likevel begrenses, og det tas sikte på noen
større uttak, framfor mange små.

f. Områder hvor det tidligere har vært masseuttak bør vurderes som deponiområder
g. Det bør i reguleringsplaner og byggesaker der det er aktuelt stilles krav om mineralsk

grovkartlegging av overskuddsmassers kvalitet. Dette med tanke på gjenbruk.
h. Deponiområder bør ligge i tilknytning ti l hovedvegnett.

Hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om områder til råstoffutvinning og deponi:
a. Avstand til marked
b. Massenes kvalitet
c. A dkomst , konsekvenser for berørt vegnett og trafikksikkerhet (boliger langs adkomstvei) ,
d. D agens bruk av område t
e. Omkringliggende bebyggelse og anlegg (avstand fra boliger , fritidsbebyggelse m.m. )
f. Landskapsverdier
g. Kulturlandskap og kulturminner
h. Landbruk og sikring av jordressurser
i. Naturmangfold og naturområder
j. Forurensning (jord, vann, luft og støy)
k. Folkehelse og f riluftsliv
l. Geoteknikk, g runnforhold og risiko for skred
m. Risiko og sårbarhet

5.2 Plankart – områder til råstoffutvinning og deponi
• Denne utredninga konkluderer ikke når det gjelder hvilke områder som skal settes av til de

enkelte formål . Dette behandles konkr et i revisjon av arealdelen.
• Det skal avsettes tilstrekkelige områder til uttak av byggeråstoffer.
• Områder for deponi avklares først og fremst i egne i reguleringsplaner. Dette bør ses i

sammenheng med de store samferdselsprosjektene.
• Detaljeringsgrad: Kommuneplanens arealdel er en overordna plan, og skal ikke være så

detalj ert at den viser mindre uttak til egen eiendoms bruk i landbruket .
• Arealdelen skal avgrense nye uttaksområder, samt ytre grenser for eksisterende

uttaksområder som skal drives videre . Reguleringsplan avklarer endelige uttaksgrenser.
• Områder som skal avsettes til d eponi vises som "andre typer angitt bebyggelse og anlegg".
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• Sikring av randsoner til uttaksområder skal vurderes , f.eks. gjennom hensynssone etter pbl.
§ 11 - 8 a.

5. 2 Bestem melser og retningslinjer

Videre følger en beskrivelse av punkter som bør inngå i bestemmelser og/eller retningslinjer til
arealdelen.

Definisjoner
• Nydyrking: Dette er tiltak hvor man har et gjengrodd beite eller skog som skal bli til

fulldyrka areal. So m nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. Fulldyrking vil si at
jorda renskes for stein og stubber i full plogdybde. O fte må det også planeres og grøftes
slik at arealet blir egnet til mekanisk jordbruksdrift. Der det er snakk om å tilkjøre eksterne
m asser for å heve terrenget fra det opprinnelige nivået, vil dette være tiltak som i
utgangspunktet ikke faller inn under nydyrkingsforskriftens virkeområde, og tiltaket må
også vurderes om det trengs behandling etter p lan - og bygningsloven.

• Mindre tiltak / Mindre terrengendringer: Tiltak som er fritatt krav til saksbehandling etter
p lan - og bygningsloven.

• Større tiltak / V esentlige terrengendringer: Tiltak som skal behandles etter p lan - og
bygningslovens § 20 - 1. Det må også vurderes om det kreves regulerin gsplan og/eller
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, f.eks. om 100 meters belte langs vann og
vassdrag er berørt .

Massebalanse
Det skal være mål om størst mulig massebalanse i byggeprosjekter (differanse mellom forbruk
og produksjon). Det vil va riere når i prosessen det er mulig å gjøre beregninger av
massebalanse, ut fra detaljeringsgrad f.eks. i en reguleringsplan. Generelt skal beregning av
massebalanse gjøres så tidlig som mulig. Dette drøftes i oppstartsmøter. Dersom det ikke er
mulig å oppn å massebalanse, skal det i større prosjekter der det blir betydelige mengder
overskuddsmasse vurderes å kreve plan for deponering.

Temakart
Temakart som viser mineralske ressurser i form av byggeråstoffer i Ringerike skal være en del
av arealdelen, med henvisning i bestemmelsene.

Søknadsplikt etter pbl. 20 - 1 k
• Masseu ttak er søknadspliktig såfremt tiltaket ikke er regulert i reguleringsplan .
• Deponi er søknadspliktig dersom det overstiger følgende:

o I byggeområder: Avvik på 1,5 meter i forhold til opprin nelig terreng og utstrekning
på 500 m2.

o I rekkehusområder/tettbygde strøk: Avvik på 0,5 meter i forhold til opprinnelig
terreng og utstrekning på 500 m2.
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o I LNF - områder: Avvik på 3 meter i forhold til opprinnelig terreng og utstrekning på
1000 m2.

Plankrav
N år utløses krav om reguleringsplan etter pbl. § 12 - 1 ?
• Masseuttak omfattes i utgangspunktet av plan - og bygningslovens krav om reguleringsplan

for større bygge - og anleggstiltak. For nye masseuttak over 10 000 m3 er det krav om
reguleringsplan før uttak kan starte. Eksisterende uttak og vesentlige utvidelser av disse
bør reguleres. Utforming av bestemmelse eller retningslinje om dette i kommuneplanen må
avklares nærmere.

• Det er plankrav for deponi dersom det skal fylles mer enn 10 000 m3, uavhengig av fo rmål
i kommuneplanen eller reguleringsplan.

Utredningskrav
• Ved utarbeidelse av reguleringsplan for uttak og deponi s kal hensyn i punkt 5.1 utredes.
• Det skal all tid utarbeides en støyutredning.
• Dagens og framtidig terreng må vises.

R eguleringsplan for u ttak/deponi
• Omfang og avgrensning skal framgå av kart og bestemmelser.
• Adkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet.
• Eventuelle nødvendige tiltak i vegnettet ivaretas gjennom rekkefølgebestemmelser.

Vedlikehold og kompensasjon for slitasje på offen tlig infrastruktur må styres gjennom
egne avtaler.

• Etterbruk skal avklares i reguleringsplan . F .eks. deponi i avslutta uttak, tilbakeføring til
LNF eller tilre ttelegging for utbyggingsformål . Dersom etterbruken er et utbyggingsformål
( f.eks. industri elle r bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette plankrav for
etterbruken.

• Krav om istandsetting skal vurderes.
• Bestemmelser om uttaksre tning og etapper bør vurderes. Dette blir vanligvis fastsatt i

driftsplan. Slike bestemmelser i regulerings plan bør være godt begrunna, da det kan være
tyngende vilkår for drifta. Ulike kvaliteter, praktisk og sikker drift kan gjøre det vanskelig
å følge slike rammer.

• Dersom regulering av masseuttak er i tilknytning til eksisterende uregulert uttak, skal det
u tarbeides en samla reguleringsplan for hele området. Krav om istandsetting av tidligere
uttatte områder skal vurderes.



25 av 26

LNF - områder
• Det skal ikke startes opp reguleringsplaner for masseuttak utenfor områder avsatt til

råstoffutvinning i kommuneplanen .
• Oppstart av reguleringsplan for deponi i LNF - område kan vurderes etter behov .
• Uttak til egen eiendoms bruk i landbruket kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i 100 -

metersbeltet langs vann og vassdrag. Uttak for egen eiendoms bruk er mindre
uttaksområ der som drives av grunneier til egen eiendoms bruk.

• Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling ell er deponering av masser i
vassdrag og i 100 - metersbeltet til vann og vassdrag og strandsonen.

• Kommuneplanen må sikre områder for masseutta k i et langsiktig perspektiv for framtidige
generasjoner ved å hindre direkte og indirekte nedbygging. Dersom f.eks. et boligfelt
legges nær en viktig forekomst, vil dette kunne innebære en indirekte nedbygging og
medføre konflikter knytta til støy, støv o g trafikk. Dette kan medføre at framtidig uttak
ikke er gjennomførbart uten store kostnader og/eller ulemper både for næringsdrivende i
masseuttaket og bebyggelsen.

5.3 Høringsparter
F lere instanser b ør uttale seg til tiltak som omhandler masseuttak og d eponi , uavhengig av
behandlingsf orm. Lista er ikke uttømmende.

• Buskerud fylkeskommune, kulturminner
• Statens vegvesen, bruk av offentlig veg/aksellastbestemmelser/vedlikehold
• Fylkesmannen i Buskerud, natur - og miljøverdier
• NVE, vannressurser, ras og skred
• Mattilsynet
• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
• Internt i Ringerike kommune: B arnerepresentanten, Teknisk forvaltning (bruk av

kommunal veg), Miljøretta helsevern, Forurensningsmyndigheten m.fl.
• Naboer/berørte gjenboere: de t bør være en «utvidet» nabovarsling
• Aktuelle vegeiere / veglag
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NB: Lista er ikke uttømmende.
Det tas forbehold om at ikke alle uttak/deponi er m ed i lista. Noen har gamle såkalte gårdsuttak som f ortsatt er i bruk, evt. fått tillatelse etter
landbruksveiforskrifta. Reguleringsplaner under ar beid som ikke er i tråd med kommuneplan, anses som innspill til revisjon av arealdelen.

Lokalitet Arealstatus plan- og
bygningsloven

Merknader Ressurs-
område/

verdi

Gnr/
bnr

Kommuneplan Reguleringsplan
Deponi/fylling
Averøya, Ask LNF Nei Tillatelse etter jordloven for deler. Møte med kommunen

27.11.14. Nabovarsling er gjennomført, men det er i kke
kommet inn søknad om ytterligere oppfylling.

1/42

Lamyra Masseuttak Nei 3/3
Rognerud, Vestre
Ådal

LNF Nei Tillatelse etter jordloven til tidligere tiltak , 1999. Ingen
tillatelse etter pbl. for utført nytt tiltak, som e r en stor
overskridelse av tidligere godkjent område. RK har stilt krav
om søknad for utført tiltak og reguleringsplan for utvidelsen.
I tillegg er det ilagt tvangsmulkt. Vedtaket ble på klaget, og
fikk ikke medhold hos fylkesmannen. RK avventer nå
søknad om tillatelse etter pbl.

280/1

Solheim, Vestre
Ådal

LNF Nei 279/19

Bendiksplassen,
Vestre Ådal

LNF Nei 279/9

Kind gård,
Tyristrand

LNF Under arbeid Planprosess under oppstart. Hensik ten er å tilrettelegge for
mottak av ca 800 000 m3 masser, med landbruk som
etterbruk.

254/1

Røiseng, Ask LNF Under arbeid Planprosess under opp start. Hensikten er å tilrettelegge for
mottak av ca 850 000 m3 rene masser, med landbruk som
etterbruk.

75/1

Gusgaarden LNF Nei Forespørsel. Søknad ikke mottatt . 41/1
Fløytingen, Haugsb. LNF Nei Avslutta. 100/13
Heradsbygda LNF Nei Oppfylling av landbruksarealer / ravinedal. Ferdigattest for 58/1
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tidligere oppfylling gitt 22.01.2015. Totalt fyllin gsvolum vil
utgjøre 115 000 m3. Godkjenning 26.01.2015.

Johnsrud, Sokna LNF Nei Heving av jordbruksareal, i gangsatt ifm. vegarbeider. 65/3
Sokna LNF Nei Anders Braaten 169/1,2
Sokna LNF/Bolig Ja, nr. 44 148/344
Søndre Stalla, Sokna LNF Nei Midlertidig lagring av masser (betongavfall etter riving av

Bergland) i nedlagt grustak
148/1

Veme LNF 62/1
Nærstad gård LNF Nei Utfylling av ravinedal godkjen t i 2014. 90/1
Nedre Gardhamar LNF Nei Flomvoll nær ferdigstilt. 66/4
Snadden LNF Nei Fylling i 100-meterssonen. Ikke fer dig behandla. 3/8
Ødegården LNF Nei Oppfylling av skråning/dal mellom jorde og gårdsveg. Inntil

3 dekar berørt areal. Godkjenning 20.02.2015.
169/20

Pukkverk
Vestsiden pukkverk,
Kilemoen

Masseuttak Ja, nr. 308* *Planområde: ca. 1700 daa. Areal regul ert til
steinbrudd/masseuttak: ca. 965 daa.
Antatt levetid: 800 år.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

52/4

Somma pukkverk LNF Under arbeid* *Plan nr. 392 er under arbeid. Midler tidig dispensasjon for 3
år fra august 2012.

275/2

Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med
forutsetning om driftsplan. Driftsplan godkjent av RK i
2002.

Djupdalsmoen,
meget viktig

148/1

Kalkverket i Åsa Masseuttak Nei Er i ferd med å avslutte drifta. Kan være aktue ll som deponi,
og dette vurderes ifm. E16 og Ringeriksbanen.

9/2

Grus/torvtak
Kilemoen sanduttak Masseuttak Under arbeid* *Plan n r. 344 er under arbeid.

Planområde: 950 daa. Areal foreslått til råstoffut vinning: ca.
800 daa. Dvs. et volum på ca. 28 mill m3 / ca. 50 mill tonn.
Antatt levetid 150 år.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

51/1
m.fl.

Nedre Kilemoen
nord

Masseuttak Ja, nr. 226. Areal regulert til grustak: 66 daa. Kilemoen,
nasj. viktig

51/2
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Hensmoen Masseuttak Under arbeid* *Plan nr. 379 er under arbeid.
Planområde: ca. 935 daa, og er beregna til å inneho lde ca. 45
mill tonn, forutsatt uttak til kote 150. Antatt lev etid 90 år.
Har en konsesjon fra landbruksdepartementet.

Hensmoen,
nasjonalt
viktig

271/8
92/2/2
271/286

Prestmoen LNF Nei Innspill til kommuneplanen. Pres tmoen,
meget viktig

42/1

Kilemoen nord LNF og
område for
grunnvann.

Nei* *Reguleringsplan nr. 354 for Ringerike vannver k er under
arbeid og omfatter arealene. Innspill til kommunepl an om
grusuttak.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

52/1

Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Driftsplan godkjent av RK i 2002 Djupdalsmoen,
meget viktig

148/1

Heen Sand LNF Nei Sandforekomst hvor det har vært k ontinuerlig drift med
større og mindre uttak siden 1945. Innspill til
kommuneplanen.

Hensmoen,
nasjonalt
viktig

271/137

Hval, Hallingby Masseuttak Ja, nr. 240 Gammelt torv tak, ikke aktivitet i dag, men innspill til
kommuneplanen om å opprettholde området.

274/3
274/5

Nordre Myrvold,
nord for Hallingby

Masseuttak Nei Framtidig torvtak. Må en planprosess til i forh old til bl.a.
utkjøring på E16

274/42
m.fl.

Skollerud gård Masseuttak Nei Fjerning av torv slik at godkjent nydyrkingstiltak kan
gjennomføres. Godkjent 29.04.2015.

278/5

Eggemoen LNF* Nei *Det er også markert et vurderin gsområde for framtidig
uttak i kommuneplanen. Innspill til kommuneplan.

Eggemoen,
nasjonalt
viktig

93/1
92/2
m.fl.

Lamyra/Moesmyra Masseuttak Nei 3/3
Avslutta grustak
Trygstad Boligområde,

idrettsanlegg
og LNF

Ja Idrettsanlegg til NUIL, bygges terasseblokker. 38/114
38/187
m.fl.

Busund LNF Nei 42/11
42/18

Somma Boligområde Nei Ikke realisert. 275/4
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SA MM EN DRAG

Østlandske Miljødeponier AS (tiltakshaver) har inngått intensjonsavtaler med to grunneiere for et område på
til sammen ca. 260 daa for utlegging av rene jordmasser på deler av gnr./bnr. 55/7 (Veshall)1 og 54/2 (Ve2) på
Heradsbygda i Ringerike kommune3. Med en god arrondering og tilstrekkelig avstand til Songa (ca. 130 m) vil
det kunne fylles opp med ca. 3,7 millioner m3 (faste innbygde masser). Antatt driftstid ca. 10 år, men dette vil
avhenge av tilgang på masser. Områ det ligger nær inntil E7 og direkte avkjøring fra E7 vil bli vurdert. I dag er
det tilkomst til området via en kort strekning på lokalvei og landbruksvei.

Oppfyllingsområdet er ikke regulert og grenser heller ikke til regulerte områder. Området er avsatt t il LNF -
område i kommuneplanen. Adkomsten til oppfyllingsområdet vil grense til reguleringsplan for «Rv 7 Ramsrud -
Kjeldsbergsvingene». Hele oppfyllingsområdet skal etter avsluttet oppfylling tilbakeføres til landbruksareal
(LNF - område).

Oppfyllingsområdet ligger hovedsakelig innenfor et område med medium risikonivå for kvikkleire (Id 866
Veksthallplassen4 i NVEs register over områder med kvikkleire). Det vil i forbindelse med planarbeid og
detaljprosjekteringen bli utført nødvendige grunnundersøkelser for kartlegging av grunnforholdene med tanke
på geotekniske egenskaper, kvikkleire og stabilitetsforhold.

Oppfyllingen forutsettes skje iht. tillatelser etter plan - og bygningsloven. I henhold til lokale retningslinjer for
Ringerike kommune vedtatt i formannskapsmøte 16.9.2014 er det krav om reguleringsplan for oppfyllinger i
LNF - områder som er større enn 10 000 m3.

Omfanget av oppfyllingen er så vidt omfattende, og de stedlige rammebetingelsene (bl.a. nærmiljø og
vassdragsnærhet, jf. forurensningsforskriftens § 4) gjør at det trolig også vil bli krav om planprogram og
konsekvensutredning (KU). Krav om KU er også sannsynlig basert på at et forslag om detaljregulering av
området for oppfylling vil være i strid med LNF - formålet i kommuneplanens arealdel. Selv om etterbruken også
er LNF, så vil deponifasen trolig ikke kunne vurderes som det.

I forbindelse med en ev. detaljregulering for oppfyllingen tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn beskrives
og vurderes nærmere. Dette innebærer at planen skal utredes i hen hold til naturmangfoldlovens kapittel II, §§
8- 12. I tillegg vil bl.a. også konsekvenser for nærmiljø (og barn og unge), mulige ulemper pga. støy og støv
samt trafikale forhold bli utredet. Det er ingen registrerte kulturminner i området (kulturminnesok.no). Ved en
regulering må det etter kulturminneloven allikevel gjennomføres undersøkelser mht. automatisk fredete
kulturminner.

Det kan også bli krav om tillatelse etter forurensningsloven selv om det kun skal deponeres rene, mineralske
og naturlige masser (stein og jord).

Gjennom reguleringsbestemmelser og vilkår i en tillatelse etter forurensningsloven vil det bli gitt rammer for
oppfyllingen, både for fysisk utforming og kontroll og overvåking i driftsperioden og ev. også etter ferdig
oppfylling.

Det forutsettes at det før oppfyllingen starter, foreligger igangsettingstillatelse basert på godkjent
reguleringsplan, driftsplan og søknad om igangsettelse som dokumenterer ferdig prosjektert oppfylling. En
driftsplan vil bl.a. omfatte rutiner for massehåndtering, åpningstider og tillatte perioder for aktivitet i
oppfyllingsområdet, samt tidsrammer for gjennomføringen. Planen vil også gi mer detaljerte føringer for f.eks.
riggområder, skilting, adkomst, plassering av bom og også hvordan støy, luftforurensning, ov er flatevann og
partikler i avrenning og forurensning i grunn og vassdrag skal håndteres med beskrivelse av avbøtende tiltak
(jf. også ev. vilkår som vil følge av en tillatelse etter forurensningsloven).

1 Bruksnavn fra Seeiendom.no. Også omtalt som Veksal.
2 Bruksnavn fra Seeeindom.no. Også omtalt som Ve skog.
3 Området er i Ringerike kommunes rapport for innmeldte massedeponier for Ringeriksbanen og E16 beskrevet som «Område 13 – Ramsrud/Sørumsmarka».
4 Navnsetting iht. NVEs kartverk (Skrednett nve.no). Navnet er en feilskriving av Veksalplassen?
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1.0 I N N LEDNIN G - BAKGRU N N
Det er i dag et stort behov for godkjente områder for oppfylling med rene , naturlige masser fra ulike bygge - og
anleggsprosjekter, både lokalt og i Stor - Oslo området. Dette skyldes stor anleggsaktivitet og sterk vekst både
i bolig - , næring s- og infrastrukturutbygging i og rundt hoveds tadsregionen. Lokalt vil også planlagt utbygging
av Ringeriksbanen og E16 medføre et stort behov for områder hvor det kan fylles rene masser.

Østlandske Miljødeponier AS (tiltakshaver) har inngått intensjonsavtaler med to grunneiere for et område på
ca. 260 daa for utlegging av rene jordmasser på deler av gnr./bnr. 55 / 7 og 54/2 på Heradsbygda i Ringerike
kommune (jf. figur 1 ) .

Tiltakshaver og grunneierne anser at området egner seg godt for mottak av ren e , naturlige masser . Det er
godt skjermet mot omkringliggende områder med bebyggelse, ligger nær hovedveier (Rv 7 og E16) og med
relativt få berørte naboer (ingen direkte til oppfyllingsområdet) .

Hensikten med denne prosjektbeskrivelsen er å gi kommunen et grunnlag for å vurdere om det er riktig å gå
videre med tiltaket i en planprosess, ev. hva som kreves av tilleggsinformasjon i form av
vurderinger/undersøkelser.

Figur 1 Området for planlagt oppfylling på deler av gnr./bnr. 55/7 og 54/2 sørvest for Heradsbygda sentrum, Rv7 og
Bergensbanen – stipler linje viser omtrentlig avgrensning. Beliggenheten er vist på oversiktskartet med rød stjerne.

Ca. 260 daa
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2.0 DAGEN S SI TU ASJON

2.1 Eiendomsforhold
Oppfyllingsområdet omfatter deler av gnr./bnr. 55 /7 (Ves hal l) og 54/2 (Ve skog ) på Heradsbygda i Ringerike
kommune (jf. figur 2 og figur 3 ). Endelig avgrensning av oppfyllingsområdet på de to eiendomme ne vil bli gjort
ifb. detalj prosjekteringen.

Figur 2 Eiendommen 55/7 (markert med gult) og omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet (stiplet)

Figur 3 Eiendommen 54/2 (markert med gult) og omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet (stiplet)

55/7

54/2

55/7

5 4/2
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2.2 Beliggenhet og adkomst
O mrådet ligger like på Heradsbygda, rett sør - sørvest for Rv 7 og Bergensbanen (jf. figur 1 ). Avstanden til E16
fra rundkjøring en nærmere Hønefoss er ca. 1,2 km. Avstanden til bebyggelsen på Veksal, Ramsrud og
Heradsbygda fra selve deponiområdet vil være fra 200 m til 300 m på det nærmeste. Avkjøring fra Rv7 er
planlagt ved Ramsrud undergang via Fv 173 Sætraveien . Rett etter avkjø ringen følges Tryms vei (kommunal
veg) et kort stykke fram til Ramsrud undergang, der videre adkomst er på landbruksveien på sørsiden av Rv
7. Eiendommen 55/7 har bruksrett til veien.

2.3 P lanstatus og rammer
Oppfyllingsområdet er ikke regulert og grenser ikke til regulerte områder (jf. figur 4 ) . Området er avsatt til LNF -
område i kommuneplanen. Adkomsten til oppfyllingsområdet vil grense til reguleringsplan for « Rv 7 Ramsrud -
Kjeldsbergsvingene» (planid.: 29 4- 01) . Hele oppfyllingsområdet skal etter avsluttet oppfylling med rene
masser, tilbakeføres til landbruksareal.

Figur 4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel (kart.ringerike.kommune.no) med omtrentlig avgrensning av
oppfyllingsom rådet (stiplet)
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2.4 Status i kommunens rapport – «Massedeponier – Ringeriksbanen
og E16»)

Oppfyllingsområdet, dvs. en del av det er beskrevet i kommunen rapport vedr. innmeldte massedeponier for
Ringeriksbanen og E16. I rapporten er området omtalt som «Område 13 – Ramsrud/Sørumsmarka.

2.5 Kort beskrivelse av området
Området ligger på østsiden av elva Sogna (også omtalt som Sokna), og er en del av et større område med
hovedsakelig skogbevokste ravinedaler og dyrka mark på begge sider av elva. Mot sør, vest og nord vest
grenser området mot skog (avstanden til Sogna i vest vil bli ca. 130 m) . Mot øst er det dyrkamark opp til Rv 7.
O mrådet er i dag delvis skog bevokst og uthogdhogstfelt .

Figur 5 Vest - nordvestre del av oppfyllingsområdet på gnr./bnr. 55/7 – sett mot sørvest. Skogen innenfor oppfyllingsområdet
er i all hovedsak hogd.

55/4 og 55/5

55/7
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Figur 6 Den sentrale delen av oppfyllingsområdet på gnr./bnr. 55/7 – sett mot sør - sørvest. Skogen innenfor
oppfyllingsområdet er i all hovedsak hogd.

Figur 7 Sør- sørøstre del av oppfyllingsområdet på gnr./bnr. 55/7 og eiendomsgrensen mot 54/2 – sett mot sør. Skogen
innenfor oppfyllingsområdet er i all hovedsak hogd på 55/7, mens den ikke er hogd på 54/2.

55/4 og 55/5

55/7

55/7

54/2
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Figur 8 Sør- sørøstre del av oppfyllingsområdet på gnr./bnr. 55/7 og eiendomsgrensen mot 54/2 – sett mot nordøst. Skogen
innenfor oppfyllingsområdet er i all hovedsak hogd på 55/7, mens den ikke er hogd på 54/2. Eiendommen 54 /7 ligger
utenfor oppfyllingsområdet.

I nord, opp mot Rv 7 vil oppfyllingen avsluttes mot eksisterende terreng på ca. kote 135 - 140. Skråningsfoten
ned mot Sogna vill bli liggende på ca. kote 85.

Vegetasjonen i ravinene varierer mellom tett, plantet gransk og med innslag av bjørk og åpne hogstområde r til
mer åpen beitemark med spredte trær.

Det er tiltakshavers intensjon at tiltaket skal utføres på en måte som harmonerer godt med det omkringliggende
jordbrukslandskapet.

Området er avsatt til LNF - område i kommuneplanen. Hele oppfyllingsområdet skal etter avsluttet oppfylling
med rene masser, tilbakeføres til landbruksareal.

2.6 Grunnforhold
Oppfyllingsområdet er lokalisert på tykk hav avsetning (jf. figur 9 ) . Ty pisk forekomst av ravinedal er i områder
med store leiravsetninger . Oppfyllingso mrådet ligger hovedsakelig innenfor et område med medium risikonivå
for kvikkleire ( Id 866 Veksthallplassen i NVEs register over områder med kvikkleire) . Det vil i forbindelse med
planarbeid og detalj prosjekteringen bli utført nødvendige grunnundersøkelser for kartlegging av
grunnforholdene med tanke på geotekniske egenskaper , kvikkleire og stabilitetsforhold . Marin grense ligger
på vestsiden av Oppenåsen på ca. kote 1 95 .

