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Oversikt over høringsinnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel 

2017- 2030  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 26.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet 2 tar høringsinnspillene til revidering av kommuneplanens arealdel 2017-2013 

til orientering. 

 

  

Sammendrag 

Kommuneplanens arealdel var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai - september 2017. 

Kommunen har mottatt totalt 67 uttalelser til planen, disse følger vedlagt denne saken.  

 

Innledning / bakgrunn 

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget 

Formannskapet 2 vedtok 25.04.2017 at forslag til kommuneplanens arealdel 2017-2030 skulle 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det ble samtidig vedtatt å ta ut to 

boligområder som det heftet innsigelse ved i kommunedelplan for Krakstadmarka. 

Arealplankartet ble korrigert i forhold til dette og planforslaget ble varslet i brev 19.05.2017, 

og videre kunngjort i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Høringsfristen var satt til 

25.08.2017. Regionale myndigheter ba om utsatt frist til 08.09.2017, og rådmannen har 

mottatt innspill fram til denne datoen.  

 

17.08.2017 holdt Areal- og byplankontoret åpen kontordag, hvor det var mulig å få 

informasjon og stille spørsmål om kommuneplanen og områderegulering for Hønefoss. 

Kontordagen var godt besøkt.  

 

Det er ved høring og offentlig ettersyn statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse 

til planforslaget. Privatpersoner og andre kan komme med merknader til forslaget. Vi har 

mottatt 67 uttalelser til planen. Av disse er 36 fra privatpersoner og selskaper, 16 fra offentlige 

myndigheter og nabokommuner og 15 fra ulike lag, foreninger og lokale politiske partier. 

Vedlagt følger samtlige uttalelser (uten tilhørende vedlegg). Uttalelsene er sortert alfabetisk. 

Vedlegget Oversikt over høringsuttalelser viser hvem som har avgitt uttalelse.  
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Innsigelser 

For å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, kan statlige fagmyndigheter og 

fylkeskommune fremme innsigelse til planforslaget. Nabokommuner har innsigelsesrett når 

planen påvirker viktige forhold i nabokommunen. En innsigelse skal begrunnes og gjøre rede 

for de statlige føringene som ligger til grunn for innsigelsen.  

 

Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen, skal fylkesmannen mekle. Dersom 

innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen, så er ikke 

kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes til fylkesmannen, og videre til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets avgjørelse kan 

ikke påklages.  

 

I denne saken foreligger det innsigelse fra 5 myndigheter:  

 

Innsigelsesmyndighet Tema for innsigelse 

Buskerud fylkeskommune 

 

Innsigelse til 2 konkrete områder med grunnlag i konflikt 

med automatisk fredete kulturminner.  

 

Fylkesmannen i Buskerud - Innsigelse til 12 konkrete byggeområder med 

grunnlag i nasjonale føringer for samordna areal- 

og transportplanlegging, jordvern og mål om 

redusert klimagassutslipp.  

- Innsigelse til byggeområde for bolig ved 

Pukerudhagen på Sokna, som omfatter dyrka 

mark.  

- Innsigelse til byggeområde FT2 ved Nes i Ådal 

med grunnlag i ivaretakelse av vassdrag med 

tilhørende vassdragsbelte. 

- Innsigelse til omdisponering av lekeareal til næring 

ved Ringmoen skole, av hensyn til barn og unges 

interesser.  

 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

Fare for flom og skred. 

Statens vegvesen som 

fylkeskommunal vegmyndighet 

Krav om konsekvensutredning ikke oppfylt.  

Statens vegvesen som statlig 

vegmyndighet 

Manglende trafiakale vurderinger knytta til nye 

byggeområder. 

 

Samordningsforsøk 

Buskerud deltar i regjeringas forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser. I dette 

forsøket skal fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra statlige fagetater 

er tydlig forankra i lov, forskrift eller retningslinjer. Fylkesmannen skal også samordne 

planfaglige råd. Fylkesmannen skal foreta en samla vurdering av alle innsigelser, og ta stilling 

til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen har anledning til å avskjære en innsigelse 

på visse betingelser.  
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Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen som fylkeskommunal vegmyndighet er ikke en 

del av samordningsforsøket. Fylkesmannen i Buskerud har i denne saken vurdert innsigelsene 

som er fremmet av Statens vegvesen som statlig vegmyndighet, Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Fylkesmannen.  

 

Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å avskjære noen av innsigelsene, og mener 

planforslage strider mot nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen forutsetter at 

kommunen følger opp innsigelsene, og samarbeider med de ulike etatene for å finne løsninger. 

Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke 

innsigelsene.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet har siden oppstarten av planarbeidet i 2013 behandlet en rekke saker i 

forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Siste aktuelle vedtak ble fattet 25.04.2017:  

 

1. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017 – 2030, datert mars 2017, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 

2. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

3. Til sluttbehandling av arealdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert 

innkomne høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 

4. De to boligområdene i Krakstadmarka som det hefter innsigelser ved, utgår i 

arealdelen av kommuneplanen. 

 

Rådmannens vurdering 

Videre prosess 

Rådmannen vil videre gå gjennom uttalelsene som er mottatt, og utarbeide en oppsummering 

og vurdering av hver enkelt uttalelse. I vurderingen vil det framgå hvordan rådmannen 

anbefaler at uttalelsene følges opp, herunder om det er behov for ytterligere utredninger eller 

om det bør gjøres endringer i planforslaget som følge av uttalelsene. Formannskapet vil få en 

egen sak med rådmannens vurdering av uttalelsene.  

 

Når det gjelder innsigelsene vil rådmannen etter å ha vurdert disse, gå i nærmere dialog med 

aktuelle myndigheter for å vurdere hvordan disse skal løses. Denne prosessen kan være 

tidkrevende.  

 

Dersom det skal gjøres endringer i planforslaget som ikke har vært på høring eller offentlig 

ettersyn, må disse tas opp til ny behandling med påfølgende ny høring og nytt offentlig 

ettersyn. 

 

Det er kommunestyret som til slutt skal vedta kommuneplanen. Etter vedtak skal planen 

kunngjøres. Det er ikke anledning til å klage på kommunestyrets vedtak om kommuneplanens 

arealdel.  
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Vedlegg 

Oversikt over uttalelser: 

AKA AS 

Amundsen, Martin 

Andresen, Frode 

Bane Nor 

Baug, Hanne og Kjell  

Brentebråten og Lundberg på vegne av Hanna Olaug Lundberg 

Buskerud fylkeskommune 

Buttingsrud, Lars 

Direktoratet for mineralforvaltning 

Eid, Tor og Kristin Bjerkestrand Eid 

Eierfellesskapet Berg Østre v/Otto Krog 

Fleten, Kaare 

Forsvarsbygg 

Fossekallen IL og Ringerike o-lag 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Buskerud - samordna uttalelse fra regionale myndigheter  

Hafnor og Klækken 

Hole kommune 

Holte, Anders H 

HSK Håndball 

Hval, Espen 

Jevnaker kommune 

Jørgensen, Trond - REO Bygg AS 

Martinsen, Johnny og May Aagesen 

Martinsen, Åsmund 

Mathiesen, Christine Næss 

Mattilsynet 

Miljøpartiet de grønne, Ringerike 

Miljøvernforbundet Hønefoss 

Mohn, Kathinka 

Norderhov Sogneselskap 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norsia vel 

Nymoen vel 

Oppen, Asle og Michael Andreas 

Opplysningsvesenets fond 

Oslo kommune 

Pedersen, Jan og Siv Hege Nordhaug 

Pedersen, Roy og May Janne Botha Pedersen 

Ring Bolig - Robert Junge og Per Olav Nordeng 

Ringerike arbeiderparti 

Ringerike Høyre 

Ringerike kommune, Landbrukskontoret 

Ringerike kommune, Miljørettet helsevern 
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Ringerike kommune, Teknisk forvaltning 

Ringerike senterparti 

Ringerike venstre 

Rosenberg, Maria og Øyvind Hansen 

Rua, Siri 

Røseth Hansen, Veslemøy og Thomas  

Simonsen, Petter Aall 

Skogmo, Erik 

Sola, Espen og Tove Smerud 

Solberg, Hans Tollef 

Statens vegvesen, fylkeskommunal vegmyndighet 

Statens vegvesen, statlig vegmyndighet 

Strande, Per 

Strande, Per og Øystein Frøyshov 

Strømsodd og Berger 

Støen, Hans Anton 

Teigland, Dag Olav 

Terje Røste 

Tronrud Eiendom  

Tyristrand Landsbyforening 

Veme menighetsråd 

Øyangen vel 

Åsa vel 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen og Guro Li 
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Arkivsaksnr.: 15/8194-4   Arkiv: PLN 411  

 

411 Detaljregulering for Løkenstuen boligprosjekt-oppstart av 

planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

27/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 26.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_411 detaljregulering for Løkenstuen 

boligprosjekt. 

 

2. Betingelse at skolekapasitet utredes i forbindelse med 1.gangs behandling. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av to lavblokker med felles 

parkeringskjeller på eiendom gnr/bnr. 134/12 Hvalsveien 159 i Haugsbygd, og etablering av en 

ny boligtomt for bygging av ny enebolig med garasje. Planområdet ligger i et etablert 

boligområde, sentralt i Haugsbygd, nære Vang skole. Ca. 100 meter nord for planområdet 

ligger boligblokka Loeskollen. Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplan. Planen 

fremmes som en detaljregulering. Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Tor Thomassen Consult AS ønsker en tredeling av 

eiendom 134/12 for å etablere to lavblokker med felles parkeringskjeller, og en ny enebolig 

med garasje. Planområdet er ikke tidligere regulert. Omfanget av planlagt bebyggelse utløser 

krav om regulering. Planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplan. 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger i et etablert boligområde sentralt i Haugsbygd og består av eiendom 134/12 

og deler av eiendom 133/92, 134/20 og 2167/1. Området ligger rett nord for Haug kirke, vest 

for fylkesvei 181, Hvalsveien. Boligområdet består hovedsakelig av eneboliger. Planområdet er 

på ca. 9 daa. Lengst i nord er et område bevokst med krattskog. Ca. 1,7 daa i midtre del av 

planområdet består av tidligere dyrket mark. I søndre del av planområdet, på en bakketopp, 

ligger det et bolighus med frittliggende garasje og uthus. Aller lengt i sør er et gressbevokst 

område. 
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Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål og veiformål. Forslagstiller har planer om 

oppføring av to lavblokker med parkeringskjeller nord i området. Eksisterende bolighus skal 

bevares på egen tomt. Sekundærbygg til eneboligen må muligens flyttes for at området rundt 

boligblokka skal få tilstrekkelig areal/kvalitet for uteopphold i tillegg til tilkomst og parkering. 

Forslagstiller ønsker å skille ut ei boligtomt helt sør i planområdet for etablering av en ny 

enebolig med garasje. Området i nord, som ønskes bebygget med lavblokker, foreslås å 

inneholde noe åpen parkering, og lekeareal. Det er et ønske fra forslagstiller å anlegge ny 

bebyggelse med høyere utnyttelse enn eksisterende omkringliggende bebyggelse. Foreslått grad 

av utnyttelse for området hvor boligblokkene forslås etablert er BYA 45 %. Forslagstiller angir 

boligblokka på Loeskollen, rett nord for planområdet, som en viktig referanse for den ønskede 

utbyggingen. Planlagt grad av utnyttelse for eiendommene for eksisterende og planlagt 

enebolig foreslås til BYA 35 %.  

 

Boligblokkene planlegges med parkeringskjeller og fire etasjer. Det skal etableres heis som går 

fra parkeringskjeller og opp til leilighetene. Det tenkes at leiligheter i fjerde etasje blir noe 

inntrukket, med mulighet for en takterrasse. Blokkene blir vestvendt med verandaer til alle 

leilighetene. Det planlegges for ca. 20 leiligheter. Forventet størrelse på leilighetene vil variere 

fra ca. 90 til 150 m2. Nesten alle leiligheter kan bli gjennomgående. Det er ikke planlagt utgang 

direkte til Hvalsveien, men det kan være behov for nødutganger der. Tiltakshaver har sett på 

muligheter for å bygge boder under bakkenivå i bakkant av bygget. Disse bodene kan delvis 

komme innenfor Statens vegvesens byggegrense på 15 meter fra senterlinjen i fylkesveien. Det 

vil være krav om dispensasjon fra Statens veivesen for å kunne bygge innenfor byggegrensen 

på 15 meter.  

 

Forslagsstillers foreløpige snitt viser at boligblokka vil bli synlig med en eller to etasjer fra 

Hvalsveien. Nedenfra vil den bli godt synlig i landskapet, men skråningen i bakkant kan dempe 

denne effekten.   

 

Utbyggingen vil bidra til å fortette et sentralt område like ved barneskolen i Haugsbygd. 

Transformasjon og fortetting av sentrale arealer som ikke er i bruk, er i tråd med både 

nasjonale og kommunale strategier. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen planer under arbeid i området. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tor Thomassen Consult AS er forslagstiller.   

 

Se vedlagt kart for forslag til planavgrensning. Planområdet skal inkludere område for 

boligformål og veiformål. Den foreslåtte planavgrensningen baseres hovedsakelig på 

utstrekningen til eiendommen som ønskes utbygd. Omkringliggende veier er også inkludert for 

å ta høyde for eventuelle endringer og oppgraderinger i infrastrukturen som kan bli nødvendige 

i forbindelse med utbygging. Planområdet er på ca. 9 daa og omfatter hovedsakelig privat 

eiendom, men også noe kommunal eiendom langs fylkesvei 181, samt fylkesvei og kommunal 

vei. 
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Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 134/12 og deler av 133/92, 134/120, 2167/1 og 

134/8. Gnr/bnr 133/92 består delvis av kommunal vei i vestre del av planen. Forslagstiller har 

forespurt Ringerike kommune om kjøp av et areal som kommunen eier. Arealet er en smal 

stripe som ligger langs Hvalsveien med gnr/bnr 133/92. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslåtte utbygging i planområdet er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel da tiltaket vil 

bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med variasjon i boligtype, størrelse, 

beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje i et av de prioriterte lokalsamfunna i kommunen.   

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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 anses som prinsipiell siden det er handler om etablering av boligblokk i et område 

med eneboliger, delte eneboliger og terrassert bebyggelse, og kun en sammenlignbar 

boligblokk (Loeskollen) i Haugsbygd. I tillegg legges det opp til en høy utnyttingsgrad (45 % 

BYA). Derfor legges oppstartsaken fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og også i 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.  
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Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av tidligere dyrka areal på ca. 1,5 dekar. Arealet 

omgis av vei og boliger i alle retninger. Dette arealet er tidligere avklart i forbindelse med 

kommuneplanen (2007). 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det planlegges en tidlig kontakt og dialog med naboer. Utover dette kjenner ikke vi til at det er 

planlagt annen medvirkning utover høringene fastsatt i plan- og bygningsloven. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Blokkbebyggelse er i all hovedsak ikke en etablert type bebyggelse i Haugsbygd og det er 

grunnen til at oppstartsaken legges frem for politisk behandling. Rett nord for planområdet 

ligger boligblokkene på Loeskollen. De er de eneste boligblokkene som så langt er oppført i 

Haugsbygd. Her er det oppført to boligblokker med fire etasjer og parkeringskjeller. 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å regulere området til boligformål med tilhørende 

veiformål. Haugsbygd er i dag hovedsakelig utbygd med eneboliger, delte eneboliger og 

terrassert bebyggelse. Det er tidligere regulert for blokkbebyggelse på Loeskollen, som eneste 

sted i Haugsbygd. I områdene rundt Haugsbygd er det overvekt av dyrka mark, og 

gjenværende skogområder vil kunne være viktige av rekreasjonshensyn. Reguleringen vil legge 

til rette for ca. 20 leiligheter og det gir en svært god utnyttelse av et meget sentralt, 

gjenværende byggeområde i Haugsbygd. Dette vil kunne redusere behovet for omdisponering 

av arealer i fremtiden. I tillegg til blokkene ønsker utbygger å etablere en ny tomt for oppføring 

av en ny enebolig. Dette bidrar til en variasjon av boligtilbud som er plassert nært sentrale 

funksjoner i Haugsbygd. 

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Området som reguleres er bevokst med ung skog/kratt på et begrenset areal nord i 

planområdet. Midtre del av planområdet består av tidligere dyrket mark, som nå er en 

gjengrodd. Sør i planområdet er en stor eiendom bebygget med en enebolig. Eiendommen 

består av opparbeidet hage og naturtomt. Planområdet omkranses av vei og boligtomter, og 

vurderes å ha liten verdi som rekreasjonsområde. Ved befaring ble det ikke oppdaget noe som 

tydet på at området på noen måte blir brukt som turterreng eller til lek. 
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Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomstvei til planområdet er via Løkenåsen og Øllajordet med avkjøring fra fylkesvei 181 

Hvalsveien. De delene av Løkenåsen og Øllajordet som er innenfor planområdet er kommunal 

vei. Vegvesenet oppfordret å flytte adkomst til eksisterende enebolig i planområdet fra 

Hvalsveien til Løkenåsen. Dette blir ivaretatt i reguleringen.  

 

Det er trolig behov for en oppgradering av VA-ledninger og en oppgradering av adkomsten 

langs Løkenåsen og Øllajordet. Det vil da kreves en utbyggingsavtale med kommunen.  

 

En trafikkanalyse skal vurdere følger for trafikkavvikling og arealdisponering samt 

trafikksikkerhet. For fotgjengere som skal krysse Hvalsveien der hvor Løkenåsen kommer ut er 

det i dag et opparbeidet opphøyet fotgjengerfelt. Strekningen ligger i sone med fartsgrense 30 

km/t og har fartsdempere. Det er ikke noe fortau i Øllajordet eller Løkenåsen innenfor 

planområdet. Siden antall boenheter vil øke i boligområdet kraftig i forbindelse med den type 

bebyggelse det planlegges for bør trafikksikkerhet for beboerne og spesielt barn vurderes nøye. 

Fortau kan være en løsning som bør legges til rette for i reguleringen. I reguleringen skal 

kryssgeometri samt frisiktsoner for bil og myke trafikanter ivaretas i henhold til krav fra 

Statens vegvesen.   

 

Planområdet ligger hovedsakelig utenfor støysone. Kun en smal stripe mellom eksisterende 

enebolig og Hvalsveien er markert med gul sone, dvs. over 55db.  

 

Forhold knyttet brann og redning må ivaretas. Blant annet så må brannvannskapasiteten 

utredes og testes og det må være plass til stigebil. Avstand mellom bygg må ivaretas. Utbygger 

må også planlegge å legge til rette for renovasjon. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Landskapsbildet vil forandre seg noe for boligene som ligger nærmest planområdet i vest. 

Avhengig av endelig høyde, det er foreslått fire etasjer med en eventuell takterrasse, vil blokka 

bli synlig med 1-2 etasjer fra Hvalsveien. Enebolig på eiendom 132/448, og muligens 

tomannsboliger på eiendom 132/447 kan få begrenset utsikten sin. Blokkene vil bli godt synlige 

fra vest, men skråningen i bakkant kan dempe denne effekten. Det er gode solforhold og 

skråningen i østre del av planområdet gjør at det blir en ubetydelig skyggevirkning fra tiltaket. 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. Rådmannen anbefaler at utbygger vurderer å bygge med 

livsløpsstandard, dvs. at det legges til rette for at man skal kunne bli boende i egen bolig 

gjennom største del av livet, uansett om man blir bevegelseshemmet og avhengig av rullestol. 

Dette kan bidra til å øke den aktuelle kjøpergruppen. 

 

Utearealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode ute- og lekearealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en størrelse i tråd med gjeldende krav, og ellers 

være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til praktiske gjøremål, 

materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og annet.  
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Det er foreslått en høyere utnyttelse enn i den omkringliggende bebyggelsen. Rådmannen er 

positiv til dette blant annet under forutsetning at ute- og lekearealer håndteres på en god måte. 

Dette er nødvendig for å kunne oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Forslaget ønsker å legge til rette for utbygging i et område som er sentralt lokalisert i forhold 

til kollektivtrafikk, og det er gang- og sykkelavstand til skole, butikk og andre tilbud i 

Haugsbygd. En høyere utnyttelse, og en fortetting av et sentralt og etablert boligområde kan 

bidra til å begrense klimagassutslipp pga. tilgang til og mulighet for å bruke andre 

transportmidler enn bil.   

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmann positiv til utviklingsplanene i planområdet. Selv om 

bygningstypen ikke er vanlig i området så vurderer rådmann tomta som egnet for planene i 

reguleringen. Blokkene berører i liten grad utsikt og sol- og skyggeforhold for naboer, og 

plasseringen anses innenfor avstander til viktige funksjoner som forsvarer denne type bygg i 

Haugsbygd. En slik fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende boligområde kan også 

bidra til en begrensning av utbygging og oppstykking av store sammenhengende 

landbruksområder samt samle et eventuelt fremtidig utbedringsbehov av infrastruktur til mindre 

områder.   

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-103  Arkiv: 140  

 

Sak: 48/17 

 

Saksprotokoll - Temamøte KS 24.04.17 - kommuneplanens arealdel 2017-2030.  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret 24.04.2017: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-102  Arkiv: 140  

 

Sak: 12/17 

 

Saksprotokoll - Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig 

ettersyn av planforslag  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017 – 2030, datert mars 2017, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 

2. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

3. Til sluttbehandling av arealdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert innkomne 

høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 

4.  De to boligområdene i Krakstadmarka som det hefter innsigelser ved, utgår i 

arealdelen av kommuneplanen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017: 

 

 

Et samlet formannskap foreslo følgende forslag til nytt punkt 4. « De to boligområdene i 

Krakstadmarka som det hefter innsigelser ved, utgår i arealdelen av kommuneplanen.» 

 

 

 

Følgende forslag ble fremmet fra Anne Mari Ottesen (SP) til nytt punkt 1 i 

kommuneplanens arealdel: 

«Gjøres følgende endringer; 

Innspill nr 29 tas inn 

Innspill nr 4 tas inn 

Innspill nr 6 tas inn 

Innspill nr 33 tas inn unntatt 2 daa fulldyrka jord 

Innspill 34 tas ut 

Innspill 43 tas ut 

Innspill 45 tas ut 

Innspill nr 46 tas ut 

Innspill nr 47 tas ut 

Innspill nr 48 tas ut 

Innspill nr 67 vedtas under forutsetning at kun område A som ikke er fulldyrka jord avsettes til 

boligformål 

Ellers som rådmannens forslag til pkt 1-3.» 
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Følgende forslag ble fremmet fra Magnus Herstad (Frp) : 

«Knestangåsen legges inn i planen.» 

 

Forslaget fra SP  fikk 1 stemme og falt. 

 

Forslaget fra Frp falt med 2 stemmer. 

 

 

Avstemming: 

Forslagene fra SP og Frp falt med 2 stemmer. 

 

Rådmannens forslag samt nytt pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-99  Arkiv: 140  

 

Sak: 11/17 

 

Saksprotokoll - Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig 

ettersyn av planforslag  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
Saken utsettes, formannskapet ønsker en Workshop hvor saken gjennomdrøftes. 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 28.03.2017: 

 

Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag som formannskapet sluttet seg til: 

«Saken utsettes, formannskapet ønsker en Workshop hvor saken gjennomdrøftes». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-93  Arkiv: 140  

 

Sak: 209/16 

 

Saksprotokoll - Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

 

I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i nærheten av 

«Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. 

 

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2025-2030, 

skal følges. 

 

Øvrige utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.11.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak, og Kammerud’s forslag, ble 

rådmannens forslag vedtatt mot en stemme (Kammerud)  

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-92  Arkiv: 140  

 

Sak: 185/16 

 

Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 20.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Inger Kammeruds forslag om utsettelse ble vedtatt mot 5 stemmer (Sol, Frp, Sp, Krf). 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-52  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 80/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.  

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.  

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.  

4. Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at 

man unngår nedbygging av dyrka mark. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf: 

Konklusjonen endres fra rødt til gult i følgende punkter i grovsilingen: 

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 27B, 38, 39, 51, 52, 59, 64, 75, 80, 91, 95.   

Punktene 100, 101 og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå.  Kommunen kan 

selv foreslå disse områdene. 

 

Forslag fra Høyre og Frp: 

Punkt 79 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Marit Hollerud (H): 

Punkt 92 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

«Tilleggspunkt: 

Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man 

unngår nedbygging av dyrka mark. 

 

Tilleggspunkt: 

I den videre planprosessen bør det legges til rette for større utbyggingsområder  i 

skogsområder på Ask og i Åsa.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 



 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet under avstemmingen i punktene 7 og 

80. 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av punktene 38, 52, 75, 91 og 95 hvor Sp 

og Sol stemte imot. 

Høyres/Frps forslag i punkt 79 fikk 5 stemmer og falt (H og Frp). 

Holleruds forslag i punkt 92 fikk 4 stemmer og falt (Hollerud, Bolstad og Johansen (H) og 

Frp)). 

 

Rådmannens forslag pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp). 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-51  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 79/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - temaer som bør vurderes nærmere  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel.  

2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke 

med videre i planarbeidet.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-39  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 72/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 2 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-211   Arkiv: 140  

 

 

Oversikt over høringsinnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel 2017- 

2030  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet 2 tar høringsinnspillene til revidering av kommuneplanens arealdel 2017-2013 

til orientering. 

 

  

Sammendrag 

Kommuneplanens arealdel var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai - september 2017. 

Kommunen har mottatt totalt 67 uttalelser til planen, disse følger vedlagt denne saken.  

 

Innledning / bakgrunn 

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget 

Formannskapet 2 vedtok 25.04.2017 at forslag til kommuneplanens arealdel 2017-2030 skulle 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det ble samtidig vedtatt å ta ut to 

boligområder som det heftet innsigelse ved i kommunedelplan for Krakstadmarka. 

Arealplankartet ble korrigert i forhold til dette og planforslaget ble varslet i brev 19.05.2017, 

og videre kunngjort i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Høringsfristen var satt til 

25.08.2017. Regionale myndigheter ba om utsatt frist til 08.09.2017, og rådmannen har 

mottatt innspill fram til denne datoen.  

 

17.08.2017 holdt Areal- og byplankontoret åpen kontordag, hvor det var mulig å få 

informasjon og stille spørsmål om kommuneplanen og områderegulering for Hønefoss. 

Kontordagen var godt besøkt.  

 

Det er ved høring og offentlig ettersyn statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse 

til planforslaget. Privatpersoner og andre kan komme med merknader til forslaget. Vi har 

mottatt 67 uttalelser til planen. Av disse er 36 fra privatpersoner og selskaper, 16 fra offentlige 

myndigheter og nabokommuner og 15 fra ulike lag, foreninger og lokale politiske partier. 

Vedlagt følger samtlige uttalelser (uten tilhørende vedlegg). Uttalelsene er sortert alfabetisk. 

Vedlegget Oversikt over høringsuttalelser viser hvem som har avgitt uttalelse.  

 

Innsigelser 

For å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, kan statlige fagmyndigheter og 

fylkeskommune fremme innsigelse til planforslaget. Nabokommuner har innsigelsesrett når 



- 

planen påvirker viktige forhold i nabokommunen. En innsigelse skal begrunnes og gjøre rede 

for de statlige føringene som ligger til grunn for innsigelsen.  

 

Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen, skal fylkesmannen mekle. Dersom 

innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen, så er ikke 

kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes til fylkesmannen, og videre til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets avgjørelse kan 

ikke påklages.  

 

I denne saken foreligger det innsigelse fra 5 myndigheter:  

 

Innsigelsesmyndighet Tema for innsigelse 

Buskerud fylkeskommune 

 

Innsigelse til 2 konkrete områder med grunnlag i konflikt 

med automatisk fredete kulturminner.  

 

Fylkesmannen i Buskerud - Innsigelse til 12 konkrete byggeområder med 

grunnlag i nasjonale føringer for samordna areal- 

og transportplanlegging, jordvern og mål om 

redusert klimagassutslipp.  

- Innsigelse til byggeområde for bolig ved 

Pukerudhagen på Sokna, som omfatter dyrka 

mark.  

- Innsigelse til byggeområde FT2 ved Nes i Ådal 

med grunnlag i ivaretakelse av vassdrag med 

tilhørende vassdragsbelte. 

- Innsigelse til omdisponering av lekeareal til næring 

ved Ringmoen skole, av hensyn til barn og unges 

interesser.  

 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

Fare for flom og skred. 

Statens vegvesen som 

fylkeskommunal vegmyndighet 

Krav om konsekvensutredning ikke oppfylt.  

Statens vegvesen som statlig 

vegmyndighet 

Manglende trafiakale vurderinger knytta til nye 

byggeområder. 

 

Samordningsforsøk 

Buskerud deltar i regjeringas forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser. I dette 

forsøket skal fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra statlige fagetater 

er tydlig forankra i lov, forskrift eller retningslinjer. Fylkesmannen skal også samordne 

planfaglige råd. Fylkesmannen skal foreta en samla vurdering av alle innsigelser, og ta stilling 

til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen har anledning til å avskjære en innsigelse 

på visse betingelser.  

 

Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen som fylkeskommunal vegmyndighet er ikke en 

del av samordningsforsøket. Fylkesmannen i Buskerud har i denne saken vurdert innsigelsene 

som er fremmet av Statens vegvesen som statlig vegmyndighet, Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Fylkesmannen.  

 



- 

Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å avskjære noen av innsigelsene, og mener 

planforslage strider mot nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen forutsetter at 

kommunen følger opp innsigelsene, og samarbeider med de ulike etatene for å finne løsninger. 

Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke 

innsigelsene.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet har siden oppstarten av planarbeidet i 2013 behandlet en rekke saker i 

forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Siste aktuelle vedtak ble fattet 25.04.2017:  

 

1. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017 – 2030, datert mars 2017, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 

2. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

3. Til sluttbehandling av arealdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert 

innkomne høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 

4. De to boligområdene i Krakstadmarka som det hefter innsigelser ved, utgår i 

arealdelen av kommuneplanen. 

 

Rådmannens vurdering 

Videre prosess 

Rådmannen vil videre gå gjennom uttalelsene som er mottatt, og utarbeide en oppsummering 

og vurdering av hver enkelt uttalelse. I vurderingen vil det framgå hvordan rådmannen 

anbefaler at uttalelsene følges opp, herunder om det er behov for ytterligere utredninger eller 

om det bør gjøres endringer i planforslaget som følge av uttalelsene. Formannskapet vil få en 

egen sak med rådmannens vurdering av uttalelsene.  

 

Når det gjelder innsigelsene vil rådmannen etter å ha vurdert disse, gå i nærmere dialog med 

aktuelle myndigheter for å vurdere hvordan disse skal løses. Denne prosessen kan være 

tidkrevende.  

 

Dersom det skal gjøres endringer i planforslaget som ikke har vært på høring eller offentlig 

ettersyn, må disse tas opp til ny behandling med påfølgende ny høring og nytt offentlig 

ettersyn. 

 

Det er kommunestyret som til slutt skal vedta kommuneplanen. Etter vedtak skal planen 

kunngjøres. Det er ikke anledning til å klage på kommunestyrets vedtak om kommuneplanens 

arealdel.  

 

Vedlegg 

Oversikt over uttalelser: 

AKA AS 

Amundsen, Martin 

Andresen, Frode 

Bane Nor 

Baug, Hanne og Kjell  

Brentebråten og Lundberg på vegne av Hanna Olaug Lundberg 

Buskerud fylkeskommune 

Buttingsrud, Lars 

Direktoratet for mineralforvaltning 



- 

Eid, Tor og Kristin Bjerkestrand Eid 

Eierfellesskapet Berg Østre v/Otto Krog 

Fleten, Kaare 

Forsvarsbygg 

Fossekallen IL og Ringerike o-lag 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Buskerud - samordna uttalelse fra regionale myndigheter  

Hafnor og Klækken 

Hole kommune 

Holte, Anders H 

HSK Håndball 

Hval, Espen 

Jevnaker kommune 

Jørgensen, Trond - REO Bygg AS 

Martinsen, Johnny og May Aagesen 

Martinsen, Åsmund 

Mathiesen, Christine Næss 

Mattilsynet 

Miljøpartiet de grønne, Ringerike 

Miljøvernforbundet Hønefoss 

Mohn, Kathinka 

Norderhov Sogneselskap 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norsia vel 

Nymoen vel 

Oppen, Asle og Michael Andreas 

Opplysningsvesenets fond 

Oslo kommune 

Pedersen, Jan og Siv Hege Nordhaug 

Pedersen, Roy og May Janne Botha Pedersen 

Ring Bolig - Robert Junge og Per Olav Nordeng 

Ringerike arbeiderparti 

Ringerike Høyre 

Ringerike kommune, Landbrukskontoret 

Ringerike kommune, Miljørettet helsevern 

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning 

Ringerike senterparti 

Ringerike venstre 

Rosenberg, Maria og Øyvind Hansen 

Rua, Siri 

Røseth Hansen, Veslemøy og Thomas  

Simonsen, Petter Aall 

Skogmo, Erik 

Sola, Espen og Tove Smerud 

Solberg, Hans Tollef 

Statens vegvesen, fylkeskommunal vegmyndighet 

Statens vegvesen, statlig vegmyndighet 

Strande, Per 

Strande, Per og Øystein Frøyshov 



- 

Strømsodd og Berger 

Støen, Hans Anton 

Teigland, Dag Olav 

Terje Røste 

Tronrud Eiendom  

Tyristrand Landsbyforening 

Veme menighetsråd 

Øyangen vel 

Åsa vel 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen og Guro Li 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Navn
AKA AS
Amundsen, Martin
Andresen, Frode
Bane Nor
Baug, Hanne og Kjell
Brentebråten og Lundberg på vegne av Hanna Olaug Lundberg
Buskerud fylkeskommune
Buttingsrud, Lars
Direktoratet for mineralforvaltning
Eid, Tor og Kristin Bjerkestrand Eid
Fleten, Kaare
Forsvarsbygg
Fossekallen IL og Ringerike o-lag
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud - samordna uttalelse fra regionale myndigheter
Hafnor og Klækken
Holte, Anders H
HSK Håndball
Hval, Espen
Jevnaker kommune
Jørgensen, Trond - REO Bygg AS
Eierfellesskapet Berg Østre v/Otto Krog
Martinsen, Johnny og May Aagesen
Martinsen, Åsmund
Mathiesen, Christine Næss
Mattilsynet
Miljøpartiet de grønne, Ringerike
Miljøvernforbundet Hønefoss
Mohn, Kathinka
Norderhov Sogneselskap
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsia vel
Nymoen vel
Oppen, Asle og Michael Andreas
Opplysningsvesenets fond
Oslo kommune
Pedersen, Jan og Siv Hege Nordhaug
Pedersen, Roy og May Janne Botha Pedersen
Ring Bolig - Robert Junge og Per Olav Nordeng
Ringerike arbeiderparti
Ringerike Høyre
Ringerike kommune, Landbrukskontoret
Ringerike kommune, Miljørettet helsevern
Ringerike kommune, Teknisk forvaltning
Ringerike senterparti
Ringerike venstre
Rosenberg, Maria og Øyvind Hansen



Rua, Siri
Røseth Hansen, Veslemøy og Thomas
Simonsen, Petter Aall
Skogmo, Erik
Sola, Espen og Tove Smerud
Solberg, Hans Tollef
Statens vegvesen, fylkeskommunal vegmyndighet
Statens vegvesen, statlig vegmyndighet
Strande, Per
Strande, Per og Øystein Frøyshov
Strømsodd og Berger
Støen, Hans Anton
Teigland, Dag Olav
Terje Røste
Tronrud Eiendom
Tyristrand Landsbyforening
Veme menighetsråd
Øyangen vel
Åsa vel
Hole kommune





Fra: Martin Amundsen [martin.amundsen@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ragne Marthe [ragnemarthe@hotmail.com] 

Sendt: 23.08.2017 13:07:51 

Emne: Merknad til kommuneplanens arealdel 

Vedlegg:  

Hei. 

 

Viser til min tidligere merknad innlevert ved åpen kontordag plankontoret 17/8-17.  

Jeg vil også tilføye følgende kommentarer: 

  

Plankartet viser at min og naboens tomt (Engens vei 2 og Benterudgata 5, 3511 Hønefoss) 

delvis er planlagt regulert som parkeringsplass for Ringerike Rådhus. 

Dette er selvfølgelig svært lite ønskelig for våres del, og jeg ønsker at våre tomter reguleres til 

boligformål slik som de brukes i dag. 

  

Med tanke på hvordan fremtidens Hønefoss skal være, kan jeg ikke se hvordan det er 

hensiktsmessig å rive hus og ekspropriere grønne, fine boligtomter til fordel for 

overflateparkering så sentralt i byen. 

Det strider også mot all miljøtenkning og ønsket om flere myke trafikanter, i motsetning til 

biler, i sentrum fremover. 

  

Med vennlig hilsen 

Martin Amundsen 

Engens vei 2, 3511 Hønefoss 

Tlf: 926 87 588 

  

 











Fra: Frode Andresen [frodeandresen@outlook.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no] 

Sendt: 25.08.2017 15:57:50 

Emne: Merknader til kommuneplanens arealdel-Klekken gartneri. 

Vedlegg:  

                                                                               Frode Andresen 

                                                                               Borgergata 3 

                                                                               3514 Hønefoss 

 Ringerike Kommune 

Areal og byplankontoret 

Pb. 123,Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

Sendt via E post:postmottak@ringerike.kommune.no 

 

                                                                              Klekken 25/8/2017 

 

MERKNADER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL-KLEKKEN GARTNERI 

 

Jeg viser til forslag til revidert kommuneplan som er på høring med frist 25/8/2017. 

 

BAKGRUNN: 

Ringerike Kommune har stilt seg positive til å bygge ut Haugsbygd med boliger.Dette i lys av 

den tiltenkte veksten i innbyggertall ifbm bygging av Ringeriksbanen og ny E16 mot Oslo. 