55/7

54/27

54/2
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Fi gur 9 Løsmasseforhold – kvartærgeologisk kart ( geo. ngu.no) med omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet (stiplet)
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Figur 10 Kvikkleire – faregrad – Sone 866 Veksthallplassen (nve.no) med omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet
(stiplet)

Figur 11 Sone 866 Veksthallplassen slik den er registrert i Skrednett ( nve.no)
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2.7 Naturtyper og biomangfold
Naturbasen
Ingen registrerte lokaliteter i Naturbasen blir direkte berørt. Mot nordvest vil oppfyllingsområdet grense mot
lokalitet BN00007360 Veksal. Lokaliteten er verdivurdert som «Svært viktig» og er ett av svært få, lite påvirkete
ravineskogsområder (gammel barskog) på marine avsetninger som er kjent i Norge. Rødlistede sopp - og
lavarter. Forslag til skjøtsel og hensyn er angitt med «Unngå flatehogst i området ». En oppfylling på sør -
sørøstsiden av denne lokaliteten vil ikke påvirke den i vesentlig grad.

Figur 12 Registreringer i Naturbase (kart.na turbase.no) med omtrentlig avgrensning av oppfyllingsområdet (stiplet)

Vest for fyllingsfoten i en avstand av ca. 130 m er Sognas elveløp (mellom Sognevatnet og Tyrifjorden) vist
som en lokalitet for elvemusling. Lokalitet en er med i elvemuslingbasen som sammenstiller alle
elvemuslinglokaliteter i Norge. Arte n er av særlig stor forvaltningsinteresse . Sogna er ett av ni vassdrag i
Ringerike kommune som er med i denne databasen. Fra å være en art i kraftig nedgang og i fare for å dø ut
har elvemuslingen nå tatt seg opp igjen i Sogna i de siste 15 - 20 årene (2009). Arten har reetablert på hele den
6,5 km lange strekningen mellom Heggen og Veksalplassen som er undersøkt i sammenheng med utbygging
av ny Rv7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Trusler som er angitt i databasen (faktaark) er lite
vertsfisk (ørret), avrenning fra jordbruk, sur nedbør, høy turbiditet (stor transport av finpartikulært materiale),
flommer og veiutbygging (Rv 7). Selv om det skal fylles opp med rene masser vil oppfylling som planl agt ,
kunne føre til forurensning i form av økt avrenning av finstoff , dersom det ikke gjennomføres tiltak.

I forbindelse med en ev. detaljregulering for oppfyllingen tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn beskrives
og vurderes nærmere ( jf. plan - og bygningsloven § 1 -1) . Dette innebærer at planen skal utredes i henhold til
naturmangfoldlovens kapittel II, §§ 8 - 12 .

Ravinedal

BN00007360 Veksal - Gammel barskog

Id: observations/n ina - fm/embasen/6050003 . Sogna.
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Oppfyllingsområdet består, som tidligere nevnt, hovedsakelig av mindre ravinedaler ned mot Sogna.
Ravinedaler er dannet som følge vannerosj on i løsmasser. R avinedaler er/var typisk for områder med store
leiravsetninger, først og fremst på Østlandet og i Trøndelag. Naturtypen «Ravinedal» ble vurdert som sårbar
av Miljødirektoratet i rødlistevurderingen av naturtyper i 2011 . I figur 12 er det vist et bekkesystem i bunnen av
ravinene som drenerer mot Sogna. I Vann - nett (vann - nett.no) er flere av sidebekkene til Sogna registrert
sammen som en del av forekomsten 012 - 2460 - R Sogna nedre bekkefelt (EU - ID:NO012 - 2460 - R) . I følge
opplysninger fra grunneierne er det imidlertid ikke årsikker vannføring i bekkene innenfor o ppfyllings området.

True de og rødlistede arter
Det er ikke registrert truede eller rødlistede arter i planområdet (n aturbase.no) innenfor utfyllingsområdet.
E lvemusling ( Margaritifera margaritifera ) er som nevnt over beskrevet i Sogna.

Vernede vassdrag
Sogna (Sokna) ble vernet mot kraftutbygging i 1993, som resultat av Verneplan for vassdrag IV.

2.8 Kulturminner
Det er ingen regist rerte kulturminner i området ( kulturminnesok.no ) . Ved en regulering må det etter
kulturminneloven gjennomføres undersøkelser mht. automatisk fredete kulturminner (jf. kml § 9.
Undersøkelsesplikt m.v.)

2.9 Nærmiljø
Ved avkjøringen til oppfyllingsområdet ligger det på sørsiden av Rv 7 nærmest krysset ved planlagt avkjøring
ved Ramsrud undergang, boliger langs Sætraveien og Ramsrudveien . På nordsiden av Rv 7 og Bergens banen
ligger det boliger til Munins vei og Tryms vei. Beliggenheten av disse områdene er vist i figur 13 .
Nærmiljøfunksjoner slik som skoler, barnehager og butikker ligger på nordsiden av Rv 7 og nås via Ramsrud
undergang. Som vist i figur 4 , er d et regulert et område for lek rett øst for boligene på Ramsrud (vist med grønn
skravur i figur 13 ).

Nede ved Sogna ligger småbruket Veksalplassen (nå fritidseiendom). Eiendommen har adkomst fra Tryms
vei/ Ramsrud undergang via den samme jordbruks - /skogsbilveien som oppfyllingsområdet. Den samme veien
brukes også noe av turgåere for adkomst til Sogna. I tillegg til denne veien er det adkomst til Sogna via en
skogsbilvei som går ut fra Ramsrudveien og en fra Sætraveien noe lengre vest.
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Figur 13 Boligområder nær oppfyllingsområdet. Stiplet rød strek viser adkomstveien fra Rv 7.

2.10 Trafikale forhold
Oppfyllingsområdet vil få avkjøring fra Rv 7 (Soknedalsveien) ved Ramsrud der det i dag er skiltet avkjøring til
Sandaker via Fv 173 Sætraveien (tidl. Rv 7). Rett etter avkjøringen fra Rv 7 følges Tryms vei (kommunal vei)
fra til Ramsrud undergang og videre på landbruksvei (som går ender ved Vekslaplassen) parallelt med Rv 7
fram til oppfyllingsområdet. Landbruksveien oppgraderes med møtelomme(r) og for å tåle nødvendig
akseltrykk.

ÅDT på denne delen av Rv 7 er 5500 med andel av lange kjøretøyer på 14 % (tall for 2014 fra NVDB 123).
Fartsgrensen på Rv 7 er 80 km/t og på Fv 173 Sætraveien er det 60 km/t. På Tryms vei er fartsgre n sen 30
km/t. Det er gangvei på høyre side (sørsiden) av Tryms vei fra m mot Ramsrud undergang. På venstre side er
det en liten pendlerparkering mot bussholdeplassen . I NVDB 123 er det ikke registrert ulykker i det aktuelle
området.

Fra øst er det venstre avkjøringsfelt i krysset og det er skiltet forbikjøring forbudt på hele strekningen forbi
Ramsrud . Det er i tillegg dobbel gul sperrelinje.

Det er bussholdeplasser på Rv 7 med tilknytning til G/S - vei på begge side r av krysset.

Område regulert
til anlegg for lek

Adkomstvei
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Figur 14 Rv 7. Oversikt mot vest – avkjøring til Sandaker (Fv 173).

Figur 15 Fv 173. Oversikt mot øst. Utkjøring til Rv 7 mot venstre. Tryms vei rett fra mot Ramsrud undergang (bak blå bil
på pendlerparkering). G/S - vei på høyre side av Fv 173 og Tryms vei.

google street view

google street view
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3.0 BESKRIVELSE AV TILTAKET

3.1 Avtaleforhold og driftsperiode
Det foreligger avtale mellom grunneier e og tiltakshaver (Østlandske Miljødeponier AS) om å utnytte området
for oppfylling med r ene , naturlige jord - og steinmasser.

Det er anslått at det vil ta ca. 10 år før området er ferdig oppfylt, men dette vil bli avklart nærmere i løpet av
detaljprosjekteringen/planprosessen. Oppfyllingshastigheten vil bl.a. være avhengig av tilgangen på mass er,
samtidig som den kan bli regulert som følge av tillatte driftstider. I utgangspunktet er det tenkt at mottaket vil
være åpent mandag - torsdag kl. 7 - 19. Ev. intensiv oppfylling over en kortere periode dersom det er sterke
samfunnsinteresser som taler for det , må vurderes opp mot miljøbelastningen ved en mindre intensiv
oppfylling, som vil resultere i at tiltaket er i drift over en lengre periode.

3.2 Adkomstforhold
Det er foran beskrevet adkomst via eksisterende kryss Rv 7 og Fv 173. Dersom det er mulig mht. tillatelse fra
veimyndighetene vil andre adkomstmuligheter bli vurdert for å redusere tungtrafikk på lokalveinettet ved
Ramsrud.

Rett på nordsiden av oppfyllingsområdet, mot Rv 7, vil det bli etablert et riggområde med vekt og
«kontorbrakke». Utenom motta kets åpningstider vil adkomsten til selve oppfyllingsområdet være stengt med
låst bom.

3.3 Fysisk utforming, oppbygging - drift og avslutning
Beliggenhet og ca. avgrensning av oppfyllingsområdet er vist i tidligere figurer i rapporten. Det er foretatt en
oppmål ing og gjort beregninger for et område på ca. 260 daa som vist i vedlegg 1 . Slik det er vist der, er det
plass til ca. 3,7 millioner m3 (faste innbygde masser). Skråningen ned m ot Sogna er vist med 30 grader , og
fot en av skråningen stopper ca. 130 m fra el vekanten. Endelig utforming og avstand elva vil bli vurdert
nærmere i detalj prosjekteringen/planprosessen. Faktorer som vil spille inn er f.eks. områdestabilitet dersom
det påvises kvikkleire og lokal stabilitet av skråningsfront. Avstand til Sogna må minimum være 100 m, men
130 m er foreløpig valg for å kunne få plass til sedimenteringsbasseng/biofilter dersom det vurderes å være
behov for det. Oppfyllingen vil ta hensyn til en høyspentledning som krysser området på fram til Ringerike
transformatorstas jon. Oppfyllingen vil skje lagvis i floer på 4 - 5 m. Detaljprosjekteringen vil avklare og beskrive
dette nærmere.

Det skal kun fylles inn med rene jord - og steinmasser (ref. vedlegg 1 til kap. 2 i forurensningsforskriften). Det
vil bli stilt krav til levera ndører at jordmassene skal tilfredsstille vedlegg 1 , og også at de skal være fri for frø
og planterester fra svartelistede plantearter (ref. Artsdatabanken - Fremmede arter i Norge - med norsk
svarteliste 2012). Utførende entreprenør vil i tillegg gjennomføre egenkontroll ved bruk av håndholdt «XRF -
pistol» for tungmetaller og visuell/lukt kontroll for organiske miljøgifter. Ved mistanke om at massene ikke er
rene vil det bli gjennomført kontroll ved prøvetaking av massene for innsending til laboratorium for analyse.
Dersom det ikke foreligger dokumentasjon for at massene er rene, eller de ved kontroll viser seg å være
forurenset, vil de bli avvist.

Oppfyllingen skal gjennomføres på en måte som harmonerer godt med det omkringliggende
jordbrukslandskapet og ev. krav fra landbrukskontor et og andre myndigheter. O vervann shåndtering mht. å
hindre erosjon, vil bli ivaretatt både i anleggsfasen og for den ferdige oppfyllingen.
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Dersom det er mulig å utvide området i n ord øst opp til ca. kote 123 vil det bli plass til s tørre mengder masser,
og fallet vil bli riktig vei. Nå ligger det laveste punktet her på kote 110.

Etter at oppfyllingen er avsluttet vil området bli tilbakeført til NLF.

3.4 Tillatelser
Oppfyllingen forutsettes skje iht. tillatelser etter plan - og bygningsl oven. I henhold til lokale retningslinjer for
Ringerike kommune vedtatt i formannskapsmøte 16.9.2014 er det krav om reguleringsplan for oppfyllinger i
LNF - områder som er større enn 10 000 m3.

Omfanget av oppfyllingen er så vidt omfattende , og de stedlige rammebetingelsene (bl. a . nærmil j ø og
vassdragsnærhet , jf. forurensningsforskriftens § 4) gjør at det trolig også vil bli krav om planprogram og
konsekvensutredning (KU). Krav om KU er også sannsynlig basert på at et forslag om detalj regulering av
området for oppfylling vil være i strid med LNF - formålet i kommuneplanens areald el. Selv om etterbruken også
er LNF , så vil deponifasen trolig ikke kunne vurderes som det.

Det kan også bli krav om tillatelse etter forurensningsloven selv om det kun skal deponeres r ene , mineralske
og naturlige masser (stein og jord) .

Gjennom reguleringsbestemmelser og vilkår i en tillatelse etter forurensningsloven vil det bli gitt rammer for
oppfyllingen, både for fysisk utforming og kontroll og overvåking i driftsperioden og ev. også etter ferdig
oppfylling.

Det forutsettes at det før oppfyllingen starter, foreligger igangsettingstillatelse basert på godkjent
reguleringsplan, driftsplan og søknad om igangsettelse som dokumenterer ferdig prosjektert oppfylling .

En d riftsplan vil b l.a. omfatte rutiner for massehåndtering, åpningstider og tillatte perioder for aktivitet i
oppfyllingsområdet , samt tidsrammer for gjennomføringen. Planen vil også gi mer detaljerte føringer for f.eks.
riggområder, skilting, adkomst, plassering av bom og også hvordan støy, luftforurensning, over flatevann og
partikler i avrenning og forurensning i grunn og vassdrag skal håndteres med beskrivelse av avbøtende tiltak
(jf. også ev. vilkår som vil følge av en tillatelse etter forurensningsloven).

3.5 Virkninger a v tiltaket – konsekvenser og avbøtende tiltak m.m.
Det forutsettes som nevnt over at det skal utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning. Innhold og
rammer for konsekvensutredningen følger på overordnet nivå av en egen forskrift, og for det enkelte tiltak/plan
så vil det bli fastsatt et eget planprogram som gir rammer for planbeskrivelse med konsekvensutredning.

U tredningste ma e r som normalt vil inngå i en konsekvensutredning er :

• Landskapspåvirkning
• Naturforhold – naturmiljø og biomangfold
• Landbruk (jord - og skogbruk)
• Kulturminner
• Forurensning – utslipp til vann og luft (inkl. støy).
• Nærmiljø med trafikkforhold (inkl. trafikksikkerhet)
• Friluftsliv
• Naturfarer - skred og flom
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F or reguleringsplan kreves også en egen ROS - analyse . ROS - analysen vil på et overordnet nivå også gi
føringer for hvilke temaer som må utredes nærmere i konsekvensutredningen og hvilke avbøtende tiltak som
er aktuelle.

3.6 Informasjonsmøte
I forbindelse med varsel om oppstart av planprosess og høring av planprogram vil det bli avholdt et
informasjonsmøte og tiltaket etter nærmere avtale med kommunen.
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4.0 REFERAN SER

Lovdata - https://lovdata.no/dokument - lover og forskrifter

Miljødirektoratet: Naturbase, naturtyper m.m. - http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester - og -
verktoy/Database/Naturbase/

NGU: Løsmassekart - http://www.ngu.no/emne/kvart%C3%A6rgeologiske - kart - l%C3%B8smassekart

NGU: Skredfare (kvikk leire) - http://www.nve.no/no/Flom - og - skred/Farekartlegging/Kvikkleirekart/Akershus/

Riksantikvaren: Kulturminnesøk - kulturminnesok.no

Ringerike kommune: Kommuneplanens arealdel - http://kart.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune: Massedeponier – Ringeriksbanen og E16 (Foreløpig rapport 6.9.2016).

Statens vegvesen: NVDB123 – versjon 4.1.42

Vann - nett: http://vann - nett.no/saksbehandler/
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5.0 VEDLEGG
1. Oppfylling Heradsbygda – plan, lengdeprofil og snitt
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Golder Associates AS
Ilebergveien 3 , 301 1 Drammen, Norway

Tlf . : 32850771 post@golder.no www.golder.com

Org. nr. 988 237 612



Fra: Olsen Ivar [OLSIVA@banenor.no] 

Til: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Sørgaard Knut [Knut.Sorgaard@banenor.no]; Mathilde Høglund [Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no]; Bjørke Marit Killingrød 

[Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no]; Karlsson Børje [Borje.Karlsson@banenor.no] 

Sendt: 07.07.2017 15:25:03 

Emne: SV: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 

Vedlegg: image001.png 

Hei Ole Einar 
Igjenfylling av disse ravinene ligger hovedsakelig utenfor området som er direkte berørt av vår utbygging. Vi er muligens litt inne i samme området nærmest 
eksisterende rundkjøring. Igjenfylling av ravinene vil ikke påvirke negativt for vårt prosjekt forutsatt at dette ikke skal pågå i samme periode som våre 
byggearbeider. Vi forventer da at kommunen sjekker ut hva slik igjenfylling vil bety mht eventuelle geotekniske tiltak med tanke på den tilførte vekta 
terrenget belastes med. Ellers har vi ingen kommentar til dette. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Ivar Olsen 
Konstituert Prosjektsjef Styggdalen – Hønefoss 
 

 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16,  
Utbyggingsdivisjonen 
Mobil: +47 977 67 866 
E-post: ivar.olsen@banenor.no 
 
  
Besøksadresse: Malmskriverveien 18, Sandvika 
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 / banenor.no 

 
http://www.banenor.no/RingeriksbanenE16 
 



 
 
 

Fra: Bjørke Marit Killingrød  
Sendt: 6. juli 2017 13:53 
Til: Karlsson Børje; Olsen Ivar 
Kopi: Sørgaard Knut; Mathilde Høglund; Ole Einar Gulbrandsen 
Emne: SV: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 

 
Hei 
Jeg har fått denne henvendelsen fra Ole Einar. 
Han ønsker et kort svar fra FRE16 om vår holdning til dette massedeponiet, helst før oppstart av reguleringsplanen skal behandles politisk. 
Greier en av dere å svar ut Ole Einar før ferien? Hvis ikke hadde det vært fin om vi kan svare rett etter ferien. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Marit Killingrød Bjørke 
Arealplanlegger 
 
Bane NOR  
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 
Mobil: 959 27 896  
E-post: bjorkm@banenor.no 
 
Besøksadresse: Malmskriverveien 18, Sandvika  
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar  
Sentralbord: 05280 / banenor.no 
 

Fra: Ole Einar Gulbrandsen [mailto:Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 6. juli 2017 12:08 
Til: Bjørke Marit Killingrød 
Kopi: Sørgaard Knut; Karlsson Børje; Mathilde Høglund 
Emne: VS: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 

 
Hei. 



Det er ønske om oppstart av regulering av massedeponi i tilknytning til området rundt Ve-krysset (se vedlegg). Denne saken skal til politisk behandling rett 
etter ferien. Vi ber om en uttalelse til dette siden den ligger innenfor planavgrensningen til FRE16. Dere vil få oversendt varsel om oppstart om dette blir 
vedtatt slik at dere kan ha en uttalelse ifb dette også, men det ville vært en fordel om politikerne var klar over Bane Nor sitt synspunkt før de skal behandle 
omstart. 
  
Det bes om at Mathilde står som mottaker av svaret i tillegg til kontaktperson pga ferieavvikling 
  
  
Hilsen 
  
Siv.Ing/Msc 
Ole Einar Gulbrandsen 
  
Arealplanlegger og kontaktperson Ringeriksbanen og E16 
MOA,ABY, Regionalt plankontor 
Ringerike kommune 
ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  
M 94 15 90 25 
  
  
  
  
  

Fra: Mathilde Høglund  
Sendt: 28. juni 2017 15:55 
Til: Ole Einar Gulbrandsen 
Emne: VS: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 
  
  
  

Fra: Andersen, Rolf [mailto:Rolf.Andersen@golder.no]  
Sendt: 27. juni 2017 12:24 
Til: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 



Kopi: Jan Dalebråten <jan@omd.as>; Grethe Tollefsen <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; Anne Bang Lyngdal <Anne.Bang@usn.no>; Bang. Nils 
Christian <nc-b@online.no>; ottar.torstensrud@gmail.com; Arne Torstensrud (arntor@office-center.no) <arntor@office-center.no> 
Emne: RE: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Veksal med flere 
  
Hei! 
Bare en liten oppfølging før sommerferien som nærmere seg, slik at det ikke er noe som glipper mht. behov for leveranser fra oss og skrivefristen for saken 
til politikerne. 
Utvidelsen av området er ikke vist/beskrevet i prosjektbeskrivelsen, men er begrunnet i to hensyn: 
1. En bedre adkomst – enten på strekningen mellom Ramsrud og Ve rundkjøring eller ved Ve rundkjøring ifb. ev. flytting av denne østover. 
2. Inkludering av en del av eiendommen 54/27 til terrengoppfyllingen for å få en bedre totalarrondering av området når det skal tilbakeføres til 
dyrka/dyrkbar mark etter avsluttet oppfylling. 
  
Det er viktig at det framkommer klart at området som er vist ikke er det samme som det området som planlegges for terrengoppfylling. Innenfor 
planområdet vil det være arealformål som adkomst, hensynssoner, rigg/adm., sedimentasjonsdam(mer) m.m. 
  
Om ønskelig kan vi selvfølgelig stille til et møte med politikerne for å orientere dem nærmere om tiltaket. 
  
Mvh 
Rolf 
  
  

From: Andersen, Rolf  
Sent: 21. juni 2017 12:26 
To: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 
Cc: Jan Dalebråten <jan@omd.as> 
Subject: SV: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere 
  
Hei, kan lage en skisse til innhold. 

Men det meste ligger jo allerede i prosjektbeskrivelsen. Den holder vel for politikerne til å ta stilling til saken? 
  

Hvis det ikke holder, når må du ha det? 
Kan du ev. gi noen punkter du ønsker vi skal supplere med? 

  



  
Mvh 
Rolf  
  
  
Sendt fra min Samsung-enhet 
 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no>  

Dato: 21.06.2017 09:47 (GMT+01:00)  

Til: "Andersen, Rolf" <Rolf.Andersen@golder.no>  

Ko: "Saevold, Harald" <harald.saevold@golder.no>  

Emne: SV: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere  

Hei, 
Pdf fungerer fint nå. 
  
Det jeg trenger av tekst er et forslag til innhold i planprogram slik at det er mulig for politikerne å se hvordan planen kan gå videre og ta en god beslutning i 
saken. 
  
Mathilde 
  

Fra: Andersen, Rolf [mailto:Rolf.Andersen@golder.no]  
Sendt: 21. juni 2017 09:36 
Til: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Saevold, Harald <harald.saevold@golder.no> 
Emne: SV2: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere 
  

Hei! 

Her vises hele området samlet. Er det noe spesielt filformat dere trenger det på? Og ev. hvor mye tekst? 
Vennligst inkluder Harald i svaret. 

  
Mvh 



Rolf  
  
  
Sendt fra min Samsung-enhet 
 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Mathilde Høglund <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no>  

Dato: 15.06.2017 13:46 (GMT+01:00)  

Til: "Andersen, Rolf" <Rolf.Andersen@golder.no>  

Emne: SV: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere  

  
Hei,  
Dette var det ikke godt å lese så mye ut av. 
Det kommunen trenger er en helhetlig planavgrensning, hvor både deponi, tilførselsveier, buffersone osv er tatt med. Om man er usikker på størrelsen, kan 
det være lurt å ta med litt ekstra, og heller snevre avgrensningen inn på et senere tidspunkt.  
  
Med vennlig hilsen 
Mathilde Høglund 
  

Fra: Andersen, Rolf [mailto:Rolf.Andersen@golder.no]  
Sendt: 14. juni 2017 15:33 
Til: Anne Bang Lyngdal <Anne.Bang@usn.no>; jan@omd.as; Arne Torstensrud (arntor@office-center.no) <arntor@office-center.no>; 
ottar.torstensrud@gmail.com; Bang. Nils Christian <nc-b@online.no>; Grethe Tollefsen <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; Mathilde Høglund 
<Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 
Emne: RE: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere 
  
Hei! 
Da har jeg fått klarsignal fra Anne, Jan og Ottar. 
Hører jeg ikke fra dere andre innen det tillater jeg meg å gå ut ifra at det er OK og utarbeider et kart iht. det. 
  
Mvh 



Rolf 
  
  

From: Andersen, Rolf  
Sent: 12. juni 2017 16:33 
To: Anne Bang Lyngdal <Anne.Bang@usn.no>; Andersen, Rolf <Rolf.Andersen@golder.no>; jan@omd.as; Arne Torstensrud (arntor@office-center.no) 
<arntor@office-center.no>; ottar.torstensrud@gmail.com; Bang. Nils Christian <nc-b@online.no>; Grethe Tollefsen 
<Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; 'Mathilde Høglund' <Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no> 
Subject: Reguleringsplanområdet for terrengoppfylling Ve og Ve(k)shall med flere 
  
Hei! 
Takk for møtet sist. Jeg har sett litt nærmere på hva som trolig vil være nødvendig varslingsområdet for å sikre nødvendig areal til utfylling og alternative 
adkomster (jf. vedlegg). 
Om det blir disse arealene til slutt gjenstår jo å se, men for varslet mener jeg det er dette som må tas med for å gi tilstrekkelig fleksibilitet. Før det varsles må 
selvfølgelig samtlige grunneiere forhåndsvarsles og kontakt knyttet til Statnett. 
Synspunkter? 
  
Mvh 
Rolf 
  

 
Rolf E. Andersen (Cand.scient. geoteknikk/kvartærgeologi) | seksjonsleder/senior prosjektleder, Principal | Golder Associates AS      
Ilebergveien 3, 3011 DRAMMEN  
T: 32 85 07 71 | M: 922 47 694 | E: rolf.andersen@golder.no | www.golder.com  
Work Safe, Home safe    
 
Denne e-post sendingen er fortrolig og kan inneholde beskyttet informasjon for den eksklusive bruk av den påregnede mottaker. All bruk, distribusjon og kopiering av denne sendingen for uvedkommende er 
strengt forbudt. Hvis du ikke er den påregnede mottaker, vær så snill å melde fra til senderen og slett alle kopier. Elektronisk media er mottakelig for uautorisert modifisering, forringelse og uforenlighet. Av den 
grunn kan man ikke stole på den elektroniske mediaversjonen av noe arbeid.               

 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.  
Anne Bang Lyngdal <Anne.Bang@usn.no>; Andersen, Rolf <Rolf.Andersen@golder.no>; jan@omd.as; Arne Torstensrud (arntor@office-center.no); 
ottar.torstensrud@gmail.com; Bang. Nils Christian <nc-b@online.no>; Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Eiliv Kornkveen 
<Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no>; Unni Suther <Unni.Suther@ringerike.kommune.no>; Lisa Grenlund Helgesson 
<Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no>; Roger Sørslett <Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no>; Jostein Nybråten 



<Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>; Kirsten Orebråten <Kirsten.Orebraten@ringerike.kommune.no>; Tollef Uppstad Buttingsrud 
<Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no>; Geir Sverre Svingheim <Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no>; Grethe Tollefsen 
<Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no> 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/285-25  Arkiv: PLN 376  

 

Sak: 44/17 

 

Saksprotokoll - 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern vedtas. 

Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

2. De deler av Kommunedelplan fro Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

  

3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Anders Braaten fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 1: 

«Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet». 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«pk.3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) tilleggsforslag og Strandes (H) forslag til nytt pkt. 3 

ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/285-24   Arkiv: PLN 376  

 

 

0605_376 Detaljregulering for Fisketjern - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan fro Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikersetervegen. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved Fisketjern. 

Det er lagt vekt på å trekke hyttetomtene bakover på hyllene i terrenget og hensynta lokale 

terrengforhold, for å minimere dagens landskapsbilde. Tomtene er i hovedsak i samsvar med 

avgrensningen i kommunedelplanen, men tomterekken mot Fisketjern strekker seg noe inn i 

100 m sonen. Dette for at tomter og veg skal ligge mest naturlig i terrenget, og minimere 

inngrep i landskapet. Hytter med oppstugu tillates ikke. Det tillates oppløft som ikke er høyere 

enn møne for inntil 1/3 av takflaten.  

 

Etter å ha vært på befaring i området ser Rådmannen at det er fornuftig å legge hyttetomtene 

der de er lagt, samt veg, for minst mulig terrenginngrep. Grunneier har ivaretatt myrområdet 

som ligger innenfor planområdet og sikret god grøntstruktur.  

   

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Områder som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men det er verdt å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 



- 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

Under høringsperioden kom Fylkesmannen i Buskerud med planfaglig anbefaling, om å trekke 

tomtene 21 og 23 ut av planen. Dette er de tomtene som har byggegrense innenfor 100-

metersbelte. Fylkesmannen argumenterer med at tomt 21 og 23 har kvaliteter som 

friluftsområde og kan være et potensielt utsiktspunkt som bør sikres for hele hyttefeltet. Dette 

bør ikke være kvalitet som kun to hytteeiere for fordel av. 

Etter å ha befart området og drøftet dette med tiltakshaver mener rådmannen at tomtene skal 

bli liggende til sluttbehandling. Rådmannen mener at tiltakshaver har gjort en solid jobb med å 

legge veier og tomter mest skånsomt i terrenget, dette for unngå minst mulig terrenginngrep.     

Det er flere tomter som kommer til å nyte god utsikt og at den kvaliteten til de to tomtene (21 

og 23) ikke vil overskygge de andre tomtene. 

 

I bestemmelsene er det lagt inn nytt punkt § 1.5 og § 3.1. Bestemmelser som er skrevet om og 

supplert er § 2.1 punkt 3, § 2.2 og § 2.3.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. Hvor denne ligger ved Fisketjern. 

 

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling.  Vår/ sommer 2015 

ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og saken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er 

planbeskrivelsene også utarbeidet separat.  

I ettertid er 5 årsgrensen for gyldighet på reguleringsplaner opphevet. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2.gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1.gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Nytt punkt § 1.5 i bestemmelsene. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.1 punkt 3. 



- 

 Supplering i bestemmelsene § 2.2 og § 2.3. 

 Nytt punkt § 3.1, i felles bestemmelsen. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 22.05.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 19.04.2017 

HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. Vi gjør oppmerksom 

på at kildesortering av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste framtid. Dette menes med at 

det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må planlegges imf ny hytter/hyttefelt. 

 Forslagstillers kommentar: Areal for containere ved avkjørsel fra hovedvegen ned i 

bygda er tilstrekkelig stor.  

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike brann- og redningstjenesten, 20.04.2017 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. Veger må være minst 4m brede på rettstrekk, 4,5m i svinger. 

Hellingen må være jevn på vegen. Hyttene bør ideelt ha en avstand på minimum 25m, dette 

reduserer sjansen for spredning av brann. 

 Forslagstillers kommentar: I de fleste tilfeller vil avstanden mellom hyttene være 

oppimot 25m eller mer. Dagens arealpolitikk tilsier at arealer som tas i bruk til 

bebyggelse skal utnyttes tettere – dette er også hensiktsmessig for vann og avløp. Disse 

forholdene må vurderes opp imot hverandre. Brannvann kan hentes fra Fisketjern. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, 25.04.2017 

Landbrukskontoret har ingen motforestilling mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

 

Mattilsynet, 09.05.20174 

Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og 

drikkevann. Det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende 

vannforsyningssystem til området før andre deler av planen iverksettes. Ny drikkevannsforskrift 

er vedtatt og er gjeldene fra 01.01.2017. Nye vannforsyningssystemer skal registreres før 

byggestart. Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles 

vannforsyningssystem til hele området.  

 Forslagstillers kommentar: Det vises til VA-plan og kommentar fra Sweco Norge AS 

v/Sæther, samt Ringerike kommunes forslag til revidert reguleringsbestemmelser for 



- 

vann og avløp som vurderes å være i samsvar med denne merknaden. Nytt regelverk ift 

registrering tas til etterretning, og en forutsetter at grunneier følger opp dette punktet 

videre. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, 12.05.2017 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot foreslått fritidsbebyggelse. Ønsker 

endringer i bestemmelsene for vann og avløp, foreslått ordlyd. Presiserer at plankartet til 

enhver tid vil være vedtatt plan. Presiserer også at foreslått bestemmelser ikke vil umuliggjøre 

etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt det kan søkes om dispensasjon 

 Forslagstillers kommentar: Merknaden vurderes i vedlagte notat fra Sweco Norge AS 

v7Odd Roar Sæther. Foreslåtte endringer med mindre justeringer er satt inn i 

bestemmelsene. Det er ikke gjennomført prøveboringer i områdene, men plassering av 

områder for vannforsyning og avløp er basert på befaringer og kjent 

grunnlagsinformasjon. Dette redegjøres for i notat fra Sweco. Felles ordlyd er benyttet 

for planene Vikersetra og Fisketjern.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Statens vegvesen, 16.05.2017 

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter 

innenfor planområdet før bygging av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 Ringmoen ved 

fylkesveg 172 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan 

hyttene få igangsettingstillatelse. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud 18.05.2017 

Tomtene nr. 21 og 23 er foreslått innenfor 100- metersbelte og ligger utenfor det arealet som 

er avsatt til byggeområde i vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella. Dette er også uheldig når 

de i tillegg blir liggende eksponer i landskapet, så mener fylkesmannen at det er uheldig at det 

legges til rette for nye hytter her. Fylkesmannen har derfor en planfaglig anbefaling om å ta 

disse to tomtene ut av planforslaget. Fylkesmannen har ingen merknader til plassering av de 

andre tomtene. Ber også om at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger opp 

forholdet til vannforekomster, resipient og miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen.  

Det er positivt at hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 

 Forslagstillers kommentar: Plassering av tomtene 21 og 23 er vurdert og funnet ok. Det 

er store arealer igjen til felles utnyttelse i området. Forholdet til forurensning og 

vannforvaltningsplanen kommenteres under merknaden fra Ringerike kommune, 

forurensningsmyndigheten, samt i notat fra Sweco Norge AS.  

 Rådmannens kommentar: Rådmannen stiller seg positivt til å la tomt 21 og 23 blir 

værende i planen. Dette bygger på tidligere befaring av planområdet, hvor det ble sett 

på plassering av tomtene samt hvor veinettet skulle gå. Dette er lagt mest mulig 

skånsomt i terrenget, for å unngå mest mulig inngrep i naturen. Det er verdt å merke 

seg at det er flere av tomtene som vil få god og fin utsikt. 



- 

 

Buskerud fylkeskommune 23.05.2017 

Det er tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet, uten at det er funnet noe. 

Det kjennes heller ikke til nyere tids kulturminner. Positivt 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I Kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

Kommunedelplanen for Ådalsfjella angir byggeforbud i en 100m sone fra vann og vassdrag i 

LNF- område, og 50m i byggeområder. Enkelte av hyttetomtene vil ligge innfor 100m sonen. 

Tomt 21 vil ha en byggegrense på 85m og tomt 23 vil ha en byggegrense på 97m fra 

Fisketjern. Rådmannen ser etter tidligere befaring i området at hyttetomtene mot vannet er lagt 

der det er mest naturlig i terrenget, for å unngå minst mulig inngrep i terrenget. Dette gjelder 

også veiene som befinner seg innenfor planområdet. Dette ser vi ved at myra er ivaretatt ved at 

veien er lagt rundt den, samt at veien er lagt mest skånsomt i terrenget.  

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Det ble meldt oppstart av planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter 

samt annonse i Ringblad den 31.05.2012, med høringsfrist 30.06.2012. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017 Bh. NR.22/17.  

 

 



- 

Økonomiske forhold 

 Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering   

Med bakgrunnen med de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser 

rådmannen at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 4 

år siden planen var så å si ferdig, men ble lagt på vent med bakgrunn til uavklart situasjon rundt 

krysset mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Dette er nå løst og arbeidet er i gang med å 

utbrede krysset ved Ringmoen.  

 

Rådmannen er positiv til utviklingen av fritidsbebyggelse ved Fisketjern på Vikerfjell. Dette 

gjenspeiler i kommentaren som har kommet inn i høringsperioden. 

Selv om at Fylkesmannen kommer med faglige råd om å ta ut tomt 21 og 23, vil rådmannen ta 

disse med videre til 2.gangsbehandlingen. Dette begrunnes med de planfaglige utredningene 

som er gjort i området, hvor det er lagt stor vekt på at veier og tomter er lagt mest skånsomt i 

terrenget for å unngå minst mulig terrenginngrep.    

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar fra ar plan & landskap as, datert  

 12.06.2017 

5. Høringsuttalelser 

 a. Buskerud fylkeskommune, Uttalelse kulturminner 

 b. Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering         

 for fritidsbebyggelse ved Fisketjern. PDF 

 c. Statens vegvesen, 17_51436-2Høring og offentlig ettersyn - Vikersetra og Fisketjern - gnr.       

  295 - bnr. 1 Viker Vikerfjell - Ringerike kommune - reguleringsplan.pdf 

 d. Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, Forurensningsmyndighetens                            

  høringsuttalelse til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern 

 e. Mattilsynet, Uttalelse høring og offentlig ettersyn - fritidsbebyggelse Fisketjern. DOCX 

 f.  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, Landbrukskontorets høringsuttalelse  

 til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern 

 g. Ringerike brann- og redningstjeneste, Meldingstekst.html 

 h. Hadeland og Ringerike avfallsselskap, Meldingstekst.html 



- 

6. Saksprotokoll - 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern 

7. 1 gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern 

8. Fisketjern snitt 

9. Fisketjern VA plan 

10. Oversiktskart snitt Fisketjern 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_3 76 Detaljregulering for Fisketjern hyttefelt

Utarbeidet av Ringerik e kommune/ konsulent, 27 .02.2017
Sist revidert 1 9 .06.2017

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 03.04.201 7 sak 22/ 17
Høring og offentlig ettersyn 08.04.2017 – 22.05.2017
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO, sak
Formannskapet DATO, sak
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak

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,
Frit idsbebyggelse, frittliggende, BFF
Om råde for drikkevannsforsyning, BVF
Avløpsanlegg, BAV

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg og parkering, SKV

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift,
Friluftsformål , LF

Hensynssoner,
Sikringssone, frisiktsone ved veg , H140_

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningsloven § 12 - 7.

§ 1 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Behandling av ubebygde arealer
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal så snart som mulig
bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes/ plantes.
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§ 1.2 Kulturminner
Dersom det under anleggs arbeid 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.

§ 1.3 Strømtilførsel
Framtidig ledningsnett for h øyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele - /tv -
/datakommunikasjon, samt vann - og avløpsledninger o.l. skal innenfor planområdet legges i
bakken.

§ 1.4 Terrenginngrep
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn. Alle inngrep skal
derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 1.5 Vann og avløp
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før
vannforsyning og bortle d ing av avløpsvann er sikret. VA - plan for hytteområde Fisketjern
hytteområde – Vikerfjell, 08.02. 2013 (SWECO 00 3 /2013) skal legges til grunn for
prosjektering av vann og avløpsledninger.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Frittliggende fritidsbebyggelse , BFF

1. Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnytting
Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt maks 170 kvm. Av dette kan
maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm brukes til parkering og maksimum
120 kvm brukes i hytte/fritidsbolig.

3. Byggehøyde
For tomter til frittliggende fritidsbebyggelse tillates gesimshøyde inntil 3,2 og mønehøyde
inntil 6,0 m. Alle høyder er i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader . Det tillates takoppløft
for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt
fargevirkning. Blanke metallplates tillates ikke som taktekking i området.

Hytter med oppstugu tillates ikke. Det tillates oppløft som ikke er høyere enn møne for inntil
1/3 av takflaten.

4. P unkt, p lassering av hytte
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor
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hyttas grunnmur. Min dre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og
parkeringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene gir
minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. Byggegrense mot større veger er
vist på plankartet .

5. Utforming
Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller
eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting og det landskap
og natur den inngår i.

Fasadene skal være av tjærede ell er jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og
kontrastfarger godkjennes ikke. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme
takform som hovedbygningen.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Hø yde på
grunnmur/ pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige 0,8 m.
Kjeller/ underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og
fylling. Fyllingen skal fortrinnsvis ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg mer
enn 3m fra yttervegg til fyllingsfot.

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt. Det kan settes opp enkle
skigarder nær hyttene, øvrige gjerder tillates ikke.

Det tillates bruk av aggregat som strømkilde. Aggregat skal innbygges og lydisoleres slik at
bruk ikke er til ulempe for omgivelsene.

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde.

6 Tomtedeling
Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller de r det er ønskelig med endringer i den
viste tomtedelingen, skal det være vedtatt tomtedelingsplan for et naturlig delområde før det
gis tillatelse til fradeling av enkelt tomter eller igangsetting av tiltak, jfr. PBL § 28 - 1 nr.3.

Ved fradeling av enkeltt omter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til
matrikkelloven § 33 foretas mindre justeringer av grensene.

§ 2.2 Område for drikkevannsforsyning, BVF
1. Forsyning
Det tillates innlagt vann i hyttene. Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/ fjell,
og etableres som felles anlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre nok og hygienisk
betryggende vann. Avsatte vannområder i plankartet skal brukes til uttakssted for
drikkevann. Vannforsyningen skal oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Plassering og
utføring av brønner må fortas av fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA - plan for
området (SWECO 00 3 /2013) .
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§ 2.3 Avløpsanlegg, område for rensing av avløpsvann , BAV
Alle utslipp fra private skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. For hytter med
innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til fellesanlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for
å sikre brukerinteresser og miljø. Avsatte avløpsområder i plankart et skal brukes til
utslippsted ( etterpolering) for renset avløpsvann. Som separat løsning kan det tillates
vannklosett ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal oppfylle
lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven o g plan - og bygningsloven. For
hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje via enkel filterkum og til en etterfølgende
utslippsgrøft tilrettelagt under terreng. Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av
fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA - plan for området (SWECO 003/2013).

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Veg og parkering , SKV

Veger innenfor området skal tåle 10 tonn akseltrykk.

1. Adkomstvei, privat
Hovedadkomstvegen til området er regulert med 9 m total bredde. Maksimal opparbeidet
vegbredde er 5 m inklusive skulder.

2. Adkomstvei, felles
Adkomstveger internt i byggeområdene er regulert med 8 m bredde. Tillatt opparbeidet
bredde er inntil 4,5 m inkl. skulder. Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner
til dem. Rett til adkomst sikres i skjøte eller festekontrakt. Ved bygging av vegene kan det
gjøres mindre justeringer i forhold til plankartet.

3. Parkering
Parkeringslommer til ny og eksisterende bebyggelse kan etableres på e gnede steder langs
adkomstvegen.

§ 4 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift

§ 4.1 Friluftsformål , LF

1. Bruk
Innenfor områder avsatt til friluftsformål tillates ikke snauhogging. Skogen kan forøvrig
driftes i tråd med naturlig skogbruk i området. Det tillates terrenginngrep dersom det er
naturlig for å tilrettelegge for ferdsel på ski eller til fots. Det kan legges ledningstraseer for
vann/avløp og kabler gjennom friluftsområdet.
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§ 5 Rekkefølgebestemmelser (10)

1. Krav til veger, vann - og avløpsordninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsanlegg skal tekniske planer
for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenget
tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt ka n etablere seg.

2. Krav før tillatelse til tiltak
Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomter skal:
- området med fritidsbebyggelse være sikret hygienisk betryggende og tilstrekkelig
vannforsyning.
- det foreligger en utslippstillatelse (kan baseres på delområder) gitt på grunnlag av en
helhetlig vann - og avløpsplan for hele planområdet med innarbeidede vannforsyningstiltak
basert på hydrogeologiske undersøkelser og vurderinger samt eventuelt resipientundersøkelse
og sårbarhetsanalyse for eksi sterende fritidsbebyggelse.

3. Krav til oppgradering av kryss, Ringmoen
Før utbygging kan finne sted i områdene for bebyggelse og anlegg skal følgende krav til
infrastruktur være oppfylt:

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor p lanområdet før
gjennomføring av bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 og
riksveg E16 Ringmoen er sikret.

§ 6 Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav)

§ 6.1 Situasjonsplan (1)
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som bl.a. viser plassering
av bebyggelsen med høydeangivelse, veg/ parkering og terrengbearbeiding.

§ 7 Hensynssoner

1. Sikringssone - frisikt , H140_
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankartet.
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.



0605_376 Detaljregulering for f ritidsbebyggelse Fisketjern
G nr 295 /1 , Ådal sfjella, Ringerike kommune, Februar 2017
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1 INNLEDNING

1 a) Bakgrunn for og hensikt med planarbeide ne
Planen e skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella.
Det er etterspørsel etter tomter i området og kommu n edelplanen har tilrettelagt for denne
muligheten. Det er to områder avsatt til ny fritidsbebyggelse i Vike rseterområdet. Det utarbeides to
separate plan er med tilhørende bestemmels er for Vikesetra og Fisketjern .

1 b) Profil
Ådalsfjella er et «familieområde» med godt tilbud av turterreng og langrennsløyper . Sammen med
kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet utgjør områ det attraktive arealer for
fritidsbebyggelse. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som allerede
er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder » med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Ved Viker setra finnes Vikerfjells eldste fritidsbebyggelse . I tillegg til at nyere
områ der er utbygd på 200 0 tallet. DNT har også en hytte i området, og det drives kafetilbud i området
i helger og feri er vinterstid. Økt bruk av området vil styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så
vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet , og i kommunen.

1 c ) Eiendomsforhold
Planområdet omfatter gnr 295 , bnr 1, hvor grunneier er Ola Viker .

1 d ) Tiltakshaver/ konsulent
Tilta kshaver for planen er grunneier Ola Viker .
Planen utarbeides av ar plan & landskap ved L andskaps arkitekt Anne Ribberud.
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2 PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON

2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdene ligger i Ringer ike kommune vest f or Sperillen ved Vikersetervegen. Planområdet ved
Fisketjern omfatter ca 93,5 daa. D et er ei eksisterende jakt/ fiskebu ved vannet. En eksisterende hytte
er lokali sert utenfor planområdet, det er ellers ikke fritidsbebyggelse like i nærhe ten. På eien dommen
totalt er det 124 etablerte fritidsboliger . Det er totalt 33 tomte r innenfor reguleringsplan for
Viker seter Hyttegrend, godkjent i 2001 . Det er ikke godkjente ubebygde tomter på eiendommen i dag.

2 b) Samferdsel og teknisk infrastrukt ur
Adkomst til områdene er fra Vikersetervegen . Vege n har god standard og krysset med fylkesvegen ble
rustet opp i forbindelse med reguleringsplan for Vikerseter Hyttegrend. Det er ikke strøm i området i
dag, og dermed også i all hovedsak hytter med lav st andard. Enkelte hytter i o mrådet har tatt i bruk
aggregat til strømforsyning.

2 c) Terrengforhold, landskap , vann og vassdrag og vegetasjon
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 590 - 68 0 moh. Nord for området stiger terrenget opp mot
høgfjellområdene i Ådalsfjella, med Gyranfisen som høyeste punkt med 1127 moh.

Området ved Fisketjern ligger på en sørvendt kolle i terrenget, og har utsikt både mot Gyranfisen og
fjellområdene mot nord og sørover mot Høgfjell. Lia nordøst for området er bratt og gir ryggdekning.

D et er spredt fjellskog, gran, furu og bjørkeskog i området .

I tillegg til Fisketjern er det en rekke mindre vannputter i området.

Flyfoto viser vegetasjonsstrukturen i området med åpne myrpartier(brune områder) og skogkledte
arealer.
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Flyfoto over området

2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv
Artsdatabanken viser en registrering av abbor og ørret i Fisketjern, ellers ingen regi stre ringer i
tilknytning til området . En registrering av storfugl, livskraftig , er vist oppe i lia et stykke øst for
området. Det er rekke registreringer av bl.a. ulvelav oppe på de mindre toppene i området, men i god
avstand fra hytteområdene.

Det e r ikke registreringer i området på Direktorat for Naturforvaltning sin naturbase.
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3 PLANSTATUS

O mrådene er i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. 06. 2011, vist som o mråde for ny fritids -
bebyggelse og LNF - område r . Området er tidligere uregulert.

P lanforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming innenfor
området.

Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen, det er justeringer ihht detaljert
vurdering av terrenget i området mot Fisketjern.

U tsnitt fra kommuned elplan for Ådalsfjella, vedtatt 30 . juni 2011.
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Kartutsnitt som viser vedtatte planer i området (blå farge) og stiplet blå linje viser avgrensning av
planene som nå sendes til behandling.

Fisketjern Vikersetra
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PLANPROSESS

Planarbeidet ble påbegynt høsten 2011. Området ble befart og tomtene stukket ut og innmålt.
Oppstartsmøte ble avholdt i april 2012, og varselbrev sendt ut i etterkant av dette.

Sweco bidrar med vur deringer av vann og avløp i planforslaget, og har laget et notat i forhold ti l
løsninger for dette området.

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den
uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende
regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest rikt ig å avvente
en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2015 ble det
endelig avklaringer i forhold til kryss - spørsmålet og saken ble sendt til forhåndsvurdering i Ringerike
kommune med adskilte plankart og bestemmelse r, men felles planbeskrivelse etter avtale med
kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er planbeskrivelsene også utarbeidet
separat.

4 a) Kunngjøring
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er
varslet ved brev datert 31. mai 2012, og annonse ble satt inn i Ring blad i juni 2012 . Kopi av
varslingsm ateriale og kunngjøringsannonse herfra er vedlagt. Vi har ikke utklipp fra avisen.

4 b ) Innkomne merknader til kunngjøringen
Det er innkommet merknader til kunngjøringen Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i Bus kerud
og Statens vegvesen .

Planforslaget er også basert på tilbakemeldinger fra Ringerike kommune, samt referat fra
oppstartsmøte.

Merknadene til p lanforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.
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5 PLANFORSLAGET

Planområdet omfatte r 93,5 daa .
Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12 - 5,1): Frittliggende fritidsbebyggelse B FF
Vannforsyning BVF
Områder for rensing av avløpsvann BAV

S amferdselsanlegg og tekn. i nfrastruktur ( PBL § 12 - 5,2): Veg og parkering , SKV

Landbruks - , natur - og friluftsområder, samt reindrift ( PBL § 12 - 5,5): Friluftsområde LF

Hensynssoner (PBL § 11 - 8, 12 - 6) ; Sikringssoner, Frisiktsone ved veg , H140_

5 a) Bebyggelse og anlegg

Frittliggende fritidsbebyggelse
I området ved Fisketjern er det totalt foreslått totalt 18 nye tomter . Det er lagt vekt på å trekke
hyttepla sseringen bakover på hyllene i terrenget og hensynta lokale terrengforhold og innbyrdes
plassering av ny bebyggelse. Terrengforholdene i områdene gjør at tomtene i svært liten grad vil
skygge for hverandre og at alle kan oppnå en god plassering med utsyn og gode solforhold.

Tomtene er i hoveds ak i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan for
Ådalsfjella, men den vestre rekka med tomter i området ved Fisketjern strekker tomtearealet noe inn i
100 m sona for tomtene15, 21 og 23 . På tomt 21 ligger tomtepunktet ca 10 m inn i 100 m s ona. Det er
stor høydeforskjell ned til Fisketjern , 9 m, og tomtepunktet på tomt 21 er trukket helt tilbake inn på
hylla. Tomta er en av de beste i hele området, inngrepet i 100 m sona er minimalt og vil ikke på noen
måte berøre naturlige ferdselsveier i området ved vannet. Det vurderes derfor å være akseptabelt å
tillate byggegrense mot vannet noe nærmere enn 100 m. Målt på det minste er byggegrensa 85 m fra
ei vik i vannet . Tomtearealer er foreslått på det minste 70 m fra vannet. Foto på s 12 , pkt 5e synliggjør
opplevelsen av avstand til vannet.

Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. Det er i kke foreslått ramloft/
oppstugu p å tomter i områdene. D et stilles for ø vrig i reguleringsbestemmelsene krav til utforming og
materialvalg for bygningene.

Kommunedelplan for Ådalsfjella fastsetter at tomtene bør være minst 1,5 daa. Dette er i hovedsak
gjen nomført i planforslaget, for enkelte av tomtene med en ekstra buffersone mot grøntområdene.

Grad av utnytting for bebyggelsen følger bestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella som ble
vedtatt i 2011.

Kommunedelplan for Ådalsfjella åpner for at det k an tilrettelegges for sam tidsarkitektur i
byggeområdene. I dette området er det fra grunneiers side ønske om at bebyggelsen skal ha
tradisjonell tilknytning.

5 b) Adkomst og parkering
Statens vegvesen har til kommunedelplanen stilt krav i forhold til vurdering av en mulig opprusting av
krysset ved E 16 på Ringmoen dersom det skal bygges ut sto re mengder fritidsbebyggelse i Ådalsf jella.
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I denne forbindelse ble Vikerfjell F orum AS opprett et av grunneiere berørt av kommunedelplanen .
Forumet har jobbet med å avklare betingelsene rundt gjennomføring av rekkefølgebestemmelsen i
kommunedelplanen. Det er nå enighet om en rekkefølgebestemmelse mellom Ringerike kommune og
Statens vegvesen og situa sjonen rundt krysset er løst.

Krysset mellom fylkesvegen og Vikersetervegen ble påkrevet opprustet ved forrige planbehandling av
Vikerseter Hyttegrend. Opprustingen b le godkjent av Statens vegvesen ved Ole Johan Benth. Tidligere
avkjørsel hadde to inn - og utkjøringer. Dette er redusert til én inn - utkjøring med god sikt.

Hovedvegen opp fra bygda er regulert som privat veg med 9 m bredde for å ha nødvendig areal for
utvidelser . A dkomstveger er regulert med 8 m bredde . Mindre adkomst veger kan bygges smale re enn
reguleringsbredden tilsier, men gir noe større slingringsmonn med hensyn til plasseringen.

Området er også utfartssted for dagsturister . Det er etablert parkering langs Vikersetervegen flere
steder for å tilrettelegge for dette. For øvrig fast s ett er bestemmelsene at det kan opparbeides to
parkeringsplasser per enhet i området .

Ved Fisketjern er det foreslått to enkeltavkjørsler. Dette med bakgrunn i terrengmessige forhold.
Forøvrig etableres en hovedavkjørsel til øvrig bebyggelse. Det er en forho ldsvis bratt bakke ned til
området, og nødvendig med noe fylling for å redusere stigningen. Traseen er likevel vurdert å være
det beste valget i området. En slakere vegføring ville gi større terrenginngrep, noe som heller ikke er
ønskelig. Vegen nede i området er vist som en rundkjøring. Dette er naturlig i terrenget, og vil lette
arbeidet med brøyting etc.