Som et resultat av dette har en rekke prosjekterte utbyggingsområder blitt dratt frem i lyset 

igjen ,etter at de tidligere har fått avslag/ligget på vent pga jordvern mm.Ett av disse 

prosjektene er utbygging av Klekken gartneri.(som er LNF område med A klassifisert jord) 

Det er allerede omregulert og igangsatt to prosjekter i umiddelbar nærhet.(Klekkenhagen og 

Nedre Klekkenhagen ,som også er A klassifisert jord).Andre steder i Haugsbygd er flere 

tilsvarene nedbygginger av dyrkbar mark igangsatt.Klekken Gartneri drives idag ,på en 

utmerket måte,av familien Chaudhry og sysselsetter 5 personer.De ønsker å fortsette driften 

og har utvidet med sauehold og tenker på å utvide videre med produksjon av andre matvarer. 

 

FAKTA: 

Kulturlandskapet Klekken ligger ca 7 km fra Hønefoss jernbanestasjon,og ca 10 kilometer fra 

tiltenkt evt ny E16.Kjøretiden fra Klekken til Hønefoss stasjon er er mellom 12 og 18 

minutter,alt etter trafikkforhold.Kjøretid til påtenkt ny E16 er mellom 15-21 minutter alt etter 

trafikkforhold.Tidene er gjort av undertegnede.Veien fra Klekken til Hønefoss belastes av opp 

til 600 biler i timen(inkl tungtrafikk )og fører rett ned til en av Norges mest køutsatte 

gater(Strandgata med Hønengata og Kongens gate). 

Kulturlandskapet Klekken ,ligger sydvestvendt og har optimale dyrkningsforhold for 

landbruk. 

Hele dyrkningsområdet har A KLASSIFISERT JORD og er LNF område. 

VERDEN blir varmere og matproduksjonen blir vanskeligere å opprettholde i de største 

delene av den. 

JORDA har idag en befolkning på 7 mrd mennesker.Dette skal ifølge prognosene øke til 13 

mrd i løpet av 25 år. 



800 MILLIONER MENNESKER SULTER idag.Om 25 år tror man 2 MILLIARDER 

MENNESKER SULTER. 

MINST!! Dette som følge av mere tørke og befolkningsøkning. 

1 KVADRATMETER dyrkbar jord på KLEKKEN gir ernæring tilsvarende minst 1 brød pr 

år. 

En evt omregulering av Klekken gartneri vil gi et potensielt tap på oppimot 25000 BRØD PR 

ÅR. 

Dette, da jorda er A klassifisert. 

Det er et tosifret antall utbyggingsplaner av dyrkbar jord i Haug.Dette til tross for at 

Kommunal og Moderniseringsdepartementet i vedtak 7 april ,slo fast at flere boligfelt i 

kommuneplanen for Krakstadmarka IKKE kan omdisponeres til boliger pga behovet for vern 

av A klassifisert jord. 

Krakstadmarka er et tilstøtende område til Haugsbygd/Klekken.I tillegg mente departementet 

og Fylkesmannen at kommunen har store tomtereserver i mere sentrale,godkjente 

byggeområder.De påpekte også det betydelige fortettingspotensialet Hønefoss by har.Dette 

sammenfaller med undertegnedes observasjoner.Undertegnede kjenner hver eneste gate og sti 

i Hønefoss og omegn. 

Det er enorme muligheter til å bygge ut her først,før man tar av LNF. 

SSB forventer en befolkningsvekst i Ringerike på ca 200 personer pr år fram mot 2040.Disse 

beregningene er foretatt etter at Ringeriksbanen og ny E16 kom inn i NTP. 

Den første forsinkelsen av disse prosjektene er dessverre allerede et faktum og sentrale 

personer 

i kommune og stat virker pessimistiske mhp byggestart.Samtidig er byggetakten i Ringerike 

STOR. 

Dette sammenfaller med et boligsalg som stuper 36 prosent de siste 2 månedene ( pr 25/8/17). 

Og Østlandet faller mest. 

Skolen som Klekken sogner til,Vang, har samtidig sprengt kapasiteten sin.Ifølge Udir har 

Vang skole en kapasitet på 340 elever.Dagens elevtall er 356.Ved en evt utvidelse av skolen 

er det vanskelig å se at dyrkbar mark ikke vil bli berørt. 

 

KONKLUSJON : 

KLEKKEN GARTNERI MÅ IKKE OMDISPONERES fra jordbruksareal til boligformål. 

Begrunnelse: 

1) Gartneriet er et LNF område med A klassifisert jord. 

2)En utbygging vil danne videre presedens for andre LNF områder.Mange områder er allerede 

tapt. 

3)Grunnlaget for utbygging i slik stor skala er ny Ringeriksbane og E16. 

    a) dette prosjektet ligger i løse lufta 

    b)Klekken ligger for langt unna trafikknutepunktene i disse prosjektene. 

4)En utbygging på Klekken vil generere flere hundre(flere tusen om flere områder 

omreg.)bilbevegelser ekstra daglig.Dette igjen medfører enda større køer i et Hønefoss som 

har levd i et "køhelvete" i 40 år.Folk på bygda kjører bil!. 

5)Det er lett å finne alternative tomter i nærhet til sentrum av Hønefoss. 

6)Boligbygginga på Ringerike er allerede dimensjonert for de kommende 10 års vekst ifølge 

SSB. 

    Skal det bygges må det bygges på steingrunn/kratt/industriområder. 

7)Skolekapasiteten på Vang er allerede sprengt. 

8)Klekken Gartneri blir idag drevet på en utmerket måte av familien Chaudhry. 

    De sysselsetter 5 personer og har planer for videre drift. 



9)OG IKKE MINST.....................Ringerike er et lite sted i verden,men er tilgodesett med den 

beste  

    Jorda på kloden.Den mest kjente Ringerikingen er Ringerikspoteten.Ikke tilfeldig. 

    Om 30 år er det enda mere vann og matmangel enn idag.Om 30 år vil 2 milliarder 

mennesker  

    kunne gå sultne til sengs hver dag.Barnebarna våres kan IKKE SPISE BETONG. 

    Ringerike er også en del av verden!! 

 

TIL BESLUTTNINGSTAKERE i kommune/fylke/stat; 

VÆR VISJONÆRE 

Velg BRØD FORAN BETONG 

Velg KULTURLANDSKAP  FORAN CASH. 

 

Hilsen 

Frode Andresen 

 

 

 

Kopi:fylkesmannen i Buskerud 

fmbupost@fylkesmannen.no 

 

 

 

Få Outlook for iOS 









Bane NOR SF

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

Sentralbord: 05280

postmottak@ bane nor.no

banenor.no

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503 74 00537

IBAN - nr: NO4115037400537

BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

D ato : 11.08.2017
Saksref : 201720529 - 4

Deres ref . :
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut. Oddvar. Stene@banenor.no

Ringerike kommune. Kommuneplanens arealdel 2017 - 2030. Ettersending av ytterligere
merknad.

Viser til Bane NORs tidligere merknad datert 3.7.2017, samt mottatt brev datert 8.8.2017 fra Fylkesmannen i
Buskerud vedrørende utsatt svarfrist. Bane NOR tillater seg med dette å komme med ytterligere merknader til

ovenfor nevnte kommuneplan.

Samordnet areal og transportplanlegging

For å bygge opp under en samordnet areal og transportplanlegging med høy fortetting rundt knutepunktene er
det viktig at det differensieres i kravene til uteoppholdsareal og lekeplass mellom sentrale områder og mer
rurale områder i kommunen.

Det er også f oreslått i bestemmelsene til kommuneplan at 25 m ² av utearealene skal reguleres til lekeplass.
Dette gjelder hele kommunen. Bane NOR kan ikke se at det er hensiktsmessig å regulere et spesifikt areal til

lekeplass. Lekeplassarealet til boligene bør inngå s om en del av uteoppholdsarealet innenfor de sentrale
delene av kommunen, da spesielt rundt knutepunktene for å kunne følge opp statlige føringer.

I bestemmelsene står det at man kan dispensere fra kravene i tettbygde strøk. Bane NOR mener det vil være
mer hensiktsmessig med en bestemmelse som stiller lavere krav til uteoppholdsareal og lekeplass i
sentrumsområder/tettbygde strøk enn til resten av kommunen. Det te er av avgjørende betydning for å kunne

oppnå ønsket fortetting ettersom krav til uteareal begre nser utnyttelsesgraden. Kommunen bør også vurdere
krav til størrelse på nærlekeplasser i bestemmelsen. Dette gjelder særlig i sentrum og tettbygde strøk.

For øvrig vil k ommende r eguleringsplan for Ringeriksbanen også kunne juster e grense n mellom
jernbanef ormål og sentrum - / utbyggingsformål rundt Hønefoss stasjonsområde .



Saksref : 201720529 - 4

Side: 2 / 2

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Plan og teknikk, Forvaltning og
samfunnskontak t

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

M ottakere:

Ringerike kommune
K opi:

Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud



Fra: Kjell Baug [kkb@ringeriks-kraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Hanne Baug' [bauhan@live.no]; per.strande1@gmail.com [per.strande1@gmail.com] 

Sendt: 23.08.2017 11:18:39 

Emne: Kommentarer til kommuneplanens arealdel 

Vedlegg:  

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 
 
Det vises til kommunens nettsider hvor kommuneplanens arealdel er lagt ut til høring etter første gangs behandling med svarfrist 25.8.2017.  
 
Undertegnede er berørt av planen ved at deler av vår eiendom Gnr/bnr 97/1 er foreslått disponert til boligformål. Dette gjelder området som er omtalt som 
B_F12 i kommunedelplanen for Krakstadmarka. Vi er positivt til og støtter dette forslaget. 
 
Område B_F12 var det knyttet innsigelse til. Kommunaldepartementets har på nåværende tidspunkt ikke godkjent at feltet B_F12 omdisponeres til 
boligformål, jf departementets brev av 7.4.2017. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å vurdere feltet B_F12 (og B_F8 som heller ikke ble 
godkjent) i forbindelse med kommunens pågående arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet viser til at ved denne revisjonen kan 
arealene B_F12 og B_F8 vurderes ut fra et helhetlig behov for nye utbyggingsområder i Hønefoss.  
 
Kommunestyret har ved første gangs behandling lagt nevnte områder inn i ny arealdel i tråd med kommunens ønske for kommunedelplanen for 
Krakstadmarka, et forslag som støttes fra undertegnede. 
 
Utbygging av Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for veksten i Hønefoss og utvikle byen på begge sider av Storelva. Krakstadmarka er viktig 
for å kunne utvikle sentrumsnære boområder med miljøvennlige transportløsninger som kommuneplanen forutsetter. Med den foreslåtte gang-/sykkelbro 
fra Støalandet til Ringeriksgata, vil det være ca 900 meter å gå/sykle til idrettsanleggene i Hønefoss Idrettspark og ca 1 700 meter til byens sentrum (Søndre 
Torv) fra arealene i B_F12. Tilsvarende vil det være ca 1 800 meter å gå/sykle til den nye skolen på Eikli når den foreslåtte broen Eikli til Sjongslunden er 
bygget.  
 
I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det gjort en rekke analyser som viser at områdene B_F12 og B_F8 er avgjørende for å skaffe en 
tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av Krakstadmarkas nordlige planområde sett i lys av de infrastrukturinvesteringene som vil følge. Uten disse 
områdene inne i planene vil muligheten for å realisere de 250 -300 boenhetene som ligger i Krakstamarka nord bli sterkt svekket. Å ta med B_F12 og B_F8 vil 
dermed være i samsvar med Kommunaldepartementets føringer om å se disse områdene i sammenheng med revisjon av kommunedelplanens arealdel.  



 
Området B_F12 utgjør i overkant av 30 mål dyrka mark. Vi ønsker å peke på at i 1999 ble hele området fra Vesternbakken til Tandberg avsatt til fremtidig 
boligformål, samlet ca 900 mål. Det er dette området som i planarbeidet er omtalt som Krakstadmarka. Denne omklassifiseringen var i tråd med  gjeldende 
JAV. (JAVen  klassifiserer området til C som er definert som område med mindre sterke landbruksinteresser). Av disse 900 målene ble områdene fra 
Støavangen til Vesternbakken, ca 180 mål, tatt ut av opprinnelig plan og er tilbakeført fra boligformål til LNRF. Dette skjedde ved førstegangsbehandling av 
kommunedelplanen i 2012 etter anbefaling fra styringsgruppen for kommunedelplanen for Krakstadmarka. Av disse tilbakeførte områdene er ca 35 mål 
dyrket mark. Dette innebærer at å omdisponere B_F12 til bolig ikke gir nedbygging av dyrket mark i forhold til når planarbeidet startet i 1999 og den JAV 
som gjaldt både da og gjelder nå. 
 
Avslutningsvis vil vi vise til at både Fylkesmannen og departementet har i sin begrunnelse for ikke å godkjenne B_F12 til boligformål bl a vis til at «….de store 
sammenhengende jordbruksarealene øst for Krakstadmarka må forbeholdes matproduksjon….» Dette er en faktabeskrivelse som for område B_F12 ikke er 
korrekt når kommunedelplanen for Krakstadmarka er realisert. B_F12 vil da ligge som et avgrenset område omkranset av boliger og høye skråninger. I en 
eventuell videre dialog med fylke og stat vedrørende kommuneplanens arealdel, bør denne faktabeskrivelsen korrigeres.  
 
Vi imøteser den videre behandling av saken.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Hanne og Kjell Baug 
Gnr/brn 97/1 
Tlf 917 91 805 
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Ringerike kommune - kommuneplanens arealdelzOtT - 2030

offentlig ettersyn - uttalelse fra Buskerud fylkeskommune

Viser til høring av Kommuneplanens arealdel 2Ot7-2O3O for Ringerike kommune med høringsfrist
25. august 2017. Fylkeskommunen behandlet sak om høringsuttalelse i fylkesutvalget 23. august.

Vi oversendte melding om fylkesutvalgets vedtak til kommunen i påvente av godkjent protokoll i

vår epost av 25. august.

Vedlagt følger særutskrift av protokollen.

Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:

1

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for ã
fØlge o pp o reo I p lo nle gg i nge n.

2

Fylkesutvolget mener kommunens areolbruk tydeligere må støtte opp om ô skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbonen for ã sikre ot banen nå omsider realiseres. Kommunen må
derfor prioritere boligvekst rundt stosjonen / HøneÍoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder
følgelig ot det åpnes opp for nye store boligområder i Hougsbygd og Herodsbygdo i denne

kommuneplonrevisjonen. Fylkesutvalget onbefaler ot behov for nye boligområder itettstedene
kon vurderes etter ot omrãdeplonen for Hønefoss er vedtatt og en har tott stilling til fortetting,
tronsformosjon og tronsportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering ov
kommuneplanen etter ot områdeplonen er vedtatt for ã sikre en god areolutvikling samlet sett

for kommunen.

3

bfk.no Side 1 av 3

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postad resse:

Postboks 3563
N0-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse
postmotta k@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto

2200.07.L3523

Foretaksregisteret
NO 964 951 373



Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer orbeidet med omrâdeplon for
Hønefoss. Fylkesutttolget anbefoler ot kommunen tor oktivt grep om orealene i Hønefoss

sentrum og bôndlegger omrãdet i pövente ov vedtok av områdeplonen. Kommunen kon på en

god måte håndtere ploner og tiltak som kommer opp mens orbeidet med områdeplonen
pågår.

4

Kommunen mâ prioritere fortetting og tronsformosjon i HøneÍoss og begrense nye

byggeomrãder utenfor sentrum. Sykkel, gonge og kollektiv mö prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen Íølger opp regionole føringer i regionale ploner i
kommuneplonen. Fylkesutttolget ber kommunen tydeliggjøre de regionale plonene som gjelder

for kommunen og hvordon disse er ivøretott i plonen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 pã grunn av konflikt med

o uto moti sk fred ete kultur mi n ne r.

87: Boligomrãde pd Trygstod, HøneÍoss pã grunn av konflikt med automotisk fredet grovfelt,

automatisk fredet gravhoug og på grunn dv konflikt med kulturmiliø med svært hØY

verneverdi.

N2: Næringsomrãde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automotisk lredet
fongstonlegg.

7

Fylkesutttolget slutter seg til foglige rãd til kommuneplonens orealdelfor Ringerike kommune

slik de er redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om ã innorbeide disse i plonen.

I
Fylkesutttolget registrerer ot plonen legger opp til nedbygging ov 775 daa fulldyrko jord, 650

dao dyrkbor jord og 47 doa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere

areolbruken ov disse omrâdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstotningsjord med

tilsvorende produksjonsevne for oreolene som absolutt må gå topt.
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Videre oppfølging av fylkeskommunens høringsuttalelse

Fylkeskommunen ber om et snarlig møte med Ringerike kommune i oppfølgingen av

folkeskommunens høringsuttalelse med sikte på å finne løsninger på fremmet innsigelse til
byggeområde 87 og N2, se vedtakspunkt nr. 6, samt en gjennomgang av øvrige punkter i vedtaket
og de faglige råd som fremgår av saksfremstillingen.

Vi ber om at spørsmål i saken rettes til undertegnede

Med vennlig hilsen

Hilde Reine

teamleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg:

1 Særutskrift Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel 20L7 - 2030 offentlig
ettersyn

Kopitil:
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Fokus Rådgivning AS
Leif Tronstads Plass 6
1337 Sandvika

web: www.fokusraad.no
e - post: post@fokusraad.no

Org.nr: 992 072 342

Ringerike Kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønefoss , 22.08.2017

Omregulering Lisletta
Tilbakemelding på Kommuneplanens arealdel

Vi bistår Lars Buttingsrud i forbindelse med det innspillet han har gitt til Kommuneplanens arealdel og som
er sendt inn som innspill 80 .
Vi registrerer i Planbeskrivelsen med konsekvensutredning at dette området ikke er medtatt og vil gjerne
komme med kommentarer til grunnlaget for den konsekvensutredningen av innspillene som er gjort da den
etter vår oppfatning er gjort på feilgrunnlag.

Generelt:
Fra dette brevet ble sendt inn i januar 17 så registrerer vi at veien over til Lisletta er tatt inn på kart samt at
det har tilkommet ett enormt område inntil vårt område med hensynsone Friluftsliv , se utsnitt under. Vårt
område er markert med rø d ring på utsnittet og ligger i nntil den foreslåtte veitraseen og den foreslått e
hensynsonen.



Side 2 av 4

Fokus Rådgivning AS
Leif Tronstads Plass 6
1337 Sandvika

web: www.fokusraad.no
e - post: post@fokusraad.no

Org.nr: 992 072 342

Hensynsone H530:
Området har, unntatt de sammenhengende jordene, potensiale som et stort bynært utbyggingsområde i nær
tilknytning til Hønefoss sentrum.
Siden kommunen ønsker større vekst, vil utvikling her kunne bli effektiv utbygging, langt utover det en bl.a
kan få direkte i sentrum, der eiendomsforholdene og arealbruken er komplisert.

Det foreslåtte friluftsområde (H530_) må derfor etter vår oppfatning tas helt eller delvis ut. Innimellom de
potensielle utbyggingsområdene innenfor kommunedelplan Krakstadmarka er det og vil det fortsatt bli store
naturområder med samme kvaliteter som dette. Dette området er heller ikke benyttet i særl ig grad som
friluftsområde i dag.
Om det skal inn som sone så vil det båndlegge store deler for utbygging og må i det minste reduseres
betydelig. Gir en området en slik signatur er det stor sannsynlighet for at dette vil henge med over svært lang
tid.

S aksfremleggets vurderinger omkring lokalisering, infrastruktur og behov mener vi derfor er direkte feil.
Konklusjonen bør derfor heller bli at hele området vurd eres som et byutviklingsområde og at delområdene vi
har foreslått blir tatt med i kommende areal plan frem til år 2030 .

Ny veg til Lisletta:
Når det gjelder den foreslåtte v egen fra Krakstadmarka syd og til Lisletta så må veitrase mot et nytt kryss på
Lisletta tilpasses og optimaliseres i forhold til dagens arealer slik at veien får en optimal linje føring .

Vi er positiv og åp en for alle løsninger her og vil ikke protestere mot den viste traseen, men kun gjøre
oppmerksom på at dette avviker fra det forslaget vi har diskutert med Fossen Utvikling og det som nå er
foreslått i Kommuneplanen .

K onsekve nsutredning av forslag 80:
Vi mener videre at den konsekvensutredningen som er utført av COWI AS inneholder en rekke feil fakta som
gjør at COWI AS feilaktig faller ned på en samlet negativ vurdering basert på feilaktige /mangelfulle
innsatsfaktorer i konse kvensutredningen og ønsker derfor å gi noen utfyllende kommentarer i forhold til de
vurderingene som er gjort av COWI i dette dokumentet.

Kommentarene er gjort etter samme nummerering som i Cowis oppsett .

Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar
Forhold til
overordnede planer

Ikke fortetting eller i tilknytning
til eksisterende boligområder
med tilhørende infrastruktur.

Fossen Utvikling AS (FU) har v arslet oppstart på
ny veitrase inn til nye områder som er under
planlegging og denne er vi positiv til og ser at
den er tatt inn på plankartet .

Det er derfor ikke riktig at området ikke er
tilknyttet eksisterende boligområder med
tilhørende infrastruktur.

Vedtatte kommunedelplan Krakstadmarka
legger i tillegg opp til en veifor bindels e
gjennom de innspilte områdene og som
knytter Krakstadmarka opp mot Lisletta og FV
241.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar
Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ikke i tilknytning til eksisterende
infrastruktur. Må etableres.

Området lengst øst grenser mot
Hadelandsvegen, mens området
vest ikke ligger i tilknytning til
veg.

Det er derfor også feil at området ikke kan
tilknyttes til eksisterende infrastruktur og at
dette må etableres ved utbygging av de
innspilte områdene. Infrastrukturen vil
etableres som følge av utbygging i
Tanberghøgda.
Veien til Lisletta kan fungere som en samleveg
for de innspilte områdene, og kapasiteten på
veien vil trolig være svært god og må i tillegg
ses på som en avlastningsvei mot Oslosiden
for den forestående utviklingen av
Kragstadmarka .

Trafikksituasjonen vil bli løst ved påko bling på
Lisletta i planene til FU med tilfredsstillende
sikt og kryssløsning.

Landskapsbilde Området øst ligger på den flate
delen av Tandbergmoen, hvor
det er landbruk og spredt
bebyggelse som dominerer.
Tett boligbebyggelse vil bryte
med disse omgi velsene.

Området vest ligger i mer
småkupert landskap, nærmere
planlagt bebyggelse i
Krakstadmarka, og bør ses i
sammenheng med planer for
Krakstadmarka.

Vi er enige i at innspillet må sees i
sammenheng med utbygging i Krakstadmarka ,
noe de ovenstående momenter også gjør.

Vi er også enige at det ved en utvikling av de
innspilte områdene så bør det tas hensyn for å
ikke bryte landskapsbilde.
Dette tar også kommunedelplanen for
Krakstadmarka inn over seg.
V i kan ikke se at en utvikling her trenger å gi
«noe negativ landskapsvirkning», det kan i
tilfelle tas med tilsvarende i en ny
kommunedelplan, og/eller ved regulering.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekker i det vestligste området.
Flere sårbare arter er registrert i
områdene.

Det er ikke naturlig å bygge ned bekker i
området, bekkedragene bør fremdeles være
intakte som en del av de naturlige
grøntdragene som brer seg i området.
Området er så stort at en uansett ikke ser for
seg bygge ned hele arealet.

Kulturmiljø Kongevegen med uavklart
vernestatus går gjennom
området.

Kongevegen blir b ehørig behandlet ved
regulering slik den også nå behørig blir
behandlet ved detaljregulering av veien til
Lisletta.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet.
Dyrkbar jord.

Det er ri ktig at skogen har høy bonitet men
den er lite dyrkbar .

Folkehelse / bomiljø /
nærmiljø / friluftsliv /
barn og unge /
universell utforming

Ca. 3 - 4 km til skole, barnehage
og diverse tjenestetilbud.

Det er regulert ny barnehage i regulerings -
planen Tanberglia og etter det vi erfarer er det
vedtatt at ny barneskole i Ringerike skal
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Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar

Kollektivtilbud langs
Hadelandsvegen.

Klassifisert som B - område i
kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.

u tredes i området Tanbergmoen, dvs i
umiddelbar nærhet til det innspilte områ det.

Kollektivtilbud vil komme til området som en
konsekvens av utbyggingen av Tanberglia og
Tanberghøgda og trolig automatisk komme til
det innspilte området som en følge av veien til
Lisletta.

Planen i Krakstadmarka er at deler av området
blir bevart som friluftsområde samt at
området ytterligere blir tilrettelagt for
friluftsaktiviteter ved utbygging. De innspilte
områdene vil kunne forholde seg til det
samme.

ROS Ingen kjente forhold

Samlet vurdering Ikke i tilknytning til eks.
boligområder / infrastruktur.

Beslaglegger skog og dyrkbar
jord.

Flere sårbare arter er registrert.

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse
tjenestetilbud.

Vi mener den samlete vurderingen er feil da
den etter vår vurdering ikke er basert på den
faktiske situasjonen i området.

Byggegrunnen er i hovedsaklig skogbunn som
har høy bonitet men som er lite dyrkbar.

Området ligger for øvrig attraktivt til i forho ld
til rekreasjonsområder og ligger både solrikt
og bynært med kun en liten gå - etappe på 3,5
km ned til sentrum og 2,5 km til
handelssentrene i Dalsbråten.

Vi ber om at våre innspill gjennomgås og vurderes på nytt og at konsekvensutredningen rettes opp i forhold
til våre innspill og at prosjektet flyttes over til punkt 5.6.1 i Planbeskrivelsen.

Med vennlig hilsen
Fokus Rådgivning AS

Jan Myrlund

Mobil : +47 90 55 25 95
E - post : jan@fokusraad.no

KOPI:
- Lars Buttingsrud
- Fossen Utvikling AS v/ Frederik Skarstein /Bjørn Leifsen
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Uttalelse til h6ring og offentlig ettersyn av kommuneplanens

arealdel 2OL7-2030

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 19. mai 20L7, saml e-post og telefonsamtale, datert
04.08.2Ot7, vedrørende avklaringer i forbindelse med planen og utsatt frist for
uttalelse.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske

ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i

plansammenheng.

På bakgrunn av ordningen for samordning av statlíge høringsuttalelser/innsigelser,
oversender DMF sín uttalelse til kommuneplanens arealdel 2077-2030 for Ringeríke

kommune til Fylkesmannen i Buskerud.

Om saken

Ríngerike kommune har utarbeídet et forslag til kommuneplanens arealdel

DMS forvaltningsansvar
Etter mineralloven har DMF som oppgave å fremme og sikre samfunnsmessig

forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene.

Viktise førinser for mineralressurser i planarbeidet

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig

resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den

regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode

mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
. Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode

mineralforekomster for mulig utvinning, aweid mot miljøhensyn og andre

samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en

regional sammenheng.

t
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Utta¡else til planen

Uttalese til hør¡ng kommuneplanêns

arealdel
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Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltning av

mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer
også å slkre tllgfengellghet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende
generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, b6r unngå å

båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned

forekomster, eller legger andre begrensninger for framtidig utnytt¡ng av ressursene.

Mineralressurser er ikke-fornybare ressurser som kun kan utnyttes der de naturlig

forekommer. Ved Hønefoss er det grus- og pukkressurser av svært god kvalitet som av

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er vurdert å være av blant annet regional og

nasjonal bctydning. Uttak av disse ressursen er et betydelig samfunnsgode, og den

sterke veksten i Ringeriksregionen og Osloregionen medfører behov for byggeråstoff
av tilstrekkelig kvalitet. Det er derfor avgjørende at disse ressursene tas ut og forvaltes

i et langsiktig perspektiv.

Det fremgår av planbeskrivelsen at utn$ting av eksisterende masseuttak er prioritert
framfor å åpne nye områder. Denne prioriteringen er DMF positiv til. DMF er opptatt
at forekomster hvor det er igangsatt drift utnyttes best mulig.

Grusforekomsten på Kilemoen er klassifiseft som en nasjonal viktig forekomst. Den er

av svært god kvalitet, og det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter. Det

er høy etterspørsel etter og et stort behov for massene i regionen. DMF registrerer at

området avsatt til råstoffutvinning ved Kilemoen i hØringsdokumentet <Forslag til
kommuneplankart Ringerike> er redusert i forhold til området som er avsatt til
nåværende og fremtidig råstoffuWinning í gjeldende kommuneplanens arealdel. Det

foreslåtte avsatte området samsvarer ikke med tidligere versjoner av

kommuneplankartet (vedlegg til regionalt planforum), da området er vesentlig mindre

Selve masseuttaket ved Kilemoen er ikke omtalt i konsekvensutredningen eller
planbeskrivelsen. Vi har vært i kontakt med kommunen for å høre bakgrunnen for
dette.

Ringerike kommune vedtok 6.4.20\7 <Områderegulering for Kilemoen)). DMF er kjent
med at planen er påklaget. Det vedtatte planområdet er utgangspunktet for området
som nå foreslås avsatt t¡l råstoffutvinning ved Kilemoen i kommuneplanens arealdel.

Etter vår vurdering legger reduksjonen av området avsatt til råstoffutvinning ved

Kilemoen begrensninger for optimal ressursutnyttelse av en nasjonal viktig ressurs.

lmidlertid vektlegger de nasjonale forventningene at råstoffutvinning skal aweies mot

miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Bakgrunnen for at området ble redusert i

omfang i forbindelse med reguleringsplanen og nå kommuneplanens arealdel er
nasjonalt verdifullt naturmangfold. Endringen medfører ikke etter DMFs vurdering
båndlegging av mineralressurser. Vi mener at bakgrunnen for at området reduseres

burde vært omtalt i planen da dette er viktig informasjon for høringsinstansene.

Faslie råd

Det er opplyst i planbeskrivelsen at kommuneplanbestemmelsene åpner for at det på

reguleringsplannivå kan reguleres inn lokale masseuttak i områder hvor det er behov
for dette, slik at transporten reduseres. Vi mener dette er hensiktsmessig da kostnader

knyttet tiltransport av byggeråstoffer øker i takt med avstand mellom uttak og der
massen skal anvendes. Vi kan derimot ikke se at dette er skrevet under 5 1.7

Råstoffutvinning i kommuneplanbestemmelsene. Det bør tydelig fremgå av

2
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kommuneplanbestemmelsene at det åpnes for dette. Vi mener derfor at dette bør

nevnes under S 7.7 Rãstoffutvinning.

Vennlig hilsen

Dokumentet er elektronísk sîgnert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
Saksbehandler: lda Egge Johnsen

Marte Krístoffersen
seksjonsleder

Mottakere:

Fylkesmannen i Buskerud

Kopi til:

Ringerike kommune

Postboks 1604

Postboks 123 Sentrum

lda Egge Johnsen
overingeniØr

3OO7 DRAMMEN

3502 HøNEFOSS
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Kristin Bjerkestrand Eid og Tor Eid
Borgergata 1

3514 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret,
postboks 123, sentrum,
3502 Hønefoss

Sendt via e - post: postmottak@ringerike.kommune.no

Haugsbygd, 2 3 . august 2017

Bærekraftig utvikling for utbygger eller innbygger ?
M erknader til kommuneplanens arealdel

Vi viser til forslaget til revidert kommuneplan som er ute på høring med høringsfrist 25. august
2017.

Som beboere i Haugsbygd er vi både overrasket og sterkt kritiske til at kommunen i planforslaget
ser ut til å være positive til en betydelig omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til fordel for
boligbygging i bygda vår. Planene åpner for rundt 1000 nye boenheter og en fordobling av
innbyggertallet i Haugsbygd.

Utbyggingsvolumet , og konsekvensene dette får for bomiljøene i et lite bygdesamfunn , er etter
vår vurdering mangelfullt utredet . Forslaget ser også ellers delvis ut til å være bygget på s viktende
faktagrunnlag, og er dessuten sterkt i strid med både nasjonal j ordvernstrategi, overordnede,
vedtatte føringer for samordnet areal og transportplanlegging, samt vedtatt politisk plattform for
Buskerud Fylkeskommune .

Når kommunen står overfor en s tor infrastrukturutbygging med Ringeriksbane og ny E - 16 , har ikke
komm unen råd til å bruke av «omdisponeringskvoten sin» til boligbygging.

Kommunen har som planmyndighet, gjennom plan og bygningsloven, fått både makt og ansvar til
å fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Vi krever at Ringerike kommune tar dette ansvar et og sørger for at utviklingen skjer innenfor gitte
nasjonale og regionale , rettslige og politiske rammer.

En nærmere redegjørelse følger nedenfor.

Omdisponering av dyrka mark til boligformål strider mot nasjonale og regionale føringer

Det er ikke mer enn drøye 4 måneder siden Kommunal - og moderniseringsdepartementet i vedta k,
7. april slo fast at boligfeltene B_F8 og B_12 i kommunedelplan en for Krakstadmarka ikke kan
omdisponeres til boliger. Fylkesmannen nådde dermed frem med sin innsigelse til kommunens
plan. Departementet la vekt på at områdene innebærer omdisponering av dyrka mark av god



kvalitet og at kommunen har en sto r tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig
fortettingspot ensial i Hønefoss by!

a) Nasjonal jordvernstrategi

K ommunen har et betydelig ansvar for oppfølging av nasjonal jordvernstrategi av 8. desember
2015. Vi forutsetter at kommunens administrasj on både er kjent med jordvernstrategien og
Landbruksdepartementets orienteringsbrev datert 8. mars 2016 til kommunene. Skal
jordvernstrategiens mål om å redusere nasjonal omdisponering fra 6000 dekar pr . år til 4000 dekar
pr . år in nen 2020 nås , må kommunene ikke bare unngå omdisponering av nye arealer, men i stor
grad tilbakeføre tidligere omdisponerte dyrkingsarealer til jordbruk dersom disse ikke allerede er
nedbygd . Ringerike har matjord av svært høy kvalitet, høyere enn store deler av distri kts - Norge. Vi
mener derfor at Ringerike har et særlig ansvar for å bygge ned mindre enn den promillen som rent
teoretisk ellers kunne bygges ned her i kommunen.

b) Buskeruds jordvernspolitikk

Vi forutsetter også at både administrasjonen og de folkevalgte er k jent med , og retter seg etter
Buskerud Fylkeskommunes vedtatte jordvernpolitikk, jf. politisk plattform for Buskerud
Fylkeskommune av 17.september 2015 punkt 4.2 underpunkt 7:

«Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsby gg på dyrket og
dyrkbar jord skal ikke være tillatt . (vår uthev.) Det åpnes for særskilt politisk behandling når det
gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive skogsdrift og
matproduksjon. Ved unntak knyttet til k ritisk infrastrukturutfordringer skal det erstatningsjord
etableres.»

Vi forutsetter videre at disse dokumentene er en del av saksgrunnlaget når saken fremlegges for
de folkevalgte .

Knutepunktutvikling

Det er både forventet og ønsket at ny E - 16 og Ringer ik sbane skal føre til økt tilflytning og
befolkningsvekst på RIngerike. K ommunen må i sin planlegging forholde seg til statlige
planretningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging . Regjeringen forventer i
planretningslinjene at kommunene sikre r høy utnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegge r
for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikre r sammenhengende gang - og
sykkelforbindelser av høy kvalitet. Det er også forventet at potensialet for fortetting og
transformasjon utnyttes fø r nye utbyggingsområder tas i bruk .

Utvikling bør derfor skje innenfor en radius på ca 2 km fra de sentrale trafikknutepunktene.
Haugsbygd ligger vesentlig lenger ut. Folk flest vil ikke gå eller sykle til sentrum/togstasjonen fra
Haugsbygd.



Bo - og nær miljø

Forslaget til kommuneplan åpner for rundt 1000 nye boenheter og en fordobling av innbyggertallet
i Haugsbygd. Det legges i planen opp til en høy utnyttelsesgrad med 4 boenheter pr daa. En slik
utnyttelse vil i de fleste deler av bygda bryte med dagens boli gstruktur og - størrelse. Det er viktig
for oss som innbyggere i bygda å ta vare på de kvaliteter bygda har med kombinasjonen marka,
landbruk, kulturlandskap og boligområder med luft rundt boligene. Det er grunnen til at vi har
bosatt oss her og ikke i et b ysentrum.

Med 1000 nye boenheter og et anslag på 2600 nye innbyggere vil det bli en dramatisk
trafikkøkning. Veisystemet i Haugsbygd er ikke dimensjonert for dette. Vi kan ikke se at det er tatt
høyde for dette i planen. Veiene går i stor grad langs dyrka mark. Utvidelse av veikapasitet vil
dermed også true jordvernet.

Skole

Vang skole har en kapasitet på 340 elever. Kapasiteten er allerede sprengt med dagens 356 elever
(kilde Udir). Det er i forslaget til revidert kommuneplan ikke redegjort for hvordan beh ov for et
potensielt behov for dobling av kapasiteten skal løses. Det er vanskelig å se hvordan en utvidelse
av Vang og Haugsbygd skoles skal løses uten at det går utover dagens uteareal eller
omkringliggende dyrka mark.

Klekken Gartneri , B 19

Som nabo til Klekk en gartneri er vi spesielt kritiske til forslaget om omdisponering av dette
jordbruksarealet til boligbygging. Området er et godt landbruksareal og det er i dag er
gartneridrift på eiendommen. Nabolaget rundt gartneriet har i dag ca. 40 innbyggere.