Lengdeprofil er fo r hovedadkomstvegene er vedlagt.

Foto viser området for hovedavkjørsel til Fisketjern sett mo t sørøst med Høgfje ll og Urdevassfjell i
bakgrunnen .

5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt landskapet og
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som landsk aps - , og
naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre
inngrep enn stier og løypetraseer. I randsona rundt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert.
Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fa stsatt at det ved ny utvikling skal bygges
videre på eksisterende utbygging s struktur, og området ved Viker setra er gjennom dette definert som
et byggeområde som kan utvikles. Dette er ramm ene for forvaltning av området. Den videre
detaljplanlegging skal så ivareta grøntstruktur, løypekorridorer og vassdrag innenfor områdene
foreslått til bebyggelse.
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Områdene ved Vikersetra er det eldste område for fritidsbebyggelse i Ådalsfjella, og områdene for
utbygging er lokalisert i tilknytning til etablert hovedadko mstveg. Nye områder for bebyggelse ble
vurdert i forkant av kommunedelplanarbeidet til å være attraktive, solfylte og lettbygde. Området ved
Fisketjern er del av det store landskapsrommet som utgjøres av det lavereliggende arealet ved
Vikersetra, og omkranses av høgfjellområdene i nord med Gyranfisen og Vikerfjell, av fjellområdene i
vest med Bukollen og av det noe lavere fjellområdet i sør med Høgfjell og Urdevassfjell. Terrenget
faller av langs med elva ut mot Sperillen i øst, men det er ikke utsikt ned i dalen fra områdene.

Området ved Fisketjern er beliggende på en kolle som stikker fram i terrenget. Området er imidlertid
lavt i terrenget sett i forhold til bebyggelsen innover mot Vikersetra og har god ryggdekning i den
bratte lia opp mot Endelau shaugane. Foreslått bebyggelse vil ikke medføre vesentlig negativ
fjernvirkning i området. Det vedlegges snitt som redegjør for forholdet.

Arealene som bygges ut er av begrenset størrelse, og omfanget er lite. Eksisterende bebyggelse i
området er spredt , og det er op prettholdt brede belter uten inngrep langs med va nn og vassdrag.
D ette bidrar til at området fortsatt bærer preg av å være et naturlandskap.

Det er ikke foreslått å åpne for ramloft/ oppstugu i området, all bebyggelse er foreslått innenfor
rammene som er gitt i kommunedelplan for Å dalsfjella .

Kommunedelplanen for Ådalsfjella stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av
utebelysning. Dette er et godt virkemiddel som bidrar til å redusere fjernvirkningen av området fra
dalen. Krav i reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at bebyggelse
vil tilpasse seg landskapet på best mulig måte.

d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
Avgrensningen av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot vann og
vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i området . I tillegg er det søkt å ivareta myrområder som gir
l uft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisterende vegetasjonen i byggeområdene som
skj erm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til skjerming av de enkelte tomter og gi bedre
bomiljø.

Myrdrag i området ved Fisketjern som bevares åpent med bare en vegkryssing. Dette ble vektlagt ved
utarbeidelse av planforslaget.
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V egetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut , men tilstrekkelig
vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg . Videre hogst vil skje i samråd med
utbygging i området.

5 e) Vann og vassdrag
Vann og vass drag er søkt hensyntatt i området.. Ved Fisketjern er de t foreslått en hytteplassering 10
m innenfor 100 m grensa i tillegg til at enkelt av tomtearealene ligger noe innenfor. D et er imidlertid
stor høydeforskjell ned til vannet , ca 9 m . Tomtene er trukket langt inn på hyllene i området og
plasseringen vil ikke på noe vis berøre områdene mot vannet.

Foto tatt fra myrområdet nedenfor tomt 15 ved Fisketjern.

5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet
Området er godt egnet til opphold og friluftsliv med fine tur o mråder både på godværsdager innover
fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene.

D et kjøres gode løype nett i området både sørover mot Tosseviksetra og Høgfjell og nordover mot
områdene ved Elsrudsetra og Skalerudsetra samt mot Gyranfisen. Nettopp turmulighetene er
hovedattraksjonen i området og årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her.
Turvegnettet g år rett forbi området ved Fisketjern.
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Stier og løyper ut mot fjellom rådene ivaretas i planforslaget. Det viser seg også at folk i stor grad
benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk.

5 g) Biologisk mangfold , vilt, jordbruk
Området er vurdert etter opplysninger fra Ar tsdatabanken, D N sin naturbase , og WMS – klient , NVE
Atlas samt MiS. Det er ingen registreringer på artsdatabanken i nær tilknytning til området.

Naturmangfoldloven
§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8 - 12 i loven legges til grunn ved utøving av
offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutnin ger så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand
samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom
forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I denne
konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog - o g landskap samt øvrige
kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre opplysninger fra
kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle kvaliteter i forhold til
naturmangfold.

Det er ikke funnet registr eringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for betydelig
skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig betydning ikke
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berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp.

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre - var ” - prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken ligger det ikke inne
registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ” føre - var ” prinsippet vektlegges i liten
grad i denne saken.

§ 10 Kommune delplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt aktuelle
utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i områ det –
samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil ikke ødelegge
leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet belastning ihht § 10 blir derfor
ikke vurdert nærmere.

§ 11 omhandler kostnader ve d miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til
bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommune del planen. Området er tatt i
bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og tomteplasseringer er
gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og landskapsmessige forhold. Det ansees ikke
å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan.

Skog bruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde.

5 h) Kulturminner og kulturmiljø
Området er registrert for kulturminner sommer 2012, uten at det ble gjort funn . R apport fra
kulturminnemyndighetene er vedlagt.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av kulturminner
under anleggsarbeid.
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5 i) Beredskapsmessige forhold, risiko og sårbarhet
Det er planlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt.

Farekategori Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø - eller steinskred Nei NVE atlas viser ikke risiko fra
skred i området.

Er det fare for utglidning,
geoteknisk ustabilitet

Nei

Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/ vann
eller elv/ bekk ?

Nei

Er det radon i grunnen Forholdet til radon ivaretas av
TEK 10

Infrastruktur Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer (veg, jernbane, sjø/
elv, luft) utgjøre en risiko for området.

Nei

Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for
området?

- utslipp av giftige gasser/ væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/

brennbare gasser/ væsker.

Nei
Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?

- elektrisitet
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/ spillvann

Nei
Nei
Nei
Nei

Er det høyspentlinjer i området som utgjør fare
for magnetisk felt eller klatrefare i forbindelse
med master?

Nei Det e r ikke kraftlinjer i området.

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende eller
kjørende innenfor området?

- til skole/ barnehage
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.
- til forretning
- til busstopp

Nei
Nei
Nei

Uaktuelt

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige

anlegg?
- Har området utilstrekkelig

brannvannforsyning?
- Har området bare en mulig

adkomstrute for brannbil?

Nei

Nei

Nei,

Brannvann kan hentes i
Fisketjern . Det er ikke alternativ
hovedadkomst til området.
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Tidligere bruk Er området påvirket/ forurenset fra tidligere
virksomheter?

- Gruver, åpne sjakter, steintipper
- Militære anlegg, fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder

avfallsdeponering

Nei
Nei

Nei

Omgivelser Finnes det regulerte vannmagasiner i
nærheten med spesiell fare for usikker is ? Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup) etc ?

Delvis, dette er naturlige
terrengformasjoner .

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger:
- Er tiltaket i seg selv et

sabotasje/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje/

terrormål i nærheten?

Nei

Nei

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. Dette er
ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i området jfr. NGU i
området i området

5 j) Alternativ energi
Det er ikke strøm i området ved Viker setra i dag. Det åpnes for bruk av aggregater men det stiller krav
til innbygging med bakgrunn i sjenerende støy. Ved framtidig etablering av strøm i området vil det
vurderes alternative løsninger, men utbyggingen i området er spredt og det er vanskelig å etabl ere
gode felles tiltak med bakgrunn i dette.

5 k) Sanitærteknisk standard
Eksisterende bebyggelse har lav sanitær standard . Foreslåtte felles områder for vannforsyning og
mulige områder for rensing av avløpsvann er vist på plankartet. En rapport som redegjør for
framtidige løsninger for vann og avløp i området er vedlagt planen.

5 l) Renovasjon
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Containere er et stykke nede i
Vikersetervegen og omfattes ikke av pl anforslaget. Brøyting av plassen blir gjort av grunneier og
bekostes gjennom årskort knytta til atkomstvegen for hytteeiere. Denne ordningen fungerer per 2015
godt.

5 m) Universell utforming
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn ti l universell utforming. Terrengmessig er
ikke dette et område som naturlig peker seg ut for tilrettelegging for universell utforming. Det er
likevel avmerket enkelte tomter i området som har flatere terreng og er lokalisert i tilknytning til
vegstrekninger med noe mindre stigning. Tomtene er avmerket på plankartet, men det er ikke stilt
krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
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6 VIR KNINGER AV PLANEN

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune som kan
dra nytte a v denne type næringsvirksomhet . Kommunen har i seinere tid vært utsatt for nedleg ging av
arbeidsplasser. Denne t ype virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i bygda, men også i kommunen
totalt sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt næringsliv i bygda kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo - området gir et unikt ut gangspunkt i denne
sammenh engen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. Det er en kontinuerlig etterspørsel etter
tomter i området.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av n æringsgrunnlaget på e iendommen og
for lokalsamfunnet/ kommunen.

Nytt område f or fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området. Trafikken er imidler tid
knyttet til hovedvegen og vil ha begrenset påvirkning for øvrig bebyggelse .

For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med be tydning for
nærområdet.



VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_376

Detaljregulering for Fisketjern

Statens vegvesen,
16.05.2017 .

Krysset ved Ringmoen er påbegynt, og vil
ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan
hyttene få igangsettingstillatelse. Ingen
ytterligere kommentarer.

Medfører ingen endringer i
planen.

Fylkesmannen i
Buskerud,
15.05.2017

Viser til nasjonale føringer for planlegging av
fritidsbebyggelse hvor hensyn til landskap er
spesielt vektlagt. Deler av det aktuelle området
er bratt og ligger eksponert ut mot
landskapsrommet ved Fisketjern. På denne
bakgrunnen anbefales det at tomtene 21 og 23,
som også er lokalisert innenfor 100 m beltet
mot Fisketjern, tas ut av planforslaget.
Dette området er delvis utenfor det arealet som
er avklart som byggeområde og også
landskapsmessig eksponert, og dette området
har kvaliteter som bør sikres fo r hele hyttefeltet
og ikke kun for to hytteeiere. Ber også om at
kommunen som lokal forurensnings myndighet
følger opp forholdet til vannfore komster,
resipient og den miljømålene i den regionale
vannforvaltningsplanen.

Positivt at hyttene er planlagt nø ye i terrenget
og at plasseringa er bestemt i plankartet.

Plassering av tomtene 21 og
23 er vurdert og funnet ok.
Det er store arealer igjen til
felles utnyttelse i området.

Forholdet til forurensning og
vannforvaltningsplanen
kommenteres under
merknad fra Ringerike
kommune, forurensnings -
myndigheten , samt i notat
fra Sweco Norge AS .

Buskerud
Fylkeskommune,
03 .05.2017

Ingen funn av automatisk fredede kulturminner,
og ingen merknader ift dette. Heller ingen
merknader ift nyere tids kulturminner. Positivt
med bestemmelser om god tilpassing til
landskapet og eksisterende bebyggelse.

Medfører ingen endringer i
planen.

Ma ttilsynet ,
09.05.2017

Viser til drikkevannsforskriften, vedtatt
01.01.2017. Påpeker at det bør avklares om det
er mulig å etablere et tilfredsstillende
vannforsyningssystem i området før andre deler
av planen iverksettes. Iht § 17 skal
vannverkseier regist rere vannforsyningssystem
på skjema fastsatt av mattilsynet. Kravet gjelder
vannforsyningssystemer som forsyner minst 2
abonnenter.

Det vises til VA - plan og
komment ar fra Sweco Norge
AS v/ Sæther, samt Ringerike
kommunes forslag til
reviderte regulerings -
bestemmelser for vann og
avløp som vurd eres å være i
samsvar med denne
merknaden.



Nye vannforsyningssystemer skal registreres før
byggestart. Registreringen kan utløse krav om
plangodkjenning etter drikkev annsforskriftens §
18 som sier at vannforsyningssystem som skal
dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn
på minst 10 m3 drikkevann, i uken med høyest
forbruk, eller forsyner en eller flere sårbare
abonnenter er plangodkjenningspliktige.
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og
etableres nytt felles vannforsyningssystem til
hele området.

Nytt regelverk ift registrering
tas til etterretning, og en
forutsetter at grunneier
følger opp dette punktet
videre.

Ringerike
kommune,
Forurensnings -
myndigheten

Forurensningsmyndigheten har ingen
motforestillinger mot foreslått
fritidsbebyggelse.
Ønsker endring er i b estemmelsene for vann og
avløp, foreslått ordlyd.
Presiserer at plankartet til enhver tid vil være
vedtatt plan.
Presiserer også at foreslått bestemm elser ikke
vil umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for
vann og avløp gitt at det kan søkes om
dispensasjon.

Merknaden vurderes i
vedlagte notat fra Sweco
Norge AS v/ Odd Roar
Sæther. Foreslåtte endringer
med mindre justeringer er
satt inn i bestemmelsene.
Det er ikke gjennomført
prøveboringer i om r ådene,
men plassering av områder
for vannforsyning og av løp er
basert på befaringer og kjent
grunnlagsinformasjon. Dette
redegjøres for i notat fra
Sweco.

Felle s ordlyd er benyttet for
planene Vikersetra og
Fisketjern.

Ringerike
kommune,
brannvann

Veger må ha 10 ton n akseltrykk .
Veger må være minst 4 m brede på rettstrekk,
4,5m i svinger. Hellinga må være jevn på
vegene. Hyttene bør ideelt ha en avstand på
minimum 25m, d ette reduserer sjansen for
spredning av brann.

I de fleste tilfeller vil
avstanden mellom hyttene
være oppimot 25 m eller
mer. Dagens arealpolitikk
tilsier at arealer som tas i
bruk til bebyggelse skal
utnyttes tettere – dette er
også hensiktsmessig i forhold
til felles løsninger for vann
og avløp. Disse forholdene
må vurderes opp imot
hverandre.

Brannvann kan h entes i
Fisketjern.

Ringerike
kommune ,
landbruk

Ingen motforestillinger. Vi forutsetter imidlertid
at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør
bruk av omkringliggende skog og utmark.

Medfører ingen endringer i
planen.



Hadeland og
Ringerike
Avfallss elskap,
19.04.2017

Forutsetter at det settes av plass ved
eksisterende område til avfall. I alle veger til
Vikerfjell står containere for avfallshåndtering
nederst i veien. Kildesortering for avfall fra
hytter vil bli innført i nærmeste fremtid. Dette
for å imøtekomme EUs må l om 65 %
materialgjenvinning innen 2030. Med dette
menes at det må settes av tilstrekkelig plass, og
at dette må planlegges ifm nye hyttefelt.

Areal for containere ved
avkjørsel fra hovedvegen
nede i bygda er tilstrekkelig
stort.

Kongsberg 12.06.2017

ar plan & landskap
v/ Anne Ribberud
Landskapsarkitekt MNLA/ Planlegger
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Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn -

uttalelse om kulturm¡nner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune LO.O4.2OI7 med offentlig ettersyn av reguleringsplan for
Fisketjern, jf. pbl 5 tz-LO. Høringsfrist er satt tt 22.05.2Ot7. Buskerud fylkeskommune gir med

dette en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger sørøst for Fisketjern ved Vikerfjell, og dekker en del av eiendommen Viker (gnr

295 bnr 1). Planområdet er ubebygd og nærområdet er hovedsakelig bebygd med nyere

fritidsboliger. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye fritidsboliger, i tråd
med kommunedelplan for Ädalsf¡ella.

AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER

Vi har tidligere utfØrt kulturminneregistrering i planområdet. Da det ikke ble funnet automatisk
fredete kulturminner har vi ingen merknader til planen hva gjelder automatisk fredete
kulturminner.

Soksbehondler arkeologi: Lors Hovlond

NYERE TIDS KULTURMINNER

Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner i planområdet eller i umiddelbar nærhet til planområdet

som blir berørt av planforslaget, og har følgelig ingen merknader til planforslaget hva gjelder

nyere tids kulturminner.

Soksbehondler nyere tids kulturminner: lngrid Lomork, tlf. 32 80 87 10

bfk.no S¡de 1av 2
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Med vennlig hilsen

Lars Hovland
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
fritidsbebyggelse ved Fisketjern 
 

Ringerike kommune har sendt over forslag til detaljregulering for fritidsbebyggelse ved 
Fiskertjern hvor det skal tilrettelegges for nye hytter. Fylkesmannen viser til nasjonale 
føringer for planlegging av fritidsbebyggelse hvor hensyn til landskap er spesielt 
vektlagt. Deler av det aktuelle området er bratt og ligger eksponert ut mot landskaps-
rommet ved Fiskertjern. På denne bakgrunn anbefaler vi at hyttetomtene nr. 21 og 23 
blir tatt ut av planforslaget. Videre ber vi kommunen som lokal forurensnings-
myndighet om å sikre at utslippene fra hytteområdet ikke resulterer i at resipienten som 
velges forringer tilstanden som følge av utslippene og gjør det vanskelig å oppnå 
miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 10. april 2017 med forslag til detaljregulering for fritidsbebyggelse ved 
Fisketjern, gnr. 295/1 m.fl. 
 
Planforslaget legger til rette for 18 nye hyttetomter med en utnyttelsesgrad på 170 m2 BYA 
hvorav hovedhytte kan utgjøre 120 m2 BYA. Mønehøyden er satt til 6,0 meter. I plankartet er 
hytteplasseringen vist med et eget punkt som skal ligge innenfor grunnmuren til hytta. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi ble 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Videre viste vi til byggeforbudet i 100-
metersbeltet i kommunedelplanen. Vi ba om at dette ble sikret som en del av grøntstrukturen i 
planen.  
 

Fylkesmannens kommentarer 

Området ved Fisketjern ligger på en sørvendt kolle i et skogsområde som ligger ca 590-680 
meter over havet. Området er bevokst med gran, furu og bjørkeskog. 
 
Den nordlige delen av byggeområdet henvender seg mot friluftsområdet og landskapsrommet 
som omgir Fisketjern og tomtene med nr. 21 og 23 er foreslått innenfor 100-metersbeltet og 
på den øvre delen av kollen som henvender seg mot dette friluftsområdet. Oppføring av hytter 
her vil bli liggende eksponert i landskapet og forsterke det bebygde preget.  
 
Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, 
hvor det er en arealpolitisk føring at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for 
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fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, 
landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskaps-
analyser danner grunnlag for planene. Videre er det viktig at vassdrag skal forvaltes gjennom 
helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. I plan- 
og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser.  
 
Vi viser også til kommunedelplanens egne føringer og vedtatt arealbruk. Tomtene nr. 21 og 
23 er foreslått delvis utenfor det arealet som er avklart som byggeområde. Når dette området i 
tillegg ligger eksponert i landskapet mener vi det er uheldig å legge til rette for nye hytter her. 
Fylkesmannen har derfor en planfaglig anbefaling om å ta disse to tomtene ut av plan-
forslaget. Det aktuelle området har kvaliteter som friluftsområde og kan være et potensielt 
utsiktspunkt som bør sikres for hele hyttefeltet og ikke som en kvalitet kun to hytteeiere får 
fordelen av. 
 
Når det gjelder de øvrige tomtene så har vi ingen spesielle merknader til disse. Vi mener det 
er positivt at hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 
Videre består området av skog som vil skjerme for innsyn og dempe virkingene i landskapet. 
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle 
naturtyper eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette.  
 
I planbeskrivelsen er det lagt ved en utredning for hvordan vann- og avløpssituasjonen i 
området tenkes løst. For dette hytteområdet er det kommunen som er forurensnings-
myndighet. Vi viser i den sammenheng til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) § 4 hvor det går frem at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og minst god kjemisk tilstand.  
 
Vannforskriften er fulgt opp gjennom regional plan for vannregion Vest-Viken. Den regionale 
vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
 
Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke 
vil nå miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er 
oppfylt. Fylkesmannen forutsetter at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger 
dette opp og at resipienten som velges ikke forringer tilstanden som følge av utslippene eller 
gjør det vanskelig å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. Dette er 
forhold som må kunne dokumenteres gjennom overvåking av resipientene. 
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller vesentlige 
regionale miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
fagsjef 

  Brede Kihle   



Side 3 av 3 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
 
 
 
 



Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS
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Region sør Anne - Mette Bjertnæs /
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1 7/51 436 - 2 1 6.05.201 7

Høring og offentlig ettersyn - Vikersetra og Fisketjern - gnr. 295 - bnr. 1

Viker - Vikerfjell - Ringerike kommune - reguleringsplan

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye

hytter innenfor planområdet før bygging av nytt kryss ned venstresvingefelt på E1 6

Ringmoen med fylkesveg 1 72 er utf ørt. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av

juli. Deretter kan hyttene få igangsettingstillatelse.

Vi har ingen ytterligere kommentar.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Forurensningsmyndighetens høringsuttalelse til 376 Reguleringsplan - 

Fritidsbebyggelse Fisketjern  

 

Vi viser til høringsbrev av 10.04.2017.  

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at bestemmelser for vann og avløp må tas inn i 

reguleringsbestemmelsene. Vi har sett på bestemmelser for vann- og avløp i noen av de tidligere 

vedtatte planene på Vikerfjell og foreslå følgende bestemmelser:  

 

§ X.X Vann og avløp. 

 

1. Felles bestemmelse om vann og avløp 

For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før vannforsyning 

og bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for Fisketjern hytteområde - Vikerfjell, 

08.02.2013 (SWECO 003/2013) skal legges til grunn for prosjektering av vann- og 

avløpsløsninger.  

 

 

2. Vannforsyning 

Det tillates innlagt vann i hyttene. Vannforsyning skal skje ved borebrønn i løsmasser/fjell, og 

etableres som felles anlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre nok og hygienisk 

betryggende vann. Avsatte vannområder i plankartet hvor det forutsettes at det er utført 

prøveboring og gjort analyser skal brukes til uttakssted for drikkevann. Vannforsyningen skal 

oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Plassering og utføring av brønner må foretas av 

fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA-plan for området (SWECO 003/2013). 

 

 

3. Avløpsanlegg 

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. 

Avløpsanlegg skal etableres som felles anlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre 

brukerinteresser og miljø. Avsatte avløpsområder i plankartet hvor det forutsettes at det er 

utført grunnundersøkelser skal brukes til utslippssted (etterpolering) for renset avløpsvann.. 

Avløpsanlegg skal oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift og forurensningsloven. 

Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett Plassering og utføring 

av avløpsanlegg må foretas av fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA-plan for 

området (SWECO 003/2013). 
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Viktig å merke seg at kart vedlagt VA-plan ikke er endelig versjon iht. reguleringsplan. Med 

«plankartet» menes det kart som blir gjeldende for reguleringsplanen. Videre vil ikke 

bestemmelsene umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det kan søkes 

om dispensasjon. 

 

 

 

Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 
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UTTALELSE HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - 
FRITIDSBEBYGGELSE FISKETJERN 
 
Mattilsynet har mottatt detaljplan for fritidsbebyggelse Fisketjern som er ute på høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen, både til fastboende, 
næringsdrivende, hytteabonnenter og private enkeltvannforsyninger. 
 
Vi er sektormyndighet med ansvar for ivaretagelse av nasjonale, regionale og lokale mål, regler og 
retningslinjer vedrørende forhold som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder. 
 
Det er angitt at formålet med denne reguleringen er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i 
Ådalsfjella. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved Fisketjern. 
 
Vi har sett på de delene av forslaget som omhandler drikkevann og har følgende kommentarer: 
 
Det vises til «Nasjonale mål for vann og helse», vedtatt av regjeringen i 2014: «Ved utlegging av 
nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting innenfor eksisterende 
bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til eksisterende 
vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår 
hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter». 
Vi minner om kommunens forpliktelser etter Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 
 
I planene fremgår det at vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/fjell. Det skal 
dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann. 
 
Vi påpeker at det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende vannforsyningssystem 
til området før andre deler av planene iverksettes.  
 
Ny drikkevannsforskrift (Forskrift om vannforsyning og drikkevann) er vedtatt og er gjeldende fra 
01.01.2017. I henhold til § 17 skal vannverkseier registrere vannforsyningssystem på skjema 
fastsatt av Mattilsynet. Kravet gjelder vannforsyningssystemer som forsyner minst 2 abonnenter. 
Nye vannforsyningssystemer skal registreres før byggestart.  

Ringerike kommune  
Postboks 123 
3502  Hønefoss   
 
 
 

Deres ref:    

Vår ref: 2017/78950     

Dato: 09.05.2017   

Org.nr: 985 399 077  

 



 

 

 
Side 2 av 2 

 

Registreringen kan utløse krav om plangodkjenning etter drikkevannsforskriftens § 18 som sier at 
vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3 
drikkevann(i den uken med høyest forbruk), eller forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er 
plangodkjenningspliktige. 
 
 
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles vannforsyningssystem til hele 
området. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Klemensdottir Fagervold 
seniorinspektør  
 
 
 
 
 
 



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

   

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/285-10 14625/17 PLN 376  25.04.2017 

 

Landbrukskontorets høringsuttalelse til 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse 

Fisketjern 

 

Vi viser til høringsbrev av 10.04.2017. 

Landbrukskontoret har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark.  

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



Fra: Tollef Uppstad Buttingsrud [Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.04.2017 14:53:37 

Emne: SV: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

Vedlegg: image004.jpg; image003.jpg 

Hei 
 
Det står ikke noe direkte om hytter, men når det blir bygget hytter såpass tett må det vurderes som tettbygd strøk, og da kommer kravet til slokkevann, så 
sant faren for spredning ikke er vurdert til liten. 
25 meter ble vi enig om som en fornuftig avstand i møte som vi hadde med Ingeborg Faller og Lars Lindstøl for å ha en liten fare for brannspredning tatt 
forholdene i betraktning. 
 
Tankerekken var som følger: 
I planlegging av beredskap er det viktig å legge inn vannforsyning i tettbygd strøk for å bekjempe brann som er en kommunal plikt.  
Normalt sett er 8 meters regelen (§11-6) mellom byggverk utslagsgivende for hvorvidt det er fare for spredning eller ikke, og om man må legge inn 
begrensinger som brannvegg eller brannceller.  
Kommunal brannberedskap ligger i bånn for dette(med unntak av brannvegg), og herunder også vannforsyning ref. §11-17 2.ledd 
En brann på Vikerfjell vil i de aller fleste tilfeller ha utviklet seg i såpass stor grad at det ikke er sjans for å redde bygget. Skadebegrensning til omliggende 
bygg vil derfor være prioritet i det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet. Uten vann vil dette være vanskelig derfor har vi sammenlignet innsatsen 
opp mot §11-6 5. ledd 3. punkt bokstav b. «Minimum 25 m for store opplag med areal til og med 4 000 m 2 og høyde til og med 7,0 m». Med de 
begrensninger vi har i tid og vann er dette en innsats vi kan klare uten at flere hytter skal ryke med. 8 meter avstand vil vi risikere at vi ikke klarer å redde. 
 
Håper dette ga en grei oppklaring.  
Det er bare å ringe hvis det er noe som er uklart. 
Vi kan godt ta et møte på dette igjen.                                                                                                                                                                              
 

MVH 
Tollef Uppstad Buttingsrud 
Varabrannsjef 

  



****************************************************** 

Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 22 (direkte)  
 
****************************************************** 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 

Fra: Halvard Fiskevold  
Sendt: 20. april 2017 11:50 
Til: Tollef Uppstad Buttingsrud 

Emne: SV: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

 
Hei! 
Finner ikke hvor i TEK10 hvor det står det med hytter og 25meter mellom hyttene. Kan du sende meg det hvis du vet hvor det står? 
 
Med vennlig hilsen 

 
Halvard Fiskevold 

Arealplanlegger 

 

 

Ringerike kommune  

Areal- og byplankontoret  

halvard.fiskevold@ringerike.kommune.no 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 



Fra: Tollef Uppstad Buttingsrud  

Sendt: 18. april 2017 14:47 
Til: Halvard Fiskevold 
Emne: VS: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

 
Hei Halvard 
 
Viser til sak 17/792. Ser ikke noe avstsand ut ifra tegningene men viser til denne mailen etter møte vi hadde for et par år siden med Ingeborg og Lars. 
Håper dere kan ivareta det som var innspillene da. (25 meter kommer fra TEK10) 
 
 
MVH 
Tollef Uppstad Buttingsrud 
Varabrannsjef 

  
****************************************************** 
Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 

Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 22 (direkte)  
 
****************************************************** 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 

Fra: Ingeborg Faller  
Sendt: 30. april 2015 14:35 
Til: Tollef Uppstad Buttingsrud; Even Moan 
Kopi: Lars Torstensen Lindstøl 
Emne: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

 



Hei! 
 
Sender noen kjappe punkter fra møtet vi hadde istad, så vi har det skriftlig:  
 
Brannvannsdekning Vikerfjell 
 
Veistandard:  

 Veiene må ha 10 tonn akseltrykk dersom tankbilen skal kunne kjøre. (18t boggie) 

 Veiene må være minst 3 meter brede på rette strekker og 4,5 meter brede i svinger – men gjerne bredere. Behov for møteplasser. 

 Vanlige hårnålssvinger går bra (slik som i eksisterende vei opp til Ringerudsetra), men det blir problemer der det er tilnærma vinkelrette kryss.  

 Helninga må være jevn (obs. kryss). Dersom det er kanter og platåer vil bilen ta nedi.  
 
Hyttene bør ideelt sett ha en avstand på 25 meter til neste hytte, dette reduserer sjansen for spredning. Lang reisetid til Vikerfjell. 
 
På et hyttefelt som Tosseviksetra bør det være en kum eller hydrant på området, men det holder med en. Vannet kan hentes fra nærliggende overflatevann, 
evt. kan det borres etter vann hvis det ikke finnes nok/stabilt overflatevann. (En tankbil og en vanlig brannbil har ikke nok vann i seg selv, men kan fylles i 
kum/hydrant og kjøres til brannsted. Hvis det er under 25 meter fra kum/hydrant til brannen kan slange brukes direkte.) Ved en slik løsning er det viktig å 
fordele ansvar for vedlikehold, slik som rensing av rist til kum/hydrant.  
 
Dersom det skal etableres overnattingssted utløses krav om «automatisk brannslukningsanlegg», som oftest vil si sprinkelanlegg.  
 
 
Fint hvis dere gir en tilbakemelding hvis noe er feil eller mangler =) 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingeborg Faller 
Arealplanlegger  
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune 
32 11 74 61 

 



Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.04.2017 14:03:56 

Emne: SV: 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern - høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg:  

Hei 
Se samme kommentar som for den andre planen. 

Ha en fortsatt fin dag. 

 

Vennlig hilsen 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 

Gunn M. Johannessen 

Tlf: 61314726 

gunn@hra.no 

?Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 

 
 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: postmottak@ringerike.kommune.no [mailto:postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 10. april 2017 09:01 

Til: Firmapost 

Emne: 376 Reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Fisketjern - høring og offentlig ettersyn 

 

VÅR REFERANSE: Saksnr: 14/285-5 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 

Deres ref.:  

 

Oversender vedlagte dokument. 
 

Med vennlig hilsen 

Halvard Fiskevold 

Areal- og byplankontoret 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/285-4  Arkiv: PLN 376  

 

Sak: 22/17 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Fisketjern  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Fisketjern 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. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/285-3   Arkiv: PLN 376  

 

1. gangsbehandling detaljregulering nr. 376 Fritidsbebyggelse 

Fisketjern  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Fisketjern 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. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikersetervegen. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved 

Fisketjern. Det er lagt vekt på å trekke hyttetomtene bakover på hyllene i terrenget og 

hensynta lokale terrengforhold, for å minimere dagens landskapsbilde. Tomtene er i 

hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen, men tomte rekken mot 

Fisketjern strekker seg noe inn i 100 m sonen. Dette for at tomter og veg skal ligge mest 

naturlig i terrenget, og minimere inngrep i landskapet. Hytter med oppstugu tillates ikke. Det 

tillates oppløft som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av takflaten.  

 

Etter å ha vært på befaring i området ser Rådmannen at det er fornuftig å legge hyttetomtene 

der de er lagt samt veg, for minst mulig terrenginngrep. Tiltakshaver har ivaretatt 

myrområdet som ligger innenfor planområdet og sikret god grøntstruktur.  

   

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Områder som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men er hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 



Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. Hvor denne ligger ved Fisketjern. 

 

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling.  Vår/ sommer 

2015 ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og saken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er 

planbeskrivelsene også utarbeidet separat. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad i 

31.05.12, med høringsfrist 30.06.12.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området ved Fisketjern ligger på en sørvendt kolle i terrenget, og har utsikt mot Gyranfisen 

og fjellområdene mot nord og sørover mot Høgfjell. I tillegg til fisketjern fins det flere mindre 

vannputter i området. Vegetasjonen i området er spredt fjellskog, gran, furu og bjørkeskog. 

Det er ikke oppsatt noen hytter i planområdet. Sørøst for planområdet er det en eksisterende 

hytte. Langs stien som går langs Fisketjern ligger det en eksisterende jakt/fiskebu.  

Nærområdet blir brukt mye til utfartsområder både sommerstid og vintertid. Dette fra 

eksisterende hytter og for folk som bruker det som utfartsområde. Det er tilrettelagt med 

turstier og oppkjørte skiløyper på vinteren. DNT har hytte i området, hvor det drives 

kafetilbud i helger og ferier vinterstid.      

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskapsarkitekt Anne Ribberud, 27.02.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Fisketjern snitt 

- Fisketjern VA plan 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

- Oversiktskart snitt Fisketjern  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Ola 

Viker. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap ved landskapsarkitekt Anne Ribberud. 



 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til ny fritidsbebyggelse og LNF-områder. 

 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i BYA er totalt 170 kvm. Av dette kan maksimum 20 

kvm brukes til uthus, maksimum 30kvm brukes til parkering og maksimum 120 brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Langs vann (gjelder også vann mindre enn 1 000 m² og mindre bekker) og vassdrag med 

årssikker vannføring er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som nevnt i Plan- og 

bygningsloven § 20-1 første ledd, bokstavene a, b, c, d, h, i ,j, k og l eller fradeling til slike 

tiltak, nærmere enn 100 meter fra strandlinje (målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomavstand) i LNF- områder og 50 meter i byggeområder. 

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområder. Det tillates etablert både svartvanns- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik 

at sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder 

som er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskap. 

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr 295, bnr 1 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan & landskap varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 31.05.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i juni 

2012, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert som er vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

Ber om at forhold knyttet til vassdraget, friluftsliv, landskap, naturmangfold, og energi blir 

tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Viser til kommunedelplanen og forutsetter at 100 m 

belte sikres for planen ved fisketjern. Det må sikres gode grøntstrukturer. 

 

 Forslagstillers kommentar: Temaene er omtalt i planbeskrivelsen. Det er gjort mindre 

inngrep i 100 m beltet – en av tomtene har bygningsplasseringen 4 m inn i 100 m 

belte, i tillegg til at noen tomtearealer strekker seg noen meter inn. 

 Rådmannens kommentar: Hyttetomtene mot vannet er lagt der det er mest naturlig i 

terrenget for å unngå minst mulig inngrep i terrenget. Ved å flytte tomtene lengre 

vekk fra Fisketjern, vil medføre at vegen må legges i skjæring som vil medføre til 



større terrenginngrep. Veien er også lagt rundt myra for å bevare den. Rådmannen 

mener plassering av hyttetomter og veier er lagt mest skånsomt i terrenget, for å 

minimere inngrep.  

 

 

Buskerud fylkeskommune, 18.06.2012 

Viser til lov om kulturminner og krav til registrering. 

 

 Forslagstillers kommentar: Dette er gjennomført – det ble ikke gjort funn i området. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Statens vegvesen, 02.07.2012 

Dersom planen medfører behov for endringer på veger eller i trafikkforhold må dette 

påregnes gjennomført før området kan tas i bruk. Det vises il arbeidet med kryss ved 

Ringmoen. 

 

Det vises også til at kryss ved fv 172 ikke er akseptabelt, opprustning av krysset må 

innarbeides i bestemmelsene. 

 

 Forslagstillers kommentar: Planen har avventet løsning ift nytt kryss på Ringmoen. 

Rekkefølgebestemmelser er satt inn i planmaterialet. 

Dette krysset ble utbedret ved godkjenning av plan for Vikerseter hyttegrend og 

godkjent av statens vegvesen i denne sammenheng. Vi stiller spørsmålstegn til at dette 

må gjøres på nytt? 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelser ved planoppstart. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.   

 

Kommunedelplan for Ådalsfjella angir byggeforbud i en 100 m sone fra vann og vassdrag i 

LNF- område, og 50 m i byggeområder. Enkelte av hyttetomtene vil ligge innfor 100 m 

sonen. Tomt 21 vil ha en byggegrense på 85 m fra Fisketjern. Rådmannen ser etter befaring i 

området at hyttetomtene mot vannet er lagt der det er mest naturlig i terrenget for å unngå 

minst mulig inngrep i terrenget. Ved å flytte tomtene lengre vekk fra Fisketjern, vil medføre 

at vegen må legges i skjæring som vil medføre til større terrenginngrep. Veien er også lagt 

rundt myra for å bevare den. Rådmannen mener plassering av hyttetomter og veier er lagt 

mest skånsomt i terrenget, for å minimere inngrep.  

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 



De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Det er foreslått 18 nye hyttetomter ved Fisketjern. Utbygger har tenkt å legge hyttene på 

naturlige hyller for å hensynta lokale terrengforhold. Tomtene er lagt i terrenget på en slik 

måte at tomtene i svært liten grad vil skygge for hverandre, så de kan oppnå god plassering 

med utsyn og gode solforhold. For at fjernvirkningen på landskapet skal bli minst mulig 

tillates det ikke hytter med oppstugu, men det tillates takoppløft som ikke er høyere enn 

møne for inntil 1/3 av takflaten.  

 

Tomtene og veien er lagt mest naturlig i terrenget for å unngå minst mulig forstyrrelser i 

landskapsbilde, se vedlagt snitt tegning. Rådmannen ser det som fornuftig å legge tomtene og 

veien der hvor landskapsbilde blir minst skadelig. Tomtene ligger såpass langt og høyt unna 

stien som går langsmed Fisketjern, at det ikke vil føles privat å bevege seg ved vannet. Et 

annet tiltak som også medfører til liten innvirkning på fjernvirkninger er krav til at lyskilden 

skal være skjermet ved bruk av utebelysning. Det åpnes for bruk av aggregat siden det ikke 

pr dagsdato er lagt opp til strøm i området. Dette er noe som kan medføre til sjenerende støy, 

og da er viktig at krav til at aggregat skal være innebygd og lydisolert blir fulgt opp. Ellers 

kan dette bli en ulempe for omgivelsen rundt.   

  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg og ovenstående 

kommentarer. Omfanget er beskjedent 

 

Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg og offentlig 

vegforbindelse. 

 

Naturmangfold 

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8-12 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet.  I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger.  

 



Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskap 

samt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram 

andre opplysninger fra kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle 

kvaliteter i forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (”føre-var”-prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap 

brukes som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken 

ligger det ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre-var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken.  

 

§ 10 Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt 

aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.  

 

Forslag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil 

ikke ødelegge leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet 

belastning ihht § 10 blir derfor ikke vurdert nærmere.  

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til 

bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommunedelplanen. Området er 

tatt i bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.  

 

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i 

naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 

 

Grøntstruktur 

Avgrensningen av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot 

vann og vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i områdene. I tillegg er det søkt å ivareta 

myrområder som gir områdene luft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisterende 

vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til 

skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. 

 

Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men 

tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Videre hogst vil skje i 

samråd med utbygging i området.  

 



Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

 

Det er utarbeidet en ROS analyse som er en del av planbeskrivelsen.  

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. 

Dette er ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i 

området jfr. NGU i området i området. 

I forhold til brannvann kan dette hentes i Fisketjern. NVE atlas viser at det ikke er noe risiko 

for skred i området. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Mangelfulle utredningene skal foreligge til 

2. gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes 

ny 1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Fisketjern på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et unikt utgangspunkt i denne sammenheng og det er 

kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslos nærmeste 

høyfjell.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Fisketjern snitt  

5. Fisketjern VA plan 

6. Vedlegg med bl.a. innspill 

7. Oversiktskart snitt Fisketjern 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 





OLA VIKER

VA – PLAN
HYTTEOMRÅDE FISKETJERN

VIKERFJELL

RINGERIKE KOMMUNE



Oppdrag 145331 ; ITH

c: \ users \ ar \ dropbox \ prosjekt \ viker \ vafisketjernv4.docx

ra
o
4n
20
08
-0
1-
23

RAPPORT
VA plan Fisketjern hytteområde - Vikerfjell
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003/2013 145331 08.02.2013

Kunde :

Ola Viker

VA – plan for hytteområde Fisketjern – Vikerfjell

Ringerike kommune

Sammendrag :

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Drammen ved Odd Roar Sæther og
Hydrogeologi og AvløpsRådgivning ved Lars Westlie på oppdrag fra grunneier Ola
Viker. Undersøkelsene omfatter vurdering av vann - og avløpsløsning for hyttefeltet
Fisketjern på i Ådalsfjella.

Odd Roar Sæther og Lars Westlie gjennomførte feltundersøkelser med vurdering av
grunnforhold, løsmasser og resipienter 21.11.12. Undersøkelsene omfattet også
forhold rundt drikkevannskilder og vurdering av forurensningsfaren i tilknytning til
drikkevannskilder generelt.

Rapporten tar for seg og diskuterer forhold rundt anbefalt avløpsbehandling. Anbefalt
alternativ er utformet slik at det med stor sannsynlighet ikke oppstår konflikt med ønske
om å forsyne hyttene i område med drikkevann via grunnvannsbrønner, eller uønsket
påvirkning av nærmiljøet i området generelt.

Rev. Dat o Revisjonen gjelder Sign.
Utarbeidet av : Sign.:
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Kontrollert av : Sign.:
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1 Innledning

Fisketjern hyttefelt ligger på Vikerfjell/Ådalsfjella i Ringeike kommune og består av 1 8
planlagte hyttetomter innenfor reguleringsområdet. For stedslokalisering se figur 1 og
vedlegg 1 .

Figur 1 . Lokalområde ved Fisketjern hyttefelt Kilde Gule sider

Det er påbegynt en reguleringsplan for området. For å få ferdigstilt denne
reguleringsplanen er det påkrevet en vann - og avløpsplan som tar hensyn til dette.

Rapporten er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48, 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser er gjennomført med
basis i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale
resipienter så langt dette er mulig. Det er søkt etter valg av renseløsning og områder
for anleggsplas sering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til
fjell og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttelse av naturgrunnlaget ved
etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, dr ikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkelser og feltvurderinger
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Det er benyttet inspeksjonsbor og skovelbor for å vurdere jordmassene i området.
Hensikten med disse undersøkelsene var å avdekke muligheter for infiltrasjon av
slamavskilt eller fullrenset avløpsvann.

2.1 Vurdering av bergarter med strøk og fall

Bergarten i området består av granitt og granodioritt. Dette er stive og krystallinske
be rgarter med lagdelinger som ofte syns i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking.

Bilde er tatt mot nord ved Fisketjern.

Bilde 1. Bergart med strøk og fall i skifrige lag . Foto: Lars
Westlie

I fjellskjæringer som sees flere steder på vei opp mot feltet ser man et tydeligere
sprekksystem i underliggende utsprengt fjellparti. Hovedfallretningen på sprekk -
systemene synes å være ca 70° mot nordøst. Dette gir et strøk i nordvestlig retning.
Ofte vises også enkelte sprekker i nærmest loddrett posisjon. Lokale foldinger kan
medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det generelle. Sprekksystemene som
vises i fj ellskjæringene har vært utsatt for mekaniske påkjenninger fra sprengning i
anleggsperioden og senere frostsprengning. Det som vises er derfor
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overdimensjonerte sprekker som trolig ikke er sammenfallende med situasjonen for
urørte fjellmasser dypere ned.

Figur 2. Bergarten i feltet er granitt og granodioritt. Kilde NGU

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har i hovedsak et tynt løsmassedekke som består av morenemateriale med
sandig silt og noe stein. Nedst røms området er det større områder med torv og myr.
Det er sporadisk også noe fjell i dagen.
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Figur 3. Løsmassekart over området. Kilde NGU

Det er gjennomført enkle skovleboringer i aktuelle deler av området hvor området var
av en slik karakter at det kunne vurderes. Boringene viser et topplag av torv på ca 20
cm og et tynt morenelag med sandig silt over fjell/tette masser med boringsdybder på
50 – 60 cm.

Som undersøkelsene viser består løsmassene stor sett av et tynt morenelag og mye
bart fjell i øvre deler av området. Det er ingen steder i det undersøkte området som er
egnet for naturlig infiltrasjon. Det finnes enkelte områder som har noe mer mektighet
enn andre steder, me n som er marginalt. Dette området heller og drenerer ned mot et
myrområde og lokal bekk/elv. Stedlige mineralske løsmasser kan benyttes som
mellomresipient for ferdig renset gråvann under forutsetning av noen tilpasninger.
Hovedresipienten i området må da bli lokalbekk/elv. Andre områder for infiltrasjon av
renset gråvann kan utelates ut fra løsmassenes beskaffenhet og hydraulisk kapasitet.
Hydraulisk kapasitet i området generelt vil også være begrensende. Tiltak for dette må
vurderes og diskuteres.

3 Re sipientforhold

Lokale små bekker og vann er resipienter i området med Strande elva og til slutt
Sperillen som hovedresipient. Alternative resipienter utover dette er jord og
grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egn et som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann. Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av a t det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke.
I det undersøkte område er løsmassene av en slik kvalitet at infiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann f rarådes. Massene kan imidlertid benyttes som
mellomresipient for bortleding av renset gråvann i enkelte tilfeller. Det forutsettes da at
det tas tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av
grøftene. Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til
forurensningsfare.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnvannet i fjell er ikke
undersøkt nærmere.
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Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmas ser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke
foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som
van nforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev konsekvensen av
vannutslag i terrenget.
Det er lite mineralske løsmasser men noe myr og torv med hengende grunnvann i
utstrømningsområdet. Grunnvannet her bør utnyttes mest mulig.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Lokale resipienter har til tider god vannføring men kan i vinter og sommerperio der
være noe utsatt for frost og tørke. Dette må hensyntas gjennom å benytte
kombinasjon av grunnvann og lokale resipienter.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

Vanngiverevnen i tidligere omtalte stive og krystallinske bergarter er lav og gjenspeiler
ofte et tettere fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en
vanngiverevne som varierer mellom 1 80 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i
Norge – GI N veileder nr. 8). Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe
som forbedrer vanngiverevnen.

I henhold til Granada (NGUs nasjonale grunnvannsdatabase) er det registrert flere
brønner i området. Brønnene har dybder fra ca 60 til 1 20 m og med en registrert
kapasitet fra 1 00 - 1 000 l/time.
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Figur 4. Brønner i området som er registrert i GRANADA Kilde:NGU

Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Borebrønner i fjell bør
fortrinnsvis etableres for grupper av hytter i hyttefeltet. Dette vil være hensiktsmessig
for å sikre nok vann til alle hytter. Det er viktig at brønner ikke bores for tett for å
unngå påvirkning av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig antall brønner,
plassering og behov for behandling bør avgjøre s etter prøveboring. En prøveboring vil
gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønnene bør bores svakt skrånende mot sørvest slik at flere sprekksystemer vil
påvirke innsiget i brønnene. Dette bør også vurderes av kompetent firma som skal
etablere brønnene. Foreløpig forslag til brønnplasseringer er vist i vedlegg 1 .

Brønnplasseringer må foretas av fagkyndig personell og i tråd med denne planen.
Borebrønner bør etableres på høydedrag og med tette foringsrør i den øverste delen
for å hindre nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Det er stor sannsynlighet for at man har et grunnvanntrykk fra høyereliggende
områder i nord og nordvest med tilsig, gradient og strømning mot øst og sørøst. Dette
vil bidra med et påtrykk mot øs t og gir muligheter for økt vanntilførsel for borebrønner
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generelt. Denne situasjonen er også gunstig sett i forhold til forurensing av brønner i
området da dette vil bidra til en generell høyere grunnvannstand.

Behovet for vannbehandling bør som tidlig ere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger. Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å legge opp til bruk av UV be handling på alle vannforsyninger knyttet
opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med UV behandling
vil dermed gi to barrierer som vannforskriften krever. Dette regnes for å være et
tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Andre former for vannbehandling må avgjøres etter prøveboring med
vannprøvetaking.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
Sokkelop pbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.

Renseanlegget skal dimensjoneres for behandling av gråvann fra totalt 18
hytteenheter, som fellesløsning. Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp
til tett oppsamlingstank. Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett.
Det forutsettes at renseanlegget må dimensjoneres ut i fra god sanitær hyttestandard.

Tabell 2. Dimensjonerende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i:

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]
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Hytte enheter
i hele rensesonen 1 18 7002 12,6

Totalt 18 12,6

1 Gjelder 18 hytteenheter i regulert område.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr. 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for Fisketjern
hyttefelt etter NS 9426.

Virksomhet
/
Bebyggels
e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann
)

Gjennomsnittelig
døgnbelastning
for maks ukentlig
be lastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

18 Hytte -
enheter

18*5*70%1=63 182 1134 18,9

Totalt 63 1134 18,9

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.
2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS 9426.

6 Diskusjon og anbefaling – Avløp

Med bakgrunn i gjennomførte grunn - og resipientundersøkelser, samt utbyggers
ønske, anbefales etablering av felles renseanlegg for gråvann, prinsippskisse er vist i
figur 1, i henhold t il VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for gråvann”. Renseanlegget
skal plasseres innenfor området avmerket i vedlegg 2. for å utnytte tilgjengelig areal
og begrense ev. sprengning. Tilgjengelighet for bl.a. slamtømmebil er da ivaretatt. Det
anbefales v idere å benytte lokale bekker som resipient for renset gråvann men at det i
tillegg etableres en utløpsanordning med etterpolering før vannet når bekken. Ut fra
stedets naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og brønner i
området anbe fales det å etablere renseløsning for kun gråvann. Renset gråvann skal
etterfiltreres i tilkjørte sandmasser/annet optimalt filtermedium og ledes diffust ut i
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myrdrag og lokale bekker. Det er valgt en fellesløsning ut fra forhold som tilgjengelig
areal. E tterpoleringen/utslippsanordningen skal foregå i en egen avsatt utslippssone.
Stedlige løsmasser og tilført filtermedium vil bidra til en god etterpolering for
restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet samles opp i lokale bekker.

Figur. 5 Prinsippskisse av fellesløsning for gråvannsrensing.

Bilde 2. Flyfoto over område med aktuell anleggsplassering Kilde: Gule sider
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Utslipp av renset gråvann fra hyttefeltet slik som foreslått vil, ut fra våre
undersøkelser, med svært liten sannsynlighet kunne berøre nye og etablerte
vannforsyninger i influensområde eller andre brønner i området. Valg av renseløsning
er også knyttet opp mot å ivareta resipient og vannforsyninger på best mulig måte ut
f ra renseeffekter og naturgrunnlag etc.

Anlegget skal dimensjoneres og bygges innenfor rammen av VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gråvann”. Foreslåtte renseløsning vil gi meget liten tilførsel av
næringsstoffer til resipienten. Anlegget skal pro sjekteres og stikkes ut i felt av
fagkyndig firma/person.

7 Toalettløsninger

Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk materiale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forhold
til valgte resipient.

7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med al arm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestilling av tømming. Normalt vil dette volumet utgjøre ca 200 liter
avhengig av antall personer i hytta. Dersom veien e i hyttefeltet i perioder ikke brøytes,
anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vintersesongen startes
med tom tank.

7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordam pes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller inne nfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan forurense
nærliggende brønner.

7.3 Forbreningstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig ett er
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.
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8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av felles renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henhold til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråvann” og VA/ Miljøblad
49 «Våtmarksfiltre» kapittel om forfilter.

Anlegget skal utenom ledningsnett best å av følgende hoveddeler:

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøblad nr 48/2001).

2. Fordrøyningskum med pumpe for utjevning av tilførsel og støtbelastning av
sprededyser i filterkummer/hus.

3. Filterkummer/hus som hovedrenseenhet for gråvann.

4. Styringsskap med PLS for tidsstyring av pumpe og registrering av driftsdata.
Det bør også etableres GSM basert alarmvarsling for å sikre rask registrering
av eventuelle feilsituasjoner.

5. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

6. Utslippsledning som føres til oppbygd fi lter over stedlige løsmasser for
etterrensing og diffust utslipp mot lokal bekk. Oppbygd filter skal støtbelastes
fra pumpekum.

8.2 Ledningsnett

Det skal legges nytt ledningsnett med minimum 125 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, ti lsvarende fra slamavskilleren og frem til støtbelaster.
Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1 % for å sikre selvrensing. Bend på
88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling. For å beskytte grunnvannet og sikre
god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er det viktig at nettet er tett. Det må
derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og påkoblinger. Fra støtbelaster og frem
til biofilterene skal det legges manifold i 50 mm PE, med 32 mm PE til hvert biofilter.

8.3 Slamavskiller

Anleggets s lamavskiller skal være en prefabrikkert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Slamavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
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48, ”S lamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskillerene skal plasseres slik at det oppnås selvfall fra denne og frem til
fordrøyningskummen.

8.4 Fordrøyningskum/støtbelaster

Anleggene skal utstyres med fordrøyningskum med pumpe for støtbelastning av
filterkummene. Tankene bør minimum ha et volum tilsvarende et halvt døgns
produksjon for å sikre tilfredsstillende utjevning av toppbelastninger. Pumpekummene
bør fortrinnsvis plasseres slik at det ikke oppstår hevertvirkning m ellom pumper og
filterkummer. Dette gjøres enklest ved at det er fall fra sprededysene i filterkummen og
ned til vannspeilet i fordrøyningskummene. Pumpen skal styres på tid for å sikre
jevnest mulig belastning på etterfølgende filterkummer/hus. Det skal i nstalleres alarm
for varsling av høyt vannivå ved pumpesvikt eller strømbrudd.