Grunneier/f orslagsstiller ønsker at et areal på 22 daa avse tt es til eneboliger. Han har ogs å tidlige re
forsøkt å få dette inn i komm uneplanen. Vi er kjent med at det nå skal være inngått en opsjons -
eller sal gsav tale med en u tbygger , og at u tbyggeren av profitthensyn har ønske om en langt høyere
utnyttelse enn eneboliger .

Dersom det i tillegg åpnes for boligbygging på Klekken Gartneri , med en utnyttelse på 4
boenheter pr daa , betyr dette at det åpnes for større komplekser , eksempe l 44 stk 2 -
mannsboliger, 22 stk 4 - mannsboliger, eller 7 - 8 stk leilighetsbygg med 12 leiligheter i hver. Vi ser
med stor bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner
for utbyggerne.

Med den allerede iverksatte utbygging av Klekkenhagen (34 enheter) og utbygging i Nedre
Klekkenhagen ( 12 enheter) , vil vårt nær område i løpet av kort tid få 46 nye boenheter , eller 120
nye innbyggere . Dersom det i tillegg åpnes for boligbygging på Klekken Gartneri , med en
utnyttelse på 4 boenheter pr daa , som kommuneplanen bruker som utgangspunkt, tilsvarer dette
88 enheter . Med 2,6 beboer e pr bolig utgjør dette ytterligere ca 230 beboere , totalt 3 50 nye
innbyggere .

Med plan o m ytterligere utbygging av Klekken gartneri til boligformål, vil dette lille område t gå
fra "et rolig , landlig boligstrøk" til et tettsted. Dette vil ødelegge det flotte kulturlandskap et vi
har rundt oss. Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et rolig og godt bol igstrøk og mener
denne type fortetting med store boligmaskiner vil føre til en vesentlig forringelse både av vår
bokvalitet og for våre eiendommer.



V i krever at kommunen t ar hensyn til eksisterende beboere/miljø, og ikke godkjenne r bebyggelse
som vil føre til en vesentlig fortetting .

Hilsen

Kristin Bjerkestrand Eid og Tor Eid

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud ( fmbupost@fylkesmannen.no )



Uttalelse i forbindelse med kommunedelsplanens høringsrunde.

Sak 4 6 , g.nr /b.nr 103/4, Bånntjernvegen 19, 3414 Hønefoss

Konklusjon

Vi anmoder om
at prosjektet blir tatt ut av LNF - kategorien og fremføres som
eiendomsmessig helhet (konf Nerbytunet)

at søndre del blir medtatt med reduksjon fra 7 til 5 eneboliger

at prosjektets mange positive og tidsnødvendige aspekter blir fremhevet
med signaleffekt og senere behandlinger/instanser for øye.

Nedenfor er disse anmodninger begrunnet.

Innledning

Den ny lig ferdigstilte konsekvensanalysen tilknyttet kommunedelsplanen er
preget av travelhet og stort press på kommunale planleggere. Den mer
generelle delen av høringsutkastet, og særlig pkt 6.6.3, som tar for seg området
Haug/Klekken , har vi ingenting å si på .
Innleide konsulenter har i første omgang behandlet vårt og andre prosjekt er
individuelt og avgitt nokså kortfattet karakteristikk (konsekvensanalyse ) med
anbefalt konklusjon som støtte for kommunal sluttbehandling . Med
fargesymboler og tekst i telegramstil er det ikke lett å få frem særegne
kvaliteter i et nyansert bilde. Muligens er det rigorøsitet og manglende
smidighet i regelverk og praksis som presser Cowi til så negativ karakteristikk av
vårt prosjekt i forbindelse med blant annet f ølgen de forhold: avstand, nærhet
til bebyggelse, skogbruk s - og jordbruksinteresser infrastruktur og kommunal
VA.
Her skulle vi for det meste været karakterisert positivt Kan de i det hele tatt ha
vært på stedet eller lest vår etter forholdene temmelig detaljer te og



omfattende fremleggelse av prosjektet s viktige kvaliteter i forslag til
reguleringsbestemmelser, prosjektbeskrivelse, ideskisse og planbeskrivelse .
Administrasjonen har imidlertid skjønt bedre , konsekvensanalysert langt m er
konsekvent og derfor sluppet oss gjennom dette nåløyet , riktignok i noe
redusert format.
Øverste og søndre del av vårt planforsl a g , dvs 7 eneboliger (B15 - B21 ) med
tilhørende parseller på beitet , oppfatter vi at administrasjonen anbefaler tatt
ut. Vi er selv kommet til at B18 og B19 bør tas ut fordi de egentlig ligger på
beitet , og for konsekven sens skyld derfor bør overgå til parseller.
Administrasjonens ”kjøttøks” hugger med dette vekk prosjektets indrefilet, det
er en sak, men verre er at utbyggingen blir mer uspenne n de med tapt
variasjonsfylde, ekse m plifiserer dårligere og taper appell og oppmerksomhet
rett og slett ved uanselighet. Vi er redd for at hele parsell - ideens
spredningspotensial svekkes fatalt når parsellene anonymiseres som fortsatt
LNF. Er det ikk e bedre å si at dette er tapt LNF og at parsellene blir en spesiell
kategori under reguleringsbegrepet , grøntareal , hvis ingen bedre løsninger fins
i regelverket av i dag .

Det er klart at regelverk og praksis overfor prosjekter som dette som kunne
vært aktuelle i de mange o g lange grensesoner mellom utbygging og LNF , blir
altfor mangelfull og unyansert. Sentrumsfortetning har sine trivsels - og
tetthetsgrenser. Satelittutbygging som vår på Klekken, der det er god

infrastruktur , burde ønskes velkommen. Vi har eksempelvis aller ede muntlig
avtale med eier av VA - ledninge ne med stor overkapasitet som går langs
vår østre tomtegrensen og er knyttet til kommunalt nett
(Cowi kommenterer negativt a t det ikke er kommunalt VA system i
området). Skolebussordningen og øvrige busstilbudet i området er bra og får

bedre passasjergrunnlag noe som bidrar til sikring eller eventuell forbedring a v
de tt e . S entrumspresset minker ved å gi mennesker, som ikke liker eller
helsemessig ikke tåler tette byrom, frostrøyk og dårligere luft, et godt
alternativ. Her bør gjelde : både og, ikke : enten eller.

LNF - absoluttisme. En trussel mot matberedskapen



LNF står for landbruk, natur og friluftsliv. Dette er tre viktige områder hvor ulike
hensyn rår og derfor har innbyrdes konfliktpotensial når det gjelder
menneskelige aktiviteter. Alt kan ikke ivaretas på ett og samme område. Hvis
L’en i LNF bare skal kunne ivaretas av bønder eller tjene til beskyttelse av
bondeyrket, slik rådende oppfatning bak reguleringer og regelverk i dag synes å
være, blokkerer dette for et viktig alternativ som vil være av stor betydning for
matsikkerhet. Vi ivaretar d erfor i beste forstand L’en i LNF og er av helt
marginal interesse for N og F som i Ringerike generelt og klekken - området
spesielt , er dekket i rikt monn.

Hvorfor jordvern er viktig ere enn jordbruksvern

Vår matberedskap er katastrofalt dårlig og den forve rres irreversibelt hvert år i
takt med omdisponering av produktiv mark til asfalt og betong. Begrepet
jordvern oppfattes for snevert som kun vern av arealer for tradisjonelt
levebrødbasert bondedrevet jordbruk. Når arealer av ulike årsaker ikke passer
inn i et slikt bilde, står vernet tilsvarende svakt mot nedbyggings - interessene. I
et matberedskapsperspektiv burde slike arealer i de fleste tilfeller vurderes opp
og ikke ned, fordi de ligger tett ved potensielle brukere og konsumenter og kan
drives manuelt. Parsellsalg i stedet for tomtesalg kan være et sårt etterlengtet
optimalt alternativ for å spare dyrkbart eller dyrket areal. Hensynet til landbruk
må ikke få skygge for matproduserende bruk av land.

Vårt prosjekt på Øvre Klekken eksemplifiserer en slik løsning temmelig ideelt.
Vi forestiller oss å selge tomter med dedikerte parseller for 1/3 av den
kvadratmeterpris som tilhørende tomt selges for, noe som demper presset for
å begrunne full nedbygging økonomisk . Tomtene , der husene bygges på kupert
kupert skogsterreng, vil i stor grad opparbe ides som hage. Samlet sett vil
parsellene og hagene eksponert for intensivt økologisk hagebruk i mange
t ilfelle utgjøre et sterkere bidrag til matberedskapen enn om arealene hadde
blitt implementert i drif ten av et nærliggende gårdsbruk, noe som likevel
fortsatt vil være den riktige løsning i mange tilfeller . Der landbruksløsningen
svikter eller er marginal trengs som sagt sårt parsell - løsningens bruk av land i e t
matberedskapsperspektiv. Økologisk dyrking, manu elt drevet er uomtvistelig
mer robust i krisesituasjoner.



A ktivhuskonseptet kontra passivhuskonseptet

Utstyrsleverandører har gjennom mange år drevet ivrig lobbyvirksomhet for
det høyteknologiske passivhuset. For spesielt interesserte med velfylt
lommebok kan det være et bra konsept. Likevel må vi slå noe malurt i det
begeret. For det første går vi sterkt inn for sunne hus; et h ensyn vi finner bedre
ivaretatt av det ”pustende” hus i aktivhuskonseptet enn av den tette
plastboksen som passivhuset egentlig er.

Det er allerede mange negative erfaringer med passivhuset f or et bredt spekter
av følsomme mennesker. Når slike i desperasjo n åpner vinduer og kaotiserer
den automatiserte ventilasjonen eller ikke makter å følge opp regulerings – og
driftsbehovene, kan resultatet bli temmelig dårlig. Trekkes i tillegg produksjon,
vedlikehold og utskifting av høyteknologiske komponenter inn i
ene rgiregnskapet, faller dette neppe til fordel for passivhuset i det totale
bildet. Aktivhusets store fordel er dessuten alt man sparer økonomisk ved den
enkle naturlige teknologien og den langt større robusthet denne enkelhet
utgjør overfor fremtidige krise r med strømutfall og leveringsproblemer for
utstyr. Vellykket gjennomføring av aktivhus i større skala og med
gjennomtenkte løsninger trengs sårt, som eksempler og til inspirasjon, men
også som boldverk mot den omtalte lobbyvirksomhet , der faren er at
rege lverket etter hvert vil påvirkes til å stenge for det helt nødvendige
alternativ, som aktivhuset vitterlig er.

Co2 - lagring.

Ingenting spiller noen rolle når man låser seg til et snevert nok perspektiv. Bare
ved eksemplets makt kan optimale vektlegginger bre seg og samlet sett få
tyngde. Vi inntar skogsterreng av høy bonitet og omgjør dette til tomteland.
Ved maksimal anvendelse av trematerialer til b ygging og superisolering med
halm – eller cellulosefiber og minimal anvendelse av sement, leca, folier eller
andre oljebaserte produkter, samt andre materialer fra energikrevende



produksjon, vil vi lagre mer Co2 enn det opprinnelige skogarealet i
gjennomsn itt og dessuten ha et meget gunstig energimessig fotavtrykk.
Treklyngen burde bejuble slik satsing på distriktets overskuddsprodukter!

Tettheten mellom parseller og hagene på tomtene gjør det nødvendig å ta et
valg mellom økologisk og konvensjonell dyrking : Vi vil gå for økologisk uten
kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Dermed vil gradvis økning av humus i
jordsmonn kunne finne sted, dvs. ytterligere Co2 - lagring.

Alle slike bestemmelser må stort sett kontraktfestes ved tomtesalg, fordi
reguleringsbest emmelser dessverre ikke kan ivareta det nødvendige
detaljnivået .

Jevnaker 28.08.2017

For Eierfellesskapet Berg Østre (gnr/bnr 103/4)

Otto Krog



Kaare Fleten, Vikersundvn. 82, 3533 Tyristrand. 
kaare@fleten.net   Mobil 97412125 

 

 

                                                                                                                                      Tyristrand, 25.08.2017 

                                                                                                                                       Sendt som epost. 

 

Ringerike kommune, 

Areal- og byplankontoret, 
v/ Heidi Skagnæs, 
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Merknad vedrørende hensynsone ved Nikkelverket og eiendomsforholdene 270/9. 

 

Det vises til flere møter om hensynsone for Nikkelverksområdet hvor jeg i mitt brev 25. mai 2016 sier meg enig i en 

løsning etter § 11 i Plan og bygningsloven. Det ble avtalt at Stefan Bakken skulle tegne inn min foreslåtte hensyn- 

sone. Den 17. juni foreligger det et automatisk svar om at du har permisjon til 31. okt. 2016 og at Elin Green er 

konstituert enhetsleder.  Jeg følger opp saken med brev til Elin Green 02.07.2016. Hun svarer i mail 06.07.2016. 
«Takk for innspill om hensynsone. Dette vil bli lagt inn i høringsutkastet til kommuneplanen.» Kort tid etter, den 

12.07.2016 kommer det korrigering om at den vil bli inntatt i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

«Vi vil ta kontakt når hensynsonen skal legges inn i kartet.  Den 16.08.2016 gjennomførte Stefan Bakken inntegning av 

hensynsonen. Den 31.10.2016 kommer det brev fra arealplanlegger Mari Solheim Sandsund om foreløpig kartavgrens-

ning. Det foreligger to utkast uten at mitt forslag er med. Jeg har heller ikke blitt kontaktet. Undertegnede fikk vite  

om høringen fra en av de bosatte på Nikkelverket og sendte mine merknader til Mari Solheim Sandsund 22.11.2016. 

Hensikten med en mindre hensynsone er å dempe eventuell konflikt med grunneiere. Når det foreligger flere lovlige 

forslag må de få lik saksbehandling. 

 

I pkt. 3 i mitt brev er det nevnt at Knuterud 270/12 med en misforståelse er sammenslått med 270/9. Fra 2016 har jeg 

begynt på et bokprosjekt om Nikkelverket. Jeg har spesielt gransket «Hjemfallsretten» av gruveeiendommer som 
Industridepartementet satte i gang fra 1956 til 1959 på følgende eiendommer 270/7-9-11-12 og Elsrud. Diissssee  

eeiieennddoommmmeennee  vvaarr  kkjjøøpptt  oogg  lloovvlliigg  ttiinnggllyysstt,,  ddaa  ddeeppaarrtteemmeenntteett  kkrreevvddee  eeiieennddoommssrreetttteenn  iihhtt  IInndduussttrriikkoonnsseessjjoonnsslloovveenn  §§1133  nnrr  

1133  oogg  1155..  DDee  ffiikkkk  ttiinnggllyysstt  ssiinn  mmeellddiinngg  uutteenn  aatt  ddeett  bbllee  ffoorreettaatttt  nnooeenn  vvuurrddeerriinngg..  DDeerrssoomm  eenn  lleesseerr  iinnnnlleeddnniinnggeenn  ttiill  §§1133  ssåå  

ggjjeellddeerr  lloovveenn  bbaarree  iinnnneenn  ddeett  oommrrååddee  ssoomm  ddeett  eerr  ggiitttt  mmuuttiinnggssrreetttt  oogg  kkoonnsseessjjoonn  kknnyytttteett  ttiill  ddeettttee  aarreeaalleett..  DDee  ssoomm  mmiisstteett  ssiinnee  

eeiieennddoommmmeerr  ppåå  ggrruunnnn  aavv  eenn  mmiissffoorrssttååeellssee  aavv  lloovveenn,,  kkrreevveerr  nnåå  rreettttiinngg  ii  mmeeddhhoolldd  aavv  TTiinnggllyyssnniinnggsslloovveennss  §§  1188..  AAnnkkeeffrriisstt  

ffoorr  ddeenn  fføørrssttee  ssaakkeenn  ttiill  llaaggmmaannnnssrreetttteenn  eerr  ssaatttt  ttiill  1166..0099..22001177..  KKoommmmuunneenn  bbøørr  mmeerrkkee  sseegg  ddeettttee  ffaakkttuumm  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  ddee  

eeiieennddoommssggrreennsseerr  ssoomm  SSttaattsskkoogg  SSFF  hhaarr  ffoorr  ssiinn  eeiieennddoomm  227700//99..   

 

NNåårr  ddeett  ggjjeellddeerr  bbyyggggeettiillllaatteellssee  iinnnneennffoorr  ddeett  ffoorreessllååttttee  LLNNFF  oommrrååddeett  eerr  ddeett  ttoo  ffoorrssllaagg  ttiill  ddiissppeennssaassjjoonneerr  ssoomm  eerr  ssvvæærrtt  

aakkttuueellllee  ii  ttiillkknnyyttnniinngg  ttiill  NNiikkkkeellvveerrkkeett  ssoomm  kkuullttuurrmmiinnnnee..  DDeettttee  ggjjeellddeerr  ffoorrssllaagg  oomm  ggrruuvveemmuusseeuumm  ssoomm  SSttiifftteellsseenn  

RRiinnggeerriikkeess  NNiikkkkeellvveerrkk  hhaarr  lleevveerrtt  sskkiissssee  ffoorr  oogg  eenn  ppllaann  jjeegg  jjoobbbbeerr  mmeedd  ffoorr  åå  ffåå  ttiill  eett  oovveerrnnaattttiinnggsstteedd  ffoorr  ppiilleeggrriimmmmeerr..  

OOrriieenntteerriinngg  oomm  kkuullttuurrmmiinnnneerr  llaannggss  eenn  ppiilleeggrriimmsslleedd  bbllee  ggiitttt  ii  bbrreevveett  ttiill  SSaannddssuunndd  2222..1111..22001166..  DDeettttee  kkaann  sskkjjee  vveedd  aatt  

eenn  aavv  ssttiiggeerrbboolliiggeennee  bblliirr  kkjjøøpptt  ttiill  ffoorrmmåålleett  eelllleerr  aatt  ddeett  bblliirr  ggiitttt  aaddggaanngg  ttiill  åå  sseettttee  oopppp  eenn  ttøømmmmeerrbbyyggnniinngg  ffrraa  ccaa..  11887700  ppåå  

ggrruunnnnmmuurreenn  hhvvoorr  llaabboorraattoorriieett  ssttoo..  UUnnddeerrtteeggnneeddee  hhaarr  ffååtttt  eenn  ttøømmmmeerrbbyyggnniinngg  ppåå  lliitttt  uunnddeerr  6600  mm22  ffoorr  ffllyyttttiinngg..  DDeett  eerr  

nneeddllaaggtt  mmyyee  ffoorrhhåånnddssaarrbbeeiidd  ffoorr  åå  ffåå  ddeettttee  rreeaalliisseerrtt.. 

 

DDeett  eerr  øønnsskkeelliigg  mmeedd  eett  mmøøttee  mmeedd  kkoommmmuunneenn  fføørr  jjeegg  ooffffeennttlliiggggjjøørr  ddeettaalljjeerr  ii  ddeennnnee  ppllaanneenn.. 

 

Med hilsen 

 

 

Kaare Fleten 
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Til 

Ringerike kommune 
 
Postboks 123 sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 
 
 
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017-2030 
 
Vi har mottatt melding om offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017 – 2030 i Ringerike 
kommune. Forsvarsbygg gir høringssvar til denne typen saker med det utgangspunkt å ivareta 
Forsvarets arealbruksinteresser.  
 
Forsvaret har anlegg og virksomhet i Ringerike kommune, men er ikke nevnt i høringsdokumentene.  
 
Forsvarsbygg har et tett og godt samarbeid med Statens Vegvesen inn mot kommunedelplan E16 
Eggemoen - Nymoen/Hensmoen. Her er det opprettet dialog angående løsninger for E16 ved Forsvarets 
leir på Eggemoen.  
 
Utover dette har ikke Forsvarsbygg merknader til saken. 
 
Vi viser for øvrig til vår veileder for ivaretagelse av Forsvarets arealbruksinteresser, som er tilgjengelig 
via følgende lenke: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/ 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Bergesen  
  
Leder arealplan 
Stab for eiendomsstyring 
Forsvarsbygg 

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
 
 
Kopi til: 
Forsvarsstaben Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER 
 
 











Vår dato: 08.09.2017 
Vår referanse: 2013/2669 
Arkivnr.: 421.3 
Deres referanse: 2013/2669 
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 - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til 
rullering av kommuneplanens arealdel 
 

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 19. mai 2017 med forslag til rullering av 
kommuneplanens arealdel for Ringerike for perioden 2017-2030. Høringsfristen er satt til 25. 
august, men er forlenget til fredag 8. september 2017.  
 
I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 25. april 2017 informeres det om at 
Regjeringens forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser videreføres til 31. 
desember 2017. 
 
Det vises til rutiner for ordningen i Veilederen om Samarbeid om effektive avklaringer i 
arealplanleggingen som Fylkesmannen har sendt ut den 22. juni 2016. 
 

Saken gjelder 

Forslag til rullering av kommuneplanens arealdel i Ringerike gjelder for perioden 2017 til 
2030. Det er hele 10 år siden kommuneplanens arealdel ble rullert. Med utgangspunkt i at 
Ringerike kommune er en av de største kommunene i Buskerud, både i areal og folketall, og 
Hønefoss en av de større byene, er det derfor på tide med en revisjon av arealdelen. 
Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
 

Fylkesmannens kompetanse 

Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært 
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som 
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser. 
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige 
statlige fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
Fylkesmannen samordner også planfaglige råd i kommune- og kommunedelplaner. 
 
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som 
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men 
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse 
avskjæres vil det si at den ikke fremmes som innsigelse.  
 
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser fra 
følgende statlige etater: 
 

 Statens vegvesen, datert 22. august 2017 
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 Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 23. august 2017 
 Bane Nor, datert 7. juli 2017 og 11. august 2017 
 Direktoratet for mineralforvaltning, datert 7. august 2017 
 Forsvarsbygg, datert 30. juli 2017 
 Mattilsynet, datert 1. september 2017 

 
 
Oversikt over høringsuttalelsene 
 

Statens vegvesen fremmer følgende innsigelse: 

 Det fremmes innsigelse til manglende trafikale vurderinger knyttet til nye 
byggeområder i planbeskrivelse og konsekvensutredning. Det vises til krav i plan- og 
bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning og til veileder T-1493 om 
konsekvensutredning til kommuneplanens arealdel, pkt. 3, 4, og 5 med underpunkter. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat fremmer følgende innsigelse: 

 NVE har innsigelse til kommuneplanens arealdel med grunnlag i at fare for flom og 
skred ikke er godt nok vurdert og tatt hensyn til. 

 

Fylkesmannen i Buskerud fremmer følgende innsigelser: 

 Med bakgrunn i nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
nasjonale jordvernføringer og nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene 
fremmes det innsigelse til områdene B3, B6, B7, B17, B18, B20-B26. 

 Ved Pukerudhagen ved Sokna er et større område avsatt til byggeområde for bolig. 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til et område på ca 70 daa som omfatter dyrka 
mark. 

 Av hensyn til nasjonale føringer knyttet til ivaretakelse av vassdrag med tilhørende 
vassdragsbelter fremmes det innsigelse til byggeområde FT2 ved Nes i Ådal. 

 Av hensyn til barn og unges interesser fremmes det innsigelse til forslag om 
omdisponering av lekeareal til næring ved Ringmoen skole, område N3. 

 
Fylkesmannen i Buskerud har også en planfaglig forutsetning vedrørende manglende 
ivaretakelse på risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE.  
 

Bane Nor har følgende planfaglige råd:  

 Med utbygging av Ringeriksbanen vil en fortetting i Hønefoss sentrum være 
nødvendig. Planforslaget legger i for stor grad opp til etablering av nye boligområder 
utenfor Hønefoss sentrum og bygger for liten grad opp under etableringen av 
Ringeriksbanen. Bane Nor er svært kritiske til omfang og plassering av nye 
boligområder og mener planforslaget virker utdatert i forhold til konsekvensene som 
Ringeriksbanen vil ha for Hønefoss og omegn. 

 Bane Nor anbefaler høy arealutnyttelse i sentrumsområdet og at kommunen vurderer 
behovet for innfartsparkering for bil og sykkel i nærliggende arealer til stasjonen. 

 For at kommuneplanen best mulig skal vise den kommende arealdisponeringen bør 
planforslaget ta inn de arealdisponeringer som ligger klare fra Fellesprosjektet. 
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Direktoratet for mineralforvaltning har følgende planfaglige råd:  

 Ved Hønefoss er det grus- og pukkressurser av svært god kvalitet som av NGU er 
vurdert å være av regional og nasjonal betydning. Grusforekomsten på Kilemoen er 
klassifisert som en nasjonal viktig forekomst. Direktoratet for mineralforvaltning 
registrerer at området som er avsatt til råstoffutvinning i høringsforslaget er redusert i 
størrelse i forhold til gjeldende plan. Bakgrunnen for at området er redusert i størrelse 
burde vært omtalt i planen. 

 Det er positivt at kommunen har åpnet opp for lokale masseuttak. Det bør imidlertid 
gå tydelig frem av bestemmelsene at det er åpnet opp for dette. Dette bør nevnes under 
§ 1.7 Råstoffutvinning. 

 

Forsvarsbygg har følgende innspill:  

 Forsvarsbygg er ikke nevnt i høringsdokumentene, men viser til at de har anlegg og 
virksomheter i Ringerike kommune. 

 Viser til at det er opprettet et godt samarbeid med Statens vegvesen i forbindelse med 
planene for ny vegløsning for E16 på strekningen Eggemoen – Nymoen angående 
løsninger ved Forsvarets leir på Eggemoen. 

 

Mattilsynet har følgende planfaglige råd:  

 Etterlyser et sterkere vern av Ringerike vannverk på Kilemoen som er en 
grunnvannskilde som forsyner mer enn 20 000 mennesker med drikkevann. 
Mattilsynet mener Ringerike kommune må ferdigstille reguleringsplanen for 
Ringerike vannverk på Kilemoen og integrere denne i kommuneplanens arealdel før 
tiltak ved masseuttaket på Kilemoen nord kan tillates inne i sikringssonene rundt 
vannverket. 

 Det anbefales at det stilles krav til felles vannforsyningssystem i forbindelse med 
hytteutbygging på lik linje med krav som er satt for boligbebyggelse. 

 Det er åpnet opp for at det kan gis dispensasjon for utvidelser av hytter ved Væleren. 
Mattilsynet mener at området bør beskyttes for all aktivitet av denne art av hensyn til 
drikkevannskilden. 

 Oppsummert mener Mattilsynet at drikkevannshensyn bør ivaretas sterkere gjennom 
kommuneplanens arealdel. 

 

Fylkesmannen i Buskerud har følgende planfaglige råd:  

 Vi fraråder forslag til retningslinjer som åpner for større hytter i markaområdet enn 
hva gjeldende plan åpner for. 

 Kommunen bør vurdere rekkefølgekrav som sørger for at kommunen kommer i gang 
med fortetting av boliger i sentrumsområdet av Hønefoss før nye områder utenfor 
Hønefoss kan bebygges. 

 Parkeringskrav for sentrumsområdet av Hønefoss bør endres fra minimumskrav til 
maksimumskrav. Videre bør parkeringskravet for sentrumsområdet reduseres. 

 Støybestemmelsen i § 1.0.4 bør endre ordlyd. Det må være vilkår som må oppfylles 
for å tillate oppføring av bebyggelse til støyfølsomt bruk og ikke målsettinger. 
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 Fylkesmannen fraråder utvidelse av masseuttaket Heen Sand ved Hensmoen som er et 
lokalt viktig natur- og friluftsområde. 

 Vi anbefaler at hyttefeltet (F) ved tettstedet Nes blir tatt ut av arealdelen. Området 
grenser til dyrka mark og et renseanlegg i området. Videre vil hyttefeltet utgjøre en 
satellittutbygging som ikke bygger på strategier for hytteutvikling og reiseliv i 
kommunen. 

 Ved Nes i Ådal er det avsatt to store byggeområder til bolig på hver sin side av 
Østsideveien som ikke er blitt tatt i bruk til formålet over en lang tidsperiode. Vi viser 
til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og anbefaler at 
disse to feltene blir tatt ut av arealdelen og tilbakeføres som LNF-område. 

 Fylkesmannen fraråder boligområdene B4, B5, B29 og B30. Vi viser til nasjonale 
føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Videre grenser områdene til 
dyrka mark og utgjør skogteiger som er viktige å ivareta av hensyn til 
kulturlandskapet. 

 Av hensyn til nasjonale jordvernføringer fraråder Fylkesmannen forslag til 
boligområde ved Klekken gartneri (B19).  

 
 
 
Samordning  

Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til planforslaget.  
 
Etter en gjennomgang av innsigelsene som er fremmet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for 
å avskjære noen av innsigelsene. Fylkesmannen mener planforslaget strider mot nasjonale og 
viktige regionale interessene som Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i Buskerud skal 
ivareta. 
 
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full 
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet. 
 

Videre prosess 

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med 
de ulike etatene for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte 
fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.  
 
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære 
rutinene jf. pbl. § 5 - 6. 
 

Fylkesmannens merknader til planprosessen 

Som en del av samordningsforøket er det regionale planforumet løftet frem som en viktig 
arena for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til de ulike planene som fremmes. For at 
statlige etater kan være tidlig ute med å varsle om mulige innsigelser er det viktig at 
planforslag blir diskutert før det legges ut til offentlig ettersyn for å kunne unngå eventuelle 
innsigelser.  
 
Forslag til ny arealdel for Ringerike ble diskutert i det regionale planforumet 24. mai 2017 
etter at planen ble lagt ut på høring. Fylkesmannen mener flere av innsigelsene kunne vært 
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unngått hvis planforslaget hadde blitt lagt frem for diskusjon i planforumet før det ble lagt ut 
til offentlig ettersyn. 
 
Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet med 
rulleringen av arealdelen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingebjørg Haug 
fung. avdelingsdirektør 
 
 

  Brede Kihle 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 

Kopi til: 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Postboks 3021 7441 TRONDHEIM 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Mattilsynet Felles postmottak - postboks 

383 
2381 BRUMUNDDAL 

Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region Sør 

Postboks 2124 3103 Tønsberg 

BaneNor Postboks 4350 2308 HAMAR 
 
 
 

Vedlegg 
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 22.08.2017 
2 Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 23.08.2017 
3 Uttalelse fra Bane Nor, datert 07.07.2017 
4 Uttalelse fra Bane Nor, datert 11.08.2017 
5 Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 07.08.2017 
6 Uttalelse fra Forsvarsbygg, datert 30.06.2017 
7 Uttalelse fra Mattilsynet, datert 01.09.2017 
8 Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 5. september 2017 
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens 
arealdel for perioden 2017-2030 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030. 
Fylkesmannen mener det er utarbeidet et omfattende materiale som gir god innsikt i 
arealdisponeringen for de ulike tettstedene i kommunen og Hønefossområdet. Det er 
blant annet dokumentert et stort potensiale for videre utbygging, dette gjelder spesielt i 
Hønefoss. Med planene for ny Ringeriksbane og E16 må det påregnes at presset på 
utbygging vil øke betydelig i årene som kommer. For å lykkes med å styre utviklingen til 
Hønefoss mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder 
utenfor byområdet som er bilbaserte. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet bolig- 
areal- og transportplanlegging, nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene og 
nasjonale mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark. Med bakgrunn i disse 
nasjonale føringene fremmer Fylkesmannen innsigelse til flere av de foreslåtte 
boligområdene ved Haugsbygd, Heradsbygda, Trygstad, Hensmoen og Tyristrand. 
Videre fremmer vi innsigelse til et eksisterende byggeområde ved Sokna som omfatter 
ca 70 daa med dyrka mark ved Pukerudhagen. Vi fremmer også innsigelse til et område 
som er avsatt til fritids- og turistformål (FT2) som grenser til Begna ved Nes i Ådal og 
område N3 ved Ringmoen som resulterer i nedbygging av en lokal lekeplass/fotballbane.  
 
Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på 
risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd 
med plan- og bygningslovens krav til vurdering og ivaretakelse av sikkerhet mot flom, 
skred og annen naturfare.  
 
Videre har vi noen planfaglige anbefalinger om justering og endring av bestemmelsene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 19. mai 2017 med forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030. 
 
Høringsfristen er satt til 25. august 2017, men er usatt til 8. september i brev fra kommunen 
datert 7. august 2017. Fylkesmannen ba om utsatt frist i forbindelse med samordningsforsøket 
hvor alle uttalelser fra statlige etater til kommuneplanen skal samordnes. 
 
Videre viser vi til møte 24. mai 2017 i fylkeskommunens regionale planforum hvor forslag til 
ny arealdel ble diskutert. 
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Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 30. august 2007. Det er derfor hele 10 år siden 
kommuneplanens arealdel ble rullert. Med utgangspunkt i at Ringerike kommune er en av de 
største kommunene i Buskerud, både i areal og folketall, og Hønefoss en av de større byene, 
er det på tide med en revisjon av arealdelen. Det er blant annet sentrale føringer for 
arealforvaltningen som er mer aktuelle nå enn for 10 år siden. Videre pågår det planarbeid for 
ny E16 og Ringeriksbane som vil få store ringvirkninger for kommunen og regionen når dette 
blir realisert. 
 
Fylkesmannen mener derfor det er positivt at kommunen er i gang med rulleringen av 
arealdelen for den neste 12-års perioden. 
 
Vi har i brev av 7. mai 2013 kommet med uttalelse til varsel om oppstart og forslag til 
planprogram for rullering av kommuneplanen. Videre har vi i brev av 10. juni 2016 gitt 
tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel. Vi viste 
til viktigheten av at den delen som omfattet markaområdet måtte skje innenfor markalovens 
rammer. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Først vil vi vise til at Ringerike kommune har fremskaffet et omfattende 
dokumentasjonsunderlag for rulleringen av kommuneplanen hvor alle innspillene har blitt 
konsekvensutredet og hvor utviklingen av de ulike tettstedene har blitt grundig vurdert. 
Potensialet i gjeldende plan for videre utvikling for de ulike tettstedene i kommunen er 
vurdert og sett i sammenheng med innspill om nye områder til utbygging. 
 
Vi savner imidlertid en kobling mellom konsekvensutredningen og plankartet. Noen områder 
er ikke tatt med i planforslaget og noen er endret. Eksempelvis er dyrka mark for noen 
områder tatt ut av forslaget, mens det i konsekvensutredningen står som svært negativt at 
byggeområdet omfatter dyrka mark. Konsekvensutredningen skulle derfor vært revidert slik at 
den kun omfattet de arealene som er foreslått lagt inn i arealdelen. Feltnavn med kobling til 
konsekvensutredningen ville også lettet arbeidet med å vurdere planforslaget.  
 
Det går frem av planbeskrivelsen at det i alt er vurdert 103 innspill til arealendringer. Etter 
grovsiling av disse innspillene har 72 områder blitt konsekvensutredet og av disse er 51 
områder anbefalt tatt inn i revidert arealdel. Totalt nytt areal for boligbebyggelse er 1115 daa, 
fritidsbebyggelse tilsvarer et areal på 11,5 daa, fritids- og turistformål 184 daa og nytt 
næringsareal er på 150 daa. Videre er det lagt inn areal for utvidelse av grav- og urnelund ved 
Hallingby. 
 
Det er videre vist til kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2015 hvor det er mål om 
at Ringerike kommune skal vokse til ca 40 000 innbyggere innen 2030. Det er planlagt for en 
årlig vekst på 1 % i perioden 2015-2018 og en årlig vekst på 2.5 % fra 2020 til 2030. Det er 
mål om at 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Ut fra en forventet vekst på ca 
10 000 flere innbyggere frem til år 2030 er det beregnet et boligbehov på 3850 enheter. 
 
Når det gjelder de ulike arealinnspillene som er tatt med i høringsforslaget vil vi aller først 
vise til våre kommentarer til oppstart av kommuneplanarbeidet hvor vi vektla følgende om 
utbyggingsmønster og transport: 
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«Ut fra ovennevnte nasjonale og regionale føringer ber Fylkesmannen kommunen legge til 
rette for et bosettings- og utbyggingsmønster som begrenser transportbehovet og gir grunnlag 
for kollektive transportformer. Dette vil igjen få konsekvenser for utslipp av klimagasser. Vi 
ber om at transportbehov, CO2-utslipp og kollektivtrafikk blir synliggjort som aktuelle 
utredningstema i planprogrammet. 
 
I forslaget til planprogram er satsingsområdene for rulleringen av kommuneplanen befolk-
ningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. Fylkesmannen minner om 
at samfunnsdelen skal inneholde et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov 
til blant annet boliger, og fastsette mål for utbyggingsvolum og utbyggingsmønster. Innenfor 
gangavstand fra stasjoner og kollektivknutepunkter kan utbyggingshensyn tillegges vekt 
forutsatt at det bygges konsentrert og tas hensyn til grøntstruktur, naturmangfold og estetikk. 
Forslaget til planprogram peker på et fortettingspotensial i Hønefoss by. Vi viser til at 
sentrale deler av byen utgjør et viktig kollektivknutepunkt og vil derfor slutte oss til en 
overordnet strategi som styrer mot en konsentrasjon (fortetting og transformasjon) av 
Hønefoss fremfor en spredt utvikling. En slik strategi vil bygge opp under et bærekraftig 
utbyggingsmønster og gi grunnlag for et klimavennlig og effektivt transportsystem. Det er 
også ønskelig med klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder». 
 
Siden revisjonsarbeidet med arealdelen startet opp i 2013 har Norge blant annet underskrevet 
Parisavtalen og i Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU, er forpliktelsen om utslippsreduksjoner av klimagasser økt fra 30 prosent til 40 
prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Videre er det satt som mål at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050.  
 
I Parisavtalen ble det enighet om at den globale oppvarmingen må holdes under to grader – og 
at vi skal tilstrebe 1,5 grad – for at vi skal unngå farlige klimaendringer. Dersom Norge skal 
kutte utslippene i tråd med verdensgjennomsnittet innenfor togradersmålet på 1,5 til 3,1 tonn 
per innbygger, må utslippene ned fra dagens nivå på om lag 52,7 millioner tonn til mellom 
10,2 – 20,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2050, gitt en befolkning på 6,6 millioner. Dette 
tilsvarer 60-80 % kutt i forhold til 1990-nivå for Norge.  
 