8.5 Filterkummer/hus

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert polyester.
Forfilterhus kan alternativt bygges på stedet i ulike varianter. I øvre de l av
kummen/hus skal det være montert trykkdyser som belastes fra fordrøyningskummen.
Dette vil gi en optimal spredning av slamavskilt gråvann over filterflaten.
Filterkummene/hus skal inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert og
anbefalt gje nnom offentlige FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen skal
det være en drenering som leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til
utslippsledningen. Samlet filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter
VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for gråvann,” og VA/ Miljøblad 49 «Våtmarksfiltre»
kapittel om forfilter.

8.6 Utslipp - /inspeksjonkum

Denne kummen samler renset gråvann før utslipp til resipienten. Kummen benyttes
som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før etterpoleri ng.

8.7 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som
faller i felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 1 0
m/døgn. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk
kapasitet da dette er begrensende i området. Utstrømning av ferdig renset gråvann vil
til dels måtte gå i stedlige masser ved lav belastning og noe mer i tilførte masser ved
høy belastning. Ut fra disse forhold kan filterflaten på etterpoleri ngsfiltret belastes med
1 50 - 200 liter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et
filterareal i etterpoleringen tilsvarende 63 – 84 m2 . Dette må også beregnes av
prosjekterende ut fra topografi, hydraulisk kapasitet, tilførte filterm asser og generell
lokal tilpasning. Infiltrasjonstest bør gjennomføres i prosjekteringe. Endringer har
vil kunne gi andre forutsetninger og dermed påvirke dimensjoneringen. Se figur 6 for
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prinsippskisse. Byggeprinsipper etter VA/Miljøblad 59 ”Lukkede infil trasjonsanlegg,”
skal benyttes.

Figur 6. Prinsippskisse av etterpolering med tilført filtermateriale over stedlige jordmasser.

8.8 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at renseanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsv arende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Renseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg ha r
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og
utslippskonsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann. Verdiene er
før rensing i sandfilter og stedlige masser.

(VA/Miljøblad nr 60):
Totalfosfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
Total nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
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viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøbl ad nr 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann. Ut fra
denne betraktning og antall m3 vann som passerer i resipienten vil et utslipp til lokale
bekker være minimal. Anbefalt løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsyning
for hyttefeltet samt følge den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.

1 0 Prosjektering

Ledningsnett med eventuelt pumpestasjoner i feltet skal prosjekteres. Renseløsning
med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant dokumentasjon
som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og tilsvarende. All prosjektering skal
utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.

1 1 Drift og vedlikehold

Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalisering av renseanlegget 2 ganger pr år. Det skal etter bygging av anlegget
utleveres en monte rings - og driftsinstruks som beskriver de ulike
anleggskomponentene med nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god
oppfølging av driften ivaretas best ved å tegne en serviceavtale med leverandøren.
Kopi av inngått avtale skal oversendes kommunen s ammen med søknad om tillatelse
til tiltak.

1 2 Vedlegg

1. Kart med inntegnet område for avløp og anbefalte brønnplasseringer







 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/792-22  Arkiv: PLN 377  

 

Sak: 43/17 

 

Saksprotokoll - 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

 

3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet. 
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«Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet». 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«pk.3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) tilleggsforslag og Strandes (H) forslag til nytt pkt. 3 

ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Arkivsaksnr.: 17/792-21   Arkiv: PLN 377  

 

 

0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikerseterveien. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 12 nye hyttetomter i området ved Vikersetra i 

tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse. 

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Området som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men det er verdt å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 

Rådmannens vurdering er at reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. 

 

Etter 1.gansbehandling har plangrensen blitt endret i øst, ved formål friluftsområde. Dette er en 

minimal endring som ikke påvirker resterende plan. 

 

I bestemmelsene er det lagt inn nytt punkt § 1.5 og § 3.1. Bestemmelser som er skrevet om og 

supplert er § 2.1 punkt 3, § 2.2 og § 2.3.  

 

 

Bakgrunn 



- 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er stor etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. 

Planen var så å si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt krysset mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/sommer 2015 

ble det endelig avklaring i forhold til kryss-spørsmålet og plansaken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse med regulering for Fisketjern etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding 

i slutten av januar 2017 er planbeskrivelsen også utarbeidet separat.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2.gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1.gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Plangrensen er justert mot øst. 

 Nytt punkt § 1.5 i bestemmelsene. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.1 punkt 3. 

 Supplering i bestemmelsene § 2.2 og § 2.3. 

 Nytt punkt § 3.1, i felles bestemmelsen. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 22.05.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 19.04.2017 

HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. Vi gjør oppmerksom 

på at kildesortering av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste framtid. Dette menes med at 

det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må planlegges imf ny hytter/hyttefelt. 

 Forslagstillers kommentar: Areal for containere ved avkjørsel fra hovedveg nede i 

bygda er tilstrekkelig stort. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 



- 

 

Ringerike brann- og redningstjeneste, 18.04.2017 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. Veger må være minst 4 m brede på rettstrekk, 4,5 m i 

svinger. Hellingen må være jevn på vegene. Hyttene bør ideelt sett ha en avstand på minimum 

25 m, dette reduserer sjansen for spredning av brann. 

 Forslagstillers kommentar: For de fleste av tomtene vil avstanden mellom hyttene være 

oppimot 25m eller mer. For tomtene 11 og 12 er avstanden mellom hyttepunktene 

26,5m. Dette tilsier at avstanden mellom hyttene her vil være betydelig nærmere enn 

25m. Dagens arealpolitikk tilsier at arealet som tas i bruk til bebyggelse skal utnyttes 

tettere – dette er også hensiktsmessig i forhold til felles løsninger for vann og avløp. 

Disse forholdene må vurderes opp imot hverandre. Brannvann kan hentes i Fisketjern. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, 28.04.2017 

Landbrukskontoret har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrev. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Mattilsynet, 09.05.2017 

Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og 

drikkevann. Det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende 

vannforsyningssystem til området før andre deler av planen iverksettes. Ny drikkevannsforskrift 

er vedtatt og er gjeldene fra 01.01.2017. Nye vannforsyningssystemer skal registreres før 

byggestart. Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles 

vannforsyningssystem til hele området.  

 Forslagstillers kommentar: Det vises til VA-plan og kommentar fra Sweco AS 

v/Sæther samt Ringerike kommunes forslag til reviderte reguleringsbestemmelser for 

vann og avløp som vurderes å være i samsvar med denne merknaden. Nytt regelverk ift 

registrering tas til etterretning, og en forutsetter at grunneier følger opp dette punktet 

videre. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

 

Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, 16.05.2017 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot foreslått fritidsbebyggelse. 

Ønsker endringer i bestemmelsene for vann og avløp, foreslått ordlyd. Presiserer at plankartet 

til enhver tid vil være vedtatt plan. Presiserer også at foreslått bestemmelser ikke vil 

umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det kan søkes om 

dispensasjon.   

 Forslagstillers kommentar: Merknaden vurderes i vedlagt notat fra Sweco Norge AS 

v/Odd Roar Sæther. Foreslåtte endringer med mindre justeringer er satt inn i 

bestemmelsene. Det er ikke gjennomført prøveboringer i områdene, men plassering av 

områder for vannforsyning og avløp er basert på befaring og kjent 
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grunnlagsinformasjon. Dette redegjøres for i notat fra Sweco. Felles ordlyd er benyttet 

for planene Vikersetra og Fisketjern.   

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Statens vegvesen, 16.05.2017 

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter 

innenfor planområdet før bygging av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 Ringmoen ved 

fylkesveg 172 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter kan 

hyttene få igangsettingstillatelse. 

Vi har ingen ytterligere kommentar. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 18.05.2017 

Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 

vi at saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturtyper 

eller sårbare arter. Ingen merknader til dette. 

Vi kan heller ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale 

interesser når det gjelder hensyn til viktige landskaps- og friluftslivverdier. Det er positivt at 

hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Thor Andersen, 22.05.2017 

Hva er status for hyttetomten BF-12 til mindre endring til vedtatt reguleringsplan Vikerseter 

hyttegrend, er den godkjent? 

 Forslagstillers kommentar: Forslagstiller har ikke kommentert saken. 

 Rådmannens kommentar: Denne mindre endringen ble stoppet av Statens vegvesen i 

brev 29.02.2012. Det gikk ut på at frisikt felt på påkjørsel til fv 172 ikke var 

tilstrekkelig opparbeidet. Siden ikke Statens vegvesen har kommentert denne 

avkjørselen til reguleringsplan for Vikersetra og Fisketjern nå, vil dette bli tatt opp som 

en egen sak til Statens vegvesen.     

 

 

Buskerud Fylkeskommune, 23.05.2017 

Det er tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet, uten at det er funnet noe. 

Det kjennes heller ikke til nyere tids kulturminner. Positivt at det er lagt inn i bestemmelser om 

god tilpassing til landskapet og eksisterende bebyggelse. 

 Forslagstillers kommentar: Medfører ingen endringer i planen. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 
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Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Det ble meldt oppstart av planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter 

samt annonse i Ringblad den 31.05.2012, med høringsfrist 30.06.2012. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017 Bh. NR.23/17  

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunnen i de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 4 år siden 

planen var så å si ferdig, men ble lagt på vent med bakgrunn til uavklart situasjon rundt krysset 

mellom fv172 og E16 ved Ringmoen. Dette er nå løst og arbeidet er i gang med å utbedre 

krysset ved Ringmoen.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Vikersetra på Vikerfjell. Planen kan 

gi positiv ringvirkning for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et unikt utgangspunkt i denne sammenheng og det er 

kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslo nærmeste 

høyfjell. 
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Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar fra ar plan & Landskap as, datert  

 12.06.2017 

5. Høringsuttalser 

 a. Buskerud fylkeskommune, Uttalelse om kulturminner 

 b. Thor Andersen, Meldingstekst.html 

 c. Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering  

  for Vikersetra. PDF 

 d. Statens vegvesen, Regulseringsplan fritidsbebyggelse - Vikersetra 

 e. Forurensningsmyndigheten Ringerike kommune, Forurensningsmyndighetens  

 høringsuttalelse til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 f. Mattilsynet, Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Fritidsbebyggelse Vikersetra. PDF 

 g. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune, Landbrukskontorets høringsuttalelse  

 til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 h. Ringerike brann- og redningstjeneste, Meldingstekst.html 

 i. Hadeland og Ringerike avfallsselskap,Meldingstekst.html 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling Fritidsbebyggelse Vikersetra 

7. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Vikersetra 

8. 5- Vikersetra VA plan.pdf 

9. 4 -Vikersetra snitt.pdf 

10. Oversiktskart snitt Vikersetra 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_3 77 Detaljregulering for Vikersetra hyttefelt

Utarbeidet av Ringerike kommune/ konsulent, 2 7.02.2017
Sist revidert 19 .06.2017

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 03.04.2017 sak 22/17
Høring og offentlig ettersyn 08.04.2017 – 22.05.2017
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO, sak
Formannskapet DATO, sak
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak

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,
Frit idsbebyggelse, frittliggende, BFF
Om råde for drikkevannsforsyning, BVF
Område for avløpsanlegg, BAV

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg og parkering, SKV

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift,
Friluftsformål , LF

Hensynssoner,
Sikringssone, frisiktsone ved veg , H140_

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningsloven § 12 - 7.

§ 1 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Behandling av ubebygde arealer (9)
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal så snart som mulig
bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes/ plantes.
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§ 1.2 Kulturminner
Dersom det under anle ggsarbeid 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.

§ 1.3 Strømtilførsel (4)
Framtidig ledningsnett for h øyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele - /tv -
/datakommunikasjon, samt vann - og avløpsledninger o.l. skal innenfor planområdet legges i
bakken.

§ 1.4 Terrenginngrep
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn. Alle inngrep skal
derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 1.5 Vann og avløp
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før
vannforsyning og bortle d ing av avløpsvann er sikret. VA - plan for hytteområde Vikersetra –
Ådalsfjella, 25.01. 2013 (SWECO 00 2 /2013) skal legges til grunn for prosjektering av vann
og avløpsledninger.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Frittliggende fritidsbebyggelse , BFF

1. Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnyttin g
Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt maks 170 kvm. Av dette kan
maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm brukes til parkering og maksimum
120 kvm brukes i hytte/fritidsbolig.

3. Byggehøyde
For tomter til frittliggende fritidsbebyggelse tillates gesimshøyde inntil 3,2 og mønehøyde
inntil 6,0 m. Alle høyder er i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader . Det tillates takoppløft
for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt
fargevirkning. Blanke metallplates tillates ikke som taktekking i området.
Hytter med oppstugu tillates ikke. Det tillates oppløft som ik ke er høyere enn møne for inntil
1/3 av takflaten.

4. P unkt, plassering av hytte
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor
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hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og
park eringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene gir
minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. Byggegrense mot større veger er
vist på plankartet.

5 . Utforming
Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller
eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting og det landskap
og natur den inngår i.

Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede mat erialer i mørke nyanser. Lyse farger og
kontrastfarger godkjennes ikke. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme
takform som hovedbygningen.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Høyde på
grunnmur/ p ilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige 0,8 m.

Kjeller/ underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og
fylling. Fyllingen skal fortrinnsvis ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg mer
enn 3m fra yttervegg til fyllingsfot.

Oppføring av flaggstenger, s pir eller klokketårn er ikke tillatt. Det kan settes opp enkle
skigarder nær hyttene, øvrige gjerder tillates ikke.

Det tillates bruk av aggregat som strømkilde. Aggregat skal innbygges og lydisoleres slik at
bruk ikke er til ulempe for omgivelsene.

Ut endørs lyssetting skal ha skjult lyskilde.

6. Tomtedeling
Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller der det er ønskelig med endringer i den
viste tomtedelingen, skal det være vedtatt tomtedelingsplan for et naturlig delområde før det
gis ti llatelse til fradeling av enkelt tomter eller igangsetting av tiltak, jfr. PBL § 28 - 1 nr.3.

Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til
matrikkelloven § 33 foretas mindre justeringer av grensene.

§ 2.2 Område for drikkevannsforsyning, BVF
1. Forsyning
Det tillates innlagt vann i hyttene. Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/ fjell,
og etableres som felles anlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre nok og hygienisk
betryg gende vann. Avsatte vannområder i plankartet skal brukes til uttakssted for
drikkevann. Vannforsyningen skal oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Plassering og
utføring av brønner må fortas av fagkyndig personell o g i tråd med gjeldende VA - plan for
området (SWECO 002/2013).
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§ 2.3 Avløpsanlegg, område for rensing av avløpsvann, BAV
Alle utslipp fra private skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. For hytter med
innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til fellesanlegg for grupper av hytter i hyttefeltet for
å sikre brukerinteresser og miljø. Avsatte avløpsområder i plankartet skal brukes til
utslippsted (etterpolering) for renset avløpsvann. Som separat løsning kan det tillates
vannklosett ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal oppfylle
lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven og plan - og bygningsloven. For
hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje via enkel filterkum og til en etterfølgende
utslippsgrøft tilr ettelagt under terreng. Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av
fagkyndig personell og i tråd med gjeldende VA - plan for området (SWECO 002/2013).

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Veg og parkering , SKV

Veger innenfor områ det skal tåle 10 tonn akseltrykk.

1. Adkomstvei, privat
Hovedadkomstvegen til området er regulert med 9 m total bredde. Maksimal opparbeidet
vegbredde er 5 m inklusive skulder.

2. Adkomstvei, felles
Adkomstveger internt i byggeområdene er regulert med 8 m /6m bredde. Tillatt opparbeidet
bredde er inntil 4,5 m inkl. skulder. Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner
til dem. Rett til adkomst sikres i skjøte eller festekontrakt. Ved bygging av vegene kan det
gjøres mindre justeringer i forh old til plankartet.

3. Parkering
Parkeringslommer til ny og eksisterende bebyggelse kan etableres på egnede steder langs
adkomstvegen.

§ 4 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift

§ 4. 1 Friluftsformål , LF

1. Bruk
Innenfor områder avsatt til friluftsformål tillates ikke snauhogging. Skogen kan forøvrig
driftes i tråd med naturlig skogbruk i området. Det tillates terrenginngrep dersom det er
naturlig for å tilrettelegge for ferdsel på ski eller til fots. Det kan legges ledningstraseer for
v ann/avløp og kabler gjennom friluftsområdet.
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§ 5 Rekkefølgebestemmelser (10)

1. Krav til veger, vann - og avløpsordninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsanlegg skal tekniske planer
for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenget
tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.

2. Krav før tillatelse til tiltak
Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomter skal:
- området med fritidsbebyggelse være si kret hygienisk betryggende og tilstrekkelig
vannforsyning.
- det foreligger en utslippstillatelse (kan baseres på delområder) gitt på grunnlag av en
helhetlig vann - og avløpsplan for hele planområdet med innarbeidede vannforsyningstiltak
basert på hydrog eologiske undersøkelser og vurderinger samt eventuelt resipientundersøkelse
og sårbarhetsanalyse for eksisterende fritidsbebyggelse.

3. Krav til oppgradering av kryss, Ringmoen
Før utbygging kan finne sted i områdene for bebyggelse og anlegg skal følgende krav til
infrastruktur være oppfylt:

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor planområdet før
gjennomføring av bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 og
riksveg E16 Ringmoen er sikret.

§ 6 Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav)

§ 6.1 Situasjonsplan (1)
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som bl.a. viser plassering
av bebyggelsen med høydeangivelse, veg/ parkering og terrengbearbeiding.

§ 7 Hensynssoner

1. Sikringssone - frisikt , H140_
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankartet.
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.



0605_377 Detaljregulering for fritidsbebyggelse Vikersetra
G nr 295 /1 , Ådal sfjella, Ringerike kommune, Februar 2017
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1 INNLEDNING

1 a) Bakgrunn for og hensikt med planarbeide ne
Planen e skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella.
Det er etterspørsel etter tomter i området og kommu n edelplanen har tilrettelagt for denne
muligheten. Det er to områder avsatt til ny fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. Det utarbeides to
separate plan er med tilhørende bestemmelser for Vikesetra og Fisketjern .

1 b) Profil
Ådalsfjella er et «familieområde» med godt tilbud av turterreng og langrennsl øyper . Sammen med
kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet utgjør områ det attraktive arealer for
fritidsbebyggelse. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som allerede
er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder» med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Ved Viker setra finnes Vikerfjells eldste fritidsbebyggelse . I tillegg til at nyere
områ der er utbygd på 200 0 tallet. DNT har også en hytte i området, og det drives kafetilbud i området
i helger og ferier vinterstid. Økt bruk av området vil styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så
vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet , og i kommunen.

1 c ) Eiendomsforhold
Planområdet omfatter gnr 295 , bnr 1, hvor grunneier er Ola Viker .

1 d ) Tiltakshaver/ konsulent
Tilta kshaver for planen er grunneier Ola Viker .
Planen utarbeides av ar plan & landskap ved L andskaps arkitekt Anne Ribberud.
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2 PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON

2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdene ligger i Ringer ike kommune vest f or Sperillen ved Vikersetervegen. Planområdet ved
Vikersetra omfatter ca 6 8,5 daa . Det er en eksisterende fritidsbolig i område t ved Vikersetra , og for
øvrig bebyggelse både øst, vest og sør for planområdet . På eien domme n totalt er det 124 etablerte
fritidsboliger . Det er totalt 33 tomte r innenfor reguleringsplan for Viker seter Hyttegrend, godkjent i
2001 . Det er ikke godkjente ubebygde tomter på eiendommen i dag.

2 b) Samferdsel og teknisk infrastruktur
Adkomst til omr ådene er fra Vikersetervegen . Vege n har god standard og krysset med fylkesvegen ble
rustet opp i forbindelse med reguleringsplan for Vikerseter Hyttegrend. Det er ikke strøm i området i
dag, og dermed også i all hovedsak hytter med lav standard. Enkelte hy tter i o mrådet har tatt i bruk
aggregat til strømforsyning.

2 c) Terrengforhold, landskap , vann og vassdrag og vegetasjon
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 590 - 68 0 moh. Nord for området stiger terrenget opp mot
høgfjellområdene i Ådalsfjella, med Gyranfisen som høyeste punkt med 1127 moh.
Sørover er det noe laver e fjellpartier, mens bebyggelsen ved Vikersetra ligger i et øst - vest gående
noenlunde flatt parti med små vann og myrområder.

Området ved Vikersetra er sørvendt og har fl ott utsikt sørover mot Høgfjell.
Ve getasjonen består i hovedsak av spredt fjellskog, gran, furu og bjørkeskog.

Foto tatt fra Vikersetervegen mot nord opp i området ved Vikersetra.

I tillegg til Fisketjern er det en rekke mindre vannputter i området.
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Flyfoto viser vegetasjonsstrukturen i området med åpne myrpartier(brune områder) og skogkledte
arealer.

Flyfoto over området

2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv
En registrering av storfugl, livskraftig , er vist oppe i lia et stykke øst for området. Det er rekke
registreringer av bl.a. ulvelav oppe på de mindre toppene i området, men i god avstand fra
hytteområdene.

Det er ikke registreringer i området på Direktorat for Naturforvaltning sin naturbase.
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3 PLANSTATUS

O mrådene er i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. 06. 2011, vist som o mråder for ny fritids -
bebyggelse og LNF - område r . Områdene er tidligere uregulert. Avgrensningen av plan for Vikersetra er
tilpasset plangrensene for Vikerseter Hyttegrend mot øst.

Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming innenfor
området.

Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen .

U tsnitt f ra kommune - delplan for Ådalsfjella, vedtatt 30 . juni 2011.
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Kartutsnitt som viser vedtatte planer i området (blå farge) og stiplet blå linje viser avgrensning av
planene som nå sendes til behandling.

Vikersetra Fisketjern
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PLANPROSESS

Planarbeidet ble påbegynt høsten 2011. Området ble befart og tomtene stukket ut og innmålt.
Oppstartsmøte ble avholdt i april 2012, og varselbrev sendt ut i etterkant av dette.

Sweco bidrar med vurderinger av vann og avløp å i dette planforslaget, og har laget et notat i forhold
ti l løsninger for dette området.

Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den
uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ring moen. Med daværende
regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente
en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2015 ble det
endelig avklaringer i forhold til kry ss - spørsmålet og saken e sendes nå inn til behandling.

4 a) Kunngjøring
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er
varslet ved brev datert 31. mai 2012, og annonse ble satt inn i Ring blad i juni 2012 . Kopi av
varslingsm ateriale og kunngjøringsannonse herfra er vedlagt. Vi har ikke utklipp fra avisen.

4 b ) Innkomne merknader til kunngjøringen
Det er innkommet merknader til kunngjøringen Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i Bus kerud
og Statens vegvesen .

Planforslaget er også basert på tilbakemeldinger fra Ringerike kommune, samt referat fra
oppstartsmøte.

Merknadene til p lanforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.
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5 PLANFORSLAGET

Planområdene omfatte r totalt i 68,5 daa .
Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12 - 5,1): Frittliggende fritidsbebyggelse B FF
Vannforsyning BVF
Områder for rensing av avløpsvann BAV

S amferdselsanlegg og tekn. i nfrastruktur ( PBL § 12 - 5,2): Veg og parkering , SKV

Landbruks - , natur - og friluftsområder, samt reindrift ( PBL § 12 - 5,5): Friluftsområde LF

Hensynssoner (PBL § 11 - 8, 12 - 6) ; Sikr ingssoner, Frisiktsone ved veg, H140_

5 a) Bebyggelse og anlegg

Frittliggende fritidsbebyg gelse
Det er totalt foreslått 12 nye tomter i området ved Vikersetra i tilknytning til eksisterende
fritidsbebyggelse .

Det er lagt vekt på å trekke hyttepla sseringen bakover på hyllene i terrenget og hensynta lokale
terrengforhold og innbyrdes plassering av ny bebyggelse. Terrengforholdene i områdene gjør at
tomtene i svært liten grad vil skygge for hverandre og at alle kan oppnå en god plassering med utsyn
og gode solforhold. Tomtene er i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan for
Ådalsfjella.

Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. Det er ikke foreslått ramloft/
oppstugu p å tomter i områdene. D et stilles for ø vrig i regulering sbestemmelsene krav til utforming og
materialvalg for bygningene.

Kommunedelplan for Ådalsfjella fastsetter at tomtene bør være minst 1,5 daa. Dette er i hovedsak
gjennomført i planforslaget, for enkelte av tomtene med en ekstra buffersone mot grøntområde ne.

Grad av utnytting for bebyggelsen følger bestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella som ble
vedtatt i 2011.

Kommunedelplan for Ådalsfjella åpner for at det kan tilrettelegges for sam tidsarkitektur i
byggeområdene. I dette området er det fra grun neiers side ønske om at bebyggelsen skal ha
tradisjonell tilknytning.

5 b) Adkomst og parkering
Statens vegvesen har til kommunedelplanen stilt krav i forhold til vurdering av en mulig opprusting av
krysset ved E 16 på Ringmoen dersom det skal bygges ut sto re mengder fritidsbebyggelse i Ådalsf jella.
I denne forbindelse ble Vikerfjell F orum AS opprettet av grunneiere berørt av kommunedelplanen .
Forumet har jobbet med å avklare betingelsene rundt gjennomføring av rekkefølgebestemmelsen i
kommunedelplanen. Det er nå enighet om en rekkefølgebestemmelse mellom Ringerike kommune og
Statens vegvesen og situasjonen rundt krysset er løst.
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Krysset mellom fylkesvegen og Vikersetervegen ble påkrevet opprustet ved forrige planbehandling av
Vikerseter Hyttegrend. Oppr ustingen b le godkjent av Statens vegvesen ved Ole Johan Benth. Tidligere
avkjørsel hadde to inn - og utkjøringer. Dette er redusert til én inn - utkjøring med god sikt.

Hovedvegen opp fra bygda er regulert som privat veg med 9 m bredde for å ha nødvendig a real for
utvidelser . A dkomstveger er regulert med 8 m bredde . Mindre adkomst veger kan bygges smalere enn
reguleringsbredden tilsier, men gir noe større slingringsmonn med hensyn til plasseringen.

Området er også utfartssted for dagsturister . Det er etab lert parkering langs Vikersetervegen flere
steder for å tilrettelegge for dette. E n av disse inngår i regulerings området ved Vikersetra. For øvrig
fast s etter bestemmelsene at det kan opparbeides to parkeringsplasser per enhet i området .

Adkomst til områd et ved Vikersetra benytter en etablert avkjørsel. Ny veg gir også adkomst til to
eksisterende fritidsboliger, og snuplassen her vil være naturlig utgangspunkt for turer innover i
terrenget. Hovedadkomstvegen tar opp høydeforskjellen i området, mens stikkve gene østover følger
høydekurvene og gir gode adkomstforhold til den enkelte fritidsbolig.

Lengdeprofil er fo r hovedadkomstvegene er vedlagt.

5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten run dt landskapet og
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som landskaps - , og
naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre
inngrep enn stier og løypetraseer. I rand sona rundt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert.
Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fastsatt at det ved ny utvikling skal bygges
videre på eksisterende utbygging s struktur, og området ved Viker setra er gjennom dette definert som
et byggeområde som kan utvikles. Dette er ramm ene for forvaltning av området. Den videre
detaljplanlegging skal så ivareta grøntstruktur, løypekorridorer og vassdrag innenfor områdene
foreslått til bebyggelse.

Områdene ved Vikersetra er det eldste område for fritidsbebyggelse i Ådalsfjella, og områdene for
utbygging er lokalisert i tilknytning til etablert hovedadkomstveg. Nye områder for bebyggelse ble
vurdert i forkant av kommunedelplanarbeidet til å være attraktive, solfylte og lettbygde. Begge
områdene er del av det store landskapsrommet som utgjøres av det lavereliggende arealet ved
Vikersetra, og omkranses av høgfjellområdene i nord med Gyranfisen og Vikerfjell, av fjellområdene i
vest med Bukollen og av det noe lavere fjellområdet i sør med Høgfjell og Urdevassfjell. Terrenget
faller av langs med elva ut mor Sperillen i øst, men det er ikke utsikt ned i dalen fra områdene.

Området ved Vikersetra har ryggdekning i lia mot nord, området vil føye seg til dage n s
utbyggingsstruktur da det er bebyggelse i tilsvarende høyde på begge sider av planområdet.

Utbygging i området vil ikke medføre vesentlig negativ fjernvirkning i området. Det vedlegges snitt
som redegjør for forholdet.

Arealene som bygges ut er av begrenset størrelse, og omfanget er lite. Eks isterende bebyggelse i
området er spredt, og det er op prettholdt brede belter uten inngrep langs med va nn og vassdrag.
D ette bidrar til at området fortsatt bærer preg av å være et naturlandskap.

Det er ikke foreslått å åpne for ramloft/ oppstugu i område t, all bebyggelse er foreslått innenfor
rammene som er gitt i kommunedelplan for Å dalsfjella .
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Kommunedelplanen for Ådalsfjella stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av
utebelysning. Dette er et godt virkemiddel som bidrar til å reduse re fjernvirkningen av området fra
dalen. Krav i reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at bebyggelse
vil tilpasse seg landskapet på best mulig måte.

d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
Avgrensningen a v områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot vann og
vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i områdene. I tillegg er det søkt å ivareta myrområder som gir
områdene l uft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisteren de vegetasjonen i
byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til skjerming av de enkelte
tomter og gi bedre bomiljø.

V egetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut , men tilstrekkelig
vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg . Videre hogst vil skje i samråd med
utbygging i området.

5 e) Vann og vassdrag
Vann og vassdrag er søkt hensyntatt i området. Det er mer enn 100 m til vannet opp for området ved
Vikersetra.

5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet
Området er godt egnet til opphold og friluftsliv med fine tur o mråder både på godværsdager innover
fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene.

D et kjøres gode løype nett i området både sørover mot Tosseviksetra og Høgfjell og nordover mot
områdene ved Elsrudsetra og Skalerudsetra samt mot Gyranfisen. Nettopp turmulighetene er
hovedattraksjonen i området og årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her. Ved
Vikersetra går løypenett et rett forbi planområdet.
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Stier og løyper ut mot fjellom rådene ivaretas i planforslaget. Det viser seg også at folk i stor grad
benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk.

5 g) Biologisk mangfold , vilt, jordbruk
Området er vurdert etter opplysninger fra Ar tsdatabanken, D N sin naturbase , og WMS – klient , NVE
Atlas samt MiS. Det er ingen registreringer på artsdatabanken i nær tilknytning til området.

Naturmangfoldloven
§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8 - 12 i loven legg es til grunn ved utøving av
offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand
samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom
forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjen gelig. I denne
konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog - og landskap samt øvrige
kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre opplysninger fra
kommunen eller fylkesmannen som tilsier at omr ådet har spesielle kvaliteter i forhold til
naturmangfold.

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for betydelig
skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig betydn ing ikke
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berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp.

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre - var ” - prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken ligger det ikke inne
registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes so m liten og ” føre - var ” prinsippet vektlegges i liten
grad i denne saken.

§ 10 Kommune delplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt aktuelle
utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forsl ag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i området –
samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil ikke ødelegge
leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samle t belastning ihht § 10 blir derfor
ikke vurdert nærmere.

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til
bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommune del planen. Området er tatt i
bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og tomteplasseringer er
gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og landskapsmessige forh old. Det ansees ikke
å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan.

Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde.

5 h) Kulturminner og kulturmiljø
Området er registrert for kulturminner sommer 2012,uten at det ble gjort funn . R apport fra
kulturminnemyndighetene er vedlagt.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av kulturminner
under anleggsarbeid.
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5 i) Beredskapsmessige forhold, risiko og sårbarhet
Det er planlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt.

Farekategori Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø - eller steinskred Nei NVE atlas viser ikke risiko fra
skred i området.

Er det fare for utglidning,
geoteknisk ustabilitet

Nei

Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/ vann
eller elv/ bekk ?

Nei

Er det radon i grunnen Forholdet til radon ivaretas av
TEK 10

Infrastruktur Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer (veg, jernbane, sjø/
elv, luft) utgjøre en risiko for området.

Nei

Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for
området?

- utslipp av giftige gasser/ væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/

brennbare gasser/ væsker.

Nei
Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?

- elektrisitet
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/ spillvann

Nei
Nei
Nei
Nei

Er det høyspentlinjer i området som utgjør fare
for magnetisk felt eller klatrefare i forbindelse
med master?

Nei Det e r ikke kraftlinjer i området.

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende eller
kjørende innenfor området?

- til skole/ barnehage
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.
- til forretning
- til busstopp

Nei
Nei
Nei

Uaktuelt

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige

anlegg?
- Har området utilstrekkelig

brannvannforsyning?
- Har området bare en mulig

adkomstrute for brannbil?

Nei

Nei

Nei,

Brannvann kan hentes i
Fisketjern . Det er ikke alternativ
hovedadkomst til området.
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Tidligere bruk Er området påvirket/ forurenset fra tidligere
virksomheter?

- Gruver, åpne sjakter, steintipper
- Militære anlegg, fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder

avfallsdeponering

Nei
Nei

Nei

Omgivelser Finnes det regulerte vannmagasiner i
nærheten med spesiell fare for usikker is ? Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup) etc ?

Delvis, dette er naturlige
terrengformasjoner .

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger:
- Er tiltaket i seg selv et

sabotasje/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje/

terrormål i nærheten?

Nei

Nei

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. Dette er
ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i området jfr. NGU i
området i området

5 j) Alternativ energi
Det er ikke strøm i området ved Viker setra i dag. Det åpnes for bruk av aggregater men det stiller krav
til innbygging med bakgru nn i sjenerende støy. Ved framtidig etablering av strøm i området vil det
vurderes alternative løsninger, men utbyggingen i området er spredt og det er vanskelig å etablere
gode felles tiltak med bakgrunn i dette.

5 k) Sanitærteknisk standard
Eksisterende bebyggelse har lav sanitær standard . Foreslåtte felles områder for vannforsyning og
mulige områder for rensing av avløpsvann er vist på plankartet. En rapport som redegjør for
framtidige løsninger for vann og avløp i området er vedlagt planen.

5 l) Renovasjon
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Containere er et stykke nede i
Vikersetervegen og omfattes ikke av pl anforslaget. Brøyting av plassen blir gjort av grunneier og
bekostes gjennom årskort knytta til atkomstvegen for hytteeiere. Denne ordningen fungerer per 2015
godt.

5 m) Universell utforming
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn ti l universell utforming. Terrengmessig er
ikke dette et område som naturlig peker seg ut for tilrettelegging for universell utforming. Det er
likevel avmerket enkelte tomter i området som har flatere terreng og er lokalisert i tilknytning til
vegstrekninger med noe mindre stigning. Tomtene er avmerket på plankartet, men det er ikke stilt
krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
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6 VIRKNINGER AV PLANEN

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune som kan
dra nytte a v denne type næringsvirksomhet . Kommunen har i seinere tid vært utsatt for nedleg ging av
arbeidsplasser. Denne t ype virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i bygda, men også i kommunen
total t sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt næringsliv i bygda kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo - området gir et unikt ut gangspunkt i denne
sammenhengen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. Det er en konti nuerlig etterspørsel etter
tomter i området.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av n æringsgrunnlaget på e iendommen og
for lokalsamfunnet/ kommunen.

Nytt område for fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området . Trafikken er imidler tid
knyttet til hovedvegen og vil ha begrenset påvirkning for øvrig bebyggelse .

For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med betydning for
nærområdet.



VURDERING AV UTTALELSER VED  
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG 

 

PlanID: 0605_377 
 

Detaljregulering for Vikersetra  
 

   

Statens vegvesen, 
16.05.2017. 
 

Krysset ved Ringmoen er påbegynt, og vil 
ferdigstilles i begynnelsen av juli. Deretter 
kan hyttene få igangsettingstillatelse. Ingen 
ytterligere kommentarer. 
 

Medfører ingen endringer i 
planen. 

Fylkesmannen i 
Buskerud, 
15.05.2017 

Kan ikke se at planforslaget kommer i 
konflikt med nasjonale eller viktige regionale 
interesser når det gjelder hensyn til viktige 
landskaps og friluftsverdier. Positivt at 
hyttene er planlagt nøye i terrenget og at 
plasseringa er bestemt i plankartet.  
Forutsetter at kommunen som lokal 
forurensningsmyndighet følger opp 
forholdet til vannforekomster, resipient og 
den miljømålene i den regionale 
vannforvaltningsplanen.  
Utover dette ingen spesielle merknader.  
 

Medfører ingen endringer i 
planen. 
 
 
 
 
Forholdet til forurensning og 
vannforvaltningsplanen 
kommenteres under merknad 
fra Mattilsynet samt Ringerike 
kommune, forurensnings-
myndigheten.  

Buskerud 
Fylkeskommune, 
19.05.2017 

Ingen funn av automatisk fredede 
kulturminner, og ingen merknader ift dette. 
Heller ingen merknader ift nyere tids 
kulturminner. Positivt med bestemmelser 
om god tilpassing til landskapet og 
eksisterende bebyggelse.  
 

Medfører ingen endringer i 
planen. 

Mattilsynet, 
09.05.2017 

Viser til drikkevannsforskriften, vedtatt 
01.01.2017. Påpeker at det bør avklares om 
det er mulig å etablere et tilfredsstillende 
vannforsyningssystem i området før andre 
deler av planen iverksettes. Iht § 17 skal 
vannverkseier registrere 
vannforsyningssystem på skjema fastsatt av 
mattilsynet. Kravet gjelder 
vannforsyningssystemer som forsyner minst 
2 abonnenter. Nye vannforsyningssystemer 
skal registreres før byggestart. 
Registreringen kan utløse krav om 
plangodkjenning etter 
drikkevannsforskriftens § 18 som sier at 
vannforsyningssystem som skal 
dimensjoneres for å gi produsert vann per 

Det vises til VA-plan og 
kommentar fra Sweco Norge AS 
v/ Sæther samt til Ringerike 
kommunes forslag til reviderte 
reguleringsbestemmelser for 
vann og avløp som vurderes å 
være i samsvar med denne 
merknaden.   
 
Nytt regelverk ift registrering 
tas til etterretning, og en 
forutsetter at grunneier følger 
opp dette punktet videre.   
 



døgn på minst 10 m3 drikkevann, i uken med 
høyest forbruk, eller forsyner en eller flere 
sårbare abonnenter er 
plangodkjenningspliktige.  
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og 
etableres nytt felles vannforsyningssystem til 
hele området.  
 

Ringerike 
kommune, 
Forurensnings- 
myndigheten 
 

Forurensningsmyndigheten har ingen 
motforestillinger mot foreslått 
fritidsbebyggelse.  
Ønsker endringer i bestemmelsene for vann 
og avløp, foreslått ordlyd. 
Presiserer at plankartet til enhver tid vil 
være vedtatt plan. 
Presiserer også at foreslått bestemmelser 
ikke vil umuliggjøre etablering av 
enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det 
kan søkes om dispensasjon.  

Merknaden vurderes i vedlagte 
notat fra Sweco Norge AS v/ 
Odd Roar Sæther. Foreslåtte 
endringer med mindre 
justeringer er satt inn i 
bestemmelsene. Det er ikke 
gjennomført prøveboringer i 
områdene, men plassering av 
områder for vannforsyning og 
avløp er basert på befaringer og 
kjent grunnlagsinformasjon. 
Dette redegjøres for i notat fra 
Sweco. 
 
Felles ordlyd er benyttet for 
planene Vikersetra og 
Fisketjern.  
 

Ringerike 
kommune, 
brannvann 
 

Veger må ha 10 tonn akseltrykk. 
Veger må være minst 4 m brede på 
rettstrekk, 4,5 m i svinger. Hellinga må være 
jevn på vegene. Hyttene bør ideelt ha en 
avstand på minimum 25 m, dette reduserer 
sjansen for spredning av brann.  
 

For de aller fleste tomtene vil 
avstanden mellom hyttene 
være oppimot 25m eller mer. 
For tomtene 11 og 12 er 
avstanden mellom 
hyttepunktene ca 26,5m. Dette 
tilsier at avstanden mellom 
hyttene her vil være betydelig 
nærmere enn 25m.  
Dagens arealpolitikk tilsier at 
arealer som tas i bruk til 
bebyggelse skal utnyttes tettere 
– dette er også hensiktsmessig i 
forhold til felles løsninger for 
vann og avløp. Disse forholdene 
må vurderes opp imot 
hverandre. 
 
Brannvann kan hentes i 
Fisketjern. 
 
 
 
 



Ringerike 
kommune, 
landbruk 

Ingen motforestillinger. Vi forutsetter 
imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller 
vanskeliggjør bruk av omkringliggende skog 
og utmark. 
 

Medfører ingen endringer i 
planen. 

Hadeland og 
Ringerike 
Avfallsselskap, 
19.04.2017 

Forutsetter at det settes av plass ved 
eksisterende område til avfall. I alle veger til 
Vikerfjell står containere for 
avfallshåndtering nederst i veien. 
Kildesortering for avfall fra hytter vil bli 
innført i nærmeste fremtid. Dette for å 
imøtekomme EUs mål om 65 % 
materialgjenvinning innen 2030. Med dette 
menes at det må settes av tilstrekkelig plass, 
og at dette må planlegges ifm nye hyttefelt.  
 

Areal for containere ved 
avkjørsel fra hovedvegen nede i 
bygda er tilstrekkelig stort. 

 

 

Kongsberg 12.06.2017 

ar plan & landskap  
v/ Anne Ribberud 
Landskapsarkitekt MNLA/ Planlegger 
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PlanlD 0605_377 - Vikersetra - del av gnr 295 bnr 1 - Vikerfjell -
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uttalelse om kulturm¡nner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune datert LO.O4.2OL7, med offentlig ettersyn av

detaljregulering for Vikersetra (del av gnr 295 bnr 1), jf. pbl $12-10. Høringsfrist er 22.O5.2OI7

Buskerud fylkeskommune gir med dette en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger nordvest for Fisketjern ved Vikerfjell, og dekker en del av eiendommen Viker
(gnr 295 bnr 1). Planområdet er i hovedsak ubebygd, med unntak av én eiendom bebygd med en

fritidsbolig. Nærområdet er bebygd hovedsakelig med nyere fritidsboliger. Formålet med
planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye fritidsboliger med tilhørende anlegg.

AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER

Vi har tidligere gjennomført kulturminneregistrering i planområdet. Da det ikke ble funnet
automatisk fredete kulturminner har vi ingen merknader til planen hva gjelder automatisk fredete
kulturminner.

Saksbehondler orkeologi: Lors Hovlond

NYERE TIDS KULTURM INNER

Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet som blir påvirket av
planforslaget, og har følgelig ingen merknader til planforslaget gjeldende nyere tids kulturminner
Vi ser det som positivt at det er lagt inn bestemmelser om god tilpassing til landskapet og til
eksisterende bebyggelse.

Soksbehondler nyere tids kulturminner: lngrid Lomork, tlÍ. 32 80 87 10
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<p><b>Fra:</b> Thor Andersen [thorandersen67@gmail.com]<br/> 

<b>Til:</b> postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]<br/> 

<b>Kopi:</b> <br/> 

<b>Sendt:</b> 22.05.2017 19:10:07<br/> 

<b>Emne:</b> 0605 - 377 Detaljregulering for Vikersetra hyttefelt<br/> 

<b>Vedlegg:</b> <br/></p> 

 

 

<div dir="ltr">Jeg viser til møte.<div><br></div><div>Jeg har ingen 

merknader til &nbsp;detaljreguleringen for Vikersetra 

hyttefelt.</div><div><br></div><div>Men jeg har spørsmål vedr. tomt 

merket BF-12 som fremkommer på kart som jeg har fått tilsendt fra dere. 

PlanID: 0605_263-02, Uttrekksdato, offentlig kartgrunnlag 

30.06.11.</div><div>Hva er status på denne tomten ?&nbsp; Er den godkjent 

?</div><div><br></div><div>Med hilsen</div><div>Thor 

Andersen</div><div>Grunneier 295/69</div></div> 



Vår dato: 15.05.2017 
Vår referanse: 2012/3734 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 17/792-4 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Vikersetra 
 

Vi viser til brev av 10. april 2017 med forslag til detaljregulering for Vikersetra, gnr. 295/1 
m.fl. 
 
Planforslaget legger til rette for 12 nye hyttetomter med en utnyttelsesgrad på 170 m2 BYA, 
hvorav hovedhytte kan utgjøre 120 m2 BYA. Mønehøyden er satt til 6,0 meter. I plankartet er 
hytteplasseringen vist med et eget punkt som skal ligge innenfor grunnmuren til hytta. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi ble 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette.  
 
Vi kan heller ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale 
interesser når det gjelder hensyn til viktige landskaps- og friluftslivverdier. Vi mener det er 
positivt at hyttene er nøye plassert i terrenget og at plasseringen er bestemt i plankartet. 
Videre består området av skog som vil skjerme for innsyn og dempe virkingene i landskapet. 
 
I planbeskrivelsen er det lagt ved en utredning for hvordan vann- og avløpssituasjonen i 
området tenkes løst. For dette hytteområdet er det kommunen som er forurensnings-
myndighet. Vi viser i den sammenheng til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) § 4 hvor det går frem at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og minst god kjemisk tilstand.  
 
Vannforskriften er fulgt opp gjennom regional plan for vannregion Vest-Viken. Den regionale 
vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
 
Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke 
vil nå miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er 
oppfylt. Fylkesmannen forutsetter at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger 
dette opp og at resipienten som velges ikke forringer tilstanden som følge av utslippene eller 
gjør det vanskelig å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. Dette er 
forhold som må kunne dokumenteres gjennom overvåking av resipientene. 
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Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller vesentlige 
regionale miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
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Regul eringsplan - fritidsbebyggelse - Vikersetra i Ringerike kommune

Rekkefølgebestemmelsene inneholder at det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye

hytter innenfor planområdet før bygging av nytt kryss ned venstresvingefelt på E1 6

Ringmoen med fylkesveg 1 72 er utført. Krysset er påbegynt og ferdigstilles i begynnels en av

juli. Deretter kan hyttene få igangsettingstillatelse.

Vi har ingen ytterligere kommentar.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/792-9 16950/17 PLN 377  16.05.2017 

 

Forurensningsmyndighetens høringsuttalelse til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 

Vi viser til høringsbrev av 10.04.2017. 

 

Forurensningsmyndigheten har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at bestemmelser for vann og avløp er i henhold til det 

som er anbefalt i VA-planen. Vi har sett på bestemmelser for vann- og avløp i noen av de 

tidligere vedtatte planene på Vikerfjell, og foreslår følgende bestemmelser: 

 

§ 2.1 Felles bestemmelse om vann og avløp 

For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før vannforsyning 

og bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for hytteområde Vikersetra - Ådalsfjella, 

25.01.2013 (SWECO 002/2013) skal legges til grunn for prosjektering av vann- og 

avløpsløsninger. 

 

§ 2.2 Område for drikkevannsforsyning, BVF 

Vannforsyning skal skje ved borebrønn i løsmasser/fjell, og etableres som fellesanlegg for 

grupper av hytter i hyttefeltet for å sikre nok og hygienisk betryggende vann. Avsatte 

vannområder i plankartet hvor det forutsettes at det er utført prøveboring og gjort analyser 

skal brukes til uttakssted for drikkevann. Vannforsyningen skal oppfylle 

drikkevannsforskriftens krav. Plassering og utføring av brønner må foretas av fagkyndig 

personell og i tråd med gjeldende VA-plan for området (SWECO 002/2013). 

 

§ 2.3 Avløpsanlegg, område for rensing av avløpsvann, BAV  

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. For 

hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til fellesanlegg for grupper av hytter i 

hyttefeltet for å sikre brukerinteresser og miljø. Avsatte avløpsområder i plankartet hvor det 

forutsettes at det er utført grunnundersøkelser skal brukes til utslippssted (etterpolering) for 

renset avløpsvann. Som separat løsning kan det tillates vannklosett ved bruk av tett tank og 

vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, 

forurensningsloven og plan- og bygningsloven. For hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje 

via en enkel filterkum og til en etterfølgende utslippsgrøft tilrettelagt under terreng. 

Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av fagkyndig personell og i tråd med 

gjeldende VA-plan for området (SWECO 002/2013).  

 

Viktig å merke seg at kart vedlagt VA-plan ikke er endelig versjon iht. reguleringsplan. Med 

«plankartet» menes det kart som blir gjeldende for reguleringsplanen. Videre vil ikke 

bestemmelsene umuliggjøre etablering av enkeltanlegg for vann og avløp gitt at det kan søkes 

om dispensasjon. 
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Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



  

   
 

Mattilsynet 
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og 
Valdres 
 

 
 

Saksbehandler: Anita Klemensdottir 
Fagervold 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - 
FRITIDSBEBYGGELSE VIKERSETRA 
 
Mattilsynet har mottatt detaljplan for fritidsbebyggelse Vikersetra som er ute på høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen, både til fastboende, 
næringsdrivende, hytteabonnenter og private enkeltvannforsyninger. 
 
Vi er sektormyndighet med ansvar for ivaretagelse av nasjonale, regionale og lokale mål, regler og 
retningslinjer vedrørende forhold som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder. 
 
Det er angitt at formålet med denne reguleringen er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i 
Ådalsfjella. Det er foreslått 12 nye hyttetomter i området ved Vikersetra i tilknytning til eksisterende 
fritidsbebyggelse. 
 
Vi har sett på de delene av forslaget som omhandler drikkevann og har følgende kommentarer: 
 
Det vises til «Nasjonale mål for vann og helse», vedtatt av regjeringen i 2014: «Ved utlegging av 
nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting innenfor eksisterende 
bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til eksisterende 
vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår 
hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter». 
Vi minner om kommunens forpliktelser etter Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 
I planene fremgår det at vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/fjell. Det skal 
dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann. 
 
Vi påpeker at det bør avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende vannforsyningssystem 
til området før andre deler av planene iverksettes.  
 
Ny drikkevannsforskrift (Forskrift om vannforsyning og drikkevann) er vedtatt og er gjeldende fra 
01.01.2017. I henhold til § 17 skal vannverkseier registrere vannforsyningssystem på skjema 
fastsatt av Mattilsynet. Kravet gjelder vannforsyningssystemer som forsyner minst 2 abonnenter. 
Nye vannforsyningssystemer skal registreres før byggestart.  

Deres ref:    
Vår ref: 2017/78947     
Dato: 09.05.2017   

Ringerike kommune  
Postboks 123 
3502  Hønefoss   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  
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Registreringen kan utløse krav om plangodkjenning etter drikkevannsforskriftens § 18 som sier at 
vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3 
drikkevann(i den uken med høyest forbruk), eller forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er 
plangodkjenningspliktige. 
 
 
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et nytt felles vannforsyningssystem til hele 
området. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Klemensdottir Fagervold 
seniorinspektør  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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Landbrukskontorets høringsuttalelse til 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra 

 

Vi viser til høringsbrev av 10.04.2017. 

Landbrukskontoret har ingen motforestillinger mot fritidsbebyggelse som er beskrevet i 

høringsbrevet. Vi forutsetter imidlertid at utbyggingen ikke hindrer eller vanskeliggjør bruk av 

omkringliggende skog og utmark. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 
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Fra: Tollef Uppstad Buttingsrud [Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.04.2017 14:47:00 

Emne: VS: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei Halvard 
 
Viser til sak 17/792. Ser ikke noe avstsand ut ifra tegningene men viser til denne mailen etter møte vi hadde for et par år siden med Ingeborg og Lars. 
Håper dere kan ivareta det som var innspillene da. (25 meter kommer fra TEK10) 
 
 
MVH 
Tollef Uppstad Buttingsrud 
Varabrannsjef 

  

****************************************************** 
Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 22 (direkte)  
 

****************************************************** 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 

Fra: Ingeborg Faller  
Sendt: 30. april 2015 14:35 
Til: Tollef Uppstad Buttingsrud; Even Moan 



Kopi: Lars Torstensen Lindstøl 

Emne: Oppsummering møte om brannvannsdekning Vikerfjell 

 
Hei! 
 
Sender noen kjappe punkter fra møtet vi hadde istad, så vi har det skriftlig:  
 
Brannvannsdekning Vikerfjell 
 
Veistandard:  

 Veiene må ha 10 tonn akseltrykk dersom tankbilen skal kunne kjøre. (18t boggie) 

 Veiene må være minst 3 meter brede på rette strekker og 4,5 meter brede i svinger – men gjerne bredere. Behov for møteplasser. 

 Vanlige hårnålssvinger går bra (slik som i eksisterende vei opp til Ringerudsetra), men det blir problemer der det er tilnærma vinkelrette kryss.  

 Helninga må være jevn (obs. kryss). Dersom det er kanter og platåer vil bilen ta nedi.  
 
Hyttene bør ideelt sett ha en avstand på 25 meter til neste hytte, dette reduserer sjansen for spredning. Lang reisetid til Vikerfjell. 
 
På et hyttefelt som Tosseviksetra bør det være en kum eller hydrant på området, men det holder med en. Vannet kan hentes fra nærliggende overflatevann, 
evt. kan det borres etter vann hvis det ikke finnes nok/stabilt overflatevann. (En tankbil og en vanlig brannbil har ikke nok vann i seg selv, men kan fylles i 
kum/hydrant og kjøres til brannsted. Hvis det er under 25 meter fra kum/hydrant til brannen kan slange brukes direkte.) Ved en slik løsning er det viktig å 
fordele ansvar for vedlikehold, slik som rensing av rist til kum/hydrant.  
 
Dersom det skal etableres overnattingssted utløses krav om «automatisk brannslukningsanlegg», som oftest vil si sprinkelanlegg.  
 