For at Norge skal kunne nå disse målene vil det kreves flere og sterkere virkemidler enn det vi 
har sett frem til i dag, jf. Miljødirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag for lavutslipps-
utvikling fra 2014. Miljødirektoratets sektorvise gjennomgang av ulike klimatiltak viser at det 
kan være mulig å redusere Norges utslipp i 2050 ned til et nivå som tilsvarer 1-2 tonn per 
innbygger. For å kunne nå dette målet spiller kommunene en viktig rolle. Det er spesielt innen 
veitrafikk (samordnet areal- og transportplanlegging), jordbruk, oppvarming og 
energiforsyning hvor kommune har mulighet til å legge til rette for reduserte 
klimagassutslipp. 
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at utbyggingsmønster og 
transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er 
at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i 
bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder. Planene bør trekke 
langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, 
natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i persontransporten i storbyområdene tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Stortinget vedtok videre en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig 
nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Vi viser også til brevet fra 
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 hvor det vises til jordvernstrategien. Her 
går det frem at målet skal nås gradvis innen 2020 og at kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet har en viktig rolle med å følge opp dette. 
 
Nasjonale klimamål sammen med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer mener vi er sentrale føringer som er 
spesielt relevante for rulleringen av arealdelen. Ringerike kommune er en betydelig 
landbrukskommune med store arealer med dyrka mark samtidig som utbyggingspresset vil 
øke med årene som kommer som følge av planene for ny Ringeriksbane og E16. 
 
Vi viser også til avgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende 
kommunedelplanen for Krakstadmarka, datert 7. april 2017. Her vises det til de samme 
nasjonale føringene og departementet uttaler at det er viktig at kommunen legger til rette for 
fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone og begrenser nye byggeområder 
utenfor sentrum for å kunne nå målsettingen om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 
handelsby og regionhovedstad. Departementet viste til viktigheten av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel og planene med å utarbeide områderegulering for Hønefoss by for 
å få en samlet vurdering av fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder. 
 

Arealdisponering 

I forslag til ny arealdel er det foreslått en rekke nye utbyggingsområder til bolig, spesielt 
gjelder dette i området utenfor Hønefoss, ved blant annet Haugsbygd og Heradsbygda.  
 
Samtidig er det dokumentert et betydelig potensiale i gjeldene plan for videre utvikling av 
boliger innenfor Hønefoss og alle tettstedene i Ringerike. Fortettingspotensialet i Hønefoss er 
beregnet til hele 321 000 m2 med næringsareal og 6300 boliger som kan gi i overkant av 16 
000 innbyggere. Dette er en beregning som er utført av konsulentfirmaet Rambøll i 2011 på 
oppdrag fra kommunen. Det er lagt til grunn en forholdsvis moderat utnyttelsesgrad og høyde 
på de nye byggene i denne beregningen. Videre er ikke potensialet for boliger ved 
Krakstadmarka tatt med i beregningen. Potensialet for nye boliger er derfor større.  
 
Når behovet i planperioden for hele Ringerike kommune er beregnet til 10 000 flere 
innbyggere, mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder utenfor 
byområdet for å kunne styre boligutviklingen til Hønefoss og for å bygge opp under den nye 
togstasjonen og kollektivknutepunktet.  
 
Heradsbygda har en avstand på mellom 4 og 6 km til sentrum. Haugsbygd mellom 5 og 7 km 
og Åsa ca 10 km til sentrum. Alle disse områdene er bilbaserte og for å kunne betjenes med 
buss må tettstedene ha en størrelse som gjør det lønnsomt med et godt busstilbud. For noen av 
stedene er det barneskole og for noen også ungdomsskole. Fylkesmannen har forståelse for 
ønsket om å legge til rette for noe vekst i disse områdene for å støtte opp om tettstedene, men 
mener det blir feil å legge opp til store utvidelser som legger press på kulturlandskapet som 
omgir disse områdene og som i tillegg kommer i direkte konflikt med produksjonsarealer. 
Videre må veksten i disse områdene begrenses for å få til en ønsket utvikling i Hønefoss. 
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Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
områdene B20, B21, B22, B23, B24, B25 og B26 ved Haugsbygd, området B17 ved 
Heradsbygda, område B6 og B7 ved Trygstad og område B18 ved Hensmoen. For 
områdene B22, B23, B24 og B25 begrunnes i tillegg innsigelsene i nasjonale føringer for å 
begrense omdisponeringen av dyrka mark. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Videre vil vi sterkt anbefale at det foreslåtte boligområdet ved Klekken gartneri (B19) blir 
tatt ut og tilbakeført til LNFR-område i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen 
har valgt å ikke fremme innsigelse på grunn av at området ligger inneklemt mellom 
eksisterende boligbebyggelse og ikke resulterer i utvidelse og press på omkringliggende 
landbruksareal. Vi mener likevel det er uheldig å fortette områder som har verdier for 
landbruket og som grøntareal ved Haugsbygd. Selv om det har vært/er virksomhet ved 
området i dag som har resultert i at området ikke har vært benyttet til matproduksjon, har 
jorda i området høy kvalitet som egner seg godt til formålet. Hvis det er planer om å avvikle 
gartneriet, eller eventuelt redusere aktiviteten, mener vi at området bør dyrkes opp og ikke 
omdisponeres til boligutbygging. Vi viser til nasjonale jordvernføringer.  
 
Det er ikke åpnet opp for spredt boligbebyggelse i LNFR-områdene i arealdelen, men det er 
lagt inn flere nye byggeområder for bolig ved tettstedene Nakkerud, Tyristrand, Ask, Åsa og 
Hallingby. For alle disse tettstedene er det et fortettingspotensial i gjeldende plan og for noen 
av områdene er det store ubebygde områder som er avsatt til boligbebyggelse. Tettstedene 
Nakkerud, Tyristrand og Ask ligger henholdsvis 20, 14 og 7 km fra Hønefoss sentrum og er 
bilbaserte på lik linje med tettstedene Sokna, Hallingby og Nes. 
 
På bakgrunn av at det ikke er åpnet opp for spredt boligbebyggelse i disse områdene og at det 
er begrenset med boliger det er åpnet opp for, fremmer vi ikke innsigelse. Vi vil likevel 
fraråde områdene B4, B5, B29 og B30 og anbefaler at arealbruken blir endret til LNFR-
område i tråd med gjeldende kommuneplan. Alle områdene grenser til dyrka mark med de 
konsekvenser dette vil kunne få for driften av landbruksarealene. Problemer med støy, lukt og 
støv er kjente problemstillinger knyttet til boligområder som grenser til landbruksarealer. 
Videre utgjør områdene skogteiger inneklemt av landbruksarealer som er viktig å ivareta av 
hensyn til kulturlandskapet. Når det er dokumentert et potensiale for utbygging til boliger i 
gjeldene plan og at det er et begrenset behov, mener vi det ikke blir riktig å legge til rette for 
nye områder som alle er bilbaserte og som i liten grad støtter opp om nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging.  
 
Når det gjelder område B3 ved Tyristrand omfatter dette et jorde på ca 9 daa. I sør er det et 
stort ubebygd område avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen viser til 
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
jordvernføringer og fremmer innsigelse til område B3 som resulterer i at 9 daa med dyrka 
mark blir omdisponert til boligformål. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Det fremgår av planbeskrivelsen at området ved Pukerudhagen utenfor Sokna har vært avsatt 
til boligområde i kommuneplanen i lengre tid uten å bli realisert. Et område på ca 200 daa er 
avsatt til boligformål som ennå ikke er tatt i bruk. Området ligger ca 2 – 2,5 km fra 
sentrumsområdet av Sokna. Den østre delen består av dyrka mark som omfatter et areal på ca 
70 daa, ca 35 daa av dette området ser ut til å være dyrket opp i nyere tid. Fylkesmannen 
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mener det vil være svært uheldig om den dyrka marka blir omdisponert til boligformål ved 
Pukerudhagen og fremmer innsigelse til denne delen av boligområdet. Vi viser til nasjonale 
jordvernføringer og ber om at den delen av området som omfatter dyrka mark blir endret til 
LNFR-område. 
 
Ved tettstedet Nes i Ådal helt nord i kommunen er det en befolkning på ca 500 innbyggere. 
Som det går frem av planbeskrivelsen har det vært vanskelig å realisere noen av områdene 
som i gjeldende plan er avsatt til boligformål for denne delen av kommunen. Det er spesielt to 
områder som ut ifra sin størrelse og plassering som vi mener er uheldig å realisere ut fra 
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Områdene ligger øst for 
tettstedet på hver sin side av Østsideveien. Områdene er til sammen på ca 192 daa og omfatter 
for det meste skogareal. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging og anbefaler at disse to feltene blir tatt ut av arealdelen og 
tilbakeføres som LNF-område. Vi vektlegger også at disse områdene heller ikke bygger opp 
under utvikling av tettstedet Nes og ligger langt unna Nes skole som ligger på andre siden av 
elva uten gang- og sykkelveg med en avstand på ca 2 km til boligfeltet. 
 
Sør for tettstedet Nes er det foreslått et lite hyttefelt (F) på ca 12 daa som grenser til dyrka 
mark ved Lunde. Området ligger utenfor 100-metersbeltet til Begna. Fylkesmannen vurderer 
dette som en satellittutbygging som ikke bygger videre på eksisterende hyttebebyggelse eller 
strategier for hytteutvikling og reiseliv i kommunen. Videre går det frem av 
konsekvensutredningen at området kan være utsatt for lukt fra renseanlegget som grenser til 
det foreslåtte hyttefeltet. Støy, støv og lukt fra drift av tilgrensende jorde vil også kunne skape 
problemer. Vi viser også til hytteveilederen til Buskerud fylkeskommune hvor det er føringer 
om at nye hytteområder fortrinnsvis skal skje gjennom fortetting og utvidelser av eksisterende 
hyttefelt. Vi anbefaler at hyttefeltet (F) blir tatt ut og tilbakeføres til LNFR-område i tråd 
med gjeldende kommuneplan. 
 
Nord for Nes er er det lagt inn et nytt byggeområde for fritids- og turistformål ved 
Kommunehaugen, FT2. Arealet er på 30 daa og utgjør en skogteig som ligger inneklemt 
mellom et stort jorde i øst og Begna i vest. Arealet ligger innenfor 100-metersbeltet til Begna 
og strekker seg helt ned til vannkanten. Det er ønske om å legge til rette for utleiehytter, 
båthus og brygge for å legge til rette for utmarksturisme og fiske. 
 
Det er ikke adkomst til området i dag. Dette må eventuelt løses ved å opparbeide veg på dyrka 
mark. I tillegg utgjør Begna med tilhørende kantsone langs elvebredden store verdier knyttet 
til naturmangfold, landskap og friluftsliv. Begna er blant annet leveområde for elvemusling 
som er oppført på rødlista for 2015 som sårbar (VU). Videre vil vi vise til at randsoner langs 
vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og 
biologisk mangfold. Kantsoner er viktige som trekk- og spredningsveier for dyre- og 
plantearter. I tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i friluftssammenheng og for 
kulturlandskapet. Selv om det er tatt ut tømmer for et begrenset område fremstår 
elvelandskapet som et naturområde uten særlige tekniske inngrep. Fylkesmannen mener det 
vil være uheldig å åpne opp for bebyggelse i dette området og fremmer innsigelse til 
byggeområdet FT2 ved Nes i Ådal. Vi viser til St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er føringer om 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.  
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Ved Hensmoen er det foreslått et nytt masseuttak helt nord i området, ca 125 daa. I gjeldende 
kommuneplan er området avsatt til LNF-område. Det er imidlertid et eksisterende masseuttak 
her som nå er foreslått utvidet. I konsekvensutredningen går det frem at uttaket har vært i drift 
siden 1940-tallet og at utvidelsen vil legge til rette for uttak i 135 år med et uttak på 20 000 
tonn per år. 
 
Fylkesmannen vil vise til Hensmoen med Storetjern og Lilletjern er et lokalt viktig natur- og 
friluftsområde. Fylkesmannen har i brev av 26. mai 2017 kommet med uttalelse til masseuttak 
for Hensmoen som omfatter et område på ca 900 daa hvor det skal tas ut 29 millioner tonn 
med grusmasser over en lang tidsperiode. Friluftsområdet ved Storetjern og Lilletjern er 
derfor presset både fra sør og nord. I øst grenser området til et industriområde. Vi ber derfor 
kommunen om å vurdere den samlede belastningen for området med tanke på tungtrafikk, 
støy mv. som området blir belastet med. Slik vi vurderer saken vil en utvidelse av 
masseuttaket ved Heen Sand resultere at friluftsområdet blir ytterligere forringet. Vi vil 
derfor fraråde at uttaksområde blir utvidet. Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) 
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her er hovedmålsettingen at 
befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det 
offentlige friluftsarbeidet. Dette innebærer blant annet at friluftsliv i og ved tettsteder skal 
prioriteres og at områder sikres. 
 
Ved Ringmoen skole er det foreslått å endre gjeldende arealbruk fra offentlig bebyggelse til 
næring. Innenfor området er det en fotballbane og det går frem av konsekvensutredningen at 
den nedlagte skolegården kan ha funksjon som lekeareal for nærområdet. Ut fra flyfoto over 
området går det tydelig frem at det er opparbeidet en fotballbane ved skolen som omfatter et 
areal på underkant av 3 daa. Slik det er foreslått i arealdelen vil fotballbanen/lekeområdet gå 
tapt til fordel for næringsbebyggelse uten at det i konsekvensutredningen er vurdert hva dette 
vil ha for virkninger for barn og unge i området. Vi vil i den sammenheng vise til 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser 
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere og punkt 5d hvor det 
går frem at dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter blir berørt av planforslaget, 
skal det stilles krav om erstatningsarealer. Ut fra flyfoto kan vi ikke se at det er andre områder 
med opparbeidet lekeareal ved Ringmoen. 
 
Vi mener konsekvensene for barn og unges interesser er mangelfullt utredet ved dette 
forslaget og finner det derfor nødvendig å fremme innsigelse til forslaget N3 som resulterer 
i at et lekeareal/fotballbane på ca 3 daa blir omdisponert til næringsformål. Vi viser til 
nasjonale føringer for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. 
 

Risiko og sårbarhet 

Fylkesmannen mener det er bra at kommunen har innarbeidet hensynsoner for flom og skred i 
plankartet med tilhørende bestemmelser med krav til videre utredning og ivaretakelse av krav 
til sikkerhet. I områder avsatt til boligbebyggelse er det blant annet et krav i bestemmelsene § 
1.0.3 til utredning av flomfare, skredfare, radon og forurensning i grunnen. Videre er det 
bestemmelser knyttet til hensynssonene for flom og skred i § 7. 
 
Som påpekt i høringsuttalelsen til NVE er flom og skred imidlertid mangelfullt utredet i 
konsekvensutredningen. Områder som i kartklienten Atlas er vist som aktsomhetsområde for 
flom og skred er ikke fanget opp i konsekvensutredningen. Dette gjelder blant annet for det 
foreslåtte utbyggingsområdet ved Buttingsrud. Dette er en klar svakhet ved utredningen.  
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Det er derfor viktig at kommunen tar en gjennomgang av alle foreslåtte byggeområder og 
vurderer dette opp mot kjent kunnskap. Områder som kan være utsatt for flom, skred eller 
annen fare må vises i plankartet med egen hensynssone med tilhørende bestemmelser som 
sikrer videre utredning av faren og tiltak for å ivareta krav til sikkerhet, jf. TEK 17. 
 
Fylkesmannen viser til utredningskravet i plan- og bygningsloven § 4-3 om samfunns-
sikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse hvor det går frem at analysen skal vise alle risiko- 
og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Videre viser vi til PBL § 
3-1 om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven, hvor det går frem av bokstav h at planer 
skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.  
 
Fylkesmannen har derfor en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på 
risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd med 
plan- og bygningslovens krav og forskrift om konsekvensutredning. 
 

Forslag til bestemmelser 

Først og fremst mener vi kommunen har foretatt et grundig arbeid med revisjon av 
bestemmelsene som virker omfattende, men likevel oversiktlige. Bestemmelsene er bygd opp 
på samme måte som gjeldende bestemmelser. 
 
Vi vil likevel anføre at det kunne gått tydeligere frem hva som er retningslinjer og hva som er 
juridiske bestemmelser.  
 
Når det gjelder forslag til støybestemmelse i § 1.0.4 mener vi bestemmelsen bør endres noe i 
2. avsnitt. For sentrumsområder nært kollektivknutepunkt kan det aksepteres avvik fra de 
generelle kravene av hensyn til nasjonale føringer om høy arealutnyttelse i sentrumsområder 
og under bestemte vilkår. Vi mener det blir feil med målsettinger for utbyggingen i sentrum 
slik bestemmelsen er formulert. Det må være vilkår som må oppfylles for å tillate oppføring 
av bebyggelse til støyfølsom bruk. Vi ber om at støybestemmelsen rettes opp i tråd med 
føringene i støyretningslinjen kapittel 3.2.1.  
 
Bestemmelsen § 8.3 og § 8.4 om parkeringskrav i kommunen mener vi i for liten grad skiller 
mellom byområder og landområder. For sentrumsområdet av Hønefoss er det viktig å legge 
opp til høy arealutnyttelse og transformasjon fra blant annet store åpne parkeringsplasser til 
sentrumsbebyggelse. Videre er det et mål om å få ned biltrafikken. Vi mener derfor det blir 
feil å innføre minimumskrav som i tillegg er like høye for landområdene som for Hønefoss 
sentrum hva gjelder boligbebyggelse. Fylkesmannen har derfor en sterkt planfaglig 
anbefaling om at kommunen tar en gjennomgang av parkeringsbestemmelsene og at det 
blir endret til maksimumskrav for Hønefoss sentrum og at parkeringskravet for bolig, 
kontor, forretning, m.m blir redusert for sentrumsområdet. Vi viser til nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging hvor veksten i persontransporten i byområdene skal 
tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange og nasjonale mål om å redusere 
klimagassutslippene. 
 
Videre anbefaler vi en rekkefølgebestemmelse som sikrer at Ringerike kommune kommer i 
gang med utbyggingen av sentrumsområdet før de nye byggeområdene utenfor Hønefoss kan 
tas i bruk. Vi vil i den sammenheng vise til kommuneplanen for Kongsberg hvor det er et 
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rekkefølgekrav om at det skal fortettes med 1000 nye boenheter i sentrumsområdet før et nytt 
boligområde som ligger utenfor sentrumsområdet kan tas i bruk. Dette er med på å styre 
arealutviklingen i kommunen og som tvinger kommunen med å komme i gang med fortetting 
og utvikling av sentrumsområdet. Vi mener dette er et viktig plangrep som også Ringerike 
kommune bør vurdere for å legge press på arbeidet med å fortette og utvikle Hønefoss 
sentrum. Dette er særlig aktuelt med planene for ny togstasjon og for å legge til rette for 
boligbebyggelse rundt dette området. 
 

Markaområdet 

Når det gjelder arealene som ligger innenfor virkeområdet til markaloven er det foreslått en 
retningslinje som skiller mellom hytter som ligger innenfor 100-metersbeltet til vann og 
vassdrag og de som ligger utenfor. Innenfor 100-metersbeltet er dagens retningslinje om å 
tillate et bruksareal på 50 m2 + 10 m2 til uthus videreført. For områdene utenfor 100-
metersbeltet er det åpnet opp for hytter med et bruksareal på 60 m2 i tillegg til et overbygg til 
inngangsparti e.l. inntil 10 m2 BRA og tilsvarende ett uthus på inntil 10 m2 BRA. Totalt vil 
dette resultere i et bruksareal på 80 m2. 
 
I gjeldende kommuneplan er det retningslinje med en begrensning hvor bruksarealet er satt til 
60 m2 som samsvarer med forvaltningspraksisen i nabokommunen Hole. I utgangspunktet 
mener vi det er fornuftig å differensiere mellom vassdragsnære områder og øvrige natur- og 
friluftsområder slik det er foreslått. For akkurat markaområdet mener vi likevel dette ikke er 
et godt plangrep. Dette begrunner vi med at det er knyttet spesielle brukerinteresser til hele 
markaområdet som skiller seg vesentlig fra øvrige «markaområder». Videre mener vi det er 
viktig å ha en restriktiv politikk som hindrer et press på større hytter innenfor Marka. 
Arealgrensen på 60 m2 har ligget til grunn for behandling av dispensasjonssaker i kommunen 
over lang tid. Gjeldende kommuneplan er 10 år gammel. Vi savner en vurdering for behovet 
for å øke denne grensen. 
 
Selv om det er et generelt byggeforbud innenfor markaområdet og søknad om utvidelser skal 
behandles som dispensasjon fra byggeforbudet, vil retningslinjen legge sterke føringer for 
behandlingen av disse sakene i kommunen. Vi kan derfor ikke anbefale at gjeldende 
retningslinje blir endret slik det er foreslått. 
 
Videre vil vi vise til markaloven § 6 2. ledd hvor det går frem at kommuneplanens areadel 
som vedrører Marka skal stadfestes av departementet før planen for rettsvirkning etter plan- 
og bygningsloven. Etter at planen er vedtatt av kommunestyret skal arealdelen oversendes til 
departementet. Departementet kan endre kommunens plan dersom det anses som nødvendig 
for at planen skal være i samsvar med lovens formål. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Helen Bjørnøy 
Fylkesmann 

  Eli Kristin Nordsiden 
 Avdelingsdirektør 
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Ringeríke kommune

Area l- og bypla nkontoret
Postboks l-23 sentrum
3s02 HøNEFOSS

HøRING AREALDEL, SAK NR 51. oG 52 KI-ÆKKEN oG HAFNoR.

lnnledning
Vi bor i en kommune som ønsker og forventer stor vekst i de kommende 1-0 år.

På bakgrunn av dette mener vi det er beklagelig og svært lite tilfredsstillende at våre forslag til
kommunens arealplan ikke tas på alvor av Ringerike kommune. Vi mener det helt klart er begått
saksbehandlingsfeil i disse to sakene når våre innspill ikke blir tatt hensyn til og ikke blir lagt frem til
den politiske behandling.

Vi har følgende merknader til den fremlagte arealplan

a) MØte med saksbehandlerTollefsen den 16 juni20L6.

I møte ble VA løsningen for nr 51 og 52 gjennomgått. Denne løsningen (se vedlegg nr L)

ínkluderte en mulig felles avløpsordning for hele Briskebyen enten i privat eller kommunal

regi. Hvis kommunen ville involvere seg i denne avløpsordningen så kan ikke vi forstå noe

annet at det i løpet av kort tid ville gi store netto inntekter for kommunen.

RESULTAT: Cowi as, lagde ferdig konsekvensutredning for kommunen i august 2016 (altså 2

mnd. etter vår mpte). Vi kan ikke se at dette er vurdert hos Cowi as og heller ikke i

kommunens regisiden.

b) Den 15 okt. 2015 sendte Marthin Klækken brev til saksbehandler Tollefsen (se vedlegg nr 2)

om at det var ønskelig at tomteområdet ble utvidet tíl flere tomter fordi VA løsningen ble dyr
og ikke kunne bæres av to tomter (som skal gis bort til bror/s6ster). Tollefsen svarer 30. okt
20L5 at saken skulle registreres inn i kommuneplanens arealdel.

RESULTAT: Det er ikke endret noe når dette legges frem til ny behandling for formannskapet

den 25.4.L7 , det opereres fortsatt med to tomter som skal utskilles og at <omfanget er lite>.

Marthin Klækken sendte mail til Tollefsen den L0 juli og spurte om de to ovennevnte
punktene var vurdert. Tollefsen svarer den 13 juli, men hun svarer ikke på de to enkle

spørsmålene over. Dette må tolkes som at dette ikke har blitt vurdert og styrker dermed

argumentet om saksbehandlingsfeil. (se vedlegg 4).

Gunnar Hafnor hadde en samtale med Tollefsen tidligere i 2OL7, hun opplyser da at det er
problematisk med trafikkstØy og avkjøring. Dette er feil, det er lagt ny avkjøríngsvei til
Hadelandsveien og den er beregnet for tung bil. Evt. trafikkstØy kan man gjØre tiltak mot.

Marthin Klækken hadde befaring med Knut Grande i Statens Vegvesen i 2015 vedrørende

avkjøring til Hadelandsveien. Grande sa at avkjøring var greit, fra begge ender av teigen.
Vi må også anføre at nr 50, 200 meter oppe i gata er godkjent og dette området er 45 da.

stort med avkjøring til Hadelandsveien. Vi krever likebehandling.

Statens Vegvesen opplyser at Hadelandsveien fremover vil få mindre trafikk, bla.a. av tunge
biler, pga. ny vei mellom Olimb og Eggemoen. Det vil bli enda bedre forhold når en planlagt

ôg
co9f(Ð '¡ ñ,
rr) ro "jej-i o) o) g+

.Ë (O O) Ee
-:< r^ì \ ã¿

I 5 ë. FË

{"}T""f, ATT

25 AUG ?017

lv{



ny strekning mellom Eggemoen og Risesletta er klar.

I tillegg har vi to, Gunnar Hafnor og Marthin Klækken, laget vår vurdering på momentene i den

konsekvensutredn¡ngens mal som er benyttet av kommunen. Vår vurdering etter nøye gjennomgang

er at vi scorer med beste resultat på 11 av 13 punkter. Vi vil her særlig bemerke at vi på punktet

<Samarbeid med flere grunneiere> har vært 3 parter (sak nr 50, 51 og 52) som har samarbeidet om

VA anlegg og at slikt samarbeid blir bemerket som veldig positivt i kommunens

konsekvensutredning, (se vedlegg nr 3).

Vi ber om at overstående tas hensyn til i den videre politisk behandling av kommunens arealplan.

Hønefoss 18 .august 2017

Wenche Hafnor

tn Gunnar Hafnor
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ny strekning mellom Eggemoen og Risesletta er klar.

I tÍllegg har vi to, Gunnar Hafnor og Marthin Klækken, laget vår vurdering på momentene i den
konsekvensutredningens mal som er benyttet av kommunen. Vår vurdering etter nøye gjennomgang
er at vi scorer med beste resultat på 1.1 av 13 punkter. Vi vil her særlig bemerke at v¡ på punktet
<Samarbeid med flere grunneíere>> har vært 3 parter (sak nr 50, 51 og 52) som har samarbeidet om
VA anlegg og at slikt samarbeid blir bemerket som veldig positivt i kommunens
konsekvensutredning, (se vedlegg nr 3).

Vi ber om at overstående tas hensyn til i den videre politisk behandling av kommunens arealplan.

Hønefoss 18 .august 2017

Wenche Hafnor

Gunnar Hafnor

1/- '
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Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3s02 HøNEFOSS

Deres ref.: Vår ref,: (oppgisved henvendelse)
t7/LL97 -3
Dir. tlf.nr.: 93262113

Arkiv:
141, &13

Dato:
lL.o9.20L7

Underretning om vedtak: Kommuneplanens arealdel - 2OL7 - 2030 - Ringerike
kommune

Hole kommunestyre behandlet sak vedrørende Høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdelfor Ringerike kommune i sitt møte den 4.9.2OL7.

Det ble gjort følgende vedtak:

"Kommunestyret stØtter forslaget til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune."

Tilorientering.

Med hilsen

Marthe Hagelsteen

I nformasjonsavdelingen

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signotur,

Dokid;
17074975
(14tee5-217)
und€fêh ¡q ofr v€dl¿À kommur ÈpÌ¿n€n5

Postadresse

Viksveien 30, 3530 Røyse

E-post:

postmottak@ hole.kommune.no

Telefon:

32 16 11 00

Bankgiro:
2280.40.000s8

Hjemmeside:
www.hole.kommune.no

Org. nr:
960 010 833



Høringssvar til Kommuneplanens arealdel, Nes i Ådal 
 
Kommentar til punkt 04 fritidsbebyggelse Smørhølkollen 
 
Forhold til overordnede planer: 
De viktigste styringsdokumentene i denne planprosessen er Kommunal planstrategi 2016-2020, og 
Kommuneplanens samfunnsdel. 
Dokumentene gir føringer for hvordan kommunen skal utvikles i kommende planperiode.  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. 
juni 2015 er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dokumentet gir nasjonale 
føringer for kommunale planprosesser. 
 
I konsekvensutredning for Smørhølkollen legges det vekt på at området ikke allerede er utbygd. 
Dette ble bekreftet som hovedargument for at forslaget er tatt ut av planprosessen i møte med leder 
for planavdelingen 17.08.17.  
 
Det står ikke i noen av styringsdokumentene for kommuneplanens arealdel at områder tilsvarende 
Smørhølkollen ikke bør utvikles for fritidsbebyggelse. Tvert imot er det ønskelig med økt aktivitet 
knyttet til Nes som prioritert lokalsamfunn, og det har gjentatte ganger kommet oppfordringer om 
utvikling av området i det politiske ordskiftet. Det har tidligere vært først utvikling av den nordlige 
delen av Ådalsfjella som sogner til Nes, dette har blitt avslått med de samme argumentene- ikke 
påbegynte hyttefelt og nærhet til verneområder.  
Styringsdokumenter i form av kommuneplanen bør forsikre forutsigbarhet for grunneiere som 
ønsker utvikling. 
At Smørhølkollen ikke ligger i et satsningsområde for hytteutbygging slik det står skrevet i 
konsekvensutredningen skal ikke ligge til hinder for utvikling utenfor eksisterende hyttefelt. 
Dette er direkte motstridene med kommuneplanens samfunnsdel der det oppfordres til økt 
næringsutvikling og utbygging for å sikre vekst i kommunen.  
 

Kommuneplanens samfunnsdel  
 Punkt 1 s: Aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse. 

 
Dette viser med tydelighet at det er ønskelig med utvikling av nye arealer, og i særdeleshet områder 
tilknyttet de prioriterte lokalsamfunnene som Nes. Det fokuseres videre på utvikling av 
primærnæringene, noe en i aller høyeste grad gjør med dette prosjektet. Utvikling av Smørhølkollen 
vil være et viktig ledd i det skape et næringsgrunnlag for eiendommen og andre næringsaktører på 
Nes i Ådal. 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Utvikling av områder for fritidsboliger og reiseliv gir grunnlag for viktig næringsutvikling i 
mange distriktskommuner. Landskapet og friluftslivsmulighetene er i denne sammenheng 
både en viktig ressurs, og et hensyn som må ivaretas gjennom kommunal og regional 
planlegging. 
 
Det er et nasjonalt mål å legge til rette for økt verdiskaping knyttet til jord- og skogbrukets 
ressurser, blant annet gjennom satsing på grønt reiseliv. 
 

Smørhølkollen egner seg særdeles godt som utviklingsområde for grønt reiseliv og utmarksturisme 
mtp. beliggenhet forhold til Selsjøen barskogvernområde, Sperillen, Urula- og Begnavassdraget. 
Området må sees i sammenheng med forslag 05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, der vassdraget, 
naturområdene, jordbruks- og kulturlandskapet trekkes nærmere hverandre ved at de utvikles 
parallelt som et ledd i næringsutviklingen av eiendommen.   



Teknisk og sosial infrastruktur, trafikksituasjon: 
Det er etablert bilvei helt inn til Selsjøen barskogvernområde. Veien går tvers gjennom 
hytteområdet, noe som gjør at man får lett tilgjengelige tomter i nærhet til eksisterende 
infrastruktur.  
 
Landskapsbilde: 
Området skal bebygges med små hytter med lite fotavtrykk. De er tenkt å gli lett inn i landskapsbilde 
hva gjelder materialvalg og arkitektur. Det er ønskelig å etablere samarbeid med produsenter av 
massivtrehytter for å skape en profil med gode miljøegenskaper. 
Miljøtilpasset  
 
Naturmangfold og vassdrag: 
Svares ut i punktet nedenfor. 
Samlet vurdering:  
De negative vurderingene rundt hyttefelt på Smørhølkollen knytter seg først og fremst til at området 
er relativt urørt og ligger nær Selsjøen barskogvernområde. Vi mener at nettopp dette gjør det unikt 
som hytteområde. Feltet ligger helt ut mot kanten av åsen, med god utsikt mot Sperillen, Vikerfjell og 
Vassfaret. Selsjøen naturreservat er frivillig vernet. I løpet av verneprosessen var det enighet mellom 
grunneiere og Fylkesmannen at det ikke skal være noen buffersoner rundt verneområdet som 
hindrer for eksempel hyttebygging. Nærhet til verneområdet er således et argument som strider mot 
forutsetningene for vernevedtaket. Verneforskriften 
åpner i tillegg for oppkjøring av skiløyper inne i verneområdet som gir feltet unike naturverdier i 
umiddelbar nærhet. 
 
 
  



Kommentar til punkt 06 masseuttak Gravlimoen 
 
Det vises til søknad ang omregulering av område til masseuttak, samt utskrift fra grusdatabanken. 
Det vises også til tidligere innspill fra Helge Syver Holte, som ble overlevert i møte 17.08.17. 
Jeg velger å kommentere punktvis deres vurderinger og begrunnelse, samt en generell kommentar. 
 
Forhold til overordnede planer 
  

Allerede åpna grustak skal prioriteres.  
Grustaket på Gravlimoen har vært i mer og mindre aktiv drift siden 60-tallet. Det var et 
relativt stort uttak på 70-tallet da Statens vegvesen tok ut masser til oljegrusproduksjon. Før 
og etter dette har det stort sett vært tatt ut masser til skogsbilveier.  
 
Avgrensning samsvarer ikke med NGU sine registreringer.  
Dette vil vi selvsagt endre så det tilsvarer de registreringer som finnes. Jeg har tegnet inn 
forslag til avgrensing på vedlagt kart. Dette er langt mindre enn NGU sin registrering, men 
sannsynligvis tilstrekkelig til den drift som er realistisk de kommende 50 år. Endelig 
avgrensing må avklares i samsvar med kommunen slik at dette ikke er en grunn til avslag. 

 
Teknisk og sosial infrastruktur, trafikksituasjon 
Kort privat vei inn til Østsideveien (kommunal). Det er strøm i området. 
 
Landskapsbilde 
Deres konklusjon om at grustaket er visuelt synlig og at det er vanskelig med avbøtende tiltak er feil 
(se vedlagte bilder). Vi kan imidlertid ha forståelse for at dette kunne vært riktig dersom hele det 
omsøkte arealet ble blottlagt. Vi ønsker derfor å fortsette å sette igjen en rygg mot dalen som 
hindrer innsyn til grustaket. Dette er forsøkt vist på vedlagte kart med skravert areal ned mot dyrka 
mark.  
 
Naturmangfold, vassdrag og kulturminner 
Det er ikke registrert spesielle natur- eller kulturminner i området. 
 
Jord og skogressurser 
Ny avgrensning gjør at evt. dyrkbar mark er utelatt. Resterende areal er for bratt til oppdyrking. 
 
Folkehelse/bomiljø/nærmiljø/friluftsliv/barn og unge/universell utforming 
Østsideveien er en kommunal vei med relativt spredt bebyggelse med utspring fra gårder og småbruk 
langs veien. Ingen større eller mindre boligfelt. Alle skolebarn nord for grustaket vil ha rett til 
skoleskyss, og pr. i dag er det svært få skolebarn som bruker denne veien. Dersom det i fremtiden 
skulle godkjennes aktuelle boligfelt nærmere sentrum vil disse antagelig få krav om etablering av GS-
vei. Dersom dette mot formodning skulle vise seg å bli et problem er vi villige til å se på avbøtende 
tiltak som for eksempel begrenset transport rett før skolestart. For skjerming mot nabo i nord (ett 
hus) skal det etableres grusvoll som støyskjerm. Dette vil også hindre evt. avrenning mot bekk i nord. 
 
ROS 
Det er ellers ingen merknader til trafikksikkerhet. 
 
Samlet vurdering 
Det er absolutt ingen usikkerhet knyttet til forekomsten, se grusdatabanken NGU. Vi har 50-60 års 
erfaring med bruk av massene, og dette har vist at forekomsten egner seg meget godt til uttak av 
veimasser, pukk, sand, strømasser, uttak av kulestein og lignende. Det har etter hvert vist seg at det 
er et lokalt marked for disse massene. Nærmeste uttak av tilsvarende masser er meg bekjent 



Hønefoss, 5-6 mil unna. Både kostnader og miljøhensyn burde alene være gode nok argument til å 
godkjenne et slikt massetak i denne delen av kommunen. Kommunen har selv grusveier rett i 
nærheten der det er meningsløst å hente grus fra Hønefoss i stedet for å kunne hente lokalt. Dette 
gjelder selvsagt også alle andre med slike behov.  
 
Det er som beskrevet tidligere ikke vanskelig å skjerme mot innsyn ved å sette igjen en rygg mot 
dalen. I dag er grustaket praktisk talt umulig å se fra veien/dalen. 
 
Det er ikke riktig at det er flere boliger i rimelig nærhet, men en bolig som vi ønsker å skjerme med 
en grusvoll. Uttaket i overskuelig fremtid vil uansett ikke være større enn at dette bør være mulig å 
leve med. Vi snakker ikke om kontinuerlig drift igjennom året, men kanskje knusing 2-4 uker om 
gangen for å legge opp på lager. Det er avgrenset med skog mot nærmeste nabo, som vil gjøre 
støvplagene minimale.  
 
Generelt 
Dette er etter vår oppfatning det eneste massetaket av dette slaget på Nes som egner seg for salg. 
Det dreier seg om masser som er etterspurt og velegnet til veigrus, pukk, sand, strømasser og 
lignende. Beliggenheten er svært godt skjermet (vi blir gjerne med på en befaring som kan vise dette) 
Hensynet til miljø burde veie tungt når en slik vurdering gjøres. Dette vil spare E 16 for trafikk og 
slitasje, mindre bruk av diesel og utslipp, og lokal produksjon uten særlig miljøskade. 
I tillegg vil jeg peke på at Ringerike Kommune har et uttalt ønske om en positiv utvikling for Nes i 
Ådal. Det er bevilget og brukt mange titalls millioner på infrastruktur, ønske om ny skole osv. Da bør 
det også følges opp med å legge til rette for lokal verdiskapning, som kan gjøre det mulig å ha 
næringsvirksomhet på Nes. Jeg tror ikke det er fornuftig å opprettholde en bosetning på Nes som i 
hovedsak skal pendle til Hønefoss for å jobbe. Dersom man lykkes med å få en viss nyetablering på 
Nes er et lokalt massetak også viktig for å kunne levere masser til nye boliger og opprusting av gamle. 
Det har stor betydning for byggekostnader å kunne spare 50-70 kr pr tonn leverte masser.  
Hyttefelt i Veltelia og andre nyetablerte felt vil også nyte godt av lokal leveranse av slike masser. 
Til slutt vil jeg minne om at dette er spesielt viktig for å styrke og videreutvikle næringsgrunnlaget for 
eiendommen. Vi er inne i en fase der ny generasjon ønsker å etablere seg og samtidig skape ny 
aktivitet som igjen kan gi lokale arbeidsplasser og verdiskapning. Dette er særlig velkomment på et 
sted som Nes som er preget av forgubbing og negativ utvikling. Jeg håper kommunen ser viktigheten 
av alle store og små bidrag som kan løfte Nes ut av en negativ spiral. Et lokalt massetak av denne 
typen vil kunne bety mye for små og store prosjekt på Nes i fremtiden, i tillegg vil det være et pluss i 
miljøregnskapet for alle lass som ikke trenger å hentes fra Hønefoss. 
 
 
Med hilsen  
Anders H. Holte 



Fra: Ole Ragnar Dihle [Ole.Ragnar.Dihle@veidekke.no] 

Til: Kari Gustavson [Kari.Gustavson@ringerike.kommune.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Trond Henriksen [trondhen@yahoo.no]; Jan Erik Gulbrandsen [jeg@hadeland-energi.net] 

Sendt: 25.08.2017 23:03:26 

Emne: Arealplaner for Ringerike Kommune 

Vedlegg: Brev til RiR 030717.jpeg 

Hei Kari, 
 
Ønsker å oversende brevet som HSK og HHK felles har oversendt til Idrettsrådet i forbindelse med Beachhåndballbaner i Schjongslunden. 
Om dette er relevant i forhold til høring om ny arealplan, ber vi om at dere vurderer. 
 
Klubbene ønsker å beholde de nyetablerte beachbanene i Schjongslunden også etter at skoleutbygging på Ullerål Skole og Hov Skole er sluttført.  
At det er gjort et vedtak på at banene er midlertidige, er klubbene er klar over, men ser ingen fornuftig grunn til at de skal flyttes tilbake igjen til Hovsmarka. 
De positive synergiene ved at håndballen i så stor grad som overhodet mulig er samlet på ett område, er mange. 
 
Vi kommer selvfølgelig til å følge opp denne saken fremover. 
 
 
Ønsker deg samtidig en riktig god helg Kari.  
 
 
 
Ole Ragnar Dihle 
Nestleder HSK Håndball 
Tlf: (+47) 902 34 014 
ole.ragnar.dihle@veidekke.no 
www.honefoss-sk.no 
 



Merknader til kommuneplanen
Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss

Ringeriksregionens utvikling

Om det er noe i det politikere og administrasjon i Ringerike kommune sier, bør det også legges til
rette for spredt utvikling i mellomfasene av reguleringsplanen og samfunnsdelsplanen .
Ringerike ønsker utvikling og innbyggere , og de refererer til flotte boligområder og fin natur
utenfor stuedøra. Det vil blant annet si at det er naturen rundt oss som skal trekke nye tilflyttere.
Det har stått flere avisinnlegg og reportasjer om hvor heldige familier føler seg som har fått
naturen tettere innpå og flyttet ut fra tet tbebyggelse i Bærum og Oslo. Det må Ringerike kommune
ta innover seg at det ikke er bare Hønefoss og andre store tettsteder som er aktuelle boligområder.
Utvikling av en region handler også om rekr e asjon og aktivt liv, som igjen gir oss god helse og god
livskvalitet.
De som ønsker å bo på bygdene og de som ønsker å bo i byen må få en viss form for muligh et til å
velge selv. Ringerike kommune annonserer om at befolkningen må komme med innspill for å få
eierforhold til planene, men da må også de som ønsker et liv på bygdene bli hørt.
Ringerike kommune er tjent med at de legger opp til en naturlig utvikling og ikke kun en styrt
utvikling til de aller største stedene i regionen.

Så jeg ber om at dette innspillet som jeg vet mange stiller seg bak, blir hørt.
Samfunnsdelen som rådmannen viser til har overvekt av økonomiske interesser og ikke det
mange av folkene ønsker.

Hold mulighetene åpne for spredt boligbygging. Bygg på knauser fjell ikke på store jorder,
selv om dette er dyrere.
Det er ofte på bygdene dugnadsinteressene er størst, ta vare på dette også.
Legg til rette for sykkelveier i områdene utenom Hønefo ss også, blant annet inn mot marka
og rundt fjorden.
De områder som det legges opp til offentlig kloakk og vann bør dette utnyttes ved søknader
om boligutvikling.
Legg til rette for bruk av Steinsfjorden på offentlige badestrender med brygger og
sanitæranl egg.
Legg til rette for områder hvor brannvesen kan komme til fjorden for redningsaksjoner.
Jo mer aktiv befolkning, jo mindre helseplager og trygdekostnader.
Prøv å løfte omdømme av lokalprodusert mat og gjør dette attraktivt, for å slippe for mye
transpo rt.
Legg opp til mat på skolene, så elevene gjennomfører dagen på en sunn og god måte.
Legg også opp til sunne barnehager og skolemiljøer så folk kan velge.
Legg opp til at barn og voksene kan leve og bo der de bor uten om å måtte kjøres hit og dit
hele t iden, ta sykkelen, bruk bena, bruk naturen.

Så jeg ber til slutt om at ikke planen er så streng og manipulert at innbyggere velger andre steder å
bo.

Med ønske om et godt liv
Mvh Espen Hval
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Svar - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel20lT -2030, Ringerike
kommune

Viser til Ringerike kommunes brev av 19.05.2017 der det åpnes for merknader til
kommuneplanens arealdel 2017 - 2030.

Den ekstra satsingen på tilrettelegging for videre vekst ser ut til å legge et godt grunnlag for å
møte utfordringene man vil stå overfor de neste årene. Særlig viktig blir det videre arbeidet
med samordnet areal- og transportplanlegging, områdeplanen for Hønefoss og regional plan
for Ringeriksre gionen.

Videre ser Jevnaker kommune frem til et fortsatt godt samarbeid, særlig i forhold til regional
utvikling knyttet til vei og bane.

Vennlig hilsen

Sigri Rosø
arealplanlegger
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Ringerike Kommune

Areal - og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

22. August2DtT

Vedr Merknad til kommuneplan Ringerike

På vegne av familien til Hanna Olaug Lundberg fremmes et formelt innspill om å innlemme ytterligere et
areal som fremtidig bolígbebyggelse i Heradsbygda,

Arealet er eiendommen Gnr 55 Bnr 2 med adresse Heradsbygdveien 27. Eiendommen består av to teiger
og innspillet gjelder teig 1 beliggende langs Heradsbygdveien (se vedlagte kart Vedlegg 1.).

Bakgrunn;

Området har tidligere blitt foreslått som boligområde i et innspill til kommuneplanen i august 2013
(Vedlegg 2). Etter grovsilingen ijuni 20L5 anbefalte ikke rådmannen å ta dette med videre på grunn av
hensyn til jordvern (ble satt RØd), Formannskapet vedtok allikevel den 18.8,20L5 at skulle endres til Gult
(Vedlegg 3).

I kartet Soneplan Hønefoss 15000 lnnspill ijuni 2015 (Vedlegg 4) var området merket med et rØdt tall nr
75 beskrevet som (tas ikke med videre>. Andre områder som var merket med røde tall har allikevel
senere blitttatt med idagens høringsutkastav Juni20t7. Eksempelvisområde Bl.7 iHeradsbygda hadde i

2015 blitt merket med Rød nr 27.

Ärsaken til at vi igjen foreslår området som fremtidig boligbebyggelse er at vi finner det urimelig at et slikt
sentralt område avslås med begrunnelse jordvern. Dette med bakgrunn i at vår eiendom fremtidig blir et
lite restareal adskilt fra 6vrig dyrket mark og inneklemt mellom fylkesveien, golfbane/idrettsanlegg og
eksisterende boliger. Utdyper dette med følgende;

¡ Vår eiendomsteig er på ca22,6 da hvorav ca 3,2 da allerede er boligeiendom. Av de gjenstående
t9,4 da er 16,5 da dyrkbar mark / fulldyrka areal.

o Det dyrka arealet grenser inn til et større fulldyrka areal mot nord på en annen eiendom som i

dagens høringsutkast er regulert til ldrettsanlegg basert på reguleringsplan 306-02 HØnefoss
Golfbane. Fulldyrket areal mot nord blir dermed borte.

o Reguleringsplan Hønefoss Golfbane har allerede beslaglagt \,2 da av vår dyrka mark.
o Ved å avsette vår eiendomsteig til fremtidig boligbygging fjernes i realiteten kun ca 15 da dyrkbar

mark,
o HØnefoss Golfbane beslaglegger til sammenlígning over 100 da fylldyrka areal.

Vår eiendom 55/2 pâ 22 mäl blir liggende inneklemt mellom idrettsanlegg, golfbane, boligfelt og fylkesvei
174 (Heradsbygdveien), og vil være svært godt egnet til boligbygging. Det vil være helt naturlig at dette
området avsettes til fremtidig boligområde som en komplettering av eksisterende boliger på begge
sider. Eiendommen ligger ideelt til i forhold til en enkel adkomst, trygg skolevei, kollektivtrafikk med
busstopp inntil eíendommen. Den vil heller ikke blir en <boligsatelitt> da den utfyller en allerede bebygd
strekning oB uTgør dermed en effektiv arealdisponering. Samtidig er vår eiendom innenfor et område
som er prioritert for utvikling og vekst.

Med de store foryentningene om økt befolkningsvekst ifbm utbygging av E16 og Ringeriksbanen vil det
være et stort behov for boliger i mer landlige omgivelser og ikke bare leiligheter í sentrum av Hønefoss.
Vår eiendom kan utnyttes i en kombinasjon av mindre boliger og leiligheter, og kan tilby kvaliteter som

Dokid:
1 706951 2
(1 41 995-1 64)
Merknad til kommunePlan



spes¡elt innflyttere fra storbyer er opptatt av, Ber om at Ringerike kommune revurderer sitt forslag og
innlemmer vår eiendom som fremtidig boligbebyggelse.

{"u"X"<3No4tgiur--,
Marit L. Brentebråten \'
Sagveien 130
14L4 Trollåsen

Þ-.,-[5. L*-.c$\:<t-1
Berit Sissel Lundberg
Røyskattlia 17

1362 Hosle
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Innspillskjema t"or innlevcring av dokumerrtasjon som må følge l.blslaget, kan ltrstes ned på

lvg¿yg.rinscrilie..k-onlllJ.t¡ Jle.no/komrnu¡rcplan samt ffis på Serruicctorget, Storgata l3 l{ønefoss.
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Ann Kristin Steinbakken

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Johnny Martinsen < heffalompen63@gmail.com>
23. august 20L7 22:47

postmottak
fmbu post@fyl kesman nen.no

Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri

Kategorier: Arkivert i ESA

Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri

Vi ble nylig giort oppmerksom på at eier av Klekken gartneri har søkt om å fü etablere eneboligtomter på
gartneriområdet, og at kommunen så langt ser ut til å være positiv til prosjektet.

Vi har forstått det slik at jordbruksarealer ikke skal bebygges? Jevnfør vedtak Buskerud Fylkeskommune
17 .09.2015 Punkt 4.2 underpunkt 7 .

Vi ser med stor bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for
utbyggerne.

Fra å være et lite eldre eneboligområde vil dette område bli bebygd på alle kanter og gå fra å være et rolig
boligstrøk til et tettsted, og vi mener det blir en forringelse av vår trivsel og eiendom.

En utbygging av denne størrelse vil føre til mere belastning på en allerede dårlig vei og mere støy noe vi
ikke ønsker.

Vi henstiller kommunen til å ta hens¡m til eksisterende husstander, og ikke godkjenne bebyggelse som vil
føretll en vesentlig fortetting.

Vi legger med dette inn en protest på det sterkeste mot utbygging på Klekken gartneri

Med vennlig hilsen

Nedre Klekkenvei 11
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Johnny Martinsen
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Fra: Åsmund Martinsen [asmundm@hotmail.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 22.08.2017 17:51:37 

Emne: Merknad til kommuneplanen 

Vedlegg:  

KOMMUNEPLAN  høringsfrist 25.08.17                             
 
G.nr 100 bnr. 139 Fløytingen. 
Område Fløytingen er i følge kommuneplanen fortsatt  NLF område. Det for så vidt naturlig siden det består av  jordbruksareal – da unntatt 100/139. 
100/139 ligger klemt mellom 100/35 og 100/45 og tomta har tilgang til vei,vann,kloakk, strøm etc. i umiddelbar nærhet. 
Jeg ønsker at 100/139 skal komme inn under den nye arealplan for bebyggelse. 
 
Mvh 
Åsmund Martinsen 
Bånntjernvn. 35 
3514 Hønefoss 









Fra: Anita Klemensdottir Fagervold[Anita.Klemensdottir.Fagervold@mattilsynet.no]
Dato: 1. sep 2017 15.13.21
Til: FMBU Postmottak
Tittel: Kommuneplanens arealdel Ringerike kommune - uttalelse

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017 – 2030 – Ringerike kommune
 
Mattilsynet er sektormyndighet med ansvar for ivaretagelse av nasjonale, regionale og lokale mål, regler og
retningslinjer vedrørende forhold som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder.

Mattilsynet skal bidra til å sikre levering av trygt drikkevann til hele befolkningen. Dette innebærer blant annet at
vi skal bidra til at drikkevannskilder ikke blir forurenset.

Vern av drikkevannskilder er en viktig og prioritert oppgave for Mattilsynet.

 
I ny drikkevannsforskrift av 01.01.2017 er kommunens ansvar tydeliggjort. Kommunen plikter å ta
drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen, utarbeider reguleringsplaner og gir
tillatelser etter relevant regelverk.
 

1.       Drikkevannsforskriften § 26 Kommunens plikter
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen
av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal
om nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der
vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner.
 
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder
og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan‐ og bygningsloven.
 
Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i
kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 2. Kommunen skal ha oversikt over hvor
innbyggerne i samsvar med § 23 andre ledd kan finne informasjon om drikkevannskvaliteten.
 
Kommunen skal uttale seg om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering til planer for nye
vannforsyningssystemer og ved søknader om endringer som omtalt i § 18.
 
Kommunen skal i samsvar med sivilbeskyttelsesloven kapittel 5 og hensynet til samfunnssikkerhet gitt i plan‐ og
bygningsloven påse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.

 
Vi viser til nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen 22. mai 2014. Disse har som mål å beskytte
menneskers helse og velvære ved bedre vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å
forebygge, kontrollere og redusere vannrelaterte sykdommer.
Videre er det et mål om bedre beskyttelse av vannkilder, nettopp gjennom avsetting av hensynssoner i
kommuneplanen, restriksjoner i nedbørfeltet og inngjerding av områder.
Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold.
De nasjonale målene får betydning for både vannverkene og for offentlig forvaltning som skal følge dem opp.
Konkret vil dette si at det må settes tydelige ambisjoner for å oppnå rent vann til alle.
 
 
 
 
Ringerike vannverk Kilemoen:
 

I forslag til bestemmelser i kommuneplanens arealdel § 7 , sikringssoner drikkevann, er det nedfelt
følgende; «Innenfor område angitt som hensynssone H110 kan det ikke oppføres anlegg som kan gi fare for
akutt forurensning eller igangsettes produksjonsvirksomhet som kan gi fare for akutt forurensning.»
 
Vi etterlyser et sterkere vern av Ringerike vannverk på Kilemoen.
Grunnvannskilden som forsyner Ringerike vannverk er av stor verdi og forsyner mer enn 20 000 mennesker



(inkl. industri, næring, skoler, helseinstitusjoner osv.) med drikkevann. Det er per i dag ingen varig
uavhengig reservevannforsyning.
 
I punkt 5.6., KU av enkeltområder, inngår det en tabell som viser områder som er vurdert og foreslått, helt
eller delvis, innarbeidet i revidert arealdel.
 
Tabellens punkt 77 omhandler masseuttak på Kilemoen Nord i stort omfang.
Omsøkte område berører hensynssonene for grunnvann. Inngrepet strekker seg inn i sone 2 og 3 av
sikringssonene rundt Ringerike vannverk Kilemoen.

Vi mener at Ringerike kommune må ferdigstille reguleringsplan for Ringerike vannverk på Kilemoen
(PlanId354) og integrere denne i kommuneplanens arealdel innen tiltak av dette omfang som dette tas inn
i den.

 
Fritidsboliger:
 

Kommuneplansbestemmelsene sier at områder avsatt til boligbebyggelse kan utbygging ikke finne sted
før følgende forhold er sikret i henhold til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Dette
bør også være et tydelig mål for fritidsbebyggelse.
 
Viser igjen 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».
Det må avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende vannforsyningssystem til området før andre
deler av planene iverksettes.
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et felles vannforsyningssystem for hele området.

 
Tyristrand vannverk, nedbørsfeltet til Væleren:
 

I kommuneplansbestemmelsene § 5 omtales nedbørsfeltet til Væleren. Tyristrand vannverk bruker
Væleren som kilde til drikkevann. Kvaliteten på råvannet er ikke optimal og det er i dag omfattende
vannbehandling ved vannverket. I kommuneplanens bestemmelser åpnes det for at det kan gis
dispensasjon for å utvide hytter. Mattilsynet mener at området bør beskyttes for all aktivitet av denne art.
Samfunnsutvikling (befolkningsøkning, aktivitetsøkning) og klimaendring vil medføre økende belastning
på drikkevannskilder og nedbørsfelt. Dette vil etter vår mening medføre stadig økende behov for
beskyttelse i framtida, og dermed kreve en streng vurdering av aktivitet nær drikkevannskildene.

 
 
Mattilsynet anbefaling:
Drikkevannshensyn bør ivaretas sterkere gjennom kommuneplanens arealdel.
 
 
Mvh
Anita K. Fagervold
seniorinspektør
Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
 
Telefon: 22 77 78 46/92 85 47 21
Besøksadresse: Kartverksveien 12, 3511 Hønefoss
 
Felles postadresse: Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, Felles postmottak, Postboks 383, 2381
Brumunddal
E-post: postmottak@mattilsynet.no
 
www.mattilsynet.no    www.matportalen.no
 
 



 
 



Innspill til kommuneplanens arealdel 
 
Dette innspillet fra MDG til kommuneplanens arealdel konsentrerer seg om Ringerikes 
rike grusforekomster med tilhørende grunnvannsressurser og friluftslivs- og naturverdier. 

Forekomstene er gruppert på mange langstrakte rygger, furumoer, især nord for Hønefoss. 
Disse forekomstene er dels av internasjonal, nasjonal og regional betydning, noe som igjen 
betyr at bevaringen og utnyttelsen av dem er særlig viktig i et overordnet perspektiv som 
kommuneplanens arealdel skal være.  
 
1 Vi foreslår derfor at kommunen utarbeider en egen oversikt over natur- og friluftslivsverdiene 
som så langt mangler i temautredningen Masseforvaltning, vedtatt i formannskapet 
18.08.2015. Om ikke kartleggingen av alle relevante verdier er fullstendig på de områdene 
som loven krever, bl.a. er ikke Friluftsloven nevnt, må dette arbeides med for å fullføre. 
Tillatelser for omfattende masseuttak må ikke gis før dette er i orden. 
 
Nå er Norge ikke særlig dyktig på å ta vare på sine grusressurser. Regionsgeologen Sven 
Dahlgren tok nylig opp dette i et foredrag for Buskerud fylkesting og sa der at Norge faktisk er 
en sinke i slike saker. Om vi går til Sverige, er det der lagt en avgift på uttak og ellers 
begrensninger for bevaring for ettertiden. Det er derfor på tide med en ny nasjonal politikk, 
men hvorfor kan ikke Ringerike gå foran? 
 
2 Derfor mener MDG at Ringerike kommune må endre på sin praksis med å gi altfor romslige 
tillatelser for masseuttak av grus, og at vi nå har en gylden anledning til å sette en ny 
standard. Det må da også stilles strengere krav til opprydding og deltakelse fra tiltakhavers 
side med reelle avbøtende tiltak. (MDG har tidligere sendt inn høringsinnspill til to grusuttak på 
Hensmoen og på Kilemoen. Disse sakene utdyper vårt standpunkt og derfor er de to 
høringsuttalelsene også lagt ved her som påminnelse.) 
 
MDG har allerede tatt opp en sak om henholdsvis en geopark lagt til Hensmoen og en 
lokalisering av et geoinformasjonssenter. Dette er overlevert til administrativ behandling via 
verbalforslag, opprinnelig fra oss i 2016, og har sammenheng med Ringerikes spesielle 
kvartærgeologiske historie med store oppdemminger under siste istid. Gjennom de siste 50 
årene, helt fra funnet i 1966 av en 48000 år gammel furustokk, er det gjort flere interessante 
funn, og det er pekt undervisningsverdier og vitenskapelig interesser knyttet til Hensmoen-
området, sist nevnt av limnologen dr. philos Dag Hongve i et brev til kommunen 12.3 2017. 
 
3 MDG vil foreslå at det arbeides planmessig også i denne arealplanen for at en geopark og et 
slikt vitensenter opprettes. Det vil da også være på sin plass å ta opp igjen arbeidet med å 
lokalisere et landskapvernområde, noe som ble foreslått av prof. Kåre Elgmork allerede i 1974. 
 
Konklusjon: Bevaringen av de ressursene vi her har pekt på, må følges opp av en planmessig 
og eventuell skånsom utnyttelse av dem. Det er nå lagt opp til en svært høy utvinningstakt på 
flere områder, senest behandlet i kommunestyret er Hensmoen og Kilemoen. I disse dager er 
også Follummoen oppe til behandling, her riktignok ikke for grusuttak primært, men arealene 
kan bli nedbygget. Ressursene er av høyeste interesse for drikkevannsforsyning, bevaring av 
biomangfold og for bynære fritids- og friluftsaktiviteter som bare vil øke i omfang ettersom 
Hønefoss by vokser. Vi foreslår derfor at områdene merkes som LNF-områder utover 
områdene der særlig verdifulle glasiallandskap fins, hvilke bør avklares for landskapsvern. 
 
Hønefoss 25.8 2017 
 
Mvh Knut Arild Melbøe, MDG Ringerike 
 
 
 
 



Fra: Miljøvernforbundet Hønefoss [nmfhonefoss@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.08.2017 09:10:47 

Emne: INNSPILL TIL AREALPLANEN - HENSMOEN 

Vedlegg: Kjensmo1967%2c rapport om Vesletjern og Storetjern.pdf; Limnolog dr. philos. 

Dag Hongve.docx; Fylkesmannens vernekart.JPG; Sollid1969.pdf; SE SIDE 45.pdf; Kåre 

Elgmork 1974 (2).PDF; Hensmoen rapport 2014.pdf 

Til areal - og byplankontoret  

Fra Miljøvernforbundet Hønefoss 

 
 

Viser til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel.  

  

Hensmoen består av mange verneverdige naturelementer, og summen 

av disse gjør dette levende naturdokumentet til en verdi som Ringerike 
kommune har et ansvar å ivareta. 

  

Hensmoen er i tillegg et svært populært friluftsområde for 

lokalbefolkningen. 

  

Arealplanen for Hensmoen er kun et forslag fra 1990, som har fulgt 
alle kommuneplaner siden 1994. Arealplanen ble ikke engang 

miljøfaglig behandlet.  

 

Arealplaner etter plan- og bygningsloven er ikke statiske og skal 

revideres og àjourføres med jevne mellomrom i lys av 

samfunnsutviklingen. For arealdelen av kommuneplanen går dette 
direkte fram av loven, og medfører at arealdisponering ikke er bestemt 

en gang for alle. 

  



Hensmoen må derfor settes av til landskapsvernområde i den 

nye  arealplanen. 

 

Videre drift av grusuttak må opphøre innenfor våre foreslåtte 

grenser i vedlagte rapport 2014 på side 7. 

  

Dokumentasjon vedr. naturområdets store verdier ligger også vedlagt. 

  

Miljøvennlig hilsen 

Miljøvernforbundet Hønefoss  

Eva Liell 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1pFtHh512c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=33tdpxkTxkA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yFudjlhNC8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ni2BdNAe10M 



 

Hensmoen 

www.youtube.com 

Istidslandskapet på Hensmoen er et 

populært turområde utenfor Hønefoss. Den 

lille landskapsperlen viser oss hvordan 

istidsbreene formet landskapet for ti tus... 

 

 

Hensgonga 

www.youtube.com 

Fjellpartiet ovenfor Ådalselva og 

Randsfjordbanen kalles Stasjonsberget. 

Dette fjellpartiet danner en naturlig 

avgrensing av Hensmoen, som er Norges 

geologis... 

 

 

Trollskogen på Hensmoen 

www.youtube.com 

I folkeminnetiden ble flyttblokker kalt for 

kampesteiner, og ble tilskrevet kamper 

mellom troll. Senere ble flyttblokker forklart 

med at de var fraktet dit u... 

 



 
 

 

Blomsterdalen - Hensmoen 

www.youtube.com 

Bli med på en botanisk vandring i det 

særpregede landskapet på Hensmoen, som 

ble dannet av issmeltingen under siste istid. 

I det ravinerte terrenget mellom Å... 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Fra: Miljøvernforbundet Hønefoss [nmfhonefoss@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.08.2017 09:13:38 

Emne: Innspill arealplan - geopark Hensmoen 

Vedlegg: The Heen Mineral Mines.JPG 

Hei, 
  
Viser til e-post sendt Buskerud Fylkeskommune 1.12.15, se under. 
 
I svaret fra Fylkeskommunen sto det av vi først og fremst skulle "være aktive i planprosessen i 
Ringerike kommune, det er her det viktigste arbeidet pågår." 
 
Videre: 
 
 Dersom Miljøvernforbundet ønsker å verne de de geologiske verdiene som de beskriver her, så må 
dere sørge for komme med innspill i kommuneplanprosessen.  
 
Her er derfor vårt innspill til kommuneplanens arealdel: 
 
I Ringerike - hvis geologi har vakt internasjonal oppsikt - må det  sørges for å verne om de 
geologiske naturressursene, og det er ikke akseptabelt at de geologiske ressursene i det 
verneverdige glasiallandskapet på Hensmoen kun blir sett på som en industriell og 
økonomisk faktor. 
 
Videre må det etableres geoparker i Ringerike kommune, og vi foreslår dødislandskapet på 
Hensmoen. Gruvene i Skjerpåsen ovenfor Hensmoen bør også innlemmes i geoparken, se 
vedlagte reportasje.  
 
 
Miljøvennlig hilsen 
Miljøvernforbundet Hønefoss 
Eva Liell 
 

 
Fra: Eva Liell [mailto:eva.liell@hotmail.no]  

Sendt: 1. desember 2015 16:34 
Til: sven.dahlgren@online.no; Sven Dahlgren <svend@vfk.no> 
Kopi: Georg N. Smedhus <Georg.Smedhus@bfk.no>; BFK Postmottak Sentraladministrasjonen 
<postmottak@bfk.no> 
Emne: AD Regiongeologi - Hensmoen i Ringerike 
  
Hei, viser til strategiplan 2013 - 2016 regiongeologien. 

  

Her står det at ett av hovedmålene til Fylkeskommunen er å arbeide for at geologiske 

naturattraksjoner i de tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold fylker skal brukes i reiseliv, 

utdanning og rekreasjonsformål, og til å fremme stolthet og identitet i regionens befolkning. 

  



Miljøvernforbundet Hønefoss har funnet flere universitetsrapporter som ble utarbeidet i 

forbindelse med Ringerike kommunes tidligere planarbeid. Her står bla. følgende: 

  

Ringerikes geologi har vakt internasjonal oppsikt , videre: Ringerike har naturdokumenter 

av en høyst usedvanlig karakter. Lignende fins ingen andre steder i vårt land. 

  

Fylkeskommunen må derfor snarest få Ringerike, med de unike og mangfoldige geologiske 

kvalitetene, inn blant innsatsområdene for å fremme forståelse for hvilke naturverdier 

kommunen faktisk besitter. 

  

Naturen på Ringerike er kommunens fremste varemerke, men dessverre er kunnskapsløsheten 

stor i den kommunale forvaltningen, og synet på naturen kun som byggeråstoff er en stor 

forsømmelse, også overfor de som kommer etter oss.  

  

Skrekkeksempelet på dette snevre natursynet er Hensmoen. Dette unike og allsidige 

istidslandskapet med flyttblokker og skuringsslipte fjell, vannkilder og brønner, ravinedaler, 

grytehull og dødisgroper, rødlistet gubbeskjegg og orkidèer, bølgende landskap og 

rullestensåser, har tidligere vært med i kommunens egen verneplan. Men med et pennestrøk, og 

det bokstavelig talt, har Ringerike kommune avsatt nesten hele furumoen til masseuttak i 

kommuneplanen. 

  

Vi foreslår at Fylkeskommunen sørger for at også Ringerike, især Hensmoen, blir inkludert i de 

regionale prosjektene som skal sørge for bærekraftig bruk av vår geologiske naturarv.  

  

Imøteser tilbakemelding på vårt innspill, og kan om ønskelig sende over rapporter og data som 

beskriver verneverdiene av Hensmoen. 

  

Miljøvennlig hilsen 

Miljøvernforbundet Hønefoss 

Eva Liell 

  

Ps. Kikk inn i dødisterrenget på Hensmoen med sine tydelige spor fra Ringerikes 

avsmeltingshistorie her: 

https://www.youtube.com/watch?v=7yFudjlhNC8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=q1pFtHh512c 

  

https://www.youtube.com/watch?v=33tdpxkTxkA 

  

http://www.ringerike.no/oppleve/natur/hensmoen-et-popul%C3%A6rt-turomr%C3%A5de-

utenfor-h%C3%B8nefoss?back=20 

  

  



  

  

  

  

  



Fra: Kathinka Mohn [mohn@buskerudmuseet.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 24.08.2017 10:27:51 

Emne: Kommentar til kommuneplanens arealdel 

Vedlegg:  

Til Ringerike kommune v/Areal- og byplankontoret 
 
Det vises til kommuneplanens arealdel, forslag til soneplan Hønefoss, jf link: http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Kommuneplanens-arealdel---
horing-og-offentlig-ettersyn/ 
 

Jeg er delvis grunneier til område H530, som er foreslått til friluftsområde. For meg som grunneier representerer dette en helt uakseptabel begrensning i all 
mulig bruk av området og jeg ber om en redegjørelse for grunnlaget for kommunens forslag.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Kathinka Mohn 
Telefon +47 95166608 
 
 
 



 

 Norderhov Sogneselskap 
 Stiftet i 1810 

  
 
 
 
 

Ringerike Kommune 

Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 

3501 HØNEFOSS 

       Hønefoss,  18 august 2017 

 

Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn - Høringsuttalelse 

Vi viser til plan- og bygningsloven §11-14 om forslag til kommuneplanens arealdel og har 

følgende kommentarer til planen. 

 

Planen innebærer en omfattende omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i Ringerike 

kommune. Mye av dette gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, men forslaget innebærer 

også betydelig omdisponering til andre formål, herunder boligbygging. Dette mener 

Norderhov Sogneselskap er helt uakseptabelt. Forslagene er sterkt i strid med nasjonal 

jordvernstrategi, vedtatte føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og Buskerud 

Fylkeskommunes vedtatte jordvernpolitikk. 

 

Vi viser til vedtak i Stortinget om nasjonal jordvernstrategi av 8.desember 2015 og brev fra 

Landbruksdepartementet til kommunene av 8.mars 2016 om kommunenes ansvar for 

oppfølgingen av den nasjonale jordvernstrategien. Vi forutsetter at Ringerike kommune har 

mottatt og lest brevet og at det er en del av saksgrunnlaget de folkevalgte blir presentert for. 

Vi forventer at det tas hensyn til nasjonale føringer i den kommunale saksbehandlingen. 

Skal jordvernstrategiens mål om å redusere nasjonal omdisponering fra 6000 dekar per år til 

4000 dekar per år innen 2020 må kommunene ikke bare la være å omdisponere nye arealer, 

men de bør i stor grad tilbakeføre tidligere omdisponerte dyrkingsarealer som ikke allerede er 

nedbygget til jordbruk. 

 

Vi viser videre til statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging der 

det er et klart krav om at man skal ha sjekket ut mulige alternativer der det er forslag om å 

omdisponere dyrket mark.  

Flere av forslagene til omdisponering i det fremlagte planforslaget ligger ikke ved 

trafikknutepunkt og er ikke formålstjenlig av hensyn til effektiv og sikker trafikkavvikling 

eller transport. Ringerike har videre store arealer som verken kommer i konflikt med jordvern, 

viktige biotoper, viktige friluftslivsinteresser, strandsoneproblematikk, viktige kulturmiljøer, 

flom eller rasfare. Det er derfor helt unødvendig å omdisponere dyrket og dyrkbar mark til 

utbyggingsformål i Ringerike kommune. 

 

 



 

 Norderhov Sogneselskap 
 Stiftet i 1810 

  

 

 

Vi viser videre til vedtatt politisk plattform for Buskerud Fylkeskommune av 17.september 

2015 punkt 4.2 underpunkt 7:  

 

«Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket 

og dyrkbar jord skal ikke være tillatt. Det åpnes for særskilt politisk behandling når det 

gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive skogsdrift 

og matproduksjon. Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal det 

erstatningsjord etableres.»  

 

Ved gjennomgang av kartet for planlagt utbygging, ser vi at det er foreslått omdisponering av 

mange dekar dyrka og dyrkbar mark til fremtidige boligområder i kommunen. 

Vi viser til den nasjonale Jordvernstrategiens ambisiøse mål om verning av dyrka og dyrkbar 

mark, og regner med at når det gjelder egengodkjenning av arealplaner at kommunen er kjent 

med og respekterer gjeldende nasjonal arealpolitikk. 

 

Vi forutsetter Ringerike Kommune verner om matjord slik at vi kan være med på å produsere 

mat til egen og framtidige generasjoner også i Ringerike Kommune.  1 m² matjord gir hvert år 

nok hvete til ett brød. 

 

Det finnes mange områder i Ringerike Kommune som ikke kan benyttes til matproduksjon for 

mennesker og dyr, men som kan egne seg til boligbygging.  

 

Med vennlig hilsen 

Norderhov Sogneselskap 

 

 

Harald Fagerås 

Styrets leder 

 

 

Elektronisk signert 

 

  

  
 



Hønefoss den 24.08.2017 

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Merknader til kommuneplanens arealdel 2017 – 2030. 

Det ligger nå to dokument ute til høring. Den ene er denne aktuelle 

«Kommuneplanens arealdel 2017-2030», med høringsfrist den 25.08.2017. Den 

andre er «Forslag til planprogram. Områderegulering for Hønefoss», med høringsfrist 

den 09.10.2017. Styret i Nordsia Vel har prøvd å sette seg inn i disse to 

dokumentene. Vi føler oss usikre på hvor det er riktig å kommentere hva.  

 

Vi sender, med dette, følgende merknader til kommunen: 

 

Vi ber om at «Forslag til soneplan for Hønefoss», ikke blir bindende i forhold til 

de nye reguleringsplanene som skal utvikles for byen. 

Styret i Nordsia Vel er opptatt av å finne gode fortettings-områder i Hønefoss, og er 

redd for at «Forslag til soneplan for Hønefoss» kan hindre utviklingen av gode, nye 

reguleringsplaner og fortettingsområder.  

 

 - Om soneplanens lilla felt, «industriområder og orange felt, «bebyggelse/anlegg»: 

 Vi ser at arealene ved Felleskjøpet er avsatt til industriområde. Tilsvarende gjelder 

områdene ved Kornsiloen og Industrigata. Dersom næringene på disse områdene 

ønsker å flytte på seg, bør dette bifalles av kommunen. Disse områdene er 

sannsynligvis fine for boligbygging, og det vil kunne avlette på det sterke 

fortettingspresset som for tiden regjerer. 

 

  - Om soneplanens oransje felt, «sentrumsformål»:  

Vi ser at områdene rundt Handelskolen, Nordre Torg, Nedre Hønengata + Nordsia`s 

vei over bybroen mot Søndre Torg, ligger inn under denne sonen. Disse områdene 

bør få et sterkt vern!! Her finnes det mange kulturminner og flotte verneverdige 

bygninger! Det er viktig at vi ikke mister dem, eller at de blir overmannet av nye bygg. 

Mange synes at noe av byens kultur og identitet forsvinner når flotte, gamle hus blir 

revet, overmannet eller mislighold. 