 
Fint hvis dere gir en tilbakemelding hvis noe er feil eller mangler =) 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingeborg Faller 
Arealplanlegger  
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune 
32 11 74 61 



 



Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.04.2017 14:01:47 

Emne: SV: 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra - høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg:  

Hei 
HRA forutsetter at det settes av plass ved eksisterende område til avfall. I alle veier til Vikerfjell står 

containerefor avfallshåndtering nederst i veien (oppkjøring til fjellet). Vi gjør oppmerksom på at kildesortering 

av avfall fra hytter vil bli innført i nærmeste fremtid. Dette for å imøtekomme EUs mål om 65% 

materialgjenvinning innen 2030. Med dette menes at det må settes av tilstrekkelig med plass, og dette må 

planlegges ifm nye hytter/hyttefelt. 

 

Vennlig hilsen 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 

Gunn M. Johannessen 

Tlf: 61314726 

gunn@hra.no 
?Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 

 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: postmottak@ringerike.kommune.no [mailto:postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 10. april 2017 09:01 

Til: Firmapost 

Emne: 377 - Fritidsbebyggelse Vikersetra - høring og offentlig ettersyn 

 

VÅR REFERANSE: Saksnr: 17/792-4 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
Deres ref.:  

 

Oversender vedlagte dokument. 

 

Med vennlig hilsen 

Halvard Fiskevold 

Areal- og byplankontoret 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/792-2   Arkiv: PLN 000  

 

1. gangsbehandling detaljregulering nr. 377 Fritidsbebyggelse 

Vikersetra  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Vikersetra 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. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen ved Vikersetervegen. Planen skal 

legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har 

tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 12 nye hyttetomter i området ved Vikersetra 

i tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse.  

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Områder som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men er hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er to områder avsatt til ny 

fritidsbebyggelse i Vikerseterområdet. 

 



Planen var så og si ferdig utarbeidet i 2013, men ble deretter lagt på vent med bakgrunn i den 

uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende 

regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å 

avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling.  Vår/ sommer 

2015 ble det endelig avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og saken ble sendt til 

forhåndsvurdering i Ringerike kommune med adskilte plankart og bestemmelser, men felles 

planbeskrivelse etter avtale med kommunen. Etter tilbakemelding i slutten av januar 2017 er 

planbeskrivelsene også utarbeidet separat. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad i 

31.05.12, med høringsfrist 30.06.12.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Innenfor planområdet er det oppsatt en hytte, ellers er planområdet ubebygd. Områdene ved 

Vikersetra er det eldste området for fritidsbebyggelse i Ådalsfjella, så område for utbygging 

er lokalisert i tilknytting til etablert hoved adkomstveg. Det er et attraktivt område som er 

solfylt, lettbygd og omkranset av fjellområder som Gyranfisen, Vikerfjell, Bukkollen for å 

nevne noen.  Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig 

tynnet ut, men tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. 

 

Nærområdet blir brukt mye til utfartsområder både sommerstid og vintertid. Dette fra 

eksisterende hytter og for folk som bruker det som utfartsområde. Det er tilrettelagt med 

turstier og oppkjørte skiløyper på vinteren. DNT har hytte i området, hvor det drives 

kafetilbud i helger og ferier vinterstid.      

 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskap ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud, 

27.02.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Vikersetra snitt 

- Vikersetra VA plan 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

- Oversiktskart snitt Vikersetra   

 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Ola 

Viker. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til ny fritidsbebyggelse og LNF-områder.  



 

Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i BYA er totalt 170 kvm. Av dette kan maksimum 20 

kvm brukes til uthus, maksimum 30kvm brukes til parkering og maksimum 120 brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Langs vann (gjelder også vann mindre enn 1 000 m² og mindre bekker) og vassdrag med 

årssikker vannføring er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som nevnt i Plan- og 

bygningsloven § 20-1 første ledd, bokstavene a, b, c, d, h, i ,j, k og l eller fradeling til slike 

tiltak, nærmere enn 100 meter fra strandlinje (målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomavstand) i LNF- områder og 50 meter i byggeområder.  

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområder. Det tillates etablert både svartvanns- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik 

at sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder 

som er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskap. 

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr 295, bnr 1 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan & landskap varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 31.05.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i juni 

2012, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert som er vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

Fylkesmannen ber om at det i planarbeidet legges vekt på å sikre en god intern grøntstruktur 

som ivaretar eventuelle stier og løyper og gir god tilgjengelighet til omkringliggende 

friluftsområder og tilknytning til overordnet sti- og løypenett. Det må legges vekt på å ivareta 

landskapsmessige og estetiske forhold ved lokalisering av inngrep, utforming av ny 

bebyggelse. Eventuelle viktige landskapselementer som markante høyder, myrområder, 

bekkedrag mv. må ivaretas som en del av grøntstrukturen. Utbygging i bratte områder må 

også unngås. 

Planarbeidet må ivareta hensynet til naturmangfold. Lov om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 fasetter mål for ivaretagelse av naturtyper og arter. 

 

 Forslagstillers kommentar: Temaene er omtalt i planbeskrivelsen. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  



 

Buskerud fylkeskommune, 18.06.2012 

Viser til lov om kulturminner og krav til registrering 

 

 Forslagstillers kommentar: Dette er gjennomført – det ble ikke gjort noe funn i 

området. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Statens vegvesen, 02.07.2012 

Dersom planen medfører behov for endringer på veger eller i trafikkforhold må dette 

påregnes gjennomført før området kan tas i bruk. Det vises il arbeidet med kryss ved 

Ringmoen. 

 

Det vises også til at kryss ved fv 172 ikke er akseptabelt, opprustning av krysset må 

innarbeides i bestemmelsene. 

 

 Forslagstillers kommentar: Planen har avventet løsning ift nytt kryss på Ringmoen. 

Rekkefølgebestemmelser er satt inn i planmaterialet. 

Dette krysset ble utbedret ved godkjenning av plan for Vikerseter hyttegrend og 

godkjent av statens vegvesen i denne sammenheng. Vi stiller spørsmålstegn til at dette 

må gjøres på nytt? 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelse ved planoppstart. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 



 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Vikersetra ligger i Ådalsfjella eldste område for fritidsbebyggelse. Planområdet ble vurdert 

som attraktivt, solfylt og lettbygd under planarbeidet med kommunedelplan for Ådalsfjella. 

Tomtene vil ligge med ryggdekning i lia mot nord, og føye seg inn i dagens 

utbyggingsstruktur som man finner på begge sider av planområdet. Det er positivt at ny 

bebyggelse får en tilsvarende høyde som resterende bygninger i området, samt at det ikke 

legges opp til ramloft/oppstugu, se bestemmelser. Dette medfører at utbyggingen i området 

får en liten innvirkning på fjernvirkningen, se vedlagt snitt tegning. Et annet tiltak som også 

medfører til liten innvirkning på fjernvirkninger er krav til at lyskilden skal være skjermet ved 

bruk av utebelysning. Det åpnes for bruk av aggregat siden det ikke pr dagsdato er lagt opp 

til strøm i området. Dette er noe som kan medføre sjenerende støy. Da er det viktig at krav 

om at aggregat skal være innebygd og lydisolert blir fulgt opp. Ellers kan dette bli en ulempe 

for omgivelsen rundt.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg og ovenstående 

kommentarer. Omfanget er beskjedent.  

 

Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg og offentlig 

vegforbindelse. 

 

Naturmangfold  

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8-12 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet.  I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger.  

 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskap 

samt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram 

andre opplysninger fra kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle 

kvaliteter i forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (”føre-var”-prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap 

brukes som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken 



ligger det ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre-var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken.  

 

§ 10 Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området og fastsatt 

aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.  

Forslag til reguleringsplan for området utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar romslige grøntkorridorer. Den planlagte utbyggingen vil 

ikke ødelegge leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet 

belastning ihht § 10 blir derfor ikke vurdert nærmere.  

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Hoveddelen av arealet er allerede regulert til 

bebyggelse, og de små tilleggsarealene er avklart gjennom kommunedelplanen. Området er 

tatt i bruk, og formålet er avklart i overordnet plan.  

 

§ 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i 

naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 

 

Grøntstruktur 

Avgrensningen av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse, samt byggeforbudssoner mot 

vann og vassdrag bidrar til gode grøntstrukturer i områdene. I tillegg er det søkt å ivareta 

myrområder som gir områdene luft og rom. Det er viktig å ivareta deler av den eksisterende 

vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til 

skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. 

 

Vegetasjonen i området er spredt blandingsskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men 

tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Videre hogst vil skje i 

samråd med utbygging i området.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

 

Det er utarbeidet en ROS analyse som er en del av planbeskrivelsen.  

Referat fra oppstartsmøtet viser til at geotekniske vurderinger av området må gjennomføres. 

Dette er ikke vurdert nødvendig med bakgrunn i berggrunn og geologiske registreringer i 

området jfr. NGU i området i området. 

I forhold til brannvann kan dette hentes i Fisketjern. NVE atlas viser at det ikke er noe risiko 

for skred i området. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Mangelfulle utredningene skal foreligge til 

2. gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes 

ny 1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 



Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Vikersetra på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet.  

Nærheten til Oslo-området gir et unikt utgangspunkt i denne sammenheng og det er 

kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslo nærmeste 

høyfjell.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Vikersetra snitt 

5. Vikersetra VA plan 

6. Vedlegg med bl.a. innspill 

7. Oversiktskart snitt Vikersetra  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 17/792-3  Arkiv: PLN 377  

 

Sak: 23/17 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling Fritidsbebyggelse Vikersetra  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Vikersetra 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. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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RAP P ORT
VA – plan Vikersetra hytteområde

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

002/2013 145331 25. januar 2013

Kunde :

Ola Viker

VA – plan for hytteområde Vikersetra

Ringerike kommune

Sammendrag :

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Drammen ved Odd Roar Sæther og
Hydrogeologi og AvløpsRådgivning ved Lars Westlie på oppdrag fra grunneier Ola
Viker. Undersøkelsene omfatter vurdering av vann - og avløpsløsning for hytte feltet
Vikersetra på i Ådalsfj ella.

Odd Roar Sæther og Lars Westlie gjennomførte feltundersøkelser med vurdering av
grunnforhold, løsmasser og resipienter 21 .1 1 . 12 . Undersøkelsene omfattet også
forhold rundt drikkevannskilder og vurdering av forurensningsfaren i tilknytning til
drikk evannskilder generelt.

Rapporten tar for seg og diskuterer forhold rundt anbefalt avløpsbehandling. Anbefalt
alternativ er utformet slik at det med stor sannsynlighet ikke oppstår konflikt med ønske
om å forsyne hyttene i område med drikkevann via grunn vannsbrønner, eller uønsket
påvirkning av nærmiljøet i området generelt.

Rev. Dat o Revisjonen gjelder Sign.
Utarbeidet av : Sign.:

Odd Roar Sæther/Lars Westlie
Kontrollert av : Sign.:

Odd Roar Sæther
Oppdragsansvarlig / avd.: Oppdragsleder / avd.:

Odd Roar Sæther 133/3 Odd Roar Sæther 133/3
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1 Innledning

Vikersetra h yttefelt ligger på Vikerfjell/Ådalsfjella i Ringeike kommune og består av
12 hyttetomter innenfor reguleringsområde,t samt 8 omkringliggende eksisterende
hytte enheter med enkelthytter og hyttetun. For stedslokalisering se figur 1 og
vedlegg 1.

Figur 1 . Lokalområde med Vikersetra Kilde Gule sider

Det er påbegynt en reguleringsplan for området hvor Vikersetra hyttefelt utvides
med flere hytter og fortettinger generelt i området. For å få ferdigbehandlet denne
reguleringsplanen er det påkrevet en vann - og avløpsplan som tar hensyn til dette.

Rapporten er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48 , 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser er gjennomført med
basis i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale
resipienter så langt dette er mulig . Det er søkt etter valg av rensel øsning og områder
for anleggsplassering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til
fjell og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttelse av naturgrunnlaget ved
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etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkel ser og feltvurderinger

Det er benyttet inspeksjonsbor og skovelbor for å vurdere jordmassene i området.
Hensikten med disse undersøkelsene var å avdekke muligheter for infiltrasjon av
slamavskilt eller fullrenset avløpsvann.

2.1 Vurdering av bergarter med strøk og fall

Bergarten i området består av granitt og granodioritt. Dette er stive og krystallinske
bergarter med lagdelinger som ofte syns i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking.

Bilde er tatt mot nord ved Fisketjern .

Bilde 1 . Bergart med strøk og fall i skifrige lag . Foto: Lars Westlie
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I fjellskjæringer som sees flere steder på vei opp mot feltet ser man et tydeligere
sprekksystem i underliggende utsprengt fjellparti. Hovedfallretningen p å
sprekksystemene synes å være ca 70 ° mot nordøst . Dette gir et strøk i nordvestlig
retning. Ofte vises også enkelte sprekker i nærmest loddrett posisjon. Lokale foldinger
kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det generelle. Ved Vikersetra var
fal let på ca 30 ° og med samme fallretning. Dette viser variasjonen i området.
Sprekksystemene som vises i fjellskjæringene til veien inn i området har vært utsatt
for mekaniske påkje nninger fra sprengning i bygge perioden og senere
frostsprengning. Det som vis es er derfor overdimensjonerte sprekker som trolig ikke er
sammenfallende med situasjonen for urørte fjellmasser dypere ned.

Figur 2. Bergarten i feltet er granitt og granodioritt . Kilde NGU

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har stedvis et tykt løsmassedekke som i hovedsak består av
morenemateriale med sandig silt og noe stein. Det er sporadiske også noe tynt
løsmassedekke, myrområder og noe spredt fjell i dagen .
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Figur 3 . Løsmassekart ov er området. Kilde NGU

Det er gjennomført 3 skovleboringer i aktuelle deler av området hvor området var av
en slik karakter at det kunne vurderes. Løsmasseprofiler er beskrevet i tabell 1.

Tabell 1 . Grunnforhold registrert med skovleboringer og observasjoner i aktuelt
område. Skovlebor og inspeksjonsbor ble brukt i hele området for å eventuelt finne
variasjoner i løsmasser og avstand til tette masser og fjell.

Undersøkelseslokalitet Jordbeskrivelse Lagringsfasthet

Lokalitet 1.
0 - 0, 1 m
0, 1 - 0, 5 m
Under 0,5 m
Grunnvann ble ikke registrert

Humusholdig topplag
Sandig morene med noe
stein
Bunnmorene/fjell

-
Middels
lagringsfasthet
-

Lokalitet 2.
0 - 0, 1 m
0, 1 - 0,5 m
0, 5 m
Grunnvann ble ikke registrert

Humusholdig topplag
(torvjord)
Grusig morene
Bunnmorene/Fjell

-
Middels
lagringsfasthet
-

Lokalitet 3.
0 - 0, 1 m
0,1 – 0,3 m
0,3 – 0,6 m *
0,6 – 0,8 m *
Grunnvann ble ikke registrert,
men noe fuktig mot bunn.

Humusholdig topplag
Finsand
Middel sand
Grov sand, noe grus

-
Middels
lagringsfasthet
Middels
lagringsfasthet
Middels
lagringsfasthet

* Uttak av jordprøve
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Som undersøkelsene viser består løsmassene stor sett av et tykt morenelag. Lokalitet
3 i tabell 1 viser tydelige sandmasser i en morenerygg i overgang mot et myrområdet.
Det er her tatt ut jordprøver for kornfordelingsanalyser, se vedlegg 2. Dette området
har potensiale for infiltrasjon av avløpsvann som må undersøkes i detalj gjennom
prosjektering av et avløpsanlegg. Dette området har e fallretning ned mot et
myrområdet som dreneres ut mot lokale bekkesystemer. Andre områder for mulig
infiltrasjon av rense t gråvann er marginale ut fra løsmassenes beskaffenhet, tykkelse
og hydraulisk kapasitet.

3 Resipientforhold

Lokale små bekker og vann er resipienter i området med Seterbekken/ Strande elva og
til slutt Sperillen som hovedresipient . Alternative resipi enter utover dette er jord og
grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann . Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke .
I det undersøkte område er løsmassene av en slik kvalitet at infiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann kan gjennomføres . Massene må imidlertid undersøkes
nærmere før det endelig tas stilling til endelig dimensjonering. Massene kan uansett
beny ttes som mellomresipient for bortleding av renset gråvann. D et forutsettes da at
det tas tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av
grøftene. Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til
forurensningsfare til vannresipienter.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnvannet i fjell er ikke
undersøkt nærmere .
Grunnvann i løsmasser hen ger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvann s speil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke
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foreligge fare for forurensing av brø nner som bruker denne delen av grunnvannet som
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev entuelle konsekvenser av
vannutslag i terrenget.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen e r god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Stedets bekker er lokale resipienter med til tider liten vannføring og dermed en noe
sårbar resipient.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

Vanngiverevnen i t idligere omtalte stive og krystallinske bergarter er lav og gjenspeiler
ofte et tettere fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en
vanngiverevne som varierer mellom 180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i
Norge – GIN veileder nr . 8). Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe
som forbedrer vanngiverevnen.

I henhold til Granada (NGUs nasjonale grunnvannsdatabase) er det registrert flere
brønner i området. Brønnene har dybder fra ca 60 til 1 2 0 m og med en registrert
ka pasitet fra 100 - 10 00 l/time.

Figur 4 . Brønner i området som er registrert i GRANADA Kilde:NGU
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Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Borebrønner i fjell bør
fortrinnsvis etableres for grupper av hytter i hyttefeltet. Dette vil være hensiktsmessig
for å sikre nok vann til alle hytter. Det er viktig at brønner ikke bores for tett for å
unngå påvirkning av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig antall brønner,
plassering og behov for behandling bør avgjøres etter prøveboring. En prøveboring vil
gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønnene bør bores svakt skrånende mot sør vest slik at flere sprekksystemer vil
påvirke innsiget i brønnene. Det te må vurderes av bore firma et som skal etablere
brønnene.

Foreløpig forslag til brønnplasseringer er vist i vedlegg 1 .

Brønnplasseringer må foretas av fagkyndig personell og i tråd med denne planen.
Bo rebrønner bør etableres på høydedrag og med tett e foringsrør i den øverste delen
for å hindre nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Det er stor sannsynlighet for at man har et grunnvanntrykk fra høyereliggende
områder i nord og nordvest med tilsig, gr adient og strømning mot øst og sørøst . Dette
vil bidra med et påtrykk mot øst og gir mulighete r for økt vanntilførsel for borebrønner
generelt. Denne situasjonen er også gunstig sett i forhold til forurensing av brønner i
området da dette vil bidra til en generell høyere grunnvannstand.

Behovet for vannbehandling bør som tidligere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger . Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å forberede installasjonen for bruk av UV behandling på alle
vannforsyninger knyttet opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i
kombinasjon med UV behandling vil dermed gi to barrierer som vannforsk riften krever.
Dette regnes for å være et tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
So kkeloppbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.
Renseanlegge t skal dimensjoneres for behandling av gråvann fra totalt 12 hytter . I
tillegg legges det opp til å kunne knytte til 8 hytteenheter som ligger i ra ndsonen av
det regulerte området. Dette utgjør totalt 20 hytteenheter. Dersom det det av praktiske
hensyn er behov for å endre dette bildet skal dette gjøres i prosjekteringsgrunnlaget i
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søknad om utslippstillatelse. Som toalettløsning anbefales det å fø re toalettavløp til
tett oppsamlingstank. Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett.

Tabell 2 . Dimensjonerende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]

Hytte enheter
i hele rensesonen 1 20 7002 14

Totalt 20 14

1 Gjelder 12 hytteenheter i regulert område, samt 8 hytteenheter i randsonen.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr . 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3 . Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for regulert
område samt 8 hytteenheter i randsonen etter NS 9426.

Virksomhet
/
Bebyggels
e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann
)

Gjennomsnittelig
døgnbelastning
f or maks ukentlig
belastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

20 Hytte -
enheter 20 *5*70%1= 70 182 1 2 60 21

Totalt 70 1260 21

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.
2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS9426.
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6 Drøfting og anbefaling - Avløp
Ut fra stedets naturgrunnlag som resipient, bergartstrukturer, løsmasser, og brønner i
området anbe fales det å etablere renseløsning for kun gråvann. Med bakgrunn i
gjennomførte grunn - og resipientundersøkelser anbefale s etabler ing av felles
renseanlegg . P rinsippskisse er vist i figur 1, i henhold til VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gråvann”. Renseanlegget skal plasseres innenfor området
avmerket i vedlegg 1 for å utnytte tilgjengelig areal . Tilgjengelighet for bl.a.
slamtømmebil er da ivaretatt. Det anbefales videre å benytte eksiterende løsmasser til
etterpolering og mellom resipient for rens et gråvann . Renset og etterpolert gråvann vil
da ledes via grunnvann i løsmaser til myrområder og ut i lokale små bekker. Det er
valgt en fellesløsning ut fra forhold som tilgjengelig areal og løsmassebeskaffenhet .
Etterpoleringen i stedlige løsmasser skal foregå i en egen avsatt utslippssone som vist
i vedlegg 1. Utslipp i s tedlige løsmasser v il bidra til en god etter rensing for
restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet når lokale små bekke r .

Figur. 5 Prinsippskisse av fellesløsning for gråvannsrensing.
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Bilde 2. Flyfoto over område med a ktuell anleggsplassering Kilde: Gule sider

Utslipp av renset gråvann fra hyttefeltet slik som foreslått vil, ut fra våre
undersøkelser, med liten sannsynlighet kunne berøre nye og etablerte
vannforsyninge r i influensområde eller andre brønner i omr ådet. Valg av renseløsning
er også knyttet opp mot å ivareta resipient og vannforsyninger på best mulig måte ut
fra renseeffekter og naturgrunnlag etc.

Anlegget skal dimensjoneres og bygges innenfor rammen av VA/Miljøblad nr 60,
”Biologiske filtre for gr åvann”. Foreslåtte renseløsning vil gi meget liten tilførsel av
næringsstoffer til resipienten. Anlegget skal prosjekteres og stikkes ut i felt av
fagkyndig firma/person .

7 Toalettløsninger
Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk materiale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forhold
til valgte resipient.
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7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestillin g av tømming. Normalt vil dette volumet utgjøre ca 200 liter
avhengig av antall personer i hytta. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke brøytes,
anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vintersesongen startes
med tom tank.

7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan forurense
nærliggende brønner.

7.3 Forbren n ingstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.

8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av felles renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henho ld til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråvann” og VA/ Miljøblad
49 «Våtmarksfiltre» kapittel om forfilter, samt prinsipper fra VA7 Miljøblad nr 59
«Lukkede infiltrasjonsanlegg» .

Anlegget skal utenom le dningsnett bestå av følgende hoveddeler:
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1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann .

2. Fordrøyningskum med pumpe for utjevning av tilførsel og støtbelastning av
sprededyser i filterkumme r .

3. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann.

4. Styringsskap med PLS for tidsstyring av pumpe og registrering av driftsdata.
Det bør også etableres GSM basert alarmvarsling for å sikre rask registrering
av eventuelle feilsituasjoner.

5. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

6. Utslippsledning som føres til infiltrasjons filter i stedlige løs masser for
etterrensing . Infiltrasjonsfilter skal støtbelastes fra pumpekum.

8.2 Ledningsnett

Det skal legges nytt ledningsnett med minimum 110 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, tilsvarende fra slamavskilleren og frem til støtbelaster.
Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1 % for å sikre selvrensing. Bend på
88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling. For å beskytte grunnvannet og sikre
god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er det viktig at nettet er tett. Det må
derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og påkoblinger. Fra støtbelaster og frem
til biofilterene skal det legges manifold i 50 mm PE, med 32 mm PE til hvert biofilter.

8.3 Slamavskiller

Anleggets slamavskiller skal være en prefabrik k ert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Sl amavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
48, ”Slamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskillerene skal plasseres slik at det oppnås selvfall fra denne og frem til
fordrøyningskummen.

8.4 Fordrøyningsku m/støtbelaster

Anlegge t skal utstyres med fordrøyningskum med pumpe for støtbelastning av
filterkummene. Tankene bør minimum ha et volum tilsvarende et halvt døgns
produksjon for å sikre tilfredsstillende utjevning av toppbelastninger. Pumpekummene
bør f ortrinnsvis plasseres slik at det ikke oppstår hevertvirkning mellom pumper og
filterkummer. Dette gjøres enklest ved at det er fall fra sprededysene i filterkummen og
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ned til vannspeilet i fordrøyningskummene. Pumpen skal styres på tid for å sikre
jevnest mulig belastning på etterfølgende filterkummer. Det skal installeres alarm for
varsling av høyt vannivå ved pumpesvikt eller strømbrudd.

8.5 Filterkummer

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert polyester
eller tilsvarende . I øvre del av kummen skal det være montert trykkdyser som belastes
fra fordrøyningskummen. Dette vil gi en optimal spredning av slamavskilt gråvann over
filterflaten. Filterkummene skal inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert
og anbefalt gje nnom offentlige FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen
skal det være en drenering som leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til
utslippsledningen. Samlet filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter
VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for gråvann , ” og VA/ Miljøblad 49 «Våtmarksfiltre»
kapittel om forfilter.

8.6 Utslipp - / inspeksjon s kum

Denne kummen samler renset gråvann før utslipp til resipienten. Kummen benyttes
som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før etterpolering .

8.7 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i eksisterende løsmasser
som er representert ved lokalitet 3 i tabell 1 . For plassering se vedlegg 1 og
kornfordelingsanalyse i vedlegg 2. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av
fokus på hydraulisk kapasitet da dette kan bli begrensende i området. I tillegg skal det
bestrebes å oppnå maksimal avstand til myrområdet nedstrøms. Ut fra undersøkelser
og kornfordelingsanalyse kan filterflaten på etterpolerin gsfiltret trolig belastes med 1 50
- 200 liter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et filterareal i
etterpoleringen tilsvarende 70 – 100 m2 . Dette må også beregnes av prosjekterende
ut fra topografi, hydraulisk kapasitet og generel l lokal tilpasning. Infiltrasjonstest bør
gjennomføres i prosjekteringen . Endringer her vil kunne gi andre forutsetninger og
dermed påvirke dimensjoneringen. Se figur 6 for prinsippskisse.
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Kilde: Avlop.no

Figur 6. Prinsippskisse av etterpolering i stedlige jordmasser.

8.8 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at rens eanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Renseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg har
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og
utslippskonsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann. Verdiene er
før etterpolering i stedlige masser.
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(VA/Miljøblad nr 60):
Totalfosfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
To tal nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøblad nr 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann før
etterpolering i stedlige løsmasser . Ut fra denne betraktning og antall m3 vann som
passerer i l okale resipiente r vil et utslipp som beskrevet være minimal. Anbefalt
løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsyning for hyttefeltet samt følge den
praksis i området som er basert på tidligere vurderinger .

10 Prosjektering

Ledningsnett med eventuelt pumpestasjoner i feltet skal prosjekteres. Renseløsning
med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant dokumentasjon
som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og tilsvarende. All prosjektering skal
utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.

11 Drift og vedlikehold
Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalise ring av renseanlegget 2 ganger pr år. Det skal etter bygging av anlegget
utleveres en monte rings - og driftsinstruks som beskriver de ulike
anleggskomponentene med nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god
oppfølging av driften ivaretas best ved å tegne en serviceavtale med leverandøren.
Kopi av inngått avtale skal oversendes kommunen s ammen med søknad om tillatelse
til tiltak.
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12 Vedlegg

1. Kart med inntegnet område for avløp, brønnplassering er
2. Kornfordelingsanalyser
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