  - Om soneplanens grønne felt, «grønnstruktur, landbruks og friområder»: 

Nordsia Vel mener at kommunen bør lete etter gode områder for fortetting i et utvidet 

by-perspektiv. Man bør ikke ødelegge det som folk allerede setter pris på. Vi mener 

at det finnes flere gode fortettings-områder dersom man søker rundt hele aksen som 

strekker seg fra Almemoen til Hvervenmoen. De mest sårbare områdene burde få en 

lettere form for fortetting. Det er flott at kommunen legger opp til grønnstruktur i 

Nordre park og langs elveleiene. Det er trist at Brutorget ikke ble grønnstruktur. 

 

Områdene rundt Ullerål skolen, Almemoen og vest for stasjonen bør utredes i forhold 

til om noe kan bli til boligområder.  



 

Eikli og Benterud er også interessante fortettingsområder. 

  - Om soneplanens beige stiplede felt, «boligbebyggelse»: 

Nordsia Vel sitt område består av mange gamle og veletablerte boligstrøk. Vi har 

merket oss at mange av dem som bor her har blitt urolige og usikre på hva som vil 

skje rundt hjemmene deres, når byen nå skal ekstrem-forvandles.  

 

Den foreslåtte byggingen av Hønengata 40-44, har gitt en sjokkbølge for en del av 

oss. Den er bastant og stor. Vi har forstått det slik at den opprinnelige søknaden om 

rivning og nybygging på disse 3 tomtene, besto av 2 mindre lavere bygninger. 

Plutselig er dette blitt forvandlet til 1 gedigen høy blokk? En blokk som ikke passer 

inn i dette opprinnelige boligfeltet. En blokk som virker ødeleggende for den fine 

bebyggelsen som enda finnes langs Hønengata. Oppføringen av en slik blokk kan 

skape ringvirkninger. Resultatet kan lett bli at det dukker opp flere og flere slike 

bygninger rundt omkring i de gamle boligfeltene på Nordsia. Vi ber om at de nye 

bygningene i Hønengata 40-44 skal framstå mer i harmoni med det bestående.  

Det samme gjelder Handelskolen og områdene rundt den. Vi viser i denne 

sammenhengen til noen punkter i «Høringsutkastet»: 

s. 9 - paragraf 1.0.5 Estetikk 

s.21 – Pkt.6 i Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570 

 

 

  - Om Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570:  

 

«1.  Den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende 

elementer/kulturminner skal bevares.» 

 

I bykjernen og på flere felt i Nordsia Vel sitt område, er det «kulturhistorisk verdifull 

bebyggelse». Vi tenker da spesielt på: områdene rundt Handelsskolen, herunder 

Lagesens gate og Hammerbrogata, videre Nordre Torg, Torggata, Strandgata, 

Hønengata nedenfor jernbaneovergangen + Nordsia`s vei over Hønefoss bru 

tur/retur Søndre Torg. På denne veien passerer vi Tippen der det er en fasinerende 

utsikt over elvene, og Øya med den flott pipen, de spesielle fasadene og husene.  

Man kan ikke bevare alt i Hønefoss, men i angitte gater og områder må man tenke 

annerledes enn i en del andre områder av byen, som ikke har tilsvarende 

verneverdig og historisk bebyggelse. Eksempelvis har ikke et moderne fem etasjers 

firkantet høyblokk noe å gjøre på gamle Handelsskolens arealer. Slik 

utbyggingstankegang er verken tilpasset vår tid eller framtiden, synes vi.  

 

Dra til Drammen og se på hvordan de har restaurert den gamle industri- og arbeider 

byen! Det er nennsom tankegang, og nybygg i harmoni med den eksisterende eldre 

bebyggelsen.  

 



«3.  Bygninger oppført med svært høy eller høy verneverdi i kommunens 

kulturminneregister skal ikke rives med mindre forfall/skader er dokumentert o.s.v.» 

 

Under dette punktet savner vi retningslinjer for hva som må gjøres av slik at forfall og 

skader ikke blir så omfattende at bygningen må regnes for tapt. I Hønengata 40-44 er 

verneverdige hus truet med å bli revet. Handelskolen har stått tom lenge og forfallet 

har begynt å vise seg. Stormarkedet er tømt og Tronrud sier at bygningene ikke har 

godt av å stå slik, o.s.v.  

 

Vi har nesten inntrykk av at enkelte eiere lar bygningene stå til forfall slik at de kan få 

gjennom sine egne løsninger for eiendommene.  

 

Vi ber, med dette, kommunen utarbeide retningslinjer for hvordan verneverdige 

hus skal bevares, slik at de ikke blir stående til forfall. 

 

 

s.11 – Under paragraf 1.1.2 står det:  

«Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved 

regulering av sentrumsnære områder kan det legges til grunn en høyere 

utnyttingsgrad.» 

 

Dette betyr fortetting. Dette ordet har dukket opp mange ganger i samtalene våre 

med planleggere eller politikere.  

 

Vi synes at prinsippet med «en kompakt by med fortetting innenfra og utover» virker 

skremmende på oss. Vi er redde for at Hønefoss gjennom dette prinsippet, mister 

muligheten til å kunne bli en sterk og velproporsjonert by. Fortettingen bør fordeles 

og målrettes bedre enn som så. Selvfølgelig kan det bygges flere boliger i bykjernen, 

men det må skje med nennsomhet. 

 

Vi liker anbefalingene fra parallelloppdraget: 

  - Fortett i et utvidet sentrumsområde. 

  - Bruk kulturminnene aktivt i byutviklingen 

 

 

Det vi fremfor alt ønsker oss, er en by som kan være som en interessant og 

stemningsfull magnet. 

En bykjerne som kan trekke folk og næringslivet til seg. Folk trenger ikke 

nødvendigvis å bo i midt i kjernen, men man må legge opp til at de blir trukket mot 

kjernen fordi det er så fint og stemningsfullt der. 

 

Hønefoss by har enda mulighetene til å kunne bli flott og fremtidsrettet. Vi har et godt 

grunnlag. Derfor må vi passe på at byen ikke blir så kompakt og tett at den blir 

avskrekkende eller uinteressant!  

 

Mvh. 

Styret i Nordsia Vel 
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Innsigelse - høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel
2017 - 2030 - Ringerike kommune
NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike fordi fare for flom og skred ikke er godt nok
vurdert og ivaretatt.

Vi viser til brev av 19.5.2017 med høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. NVE har
merknader og innsigelse til kommunep lanen.

Vurdering av fare i KU og ROS

I vurderingene som omfatter risiko - og sårbarhet ( ROS ) i konsekvensutredningen er det flere forhold
som tyder på at fare for flom, erosjon og skred ikke er systematisk vurdert og ivaretatt. I oversikten over
hvordan metodikken for konsekvensutredningen er utført, står det ikke noe henvisning til hvilket
grunn lag vurderingene gjøres opp mot. Kommunen er godt kjent med NVE sine aktsomhetskart og
farekart , så vi forutsetter at disse blir benyttet i vurderinger av ROS. Vi har ikke gått gjennom alle
enkeltområdene, men sett på metodikken og sjekket ut noen områder for å se hvordan fare for flom og
skred er vurdert. Det er flere eksempler der aktsomhetskart for skred og flom viser at området potensielt
kan være utsatt for slik fare, uten at dette er kommentert. Nedenfor noen eksempler:

- Område 14 Utvidelse Buttingsrud Camping. Her står det at området ønskes utvidet fordi det er
flomutsatt på dagens område. I punktet med ROS - vurdering er flom - og skredfare ikke nevnt.
Aktsomhetskart viser at området kan være utsatt for flom, jord - og floms kred, snøskred.

- Område 22 Gamle Ådalsvei nord. I ROS vurderingen er det ingen kjent fare. Her er det i følge
aktsomhetskart for flom potensiell fare på deler av området. Planområdet grenser til vassdrag.

Kommunen må gjøre en gjennomgang av planlagte bygge områder og vurdere opp mot fare for flom,
erosjon og skred. Områder som kan være utsatt for fare må vises på kartet som hensynssone og tilknyttes
bestemmelser om videre utredning og ivaretakelse av faren.

Skredfare bratt terreng

I vårt innspill til opp s tar t av planarbeidet var vi tydelige på at aktsomhetskart for skred må brukes som
utgangspunkt for hen s ynssoner i kommuneplanen. Dersom kommunen har etterprøvbar informasjon og
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kunnskap som kan innskrenke eller utvide sonene bør dette beskrives og brukes som grunnlag. NVE
mener kommunen som minimum må bruke aktsomhetssone for skred i bratt terreng som grunnlag for
hensynssoner der disse overlapper med planlagt eller eksisterende bebyggelse. Hensynssonene må
tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning i reguleringsplan eller byggesak.

Kvikkleireskredfare

Faresonene for kvikkleireskred er lagt inn i planen som hensynssone. Det er positivt at kommunen har
innarbeidet dette. Til hensynssone - skredfare er det lagt inn en god bestemmelse som ivaretar at sik kerhet
mot kvikkleireskred utredes og ivaretas i det videre arbeidet.

Bestemmelser knyttet til hensynssoner gjelder der det er vist hensynssoner i kartet. Den delen av
bestemmelsen der det vises til alle områder med marin leire, må gjøres om til en genere ll bestemmelse.
A lternativt må det lages en hensynssone som viser områder med løsmasser under marin grense. Det er
positivt at det er særlig nevnt fare for utløpsområder og oppdemming av vassdrag.

Flomfare

Flomsonekartet er brukt som utgangspunkt hensynss one flomfare i plankartet. I bestemmelsen tilknyttet
hensynssonen vises det til en sikkerhet mot 200 - årsflom. Det vil være det sikkerhetsnivået som er det
mest vanlige å ende opp med, men i TEK17 kap 7 er det ulike sikkerhetsklasser der også
sikkerhetsnivå et er nyansert. Bestemmelsen bør derfor endres slik at det vises til sikkerhetskravene
nyanseres slik at kravene i TEK17 ivaretas.

I bestemmelsen som ligger knyttet til hensynssone - flom er også vist til øvrige områder. Bestemmelsene
som gjelder sikkerhet mot flom der det ikke er hensynssone må gjøres generell. Alternativt kan
kommunen bruke aktsomhetskartet for flom som grunnlag for hensynssone flom for de områdene der det
ikke er flomsonekart.

Inngrep i vassdrag og påvirkning av grunnvann

I kommuneplanen er det lagt inn byggegrense til vassdrag, med mindre det inngår i reguleringsplan.
Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og
begrense vassdragsrelatert fare.

Det er i planen åpnet for svært mange masseuttak. Slike uttak vil kunne medføre nærføring og inngrep i
vassdrag. Videre vil det også kunne medføre en endring av grunnvannstanden.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. NVE kan fastsette at tiltak som er
godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf vannressurslovens § 20 om samordning. Dette
forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i v annressursloven blir ivaretatt. NVE vil
kunne ha innsigelse til reguleringsplaner der det kommer frem at det vil bli nevneverdige skader eller
ulemper for allmenne interesser.

Konklusjon og innsigelse

NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike med grunnlag i at fare for flom og skred ikke er
godt nok vurdert og tatt hensyn til i planen.

- Vurderingene knyttet til flom - og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk vurdert.
Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De om rådene der det kan være fare
må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten videre.



Side 3

- Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er gode
bestemmelser til hensynssone. Men deler av b estemmelsene gjelder også for områder det ikke er
hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.

- Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i
bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som iv aretar videre utredning og kartlegging av fare ved
regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper
med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.

Vi ber kommunen ta kontakt dersom det er behov for nærmere avklaring og dialog rundt våre merknader
og innsigelse .

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kommentar til Ringerike Kommunes Arealdel 2017 - 2030: 

 

Nymoen Vel er opptatt av Nymoens ve og vel. Statens Vegvesens planer for 

traseen E16 Eggemoen – Nymoen vil kunne få stor betydning for vår framtid 

dersom den øvre traseen blir valgt. Den vil fjerne 15 eneboliger øst for eksisterende 

E16 mot Hensmoen. 

Generelt: 

Trasevalg som ender nord for Nymoen (alt. 4 og 1C) vil gjøre massive inngrep på 

Nymoen da det er beregnet opp til 12000 daglige bilpasseringer gjennom Nymoen. 

Dette vil på sikt føre til en veibredde på 20 m (4 felt) + gang og sykkelvei i tillegg til 

eksisterende E16 som planlegges til lokaltrafikk Hensmoen. D.v.s totalt 6 felt! 

I tillegg vil støyen øke og som sagt opp mot 15 bebodde hus fjernes. Som Statens 

Vegvesen så viselig fortalte oss under møtet i Ringerike Rådhus i Hønefoss i fjor ville 

E16 aldri bli lagt slik den ble lagt gjennom Nymoen 40 år tilbake. Nå har de og 

Ringerike Kommune  anledning til å gjøre det rett denne gangen! 

 

Nymoen Vel’s  tilsvar til Ringerike Kommuneplans arealdel for 2017 

- 2030: 

 

Vi støtter primært alternativene 1A/1B subsidiert 1D., gjennom Nærstadmarka. 

Dagens støy er allerede svært skjemmende for mange av beboerne i området og 

denne økning vil være svært ugunstig for trivsel og livskvaliteten for de berørte 

beboerne og må unngås. Nymoen blir omringet av trafikkmaskiner som også vil 

forringe verdien av boligene i området. Et alternativ til dette valget er å senke E16 

ned i kulvert/tunnel igjennom Nymoen eller eventuelt legge E16 ned i en ravine 

gjennom Nærstamarka slik at veien går ”rundt” Nymoen.  

 

Selv om alternativene 1A og B krever fundamentering av bropilarer til en 1700 m lang 

bro vil disse alternativene gi mindre tap av naturressurser og er det beste 

foretrukkende alternativet for beboerne på Nymoen. Dette vil i tillegg begrense 

økning av trafikk igjennom Nymoen da majoriteten av trafikken reiser videre sørover 

mot Oslo/Kristiansand. 

 

Tilleggskommentar: 

Ifbm evt. forslag om flytting av kryss ut/inn Hensmoen Industri området ned til 

Halvbakkjordet kan det gjennomføres selv med en gjennomføring av alternativene 1 

A og B. 



 

Uansett avgjørelse på trasevalget i planprosessene framover ønsker vi i Nymoen Vel 

å bli holdt løpende orientert som ”part” i prosjektet. 

Vi regner det som selvsagt at ved en avgjørelse mot alternativene 4 eller 1C vil det 

lages en konsekvensanalyse for tettstedet Nymoen som vi får tilgang til. 

Hvis det går mot alt. 4 eller 1C håper vi fortsatt at det kan vurderes å legge traseen 

Kryss Halvbakkjordet – Nymoen SYD i NY trase utenom dagens trase som har delt 

Nymoen i to adskilte deler og økt støyplagen for mange slik at livskvaliteten er 

betydelig svekket. 

 

KOMMENTAR TIL KOMMUNEDELPLAN. «61. BOLIGER VÅGÅRD». 

Nymoen Vel er, i forbindelse med innspill til revidering av kommunedelplan for 

Ringerike, kjent med at eier av gnr. 90 bnr. 1 har foreslått et areal på ca. 30 dekar 

omdisponert til boliger. Området ligger i direkte tilknytning til eksiterende boligfelt på 

Vågård.  

Av høringsutkast til kommunedelplankart revidert mars 2017, fremgår det at nevnte 

innspill ikke er tatt med videre i kommuneplanen. På vegne av Nymoen Vel 

foreslås boligfeltet inntatt i revidert kommuneplan med følgende bakgrunn: 

Foreslått omdisponering vil medføre en positiv utvidelse av eksisterende 

boligområdet på Vågård og vil i tillegg ligge nært til arbeidsplassene på Hensmoen. 

Videre vil boligområdet kunne bli svært viktig for beboerne på Nymoen dersom 

Statens vegvesen skulle gå for øvre trase for ny E16 Eggemoen – Nymoen, siden 

dette vil medføre innløsning av ca. 15 boliger på Nymoen. Mange har sterk 

tilknytning til området og miljøet, og vil se det som svært positivt å ha muligheten til å 

etablere seg i nærområdet. Dette alternativet vil for de fleste på Nymoen være bedre 

enn å flytte ned til Hønefoss sentrum. 

Barna vil fortsatt sogne til Ullerål skole som jo er en satsningsskole i Ringerike 

Kommune. 

Konklusjon: 

Vi håper Ringerike Kommune vil kunne støtte oss i valg av trase. Ikke begå den 

samme feil som ”forrige” gang hvor Nymoens ønsker IKKE ble tatt tilfølge. 

Mvh 

Jan Thorleif Lafton 

Formann i Nymoen Vel 

Hensveien 20, 3516 Hønefoss 

Tlf. 916 00 737 

Jan.lafton@gmail.com 



HØRINGSINNSPILL OPPEN GÅRD

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

1. Stasjonsvegen og Sørumsmarka Næringspark
Vi viser til høringsrunden vedrørende kommuneplanen s arealdel med frist 25. august.

Vedlagt følger redegjørelse med bilag angående "Sta sjonsvegen" ref. også fremlegg i forkant av
Kommunestyrets vedtak 1. juni 2017 i sak 64/17.

Redegjørelsen er todelt.

For det første omhandles "Stasjonsvegen" som ny inn fartsløsning fra ny E16 og direkte inn til Hønefoss stasjon,
og med mulighet for fleksibilitet ved å knytte denn e veien videre. via hhv. Askveien og/eller tunell u nder Rabba.
Hensikten er å sikre innfart og utfart til og fra s tasjonen uten de problemer som vil oppstå ved bruk av dagens
løsninger (Askveien og Soknedalsveien), og der bili stene vil anse denne nye vegen som den naturlige ad komsten
slik at kommunen sikres kontroll og styring på traf ikkflyten inn og ut av Hønefoss samt internt i Høne foss
sentrum. Stasjonsvegen har også til hensikt å tilre ttelegge for en videreføring av vegen over Begna og frem til
krysset Hønengata/Vesterngata via tunell under Rabb a, og/eller omlegging av dagens Rv. 35 (Askvegen) s lik at
trafikken kan ledes rundt og forbi boligområdet på Tolpinrud.

For det andre omhandles "Sørumsmarka Næringspark»; et areal som FRE16 vil benytte som anleggsplass ove r
flere år og med umiddelbar tilknytning til Stasjons vegen.

Foruten denne todelingen er også jordvern et særlig tema. Selv om vi gjennom samfunnsutviklingen – og som
flere andre grunneiere – mister et ikke ubetydelig areal, så mener vi vi at denne utviklingen både er viktig og
ønskelig for Ringerike og Hønefoss. For å møte samf unnsutviklingen er det viktig å se mulighetene for å forme
gode løsninger for distriktet, men samtidig at land brukshensynene og dyrkamark ivaretas og kompenseres . Dette
mener vi bør skje gjennom strategi og realiserbare målsetninger både gjennom private og offentlige ini tiativ.
Dette omtales nærmere i det følgende.

2. Bakgrunn for innspillet - forholdet til kommunal t, regionalt og statlig planverk

I denne høringsrunden er det ikke lagt opp til beha ndling av nye innspill om omdisponering av arealbru k.

Likevel innsendes disse merknadene i og med at vedl agte redegjørelse har tilknytning til vedtak i
Kommunestyret (1. juni 2017 sak 64/17, også for så vidt 15. desember 2016 sak 160/16) samt flere plane r (statlig
reguleringsplan vedr. FRE16, Buskerud Fylkeskommune /regional plan, sentrumsplanen for Hønefoss,
kommuneplanens arealdel (inneværende rullering samt neste rullering), og særskilt plan for innfartsåre til
Hønefoss sentrum/Hønefoss stasjon fra ny E16 (ref. sentrumsplanen).

Vi mener at det i nevnte planverk/planprosesser bør tilrettelegges for redegjørelsen – spesielt hva an går
Stasjonsvegen med forankring i Kommunestyrets vedta k (sak 64/17), men der det som ledd i dette også bø r
tilrettelegges og tas høyde for «Sørumsmarka Næring spark». Dette for å sikre mulighetene for å oppnå e n ønsket
utvikling av distriktet, dersom dette viser seg øns kelig gjennom fremtidige politiske vedtak.

3. Forankring: Kommunestyrets vedtak 1. juni i sak 64/17

I Kommunestyrets vedtak i sak 64/17 den 1. juni vis es det til at politikerne ønsker at det legges til rette for
Stasjonsvegen slik at denne kan bli realisert. I fø rste rekke er dette et viktig signal til FRE16 slik at statlig plan
kan ivareta ny innfartsåre. Men det er samtidig vel så viktig at også kommunens eget planverk tar høyd e og
tilrettelegger for Stasjonsvegen.

Fra vedtaket hitsettes:

"1. Ringerike kommune ønsker at det legges til rett e for en veiforbindelse mellom tiltenkt kryss i Sty ggedalen og



stasjonen via storskjæringa.
2. Det er ønskelig at dette reguleres inn i den sta tlige planen.
3. Det bør avsettes tilstrekkelig plass slik at en mulig hensetting på Tolpinrud ikke hindrer en veifo rbindelse.
4. Den statlige planen bør ikke hindre en mulig oml egging av eksisterende Askvei."

Det vises også til Kommunestyrets vedtak 15. desemb er 2016 i sak 160/16 hvor det hitsettes (vår uthevn ing av
særlige forhold med relasjon til Stasjonsvegen):

«1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokol l er innspillet fra Ringerike kommune til planprogr ammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles inns pill fra regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeri ksregionen at fremdriften opprettholdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellespr osjektet fungerer bra, og ønsker en fortsatt høy gr ad av
samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knut epunkt på IC-stasjonene, som må inkludere planleggi ng av
terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutep unktet i
Hønefoss og mot sentrum. Tiknytning mellom IC-stasj on, sentrum og annet kollektivtilbud må være en vik tig del
av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god lø sning for Hønefoss, alle konsekvenser på veinettet må
belyses og beskrives.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i ar beid med trafikkmodeller der nye alternative og pot ensielle
scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative
analysemetoder som supplement til tradisjonelle tra nsportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette
arbeidet.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2 017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendomm er.

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark øn skes behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (fy sisk
kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging.»

Vedlagte redegjørelse er forankret i begge vedtake ne fattet av Kommunestyret hva angår Stasjonsvegen.

4. Særlig om dyrkamark

Sørumsmarka består i dag av dyrka mark som har vært oppdyrket siden ravinedalene i området ble oppfylt som
et ledd i byggingen av omkjøringsvegen (dagens E16) . Dette vil fortsatt bli dyrket som før frem til FR E16
båndlegger dette som en sentral anleggsplass og fre mtidig trasé for ny offentlig infrastruktur.

Hensynet til dyrka mark er et viktig tema, og særli g ettersom betydelige områder med dyrka mark går ta pt
gjennom FRE16-prosjektet. For Oppen gårds vedkommen de søker vi å se helhetlig på samfunnsutviklingen o g
der det tilrettelegges for kompensering/ivaretakels e av de landbrukshensyn som må vike.

For det første (universelt prinsipp) vises det til at Kommunestyret i vedtak 15. desember 2016 i sak 1 60/16
vedtok 8 punkter, hvor punkt 8 hitsettes:

"8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ø nskes behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (f ysisk
kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging."

For det andre (universelt tiltak) vises det til kom munens og FRE16 sitt arbeid med opprettelse av fond for å
stimulere og oppnå nydyrking for slik å kompensere for dyrkamark som går tapt i FRE16-prosjektet, ref. også
kommunens dialog med FRE16 om dette.



For det tredje (spesifikt tiltak for Oppen gård) vi ses det til at John Myrvang AS arbeider med en regu leringsplan
for "Vestsiden massedeponi" på Oppen gårds grunn (g nr 52 bnr 4) og der dette muliggjør nydyrking. Som en
kort oppsummering av sentrale punkter vedrørende Ve stsiden Massedeponi nevnes at det tilsiktes opptil 200-250
daa ny dyrkamark som gir en drifts- og arronderings messig gunstig løsning, og at det – i motsetning ti l hva som
er vanlig for deponier – oppnås synergier med masse uttak i umiddelbar nærhet av deponiet hvilket vil s tyrke
lokalt næringsliv og medføre avlastninger for miljø et og offentlig infrastruktur i form av redusert «t omkjøring».

For Oppen gårds vedkommende ser vi helhetlig på går dens ressursgrunnlag nå og i fremtiden. Det er derf or
avgjørende å se alle tiltak og alt planverk tilknyt tet gården i sammenheng. Dette inkluderer altså båd e Vestsiden
Massedeponi og FRE16/Stasjonsvegen/Sørumsmarka Næri ngspark.

Når vår gård vil få redusert sitt totale areal av d yrka mark som en del av samfunnsutviklingen tilknyt tet FRE16
ser vi det som viktig å sikre at gården får kompens ert sitt jordbruksareal for fremtidig matproduksjon . Selv om
FRE16 kan kunne tenkes å skaffe til veie ny dyrka m ark enten gjennom oppkjøp og nydyrking vil dette ne ppe
monne til å kompensere fullt ut for de tapte jordbr uksarealene. Derfor er det viktig å søke målet oppn ådd
gjennom private initiativ, og her kommer nydyrking gjennom Vestsiden Massedeponi inn. Selv om
Ringeriksbanen, anleggsplass på dyrkamark, Sørumsma rka Næringspark og Stasjonsvegen er viktige, vil de t
nødvendigvis resultere i at Oppen gård samtidig får redusert sin dyrkamark i Sørumsmarka ved Tolpinrud .
Vestsiden Massedeponi er imidlertid et ledd i å kom pensere for dette ved at nydyrking ikke bare vil ko mpensere
for tapt jordbruksareal, men i tillegg også resulte re i en netto økning av Oppen gårds totale jordbruk sareal.

Slik kan samfunnsutviklingen og landbrukshensyn/jor dvern harmoniseres.

5. Oppsummering

Oppen gård inngir derfor innspill til kommuneplanen s arealdel på et overordnet nivå og med følgende
hovedpunkter på bakgrunn av vedlagte redegjørelse o g ovenstående merknader:

1) Et velfungerende vegnett i relasjon til ny vei og bane (FRE16) både inn og ut av Hønefoss/Hønefoss stasjon
samt internt i Hønefoss og der Ringerike kommune si kres fleksibilitet for utvikling av vegnettet i fre mtiden
(Stasjonsvegen / omlegging av Askvegen / videreføri ng av Stasjonsvegen over Begna og under Rabba).

2) Tilrettelegging for Hønefoss by sin vekst i vest lig retning på Sørumsmarka Næringspark. Dette i til knytning til
at hovedinnfarten flyttes fra Hvervenkastet i syd t il Sørumsmarka i vest, og hvor det trekkes parallel ler til den
utvikling som frem til i dag har skjedd på Hvervenk astet.

3) Sikring av dyrkamark og landbrukshensyn gjennom å se tiltak og planverk i sammenheng og der
konsekvenser og kompensering således kan vurderes p å et overordnet nivå.

4) Samspillet mellom politiske vedtak, kommunalt pl anverk både på kommune- og reguleringsplannivå,
regionalt planverk og statlig planverk må ses i sam menheng. Dette for å sikre realisering av den ønske de
samfunnsutviklingen som skjer i form av tiltak og i nitiativ til planarbeid (hovedsakelig reguleringspl aner) både
fra offentlig og privat sektor. Denne realiseringen av tiltak og planer vil være avhengig – ikke bare av
kommunale enkeltvedtak slik som i Kommunestyret, Fo rmannskapet og HMA – men også av at kommunens
eget overordnede planverk (arealdel og sentrumsplan i særdeleshet) utformes på en fremtidsrettet måte og der det
gis tilstrekkelig handlingsrom og tilpasning både i plankart og bestemmelser. Dersom kommunalt planver k ikke
har et bevisst forhold til fremtidige utviklingsmul igheter – især i brytningstiden frem mot bygging og
ferdigstillelse av Ringeriksbanen og ny E16 – vil d ette kunne vanskelig- eller umuliggjøre den ønskede
utviklingen i fremtiden.

Dette er overordnede prinsipper som kan være uhåndg ripelige, men rent konkret innebærer dette at f.eks .
kommuneplanens arealdel, sentrumsplanen, områdeplan for Stasjonsvegen med tilknyttede arealer som ny
innfartsåre til Hønefoss stasjon/sentrum ses i samm enheng med statlig plan for FRE16 samt reguleringsp lan for
Vestsiden Massedeponi. Dette for å sikre at forhold og bestemmelser i gjeldende overordnet planverk fu ngerer
stimulerende og som en katalysator fremfor å sette begrensninger, at dette overordnede planverket hell er ikke



utgjør et utilsiktet absolutt hinder for en mulig f remtidig utvikling, og at planverket ikke får en un ødvendig
trenerende effekt.

Et viktig prinsipielt steg er tatt gjennom Kommunes tyrets vedtak 1. juni 2017 hvor Ringerike kommune h elt
konkret ber om at FRE16 gjennom statlig plan tilret telegger for Stasjonsvegen, og at statlig plan / by gging av
Ringeriksbanen ikke medfører hindring eller umuligg jøring av Stasjonsvegen.

Når Ringerike kommune gjennom vedtak i Kommunestyre t har henvendt seg til FRE16 angående dette er det
samtidig nødvendig at kommunen oppnår samme målsett ing gjennom eget planverk. I relasjon til
kommuneplanens arealdel og annet planverk bør det d erfor vurderes om plankart og/eller planbestemmelse r
bør tilpasses slik at det tilrettelegges for den fr emtidige utviklingen.

Helhetlig sett mener vi at det slik kan oppnås real isering av utviklingen som er mest mulig tjenlig på sikt både
for grunneiere, kommunen, næringsaktører, borgerne og hensynet til landbruk og dyrkamark.

Mvh

Asle og Michael Andreas Oppen
Oppen gård, 24. august 2017
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2OI7.2O3O FOR RINGERIKE KOMMUNE.
OSLO KOMMUNES UTTALELSE

Det vises til mottatt høringsdokument vedrørende ovennevnte med høringsfrist satt til
17.08.2017. Myndighet til å avgi uffalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker, er av

bystyret delegert til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets
vedtak av 03.07 .2001, sak 1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

På vegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse:

Oslo kommune viser til brev fra Ringerike kommune 19.05.2017 med forslag til
kommuneplanens arealdel pâhøring.I planforslaget legger Ringerike til grunn et mål om vekst
på 10.000 nye innbyggere, fra ca 30.000 i dag til 40.000 i2030. Kommunen har som mãi at70
prosent av veksten skal tas i Hønefoss-området.

Oslo kommune viser til høringsuttalelse til planstrategi for Ringerike kommune 18.03.2016.

Der pekte vi på Ringerikes ansvar, som del av Osloregionens felles bo- og arbeidsmarked, i å
legge prinsippene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til grunn for revisjon av

arealdelen. Vi pekte særlig på at hovedveksten i boligbyggingbør skje gjennom kompakt
byutvikling i Hønefoss og i gjeldende tettsteder som bygger opp under kollektivtransport,
sykkel og gange. Ä møte utfordringene og mulighetene som ligger i planene for ny E16 og
Ringeriksbane på denne måten, vil styrke kommunens konkurransekraft og regionale
betydning. En slik utvikling vil samtidig bidra til å redusere personbiltransporten til Oslo, og
belastningenpä arcal, støy, luftforurensning og miljøer med høy kulturhistorisk verdi.

Det er derfor positivt at planforslaget legger vekt på utvikling av Hønefoss som attraktivt
bosted, handelsby og regionsenter med vekst i boliger og næring. Planforslaget viser til
fortettingsanalysen utført av Rambøll i2015, som konkluderer med at det er et

fortettingspotensial på 6300 boliger innenfor dagens byggesone i Hønefoss. Av planforslaget
går det imidlertid frem at størstedelen av de foreslåtte utbyggingsarealene er utenfor Hønefoss-
området, og i områder uten godt kollektivtilbud. Dette gjelder blant annet områdene

Heradsbygda og Haugsbygd der det foreslås større utbyggingsarealer. Det er derfor vanskelig å
se at Ringerike følger opp siu eget mål om å ta 70 prosent av boligveksten i Hønefoss-området.

Byrådsavdeling for byutvikling Postadresse:

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
Org.nr.: 974770482

I

I



Oslo kommune oppfordrer Ringerike kommune til å bruke kommuneplanen til å legge til rette
for økt andel utbygging med høy tetthet i Hønefoss. På denne måten vil planen også følge opp
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen fra2016, der Ringerike inngår. Vi viser
i denne sammenheng også til Kommunal- og moderniseringsdepartements avgjørelse av
innsigelse til kommunedelplan Krakstadmarka, der departementet legger vekt på at kommunen
har store tomtereserver i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i
Hønefoss by.

Det vil videre være viktig at pågående områderegulering for Hønefoss legger opp til gode
prosesser for å bygge opp under de samme målene.

Når det gjelder parkering, har planforslaget en bestemmelse om minimum 1,0

biloppstillingsplass pr boenhet i områder definert som senterområde i planen. For
senterområder, og Hønefoss sentrum spesielt, anbefaler vi lavere parkeringskrav og
differensiering med lavere krav til mindre boliger for utviklingav attaktive, klimavennlige og
arealeffekfive sentrumsområder. Bruk av maksimumsnoÍn bør vurderes, slik at det ikke legges
til rette for flere parkeringsplasser enn det er behov for.

Hanna E. Marcussen
byråd for byutvikling

Godkjent elektronisk

Kopi til: Byantikvaren, Postboks2094 Grünerløkka, 0505 OSLO
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 8,0754 OSLO
Bymiljøetaten, Postboks 636Løren, 0507 OSLO

Byrådsavdeling for frnans, Rådhuset, 0037 OSLO
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rådhuset, 0037 OSLO

Byrådslederens kontor, Rådhuset, 0037 OSLO
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO
Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 OSLO

Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg,0506 OSLO
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Avsender: Byrådsavdeling for byutvikling
Rådhuset
0037 oslo

22

Ringerike kommune
Postboks 123, sentrum
3502 Hønefoss

Kommuneplanens arealdel 2017-2030 for Ringerike kommune. Oslo kommunes uttalelse

Vedlagt følger brev fra Oslo kommune, Byrådsavdelingene. Har du spørsmål kan du kontakte oss på

telefonnummer 2180 21 80.

Representer er du en virksomhet?
Digital post fra Byrådslederens kontor til din virksomhet blir levert i virksomhetenes meldingsboks i
Altinn. Brevet ligger også på Oslo kommunes tjeneste <<Min side>.

Fra 15. september 2011 mà du lese posten fra Oslo kommune digitalt på oslo.koÍrmune.no/minside/ eller
Altinn.no. Oslo kommune vil ikke lenger sende papirpost til virksomheter.
For å åpne virksomhetens post i Altinn og Minside må man ha rettigheter til det. Det er den personen som
har funksjonen "daglig leder" som oppdaterer kontaktregisteret i Altinn og kan tildele rettigheter til å lese

virksomhetens post. Det giør daglig leder ved å tilordne rollen "Post/arkiv" til de personene som skal
kunne åpne post i Altinn.

Med vennlig hilsen
Oslo kommune,

Byrådslederens kontor



Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Siv Hege Nordhaug og

Jan Pedersen

Trøttilsrudveien 14

3513 Hønefoss 22.08.2017

INNSIGELSER TIL KOMMUNEDELPLAN . UTBYGGING AV KRAKSTADMARKA

Vi viser til kommunedelplanen over Krakstadmarka som er sendt ut til offentlig høring, og

fremmer med dette tre innsigelser.

Kulturlandskap og matproduksjon
Øvre del av Krakstadmarka består i dag av nydelig kulturlandskap rundt Trøttilsrud gård og
Krakstad gård. Det er et flott sted å bo, nært sentrum, men landlig og luftig, og med flott
utsikt. Vi ønsker at dette særpreget fortsatt skal ivaretas, ved at dyrket mark ikke skal
bebygges. Det er mye skog i området, hvor det er rikelig med plass til å oppføre
bebyggelsen. Bebyggelsen bør også være lav nok til at utsikten fortsatt beholdes.

Når vi leser om fremtidens prognoser om behov for økt matproduksjon for å mette en stadig
økende befolkning i verden, så har vi vanskelig for å skjønne logikken i at områder hvor det i

dag produseres mat skal fylles opp med boliger. I stedet bør det legges til rette for videre
matproduksjon, eventuelt i nye former. Vi foreslår av marken e i øvre del av Krakstadmarka
fortsatt dyrkes, enten av gårdene i området eller ved å dele opp parseller som innbyggerne
kan leie rimelig for å drive selvhushold.

Eiendomsrett til egen adkomstvei på gnr. 97 bnr. 50

Vi er eiere av gnr. 97 bnr. 50. Denne eiendommen ligger inntil et jorde som er planlagt
bebygd. I dag går tomtegrensen midt i adkomstveien, og det er for knapp plass foran
dobbeltgarasjen til at det er mulig å få inn to biler. Det er også svært utfordrende å kjøre inn

èn bil . Dette er en lite holdbar løsning, og vi ønsker at det foretas en arealovertøring som gir
oss eiendomsrett over hele adkomstveien, samt at vi kan fylle ut 1,5-2 meter utenfor
garasjen.

Vi er kjent med at flere av de tidligere eierne av huset tidligere har fremmet ønske overfor
grunneier om å finne en løsning på plassproblemet foran garasjen, uten hell. Vi antar at
dette grunnes usikkerhet rundt fremtidig bebyggelse. Vi har derfor valgt å awente, men ber
om at vårt behov hensyntas når planleggingen av dette området igangsettes.

Dokid:
17069527
(141995-167)
Merknâd til kommuneplanens areald€
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Avrenning - flomfare
Ved kraftig regnvær ledes overflatevann fra et jorde på baksiden av huset ned skråningen og

inn mot husveggen vår. Dette resulterte i vannskader i kjelleretasje i 2015. Vi ber om at

utbygger/kommunen besørger en trygg behandling av overflatevann, slik at vi slipper å

oppleve dette flere ganger.

Med vennlig hilsen



Fra: Roy Pedersen [roy.pedersen4@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no] 

Sendt: 21.08.2017 06:51:23 

Emne: Merknad til kommuneplan 

Vedlegg:  

 

Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri 

  

Vi ble nylig klar over at eier av Klekken gartneri 

har søkt om å få etablere eneboligtomter på 

gartneriområdet, og at kommunen så langt ser ut 

til å være positiv til prosjektet. 

Det skal også være inngått en form for avtale om 

salg av gartneritomten til en utbygger. 

  

Med den allerede iverksatte utbygging av 

Klekkenhagen og foreslåtte (godkjente?) 

utbygging i Nedre Klekkenhagen, vil vårt 

nærområde i løpet av kort tid få 47 nye 

boenheter.  Vi ser med stor bekymring på den 

type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen 

faktisk godkjenner for utbyggerne. 

 

 

Fra å være et gammelt eneboligområde med 

landbruks- og gartneridrift i nærområdet blir 

dette en stor forandring og vi som bor her vil bli 

sterkt berørt.  

Med plan om ytterligere utbygging av Klekken 

gartneri til boligformål, vil dette lille område gå 

fra "et rolig boligstrøk" til et tettsted. 

  

Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et 

rolig og godt boligstrøk og mener det blir en 

forringelse av våre eiendommer. 

  

Området er et godt  landbruksareal og det er i 

dag er gartneridrift  på eiendommen. Vi ser med 

bekymring at det har blitt enklere å bygge på 

dyrka mark. (Nedre Klekkenhagen er dyrka 

mark). 

Dette er jo med på å ødelegge det flotte 

kulturlandskap vi har rundt oss. 

    

 



Med så mange muligheter nær Hønefoss som 

ikke er jordbruksareal, må det være lett å finne 

områder som passer til boligbygging. Dette er 

også klar føring fra både stat og fylke. 

 

   Det finnes noen som ønsker kjøpe/leie gartneriet og det er derfor mulig for eier å eventuelt 

selge til andre som vil    

   drive videre. 

 

   For  vår del som har kårboligen på gartneriet (skilt fra i 1990) vil vi bli bygd inn og    

   utsikten blir borte, og en forringelse av bokvalitet og verdi. 

  

   Vil med dette protestere mot boligutbygging på Klekken gartneri. 

 

    Nedre Klekkenvei 4 

    May Janne Botha Pedersen 

    Roy Pedersen 

 

 

    Vedlegg: vedtak fra storting og fylke om boligbygging på dyrka mark 

     

 

 

1. Vedtak i Stortinget om nasjonal jordvernstrategi av 

8.desember 2015 og brev fra Landbruksdepartementet til 

kommunene av 8.mars 2016 om kommunenes ansvar for 

oppfølgingen av den nasjonale 

jordvernstrategien https://www.regjeringen.no/no/doku

menter/prop.-127-s-20142015/id2413930/sec14#VED4  

Prop. 127 S (2014–2015) - regjeringen.no 

www.regjeringen.no 

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015–2016, som ble inngått mellom 

staten og Norges Bondelag 15. mai 2015. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger ... 

2.   

3. Statlige planretningslinjer for 

samordnet areal- og 

transportplanlegging der det er et klart 

krav om at man skal ha sjekket ut mulige 

alternativer der det er forslag om å 

omdisponere dyrket mark. Flere av 

forslagene til omdisponering i det 

fremlagte planforslaget ligger ikke ved 

trafikknutepunkt og er ikke formålstjenlig 

av hensyn til effektiv og sikker 



trafikkavvikling eller transport. Ringerike 

har videre store arealer som verken 

kommer i konflikt med jordvern, viktige 

biotoper, viktige friluftslivsinteresser, 

strandsoneproblematikk, viktige 

kulturmiljøer, flom eller rasfare. Det er 

derfor helt unødvendig å omdisponere 

dyrket og dyrkbar mark til 

utbyggingsformål i Ringerike 

kommune. 

4. Vedtatt politisk plattform for Buskerud 

Fylkeskommune av 17. september 2015 punkt 4.2 

underpunkt 7:  «Nullvisjon for tap av matjord. Bygging 

av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket og 

dyrkbar jord skal ikke være tillatt. Det åpnes for særskilt 

politisk behandling når det gjelder fremføring av kritisk 

infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive 

skogsdrift og matproduksjon. Ved unntak knyttet til 

kritisk infrastrukturutfordringer skal det erstatningsjord 

etableres.» 
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Firmanavn:
RingBolig
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Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss
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Foretaks nr:
911 897 768 MVA

postmottak@ringerike.kommune.no

Deres ref. Vår ref Vårt prosjekt. nr: Vår dato:
09.08.2017

Innspill til kommuneplanens arealdel 2017
Viser til høringsutkast mars 201 7 og har kommentare r til punktene nedenfor (merket med rødt).

§ 1.1.2 Krav ved bygging i områder for boligbebygge lse uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mange lfulle/upresise bestemmelser (jf. pbl. §
20-4, 2. ledd, bokstav b)

I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye bygge tiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1-5 nedenfor, inntil
det foreligger reguleringsplan for området. Disse k ravene gjelder også som en presisering for
boligeiendommer som er regulert i eldre regulerings planer med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for re guleringsplan nr. 7, 8, 9, 9-03, 9-04, 10, 1 1, 15, 17-
02, 1 8, 18-01, 18-02, 1 9, 31, 36-02, 38, 41, 44, 53 , 77, 89-02, 102, 111, 130-02, 144, 183, 198,
1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleiligh et, samt en bileilighet på inntil 65 m2 BRA eller
én 2-mannsbolig. Ikke tre eller flere boenheter.

Hvis man presenterer et godt prosjekt bør det være mulig å definere kjedet enebolig istedenfor
2 mannsbolig. – utforming av prosjektet vektlegges

2. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad p å inntil 25 % BYA.
Her mener vi at utnyttelsesgraden må settes mye høy ere for å gi rom for bærekraftige
prosjekter – muligens helt opp til 45%

3. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
Utforming av tak skal være estetisk og harmonere me d omgivelsene, nye moderne løsninger
kan gi en fin harmoni og bør godtas.

4. De generelle bestemmelsene i § 1 .0.3 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder. OK
5. Område avsatt til boligbebyggelse må være minst 700 m2 for en tomt med en boenhet og minst 900
m2 for en tomt med to boenheter.
- Her mener vi utnyttingsgraden må være bestemmende – 500m2 for en tomannsbolig på 225

m2 kan være et bra utgangspunkt. Dvs at det er utny ttingsgraden som bestemmer hvilke
størrelse tomten må være på.

- Det bør kunne lempes på krav til etasjeantall i e nkelte planer for å få utnyttet tomtearealet
bedre. På boligene som avbildet ønsker vi en pergol a/ takoverbygg for avskjermet uteplass på
takterrasse også mulighet for takterrasse m/ beplan tning (grønne soner).

Under viser vi et eksempel på et godt prosjekt som viser fortetting i praksis for Bekkegata 17 – hver
bolig har et BYA på 112 m2
Med litt tomtejusteringer så vil det være mulig inn enfor 45%



Situasjonsplan for 2 x 2 mannsbolig Gnr/ Br nr 317/ 125

Med vennlig hilsen

Robin Junge / Per Olav Nordeng



Ringerike Arbeiderpartis høringsuttalelse 
på kommuneplanens arealdel 
 

 
  
For Arbeiderpartiet er det viktig at kommuneplanens arealdel gjenspeiler samfunnsdelen.  Tettsteder 
som Tyristrand, Nes, Sokna og Hallingby må ha muligheter til å vokse med både bo og næringsarealer 
i tillegg til Hønefoss. Vi mener at arealplanleggingen må ta hensyn til de strukturer som finnes og er 
planlagt, slik at veksten skjer på en kontrollert måte, og at kapasiteten i kommunale tjenester som 
må utvides skjer på en kontrollert måte og kan planlegges i god tid.  
  
Statlige krav til fortetning rundt kollektivknutepunkt må være førende. Vi mener det er stort 
potensiale for fortetning i Hønefoss. Arbeiderpartiet mener at det må kunne bygges høyere i 
sentrum, men at det er det viktig å tenke på en helhetlig utvikling som skaper gode byrom selv om 
det bygges høyere.  
  
Det må planlegges for helhetlige løsninger rundt gang, sykkelvei og kollektivtransport. Byen bør 
vokse innenfra og med en fortetning av dagens arealer og tillatelse for høyere bygg vil behovet for 
nedbygging av matjord være lavere. 
Dagens opparbeidede grøntarealer og parker i Hønefoss bør videreutvikles, fremfor at nye opprettes. 
Petersøya må tas vare på og det må jobbes med tilgjengelighet. Kommunen bør også aktivt være 
tilrettelegger gode miljøvennlige løsninger som er tilrettelagt for en sosial profil med felles arealer 
både ute og inne. 
 
Mvh 
Mons-Ivar Mjelde 
Leder 
Ringerike Arbeiderparti 







 

RINGERIKE KOMMUNE 
Landbrukskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Guro Li, 

 

Fra:  Landbrukskontoret 

   

Kopi:   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/995-163 28309/17 140 25.08.2017 

Landbrukskontoertes kommentarer - Kommuneplanens arealdel revisjon 2017- 2030  

Viser til høring og offentlig etterysn etter 1. gangs behandling i Formannskapet. 

Landbrukskontoret kommer her med noen generelle kommentarer, og har i denne omgang ikke 

gått inn på enkeltområder, med ett unntak. Hovedsakelig skyldes dette lite ressurser hos oss.  

 

Landbrukskontoret tar utgangspunkt disse tallene i forhold til dyrka og dyrkbar mark: 

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord:   115 daa (29 arealer) 

Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jord:     3 daa (2 arealer) 

Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite:    47 daa (12 arealer) 

Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord:   650 daa (33 arealer) 

Areal avsatt til boligformål der det i dag er fulldyrka eller overflatedyrka jord:   

381 daa (196 arealer) 

 

På bakgrunn av disse tallene vil landbrukskontoret trekke fram følgende: 

 Jordfaglig vurdering (vedtatt av FS 21.04.15, sak 45/15) 

I vedtaket fra Formannskapet står bl.a. at temautredningen skal være retningsgivende 

for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, og at retningslinjene for 

saksbehandling skal innarbeides i kommuneplanbestemmelsene. 

Landbrukskontoret ber om at vedtaket følges opp. 

 

 Nasjonal jordvernstrategi 

Stortinget vedtok 08.12.2015 å øke ambisjonen i forhold til hva som var foreslått i 

jordvernstrategien (6 000 daa), og fastsatte det årlige målet for omdisponering av dyrka 

mark til 4 000 dekar. Stortinget ba regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 

2020. 



 

 

 

Ringerike har i nasjonal sammenheng en meget god jordkvalitet. Det bør derfor være 

ekstra viktig for Ringerike kommune å ta hensyn til jordvernet. 

 

 Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 07.04.17  

I forbindelse med innsigelser i Krakstadmarka konkluderte KMD med at det ikke kunne 

godkjennes å omdisponere dyrka mark til boligformål på bakgrunn av at kommunen har 

stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig fortetttingspotensial i 

Hønefoss by. 

Dette bør sette føringer i forhold til videre arealutnyttelse i kommunen, og dyrka mark 

bør ikke bygges ned til fordel for boliger.  

 

 Plattform for samarbeidspartiene i Buskerud fylkesting 2015-2019 

I dokumentet er nedfelt overordnede politiske målsetninger. Et av disse er et grønt 

skifte i Buskerud. Her står bl. a.:  

Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket 

og dyrkbar jord skal ikke være tillatt. Det åpnes for særskilt politisk behandling når det 

gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive 

skogsdrift og matproduksjon. Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal 

erstatningsjord etableres.»  

 

 Ringeriksbanen og E16 (FRE16) 

FRE16 og andre veiprosjekter vil i nær framtid føre til nedbygging av hundrevis av 

dekar dyrka og dyrkbar mark. Dette forsterker viktigheten av ikke å bygge ned 

ytterligere dyrka og dyrkbar mark, særlig til boligformål. 

 

I høringsuttalelsen til planprogrammet ble følgende punkt lagt til Rådmannens forslag 

til vedtak: Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende 

som øko-kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

Ringerike må vurdere om samme krav skal gjelde for nedbygging av dyrka mark også 

til andre formål, eks. boligutbygging. 

 

 

På bakgrunn av punktene over har Landbrukskontoret følgende tilleggskommentarer: 

 

o Dyrka og dyrkbar mark er en minimumsressurs i Norge, Ringerike må ta ansvar siden 

dette er av landets mest produktive områder. Mindre enn 1 m² gir et brød pr. år. Ved 

nedbygging av 1 m² forsvinner et brød hvert år i all framtid! 

o Ved nedbygging av dyrka og dyrkbar mark er det ikke bare matproduksjon men også 

arbeidsplasser som går tapt. Eksempelvis kan nevnes Klekken Gartneri, hvor det er 

foreslått store areal til boligformål. Ved nedbygging her vil det forsvinne en lønnsom 

bedrift som i dag har annsatt 4,5 årsverk. 

o Når det gjelder Nedre Klekken (B19) vil vi påpeke en direkte feil i KU’en knyttet til 

konsekvensgrad (gul) gitt på jord- og skogressurser. Her leser vi at arealet i hovedsak 

består av «anna skogdekt fastmark», og at det finnes 16 daa dyrkbar mark. I følge 

gårdskart består arealet av 16 daa fulldyrka jord. Konsekvensgraden burde helt klart 

vært rød. 



 

 

o Det bør åpnes for å ta ut flere arealer med dyrka/dyrkbar mark som er avsatt til 

boligformål i gjeldende kommuneplan tilbake til LNF på arealer som ikke er blitt 

regulert eller nedbygd. Det samme gjelder dyrka/dyrkbar mark som er regulert til 

boligutbygging, men som ikke har blitt realisert. 

o Det finnes store arealer i Ringerike som er egnet til boligbygging, men som ikke vil 

berøre dyrka mark. Så lenge dette er en realitet bør det ikke vær aktuelt å bygge ned 

matjord til boligformål. 



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning,  

Areal og byplankontoret 
17.08.2017 

Vår ref.: 2014\995 

Uttalelse til forslag til ny kommuneplan 2017-2030 

Det vises til saksdokument 14/995-104 høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 

arealdel 2017-20130, dato 19.5.2017. 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

  

Uttalelse 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke 

negativt inn på folkes helse. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. 

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har vurdert forslag til ny kommuneplan for 

Ringerike kommune og bemerker at det blir viktig i arealplanarbeidet framover at dette 

gjenspeiler folkehelsemeldingens satsningsområder på «aktiviteter for alle», «best for barn» 

og «folkehelsekommunen». Herunder at kommunens planarbeid har fokus på prinsippene om 

«levende grønne byer», universell utforming, sykkelbykonseptet, ren byluft, tiltak som kan 

bidra til utjevning av sosiale ulikheter i helse m.m..  

 

Videre ville det vært hensiktsmessig med arealer i by- og tettstedsentrene som har «fleksible» 

arealbruksformål, f.eks. at det er identifisert arealer som raskt kan omdisponeres til offentlige 

formål, f.eks. arealer for publikumsbygg og -anlegg, arealer for fysiske aktivitet, sosiale 

møteplasser, kultur-arrangementer o.l.. 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 



Fra: Simona Brazauskaite [] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Magne Lohre [Magne.Lohre@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 23.08.2017 14:41:34 

Emne: Overvann i kommuneplan arealdel 

Vedlegg: Overvann i kommuneplan arealdel.docx 

Hei 
 
Jeg vedlegger retningslinjer for overvannshåndtering. 
De bør ligge et sted under Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet eller samfunnssikkerhet. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Simona Brazauskaite 
Saksbehandler VA 

 

Ringerike kommune  
Teknisk forvaltning 

 

Mobil 40804247 

 



Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

Ringerike Senterparti
v/leder Hans Gravennoen

Jordvern

M OTTATT 22 AUÊ.281'I

Dokid:
1 70681 56
(1 4les5-1 30)
Høringsuttalelse - kommuneplanens
arealdel

15.08.17

Det vises til planforslaget,lagt ut pähøring,med høringsfrist 25.0g.17.

Innledning

Det er viktig at kommuneplanen legger opp til utvikling i hele kommunen. Økt bosetting og
næringsutvikling må komme hele kommunen til gode. ko--*"n må legge til rette for at
innbyggere kan leve gode liv i lokalsamfunn.n.,-og oppleve nærhet til goae kommunale
tilbud' Kommunen må legge til rette for kommunale arüeiosplasser, så iel som andre
arbeidsplasser, i hele kommunen.

Det må i kommuneplflg"s arealdel legges til rette for ballansert utvikling og en fremtidig
vekst må kanaliseres både til byen og lokalsamfunnene. Kommunestyret må l*gg. til rette for
at befolkningsveksten ikke bare kommer i Hønefoss.

Innledningsvis vil Senterpartiet påpeke at høringsdokumentet ensidig bygger på innkomne
innspill' Det kunne vært formålstjenlig at kommunen selv hadde tatt en rããr aictiv rolle, ved
selv å foreslå både utbyggings - og næringsområder. Senterpartiet registrerer at den valgte
fremgangsmåten har giort at enkelte lokalsamfunn er tilført

^fä
utbygfrngro-rÀd"r, i forhold til

gi eldende kommuneplan.

Dett-e gir seg særlig utslag ved at man i svært beskjeden grad legger til rette for ny
næringsutvikling utenfor Hønefoss og omegn.

Senterpartiet mener høringsdokumentet i for stor grad legger til rette for nedbygging av dyrka
Tgk llere av innspillene omhandler omdisponerìng urrã!*a mark, og seffiaftiet mener
Ringerike kommune ikke kan akseptere at dyrka **t onrãirpon.r", tíu"iigf"tråI, sett hentil andre tilgiengelig arealer i Ringerike kommune.

Flere av de innspillene som er tatt med i høringsdokumentet som berører omdisponering av
dyrka mark, vitner om kortsiktig tenkning og

"i
ikke samsvar med nasjonale føringer eller det

som er samfunnstjenlig hva gielder å ha arealer til matproduksjon.



F

Det vises i denne sammenheng til Senterpartiets alternative forlag ved behandlingen av
høringsforslaget.

Lokals amfunns utvikling

Ringerike kommune har definert noen prioriterte lokalsamfunn. Senterpafüetvil presisere at
selv om man har fremhevet noen lokalsamfunn, skal ikke det være til hinder for utvikling av
andre områder.

Det bør også i planbestemmelsene giøres endringer slik at man åpner for spredt boligbygging,
der det er hensiktmessig, og ikke kommer i konflikt med andre tungtveiende hensyn.

Avslutningsvis

Ringerike Senterparti viser til sitt alternative forslag ved behandlingen, og ber om at
kommunestyret ser hen til dette ved endelig behandling. Det er ør S""teóafiiet vilefig at
endelig plan har bredest mulig politisk forankring, for ã skape forutsigbariret over tid.

Med

Leder
Ringerike Senterparti
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Høringsuttalelse til arealplan for Ringerike

Ringerike Venstre vil ha grønn vekst og næringsutvikling, nye
arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt miljø - og kulturby ,
tettsteder og distrikt det er godt å bo i , leve i og arbeide i.

Vi lever av det naturen gir oss og vi m forvalte ressursene p en
bærekraftig m te. Bærekraftig utvikling handler om velge arealer for
bolig utbygging som ikke fortrenger dyrkbar mark. Nedbygging av matjord
er sparke bena under v rt livsgrunnlag, og skal unng s . . Ringerike
Venstre vil styrke jordvernet og stille krav til reetablering av dyrket mark .

Vi må velge arealer for utbygging som tar hensyn til behov for redusert
bilbruk og nærhet til kollektivtransport, , trygge gang / sykkelveier til
skoler , tettsteder og jernbanestasjon.

Ringerike kommune er stort og grønt, har langstrakte områder med
gårdsdrift, åker, fjell, myr, skog og spredt bebyggelse. Dette en del av
Ringerikes kvalitet og kultur. Her må vi være varsomme med fortetting og
akseptere bil som daglig transportmiddel.

Vi må sette klare krav til variert arkitektur, unngå stereotype ferdighus på
flate tomter der ingen gamle flotte trær er beholdt. Nivåforskjeller skaper
variasjon.

Generelle i nnspill:

1. For å hindre nedbygging av jordbruksområder, redusere bilbruk ,
øke andel gående/syklende samt styrke kollektivtilbudet til
jernbanestasjon og sentrum skal økt boli gbehov først og fremst
dekkes gjennom fortetting i og nær Hønefoss og i og nær sentr um
av de prioriterte tettssteder.

2. Ingen nye boligområder skal etableres uten krav til
gang/sykkelveie r og nærhet til kollektivtilbud mot sentrum av
tettsted/by .

3. I den gr ad store samfunnsinteresser (jernbane /vei ) fortrenger
matjord skal denne flyttes til deponier og tilbakeføres til landbruket.
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4. Der det gis anledning til privat ikke - kommersielt masseuttak må det
settes tidsfrist/tilbakeføringskrav for å unngå åpne sår i
landsskapet til evig tid.

5. Vi ktig med fortetting av eksisterende industriområder , fremfo r
oppbygging av nye.

6. Landbruksjord skal fortettes tungt/tett dersom det mot Ringerike
Venstres stemme omdisponeres til boliger .

7. Alle som bor i Ringerike skal sikres nærhet til grønne lunger i by og
tettsted samt kort vei til frilufts - og turområder.

8. Man bør kanalisere investeringer i G/S og annen infrastruktur til de
allerede p rioriterte tettsteder før man bygger ut nye.

Konkrete innspill til enkelte av kommunens forslag (følger
nummereringen i konsekvensutredningen):

Nes i Ådal
1. Fritidsbebyggelse Nes i Ådal. Området egner seg ikke til hytter, til

det er det for verdifullt. B eslaglegger skog av høy bonitet og har en
sentral beliggenhet. Kan under tvil kanskje f orsv ares til boliger
pga sin sentrale beliggenhet. Foreslår at det utred es videre. Krav
om G/S

2. Boliger Østsida Nes i Ådal. Det er behov for boliger så sentralt i
Nes. Alt ligger til rette for et godt bomiljø der bilbruk begrenses.
Kan forsvares å beslaglegge skog for dette formålet .

3. Friti dsbegyggelse Smørhølkollen Ådal. Motsetter oss dette. Ikke i
tilknytning til eksisterende hyttefelt.

4. Utmarkfiske/reiseliv I utgangspunktet positivt , utredes videre.
5. Masseuttak Gravlimoen. Vi motsetter os s dette.
6. Masseuttak Veslesetermoen. Vi motsetter oss dette, b ør heller ikke

tillates til eget bruk
7. Masseuttak. Nord for Nes. Motsetter oss dette. Terrenginngrepet

vil bli svært synlig, nær bebyggelse.
8. Masseuttak, Lindelia. Motsetter oss dette. Om rådet ligger innenfor

verneplan

10. Masseuttak. Utredes ikke videre

11. Masseuttak. Utredes ikke videre

12. Masseuttak. Utredes ikke videre
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13. Masseuttak. Utredes ikke videre

Hallin g by og Ådal:

14. Buttingsrud camping. Positivt med utvidelse av næring. Noe skeptisk
til masseuttaket på oversiden av veien. Utredes videre .

15. se punkt 14

16. Ringmoen skole. Positivt tiltak. . Utredes videre.

18. Hytter Samsjøen. Greit. Fortetting av hyttefelt med 2 enheter .

21. Boliger Gamle Ådalsvei. Det er søkt om ytterligere 4daa til boliger i et
mi ndre boligfel t som skal etableres. Dette vil forringe bokvaliteten ti l
allerede godt etablerte boliger vesentlig. Skog av høy bonitet. Bygger
ned buffersonen mot dyrket mark . Motsetter oss dette.

26. Masseuttak Djupdalsmoen, Sokna. Anbefaler at uttaket utvides. Stor
nasjonal verdi/kvalitet. Bør utvides for å hindre åpning el ler utvidelser av
andre uttak med større natur/friluftsverdi .

Heradsbygda

27 . Bo ligbygging Bålerud/Oppenåsen BC
Det settes som et absolutt krav til at et godt kollektivtilbud til /fra
jernbanestasjon/sentrum er formelt avklart med rett instans før planen
ev. utredes videre på et senere tidspunkt . Må sees i sammenheng med
områdeplan for Hønefoss .

Haug sbygd og Åsa

B oligbygging i Haug stiller i samme kategori som Heradsbygda, avventer
gode kollektivløsninger til jernbanestasjon/sentrum og områdeplan
Hønefoss. Det kan vurderes et unntak for Åsa som har ny skole. Vi har
valgt å kommentere kun to forslag, hvorav ett positivt .

43 . Boli g bygging Nedre Klekken gartneri. Vi motsetter oss dette. Arealet
ønskes først og fremst videreført som gar t neri, er dette ikke mulig bør
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eiendommen selges eller leies ut som jordbruksareal til nærliggende
bønder som kan drive det som tilleggsareal.

46 . Østre Berg/Klekken Økogrend . Alternative og miljøriktige bygge - , bo -
og leveformer med fokus på miljø er en ønsket utvikling . Det faktum at
store deler a v arealet skal være felles tun med parseller for egen
matproduksjon gjør at vi vil støtte viderebehandling av tiltaket .
Kommunen har frarådet utbygging av eiendommen i sør, støttes.

Hønefoss

56 . Heen Sand. U tv idelse av masseutttak

Vi er sterkt imot en utvidelse.

60. Spenncom, Hensmoen utvidelse av næringsanlegg for produksjon av
jernbanesviller. Vi støtter den beskje dne utv idelse det nå er søkt om.
D ette er en utvidelse av et eksisterende næringsområde og har få
negative konsekvenser. Beslaglegger ikke jorbruksareal, kun skog av
middels og lav bonitet.

65 Masseuttak Eggemoen

Vi motsetter oss dette på grunn av natur og kulturverdier.

70 Kilemoen. Motsetter oss enhver søknad om videre utvidelser

72 Sentrumsformål Hønengata positivt

75 Boliger Ve, motsetter oss dette, jordvern

76. Boliger ved Veien skole. Motsetter oss dette pga jordvern , fulldyrket
jord i sammenheng med større jordbruksareal

77. Ki lemoen nord

Vi motsetter oss enhver søknad om videre utvidelse r fremover på det
sterkeste. ( Vi berømmer administrasjonens sterke innsats for å få
stanset uttak gnr/bnr 52/1 til tross for at Fylkesmannen i 2015 opphevet
Ringerike kommunes vedtak om midlertidig stans ) .

80. Boliger Tandberg. Motsetter oss dette. Dyrkbar jord,lang vei til
tjenestetilbud, sårbare arter.

82. Boliger Trygstadveien. Motsetter oss dette. Kulturminner, usentralt.
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94. Boliger Kindsåsveien. Settes som vilkår at jorden tilbak eføres
landbruket.

95. Vælerenveien Tyristrand. Motsetter oss dette, ikke i tråd med ønsket
utbygging av Tyristrand.

97. Boliger Ask Sentrum. Ikke i tråd med ønsket utbygging på Ask.
Settes uansett som vilkår at området med dyrket mark tas ut av planen.

Fo r øvrig slutter vi oss til følgende uttalelse i høringsutttalelse fra fra
fylkeskommunen av 23/8 :

” Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere m støtte opp
om skape et godt kundegrunnlag for Ringeriksbanen for sikre at
banen n omsider realiseres. Kommunen m derfor prioritere boligvekst
rundt stasjonen / Hønefoss sentrum. Fylkesutvalg et frar der følgelig at
det pnes opp for nye store boligomr der i Haugsbygd og Heradsbygda i
denne kommuneplanrevisjonen. Fylkesutvalget anbefaler at behov for
nye boligomr der i tettstedene kan vurderes etter at omr deplanen for
Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og
transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering
av kommuneplanen etter at omr deplanen er vedtatt for sikre en god
arealutvikling samlet sett for kommunen ”

Hønefoss 9 /9 2017

På vegne styret av Ringerike Venstre

ved Anita Ulvseth og Marianne Wethal
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Maria Rosenberg og Øyvind Hansen
Har ehaugveien 5
3514 Hønefoss
Gnr/bnr 131/32
e - postadresse: rosenberg.maria1@gmail.com

Ringerike k ommune Haug, 23.8.2017
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

I NN SPI LL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vi viser til høringen av kommuneplanens arealdel og ønsker å komme med innspill når det gjelder
foreslått regulering av vår eiendom g nr/bnr 131/32 i Haugsbygd og foreslått boligfelt i
Harehaugveien/Bølgenveien 131/1 .

Innspill til regulering av vår tomt 131/32

Vår tomt 131/32 er i dag regulert til LNF - formål. Det driv es ikke jordbruk på eiendommen vår, og det
har ikke vært jordbruksaktivitet på flere tiår. I forsla g et til kommuneplanens arealdel er deler av
eiendom men foreslått omregulert til boligformål .
Vi mener at hele vår eiendom bør om reguleres til boligformål og vil spille inn dette i hø ringen.

Utklipp fra kommuneplanens arealdel for Haug som nå er på høring . Området med blå ring er den
delen av vår eiendom som ikke for eslås omregulert, og som vi mener bør omreguleres til boligformål.
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Vi mener at man må se hele området som er avgrenset a v Harehaugveien - Bølgenveien som en
helhet . Dersom 131/1 b lir omregulert til boligformål, slik vi oppfatter at ligger i forslaget som er til
høring, vil vår eiendom bli liggende som en enslig LNF - øy innenfor det som er et boligområde naturlig
avgrenset av Harehaugveien - Bølgenveien. Vi mener det er uhensiktsmessig at deler av vår tomt blir
liggende som LNF mellom disse arealene.

Det er også viktig for oss at ikke den per nå ubebodd e delen av vår eiendom bygges inne, slik at det
ikke senere kan skilles ut tomter der. Dette gjelder for eksempel ved planlegging av vei og
vann/kloakk i et eventuelt bo ligfelt på tomt 131/1.

Vi kan heller ikke se at det er særlig annerledes naturmangfold eller andre særlige kvaliteter på vår
eiendom , sammenlignet med naboeiendommen. D ermed mener vi det ikke er grunner som skulle
tale i mot en omregulering ti l boligformål også av vår tomt, når det gjøres med naboeiendommen.

Dersom forslaget om boligfelt på eiendom 131 /1 ikke blir vedtatt , ber vi likevel om at hele vår
eiendom blir omregulert til boligformål fordi det vil stadfeste dagens bruk.

In nspill knyttet til forslag B27, boligfelt Harehaugveien/Bølgenveien, Haugsbygd

Dersom det skal etableres et stort boligfelt som vil medføre økt trafikk på Harehaugveien, ber vi om
at det vurderes trafikksikk erhetstiltak som g ang/sykkelvei på Harehaugveien. Denne veien er allerede
trafikkert og det holdes høy hastighet. Det er vanskelig sikt i flere svinger, samt ofte veldig glatt
vinterstid. Dette fører til farlige situasjoner for oss som må bruke Harehaugveien for å komme inn på
øvrig gangveinettverk i bygda.

F or å ta vare på områdets kvaliteter og estetikk, mener vi det er viktig at et eventuelt boligfelt
tilpasses terrenget så mye som m ulig. Terrenget gjør at bebyggelsen vil bli synlig både på nært hold,
og på avstand.

Vennlig hilsen

Maria Rosenberg og Øyvind Hansen
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Fra: Siri Rua [siri3rua@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 07.09.2017 I 1 :3 1 :03

Emne: Fwd: Merknad til Kommuneplanen - Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Rua
Vedlegg:

Videresendt e-post
Fra: Siri Rua <giti3tua@gq4i1.çgm>
Dato: 7. september 2017 kl. 11:23
Emne: Merknad til Kommuneplanen - Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Rua
Til: postmottak@rinserike.kommune.no

Jeg glemte å skrive avsender i forrige mail, følger i denne.....

Att: Grethe Tollefsen Dokid:
17073751
(14t995-2O8)

Hei Grethe,

lgjen takk for hyggelig møte og veiledning, du har vært til stor hjelp

Mêrknâd l¡l Kommuneplanen
Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Ruâ

Angående vår søknad om mulig utbygging for boligformål i skogteigen som grenser mot
Almemoen, har vi følgende innspill til kommunens areadel slik det fremstår på plankartet
av Jun¡ 2107.

Vi ønsker å avgrense området ganske betydelig med hensyn til det som fremgår skravert
gult på plankartet, til å gjelde en del av skogen som vender mot Riksvegen, langs
gangveien opp mot Almemoen.

Terrenget i skogteigen er forholdsvis bratt, så det er naturlig å tenke seg
terrasse-/rekkehus, men vi vurderer også andre løsninger. Vi er klar over at
grunnforholdene kan by på utfordringer med hensyn til kvikkleire og vi er forberedt på at
grunnundersØkelser må gjøres, hvis ikke dette ble gjennomføri iforbindelse med
utbyggingen av Almemoen boligfelt. Boligfeltet står på kvikkleiregrunn og med hensyn til
rasfare er det en fordel å beholde noe vegetasjon i skråninger rundt feltet, noe som igjen
gjør det naturlig å avgrense området mot hva som er skissert på plankartet.

Rua Gård ligger forholdsvis avskjermet, med lite innsyn. Bebyggelsen består av to
<funkishus> med store vinduer, flere fra gulv til tak. Man blir godt vant når man bor for
seg selv, og man setter ditto pris på privatlivet. Innsyn er kanskje den største årsaken til
at vi ikke ønsker utbygging i hele skogteigen. Beboere i skråningen på oversiden av
gården ville få en fantastisk utsikt opp mot Haugsbygd, Ringkollen, Asa og Olumslinna -
og ned på Rua Gård. I tillegg er det ganske hyggelig å være selvforsynt med ved.

Nøyaktig avgrensing vil skje i forbindelse med detaljering av eventuell utbygging. Vi ser
det derfor ikke hensiktsmessig à gjøre endringer på dagens plankart, men gjør

oppmerksom på at hele området ikke ønskes utnyttet til boligformå1.

Vennlig hilsen Siri Rua

ftle:lllC:Nsers/malsob592TlAppData/LocallTempl_l<2_17073751_I23.html 08.09.20t7



MOTT ATT z5 ÀUÛ,2017

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret,

Postboks 123, Sentrum

3502 Hønefoss

Thomas og Veslemøy Røseth Hansen

Vikheimsveien 2

351 2 HøNEFOSS
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MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLAN HøNEFOSS FRA GRUNNEI ERE _ ANMODES BEHANDTET SOM

UNTATT FRA OFFENTLIGHET PGA PERSONOPPLYSNINGER I SAKENS ANLEDNI NG.

Vi tillater oss som grunneiere av eiendom men 27 /t1 i Äsa å komme med innspill til foreslått
kommunedelplan Hønefoss for eiendommen vår.

Vi er
positive til kommunens forslag til utvikling i Äsa i sin helhet og merker oss at man i kommuneplanen
beskriver en videre utvikling for bygda. Vi berømmer også kommunen for å ha involvert innbyggerne

i en utviklingsplan med felles forståelse i et geografisk område.

BYA

Eiendomme n 27 /11, er inntegnet i planforsiag :;om boli¡jeientlorn innenfor området "Åsagata". Totalt

areal er ca 5.500 m2 der plankartet viser at ca. 1.13 av dette er foreslått omregulert til boligformå|.

Det er samtidig beskrevet i forslaget at eiendommer i Åsa skal ha en utnyttelsegrad på maks L0 %. I

innspill fra Åsa vel og arbeidsgrurppen Ãsa mot 2030 til ny kommunedelplan ble det spesifikt

beskrevet at områdene Åsagata og Äsatorget skulle ha en høyere utnyttelsegrad. Det er også å

bemerke at dagens eiendommer i det angitte utviklingsområde allerede i stor grad består i tett
bebyggelse med langt høyere utnyttelsegrad. Ä regulere et område "ned" til lavere utnyttelsegrad

enn eksisterende bebyggelse må bero på en misforståelse i forhold til planinspillet fra Åsa vel der

man beskrev slik regulering av BYA for arealer som ikke lå sentralt plassert i Åsa. Vi anmoder derfor
om at utnyttelsegrad økes til standard slik den er andre tilsvarende steder i kommunen (25%1.

Eiendommen 27/L3, bes i denne sammenheng gis en høyere utnyttelsesgrad, alternativt bes

kommunen om å fjerne bestemmelsen om at eienclornmer iÅsa skal ha egen særbestemmelse for
lavere BYA enn ellers i denne kommunedelplanen.

SEKSJONERING

Det er også beskrevet i planen at det ikke gis anledning til flere seksjoner/ bi-leiligheter på

eiendommer (bl.a. iÅsalsamt noen andre bestemmelser mht bla. etasjer og annen utforming av

bygninger.



REGULERING

I kartgrunnlaget som er noe vanskelig å lese i detalj ser det ut til at kommunen har tegnet inn

regulering på eiendommen vår kun frem til stiplet linje for det vi regner med er en teoretisk
flomsone. Hva angår 200-års flomnivå vil eiendommen tilpasses slik beskrevet i kommunedelplanen
der dette trengs i noen grad.

lnne på vår eiendom 27 /tt er det plassert et kommunalt teknísk anlegg med kulvert og tilh6rende
røranlegg for avløp fra kommunens pumpestasjon. Anlegget er anlagt av kommunen men ikke

inntegnet i kart. Vi må derved anse hele vår eiendom fullt utnyttbar i forhold til utbygging, det er

ingen nåværende eller fremtidig problemstillinger i forhold til verken natur eller ferdsel. Hele

eiendommen er fullt ut opparbeídet og i bruk som boligeiendom med flere bygninger og opparbeidet
hage. Det er også boligbebyggelse på naboeiendommer i hele eiendommens akse, noe som gjør det
naturlig å regulere også hele denne eiendommen utbygget etter samme, naturlige linje

Det bemerkes også at det også er utelatt inntegnet et eksisterende bygg på vår eiendom i det
nåværende kartgrunnlaget.

Vianmoder på dette grunnlag Ringerike kommune å regulere den angitte eiendom 27/1,Lslik iny
kommunedelplan:

L. Hele eiendommens areal reguleres til boligformå1.

2. Det gis økt BYA for eiendommen,25 Yo.

3. Seksjonering/ leilighet til bolig tillates på denne eiendommen (dette kan dispenseres i

byggesak).

4. Kommunen bes om å registrere og tegne inn kommunens tekniske anlegg og alle

eiendom me ns bygni nger.

5. Dersom ínnspill ikke oppfyller eventuelle krav til innspill ber vi kommunen kontakte oss om
dette.

Vennlig hilsen

VeslemØy og Thomas Røseth Hansen

Vikheimsveien 2

3s12 HøNEFOSS

Tlf: 456 78 t76

Epost: tottoTO@ hotmail.no
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Ringerike kommune 2 4. august 2017
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

HØRING SUTTAL ELSE TIL KOMMUNEPLANENES AREALDEL -
KNESTANGÅSEN BOLIGTOMTER AS

1. Innledning
Vi viser til offentlig høring av forslag til ny arealdel til kommuneplanen med frist satt til 25. august 2017
og avgir her vårt innspill.

K ommunes ambisjoner nedfelt i kommuneplanens sam funnsdel er bra, men foreslåtte arealdel
utelukker forslag som hadde egnet seg til å nå målene . Skal k ommunen klare å tiltrekke seg
høykompetent arbeidskraft med påfølgende positive virkninger for næringsutviklingen , må den legge til
rette for attraktive eneboligtomter i et omfang som betyr noe.

Høykompetent arbeidskraft vil ikke flytte til Hønefoss og Ringerike for å bo i leiligheter og rekkehus , men
for å bo bedre enn de gjør i dag og da i eneboliger på attraktive tomter .

Knes tangåsen boligtomter er det beste enebolig prosjektet som kan tiltrekke seg høykompetent
arbeidskraft og det eneste av en størrelse som betyr noe, og må derfor tas inn igjen i arealdelen.

2. Kommuneplanens sa mfunnsdel
Kommunen har nedfelt følgende klare ambisj oner:

Betydelig ø kning i befolkning

Økt verdiskapning og kompetanse

Attraktiv bosted

Ambisjonen er klarligvis påvirket av at det skal komme en ny Ringeriksbane. Målet er en vitalisering og
vekst i Ringeriks regionen.

Ringerike kommune har siden 2008 mistet om lag 800 private arbeidsplasser. For å snu denne trenden
er det avgjørende for kommunen at den kan trekke til seg høykompetent arbeidskraft som danner basis
for ny og økt næringsutvikling.
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3. Politikernes ønske - fo rmannskapsmøte 19 . januar 2016
P olitikerne trakk eksplisitt frem under Formannskapsmøte 19. januar 2016 i anledning av inntagelse av
Knestangåsen boligtomter i finsilingen av forslag til innlemmelse i ny arealplan følgende:

Kommunen trenger høyko m petent a rbeidskraft
Kommunen trenger og må tilby "høystandard tomter" for å tiltrekke seg dette

Knestangåsen boligtomter er et prosjekt som skiller seg klart ut og tilbyr slike attraktive
"høystandardtomter"

Formannskapet vedtok så med klar overvekt (11 mot 2) stemmer at Knestangåsen boligtomter måtte inn
i finsilingen.

4. Areadelen ute på høring - ingen egnete eneboligprosjekter

4.1 Ingen andre forslag som er egnet
Knestangåsen boligtomter er foreslått ikke tatt inn, men i ngen av de p rosjekter eller forslag som er tatt
inn i forslag til ny arealdel, relater seg til eneboliger som omfatter noen større satsning på
"høystandardtomter". De øvrige enebolig prosjektene er for små og representerer kun mindre
utbygginger, og kan heller ikke med sin størrelse (antall enheter) forsvare noen større investeringer og
vil kun la seg realisere ved klatt - vis utbygging.

Heller ikke eksisterende arealdel innebærer no en satsning på høystandard eneboligtomter. Fokus på
leiligheter og rekkehus tiltrekker ik ke høykompetente arbeidskraft fra Oslo og andre områder, og
Ringerike når ikke opp i konkurransen med andre vekstområder på Østlandet .

4.2 Kommunen må tilrettelegge - vi vil gjennomføre
Erfaring fra andre områder slik som Drammen og Lillestrøm er en aktiv tilrettelegging fra kommunen på
plannivå av riktige typer prosjekter , men at initiativ og gjennomføring av investeringer gjøres av
bedrifter og personer.

For oss innebærer det at kommunen må legge inn riktige forslag i arealdelen som er egnet til å nå
kommunes mål, og så vil vi gjennomføre prosjektet og tiltrekke høykompetent arbeidskraft som ellers
ikke hadde flyttet til kommunen.

5. Hva Knestangåsen boligtomter tilbyr
Vi trekker fre m:

Svært godt beliggende, r omslige eneboligtomter som gir et pent og godt bomiljø

Fantastisk utsikt med lang solnedgang

Grensende til skog
Kort vei til Krokskogen; ski løyper , slalåm , bading, fiske

Ingen gjennomgangstrafikk

Rimelig nærhet til skole, butikk, lege og frisør (1,7 km)

Rimelig nærhet til buss (450 m)
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Tomtene vil med andre ord bli svært attraktive

Prosjektet er grundig utredet og modnet :

Forslagsstiller har i samarbeid med Norconsult utredet prosjektet
Vei, vann og kloakk er løst og bekostes av prosjektet

Forslaget ligger innen normer for nærhet til Haug gitt av Buskerud fylkeskommune (3km
diameter)
Se ellers vedlagt utredninger

I nitiativ - dersom det tas inn i arealdelen

Vi vil iverksette privat omreguleringsprosess

Vi vil utvikle og investere i infrastruktur
Vi har kompetanse og ressursene

Avslutning
Vi har la gt ed betydelig med innsats og ressurser i prosjektet. Vi er rede til å bringe det videre og har
som målsetning å ha klart attraktive tomter før Ringeriksbanen er ferdig for å utnytte oppmerksomhet
og momentet som kommer med den.

Omregulering og tilrettel egging klart for bygging vil antagelig ta et sted mellom fire til seks år. Dersom vi
ikke kommer med nå, går toget.

Med vennlig hilsen,

Peter Aall Simonsen

Vedlegg: Utredning av 14. februar 2017
Norconsults rapport av 14. februar 2017
Planbeskrivelse av 16. desember 2017
Artikkel Ringerikes Blad om Knestangåsen boligtomter av 20. juni 2017



Fra: Erik Skogmo [erik@mesterbygg - ringerike.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Guro Li [Guro. Li@ringerike.kommune.no]
Sendt: 23.08.2017 08:41:20
Emne: Areal - og byplankontoret - klage på vedtak
Vedlegg: 201708230826.pdf

Klage på grovsiling - sak 30 – Boligtomt, Harehaugveien, Haugsbygd

Tomt 130/51
Arealstørrelse ca. 1,8daa og er tilpasset en bolig.
Det er ikke 10daa for flere boliger som oppført i avslag. Jeg tror dere har forvekslet min søknad med nabo - tomt 131/63.

Lokalisering
Tomt utskilt og godkjent for boligbygging i 1965 (se vedlegg). Tomten ble godkjent for boligbygging samtidig med bebyggelse s om grenser til tomten.

Infrastruktur
Adkomst er gitt og en forutsetning for vedtak, se vedlagte utskrift fra møtebok Ringerike Bygningsråd.
Det er sammenhengende G/S til Hønefoss med tilkomst fra Harehaugveien ut på G/S langs Hadelandsveien.
Det er kort gangavstand til busstopp i Harehaugveien, med fast bussforbindelse til Hønefoss.
Det i dag kommunalt avløpsnett som er ført frem til 3043/1 ved avkjøring til Torpveien. Det er tatt et privat initiativ til å føre frem V/A til eksisterende
boliger i området. Min tomt 130/51 er en del av disse planene.

Landskap, natur og kulturmiljø
Det er ikke høy bonitet på tomten. Det er ingen sti eller bekk over tomten. Se vedlagte kopi fra Vedtak om godkjenning til boligformål, av tomt130/51 sak
443 fra Buskerud landbruksselskap, Drammen, 17.juni 1965.



På dette grunnlag ber jeg at tomten blir regulert som for nabobebyggelse, og godkjen t i ny kommuneplan for bygging av en enebolig som tidligere vedtatt i
1965.

Vedlegger:
Nr1 - 1side - Situasjonskart m/inntegnet eksisterende infrastruktur.
Nr.2 - 2sider - Utskrift av møtebok
Nr.3 - 4sider - Konsesjon
Nr.4 - 3sider - Målebrev fra 1966

Vennlig hilsen

Erik Skogmo

Mesterbygg Ringerike AS
Adresse: Tyrimyrveien 2, 3515 HØNEFOSS
Postadresse: PB 1146, 3503 HØNEFOSS
Telefon: 32 12 03 20
Mobil: 95 81 0 0 29
Telefaks:32 12 66 07
erik@mesterbygg - ringerike.no



Espen Sola & Tove Smerud
Hvalsbruveien 30
3525 HALLI NGBY
Ttf92425259
esoensola 5 B (ô email, com

Ringerike kommune
v/Areal og planavdelingen
post@rineerike.kommune.noæ

Hallingby, 23. august 2077.

Dokid:
1 7069991
(14lee5-181 )
lnnsigelse "innspill på utlagt arealplar

sAK - I N NSTGETSE/I N NSPI LL pÅ UTTAGT AREATPLAN FOR GNR 273, BNR 45 - SOM

GRAV- OG URNEIUND.

Vi viser til utlagt høringsforsìag hvor vår eiendom 273 /45 er lagt inn som grav- og

urnelund. Dette motsetter vi oss kraftig og vi vil vurdere å engasjere advokat hvis ikke
forslaget blir trukket tilbake og tilbakeført som LNF-område.

Grunnlag for vår innsigelse:
På slutten av 70-tallet ble det fraskilt et område fra gården vår på ca 4,5 da for utvidelse
av eksisterende kirkegård.

Ca2008/2009 var det planlagt kirkestue oppe ved Hval kirke. Dog ble dette endret og

kirkestuen ble planlagt oppsatt på fremtidig areal beregnet for grav- og urnelund. Vi

protesterte med grunnlag i at dette ville påvirke at vi trolig måtte avgi enda mer grunn

til kirkegård utover de 4,5 da som allerede var avgitt.

Vi og våre naboer Simarud ble da på befaring beroliget med at det ikke var behov for
noen utvidelse av kirkegården. Kirkeverge Kjetil Gjærde opplyste da at det var over 400

ledige gravplasser/urneplasser på Hval kirkegård, I tillegg så ble flere av gravplassene

omgjort til urneplass; dermed enda flere ledige plasser. Denne samtalen ble også hørt
av Elsa Lill Piltingsrud Strande; da menighetsrådet/byggekomiteen, nå sitter hun i

arealplan-utvalget.

Da vi fikk denne bekreftelsen, så stolte vi på at så ble tilfelle; ingen behov for utvidelse

Da så kirkestuen skulle utvides i 2014, så fikk vi den samme beskjeden. Vi var da også

bekymret i og med at forlengelsen av kirkestuen berørte areal for fremtidig urnelund.

Vi begynner derfor å mistenke at menighetsrådet/kirkevergen her har spilt på 2

strenger; sikret seg bygging av kirkestue og utvidelse av denne med beroligende
bekreftelse om at dette ikke berører et behov for utvidelse. For deretter når dette er
bygget, å legge inn i arealplanen at det er et behov for mer areal likevel'



Hva gjelder en eventuell muslimsk kirkegård, så skal det dog opplyses at jorda på bnr 45

i flere generasjoner er brukt til spredning av grisegjødsel ifb med dyrking av ulike
matprodukter på gården.

Hvordan vi ble oppmerksom på endring fra LN F-område til grav- og urnelund
Vi viser til vedlagte sØknad av t8. LL.201"6 v /Boligpartner og vedtak på denne sØknad i
Miljø- og arealplanutvalget den 16.01 .20L7 - sak03/L7. I forbindelse med denne

behandlingen, ble vi gjort oppmerksom på at 273 /45 var tiltenkt omregulert til grav- og

urnelund.

Hvis ikke denne sØknaden var blitt sendt inn, så hadde vi ikke blitt varslet om forlaget til
omreguleringen av 273/45 av Ringerike kommune i særskilt brev. Det kreves at man

aktivt iølger med på et generelt varsel for hele kommunen med en 9-dagers frist på

innspill (76.- 25.8.1 7). Dette er meget betenkelig fremgangsmåte og "overkjøring" av

privat eiendomsrett.

Vi forbeholder oss retten om å komme med flere innspill.

Mailkorrespondansen vdr befaring med kirkevergen, Piltingsrud Strande med flere kan

;hvis nødvendig; fremlegges.

Med hilsen

& Tove erud
Eiere av gnr 273,bnr 45

Kopi: Adv. Harald H, Brørby
Arnfinn Baksvær, leder hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Turid Smerud Bråten
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BOLI GER

Ringerike kommune
Byggesak

Besøksadresse;Osloveien 67, 351 1 Hønefoss

Telefon: 41475443

Konto n¡: 2280 35 31890

Org,nr: 997 864 41"1

E-post: henning,gulbrandsen@boligpartner.no

Dato; lB.ll.201 (t

Dcling av eiendom Gnr.273, bnr. 45 - I{valsbruveien

Detvises til innsendt sølçnacl om deling aveienclom clatert 03.10,2016, samt kommunens

tilbakemelcling av 3 1. I 0. 16.

Som tidligere beskrevet ligger eiendom gff.273, bnr. 45 i et uregulert områcle, definert.sotn

Landbruk, natur og fi'iluftsområcle (LNF).
Fradeling, som er innsendt 03.10.2016, krever dispensasjon fia komnruneplanens $ 2.1, tillatelsc
til cleling jf. Jordlovens $ 12 og omdisponering av landbruksarealer jf. Jordiovens $ 9,

I Ringerike kommunes samlìrnnsdei vedtatt 30.04,2015 er det angitt at Hørefbss by skal være

motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill mellom

byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal værc knytta til de prioriterte Iokalsarnfunna

for å styrl<e lokale tilbuct her. t tillegg til l{ønefoss er cle prioriterte lokalsamfunna

Haugsbygcl, Heradsbygdq Hatlingby, Nes i Ä.clal, Sokna og AsldTyristrancl.
Angjeldende område er avhengig av at dispensasjon innvilges i medhold av plan- og

bygningslovens $ 19-2.

I kommunens tilbakemelding av 3 1. 10. 1 6, etterlyses det begrunnelser for nt omsøkte

dispensasjon kan gis. Kommunens egen samfunnsdel nå kunne sies å iruleholde mange

nødvenclige og gode argumenter, men ânsvarlig søker øtrsker også å nev¡re områdets nærhet til
ulíke service denester.
Hallingby er et populært tettsted når det gielder tilflytting. Området har få boliger ti{ salgs, noe

som tyder på høy tilfreclshet hos innbyggeme. Nye boliger og tornter vil være et meget positivt

bidrag, for å fortsette den gode befolkningsveksten i lokalsamfunlet.

Sal<en ble sommeren/ høst 2016 ¡nuntlig korrespondert med Landbrukskontorct i Ringerike

kommune. Konespondansen ble oppfattet som meget positivt, med at Landbruksko¡rtoret støttet

ansvarlig søkers argumenter for fiadeling. Fradelingen gielder for en boligtomt nred et areal på I

daa,

Trfiirermester $andvold

Postadresse: Osloveicn07, 3516 Hønefoss

?Son dvol d
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I korresponclansen ble clet bl.a. nevnt områdets nærhet til slcole og service tjenester, samt
kommunetls satsning på Hallitrgby som et viktig livsl<raftig lokalsamfunn i kommunen.
Ansvallig søker er innforstått med at kommunens avclelinger ikke gjør saksbehandling over
telefon, nrtn reagerer på at konrmunens tilbakemelcling datert 31 .10. 16, strider sterkt mot de
signaler som tidligerc ble gitt.

Jordlovens $ I2 ourhandler delingsspørsmålet.
I love¡ls $ l2 angis bl.a. at cleling av eiendom som er nytta eller kan nyftes tìl jordbnrk eller
skogbruk må godkjennes av departementet.
Ved avgiørelse skal clet legges vekt på om delinga legger til rette for et tjenlig og variert
bruksstruktur i landbruket. Vr¡rderinga skal blanf annet ta hensyn til vern av arealressursene, om
delinga fører til en driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre tíl dlifts- eller miljørnessige
ulemper for landbruket i ornrådet.
Ansvarlig søker lcan ikke se at tleling som lrer er søkt vesentlig l<an føre til cfuifts- eller
rniljømessige ulemper. Det anførcs i saken at noe av eiendommens arealer tidlígere er
omdisponert til kirkegård, i forbinclelse med plassmangel.
Om man i fremtiden skulle ha behov for ytterligere utvidelser av kirkegården, vil ikke denne
omsøkte tomten være aktuell, siden den ligger på rnotsatt side av adlcomstveien til <hoved
eiendommen>

Ansvarlig søker vil videre nevne $ l2 fietde lecld, som åpner for sarntykke til deling selv om
hensynene taler for avslag. Palagrafbn tolkes som et virkemiddel i områcler hvor konrmunen ild<e
ønsker nedgang i folketallet som kan svekke aktivitet og utvikling eller der hensynet er å holcle
oppe den bosettingen en allerede har i et område.
I fradelingsaker som denne vil ansvarlig søker anføre at lokal skjønnsutøvelse vil står som et
viktig moment. Tjenlig og variert bruksstruktur, lokale forlrolcl, samt ny bosetting for
befollaringsvekst vil etter ansvarlig søkers mening rnåtte vektlegges i en slik sal<.

Saken vil også trenge godkjenning til omdisponering etter Jordlovens $ 9, jf. g 12 annet ledd.
Når det gjelder forbudet mot omdisponering i Jordlovens $ 9, finner ikke ansvarlig søker dette
som noe absolutt forbud,
Det fiamgår av .lordlovens sS I anneÏ ledd al <Departemenlet kan ì særlege høte gi dispensasjon
dersoru det elter ei samla wrrdering av tílhø¡a rtnn at jordbruksinteressene bør vikct.n

I denne sal<en mener ansvarlig søker å ha anført en reklie tilstrekkelige og særlige gode grunner
til atjordbruksinteressene bør kunne vike.
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at omsøkte dispensasjon vil være til ulempe for
landskaps-, natur- eller fril uftsverclier.
Dispensasjonen vurderes og ikke vesentlig tilsidesetter hestemmelsene det dispenseres fia, og
ansvatlig søker mener at fordelene må lcunne sies å være vesentlig støre enn nlempen.

f Scrndvold
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På vegne av hjemmelslraver ønskes saken behandlet i Hovedkomiteen for Miljø- og areal.

Med vennlig hilsen
Sandvold Boliger as

'þ*ñø-/-/Hennift Gulbrandsen
Tomteutvikler
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henning. gu I brandsen@bo I igpartner. no
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Saksprotokoll

Zzs/rs

Àrkivsaksnr .: 16/ 5245-7 Arkiv: GNR 273145
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Sak: 3/17

Saksprotokoll - Deling av eiendom Gnr/bnr 273/45 - Ilvalsbruveien

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

Fyll inn vedtaket isaken under demre linjenü

Hovedutvalget for miljø- og arealfolaltning viser til sølçnacl om deling av eiendom gmibnr 273/45

for boligformåI, til merknad fra nabo, til foreløpig svar dateft 31.10.2016, til innsendt

tilleggsclokumentasjon av ansvarlig sølcer dateft 22.11.2016, og til rådmannens saksfi'arnlegg;

1. Saken utsettes i påvente av en avklaring omlaing eiendommen og akfuell arealbrulc i revidert

kommuneplan,

Fyltirur vedtaket i saken over denne linjenô

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 16.01.2017:

Fyll inn behancllingen av saken uncler denne linjenú
Tor Bøhn fremmet forslag om rådmannens alternative forslag L
Arne Broberg û'enunet forslag om rådmanncns alternative forslag 2

Avstemming:

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge:
Alternativ 1 og alternativ 2ble stilt mot hverandre.

Tor Bøhns forslag til alternativ I falt med I stemme (FrP),

Rådmannens alternative forslag 2, fiemmet av Broberg (H) og rådmannens forslag til vedtak

ble stilt mot hverandre.
Alternativ 2 ble vedtatt mot I stemme (V).

Fyll inn behandlingen av saken overf







Postadresse Telefon: 22 07 30 00 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: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Wenche Bjertnes / 97073803 1 7/71 830 - 3 22.08.201 7

H ø r i n g o g o f f e n t l i g e t t e r s y n a v k o m m u n e p l a n e n s a r e a l d e l 2 0 1 7 - 2 0 3 0 ,

m e r k n a d f r a F y l k e s k o m m u n a l v e g m y n d i g h e t

Arealdelen til ny kommuneplan for Ringerike er sendt til høring. I brev til oss er

høringsfristen til kommunen satt til 1 7.08.201 7. På Kommunens hjemmeside er imidlertid

høringsfristen satt til 25.08.201 7. Vi velger å forhold e oss til fristen som er satt på

kommunens hjemmeside da det er henvist til denne for saksdokumenter i

oversendelsesbrevet. Denne merknaden er fra Fylkeskommunal vegmyndighet.

Høringsmerknad fra Statlig vegmyndighet sendes via Fylkesmannen i eget brev. Ned enfor

følger våre merknader:

Vi vil til offentlig ettersyn i tillegg bemerke at det er tatt ut store områder der arealbruk og

konsekvenser skal utredes i egne kommunedelplaner (områdeplaner?). Arealbruken i disse

områdene vil påvirke trafikkbilde utover s elve planområdet. En slik oppsplitting vil ikke

kunne gi tilstrekkelige opplysninger om den totale trafikkøkningen som følger av

kommuneplanforslaget. Vi henstiller derfor sterkt om at Ringerike kommune i

kommuneplanens konsekvensutredning tar med disse om rådene slik at konsekvensene for

fylkesvegnettet kan belyses i sin helhet innenfor kommunens grenser.

Likeledes gjør vi oppmerksom på at rekkefølgekrav om tiltak på riks - og fylkesvegnettet,

som er forutsetning for å realisere utbyggingsområdene avklart i egne

kommunedelplaner/områdereguleringsplaner, også må inngå i kommuneplanens

planbestemmelser og de trafikale konsekvensene fra disse områdene må inngå i

kommuneplanens KU.

Framtidige vegtraseer for riks - og/eller fylkesveger er opplyst tatt ut fra pla nkartet. Det vises

til at dette er lagt inn uten forutgående planprosess. Dette er feil. Framtidige vegtraseer som

er lagt inn i kommuneplanen har gjennomgått en planprosess i tråd med de krav til
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planprosesser for traseavklaringer som gjaldt på det tidspu nktet den nye vegtraseen var til

vurdering. Inntil ny trase er avklart bør derfor traseene fra de gjennomførte planprosessene

ligge inne i plankartet. Hensikten er å minske nedbygging av mulig areal for framføring av ny

veg. Vi henstiller derfor om at muli ge framtidige traseer som er tatt ut legges inn igjen i

planen.

Til høringsdokumentene er det lagt fram en konsekvensutredning, planbeskrivelse, plankart

for hele kommunen og soneplankart for tettstedene Sokna, Nakkerud/ Tyristrand/ Ask,

Hallingby, Nes og b yen Hønefoss med omland (Haug, Heradsbygda, Hen, Hensmoen,

Eggemoen etc.). I KU er de ulike arealinnspillene omtalt og nummerert, men det framgår ikke

her tydelig hva som er silt bort og hva som er videreført inn i planforslaget. Vi antar ROS -

analysen er i ntegrert i KU? Det framgår ikke hvilke kriterier trafikale konsekvenser er vurdert

etter og hvordan man har kommet fram til en gul eller grønn konklusjon, hverken i

oversendt saksmateriale eller det som ligger ute på hjemmesiden til Ringerike kommune. I

Pl anbeskrivelsen er det gitt en kort omtale av de innspillene som er tatt inn i planforslaget.

Vi har zoomet inn på plankartet og på soneplanene som ligger på nettet uten å finne

samsvar mellom nummerering i KU/planbeskrivelse og den betegnelse som er gitt m ed

uleselig liten skrift på plankartet.

Vi oppfatter at det hverken i planbeskrivelsen eller i KU i tilstrekkelig grad er vurdert

konsekvensene for vårt fagområde. Det foreligger ikke dokumentasjon på de vurderingene

som er gjort. Det er ikke vist prinsi piell t ilknytningspunkt som kan utvikl es til å være i

samsvar med vegnormalene. Bruk av eksisterende adkomster og eventuell mulighet til å

utvikle disse slik at de får en utforming i tråd med vegnormalene er heller ikke dokumentert

og vist. Trase for adkom stveg til riks - eller fylkesveg for de nye områdene er ikke vist.

Adkomstveier er en forutsetning for at utbyggingsområdet kan realiseres og konsekvenser

for eventuelle berørte naboer som får ny veg over sin eiendom er ikke vist i planen. Mulighet

for koll ektivbetjening er ikke vurdert. Det er opplyst ønske om enkelte gangveger, men det

virker ikke være gjort en vurdering i kommuneplanen om det er en forutsetning at

gangveger må bygges ut i tilknytning til realisering av et byggeområde, dette er overlatt ti l

seinere planstadie. Det er gjort forutsetning om at det eksisterer et system det kan bygges

videre på uten at det er vist til hvilke eksisterende gs - system som skal ligge til grunn. Det er

ikke vurdert samlet eller enkeltvis økning i trafikkmengde som fø lger av nye byggeområder.

Ei heller er det vurdert om det kan være behov for tiltak innenfor influensområdet på vårt

vegnett som berøres av ny arealutvikling.
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Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5 - 4 og § 1 1 - 1 6 finner vi med dette som berørt

fylkeskommunal vegmyndighet å måtte fremme innsigelser mot planforslaget. Planforslaget

oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning, jfr. §7 i forskrift om konsekvensutredning for

planer etter PBL. Vi viser i denne sammenheng også til T - 1 493 veileder

kons ekvensutredninger kommuneplanens arealdel, pkt. 3, 4 og 5 med underpunkter. Da vi

har innsigelse må vi forutsette ny uttale før kommunal egengodkjenning. Om Ringerike

kommune ønsker møte om vår uttale er vi positive til det.

Vegavdeling Buskerud

Med hi lsen

Rolf - Helge Grønås

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN









Ringerike kommunne                                                                                                                                   

Areal- og byplankontoret 

I forbindelse med Kommuneplanens arealdel, høringsutkast mars 2017, vil vi minne om 

Krakstadmarka arealdel (vedtatt 28.06.2016 ),  

Vi  har følgende innspill. 

1. Vegforbindelse til Vesternbakken fra Krakstadmarka og bruforbindelse i retning 

Flerbrukshallen, vil være av stor betydning for videre utvikling av Hønefoss.                    

2. Vi vil henvise til mail fra Hanne og Kjell Baug 23. aug. 2017  vedrørende innspill til 

arealplanen for Krakstadmarka som vi sier oss enig i,  der også vi mener at B_F8 under 96/1 

tilhørende Per Strande bør inn igjen som boligformål i den videre behandling av 

Kommmuneplanens arealdel som nå er til høring.  

3. I kommuneplanens arealdel refereres det til kommunedelplanen for Krakstadmarka med 

eget kart og bestemmelser. I denne kommunedelplanen finner vi  Støalandet Sør.      

Støalandet Sør nr 605_341 er en egen reguleringsplan, godkjent 28.04.2011. På 

Kommunedelplan, Krakstadmarka (etter 2. gangs behandling 28.06.2016) er denne godkjente 

reguleringsplanen lagt inn som en del av "Krakstadmarka".  Videre var det lagt inn en 

byggegrense 50 m fra vannkant.                                                                                                                                                  

I Kommuneplanens arealdel (25.06.2017) pkt  8 - Forslag til planbeskrivelse (s 17, 18) er det 

en liste som viser hvilke reguleringsplaner  som fortsatt skal gjelde. Her finner en 605_341 

Støalandet Sør, "Detaljregulering", "Endelig vedtatt  arealplan". En ber derfor om at denne   

50 m grensen som går gjennom 4 regulerte tomter tas ut av kartgrunnlaget for Krakstadmarka. 

To av tomtene er allerede bebygd. 

 

MVH Per Strande                  Øystein Frøyshov                     24.08.2017                              

Gnr/bnr 96/1                          Gnr/bnr 97/12,63 

 



Fra: Per Strande [per.strande1@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: froyshov@online.no [froyshov@online.no]; esepenper@gmail.com 

[esepenper@gmail.com] 

Sendt: 24.08.2017 18:52:42 

Emne: Kommentar til kommuneplans arealdel er vedlagt Per Strande 

Vedlegg:  

Det vises til kommunens nettsider hvor kommuneplanens arealdel er lagt ut til høring etter første gangs 
behandling med svarfrist 25.8.2017. 

  

Undertegnede er berørt av planen ved at deler av min eiendom Gnr/bnr 96/1 ligger i Kragstadmarka, vedtatt 
i kommuneplan 28.6.2016. 

 

Område B_F8 var det knyttet innsigelse til. Kommunaldepartementet har på nåværende tidspunkt ikke 
godkjent at feltet B_F8 omdisponeres til boligformål. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å 
vurdere feltet B_F8 (og B_F12 som heller ikke ble godkjent) i forbindelse med kommunens pågående 
arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet viser til at ved denne revisjonen kan 
arealene B_F8 og B_F12 vurderes ut fra et helhetlig behov for nye utbyggingsområder i Hønefoss. 

  

Kommunestyret har ved første gangs behandling lagt nevnte områder inn i ny arealdel i tråd med 
kommunens ønske for kommunedelplanen for Krakstadmarka, et forslag som støttes fra undertegnede. 

  

Utbygging av Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for veksten i Hønefoss og utvikle byen på 
begge sider av Storelva. Krakstadmarka er viktig for å kunne utvikle sentrumsnære boområder med 
miljøvennlige transportløsninger som kommuneplanen forutsetter. 

 

I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det gjort en rekke analyser som viser at 
områdene B_F8 og B_F12 er avgjørende for å skaffe en tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av 
Krakstadmarkas nordlige planområde sett i lys av de infrastrukturinvesteringene som vil følge. Uten disse 
områdene inne i planene vil muligheten for å realisere de 250 -300 boenhetene som ligger i Krakstamarka 
nord bli sterkt svekket. Å ta med B_F8 og B_F12 vil dermed være i samsvar med Kommunaldepartementets 
føringer om å se disse områdene i sammenheng med revisjon av kommunedelplanens arealdel. 

  

Området B_F8 utgjør i overkant av 6 mål dyrka mark. Jeg ønsker å peke på at i 1999 ble hele området fra 
Vesternbakken til Tandberg avsatt til fremtidig boligformål, samlet ca 900 mål. Det er dette området som i 
planarbeidet er omtalt som Krakstadmarka. Denne omklassifiseringen var i tråd med gjeldende JAV. 
(JAVen klassifiserer området til C som er definert som område med mindre sterke landbruksinteresser). Av 
disse 900 målene ble områdene fra Støavangen til Vesternbakken, ca 180 mål, tatt ut av opprinnelig plan 
og er tilbakeført fra boligformål til LNRF. Dette skjedde ved førstegangsbehandling av kommunedelplanen i 
2012 etter anbefaling fra styringsgruppen for kommunedelplanen for Krakstadmarka. Av disse tilbakeførte 
områdene er ca 35 mål dyrket mark. Dette innebærer at å omdisponere B_F8 og B_F12 til boligformål ikke 
gir nedbygging av dyrket mark i forhold til når planarbeidet startet i 1999 og den JAV som gjaldt både da og 
gjelder nå. 

  



Avslutningsvis ønsker jeg å påpeke at B_F8 vil ligge nært opptil nødvendig infrastruktur som vei, vann avløp 
osv. Nærheten vil innebære at B_F8 vil kunne bidra positivt i fordeling av kostnader til infrastruktur. Hvis 
ikke B_F8 blir tatt med i kommunedelplan vil dette området ligge som en enklave inn i vedtatte boområde. 
Dette ansees som ugunstig fra et driftsperspektiv. Jeg mener B_F8 må inn igjen som boligformål i den 
videre behandlingen av kommuneplanenes arealdel som nå er til høring. 

 

Jeg imøteser den videre behandling av saken. 

  

Med vennlig hilsen 

Per Strande 

Gnr/brn 96/1 

Tlf 90822632 



Fra: Jorunn Strømsodd [jorunnstr1@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Kristin Bjerkestrand Eid [krbjerke@hotmail.com]; Roy Pedersen 

[roy.pedersen4@gmail.com]; frodeandresen@outlook.com [frodeandresen@outlook.com]; 

Tor Eid [tor.eid@outlook.com]; hanne.witso@ffo.no [hanne.witso@ffo.no]; Jorunn 

Strømsodd [jorunnstr1@hotmail.com]; holm@nordlamell.com [holm@nordlamell.com]; 

dag.olav.teigland@gabler.no [dag.olav.teigland@gabler.no] 

Sendt: 24.08.2017 14:47:08 

Emne: Merknad til kommuneplan og vedr. Klekken Gartneri 

Vedlegg:  

 

 
                                                                                                                                  Jorunn og Kåre 
Strømsodd 
                                                                                                                                  Nedre Klekkenvei 3 
                                                                                                                                  3514 HØNEFOSS 
Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 
postboks 123, sentrum 
3502 Hønefoss 
                                                                                                                                                                Kle
kken 24.august 2017 
 
Vi bor i Nedre Klekkenveien, som inntil nå har vært en fredelig og rolig privatvei med 16 
oppsittere. 
Siste året har utbyggingen av Klekkenhagen startet opp med planlegging om 34 
nye boenheter. Vår bolig får blant annet en tre etasjes boligblokk rett utenfor gjerdet vårt på 
en side. Dette er en helt annen byggestil og virker litt storslagent inn i vårt boligmiljø. i På 
den andre siden skal det bygges ballbane så å si inntil tomta vår. På den tredje siden har et 
bolighus fått bruksendring til asylmottak.  
 
Kommunen planlegger utbygging av Nedre Klekkenhagen (ved Heggestubben) med 12 
boenheter.  
Eksisterende vei er smal og vedlikeholdes av oss som bor her.  
Her kreves utbedring og oppgradering for å kunne ta i mot anleggstrafikk og nye innflyttere. 
Veien vil få økt biltrafikk med støy og eksos rett utenfor husveggen vår. 
Nedre Klekkenveien er allerede hardt belastet etter anleggstrafikken i Klekkenhagen. 
Eiendommen vår er “omringet” på alle kanter! Det er ikke slik vi ønsker å bo! 
Vi føler også at det vil skje en forringelse av eiendommen vår. 
 
Så blir vi kjent med at kommunen i tillegg planlegger et nytt boligfelt på Klekken Gartneri. 
Hva skjer med bygda vår? Haugsbygd har vært kjent som ei god jordbruksbygd, 
skog, bygdeveier og stier til rekreasjon for alle.  
Hvorfor skal det brukes jordbruksarealer til boligformål når man skal verne om åker og eng? 
I Buskerud Fylkeskommune fra 2015  foreligger et vedtak om dette! 
Både Klekkenhagen, Nedre Klekkenhagen og Klekken Gartneri er dyrkamark. 



Vi mener at så lenge det finnes tilgang på tomter som egner seg til boligbygging, bør man 
skjerme jordbruksområdene. Vi er gjort kjent med at Ringerike kommune fortsatt har store 
områder som skulle kunne disponeres til boligformål. 
  
Distriktet vårt er under stor endring med tanke på togbane, ny vei og boligutbygging både i 
og utenfor sentrum. 
Vårt ønske er at bygda fortsatt får leve! 
Sett en stopper for “rasering” av dyrkamark! 
Dette er så viktig å tenke igjennom før ev. vedtak gjøres!  
 
Med hilsen   Kåre og Jorunn Strømsodd 
                       Bjarne Berger (nabo på Kjellstad) 
  
 
 
  
  
 



HØRIN GSUTKAST M ARS 2017

KOM M UN EPLAN RIN GE RIKE

J eg minner om at det er et igangværende, lovlig grustak på min eiendom , gnr 52
bnr 1. Grustaket ligger innenfor det som er betegnet som «Sikringssone –
Område for grunnvannsforsyning H120 » i forslag til bestemmelser.

Forholdet mellom grunnvann og grusuttak på min eiendom er regulert gjennom
en særskilt , bindende avtale av 15. mars 1985 mellom kommunen og grunneier.
Avtalen er under tegnet av ordfører og godkjent av kommunestyret.

Avtalen omfatter et set t med klausuleringsbestemmelser som i form og innhold
kan sidestilles med en reguleringsplan. Klausuleringsbestemmelsene har vært
på høring i offentlige etater, de er kartfestet og soneinndelt, og de har konkrete
bestemmelser knyttet til de ulike sonene.

Disse bestemmelsene gir tillatelse til grusuttak på hele min eiendom i det
klausulbelagte området, så lenge dette skjer i samsvar med krav i
bestemmelsene, som f.eks. tillatt kotehøyde og bestemmelser om lagring av
drivstoff. Bestemmelsene setter ingen gr enser for maksimalt utt aksvolum, og
har ingen begrensning når det gjelder tid og varighet.

Sett på denne bakgrunn vil det være korrekt å markere min eiendom som
område for masseuttak. Jeg be r derfor om at den del av klausuleringsområdet
som berører min eiendom, også markeres som «Område for råstoffutvinning» på
kommuneplankartet.

Støa, 12. august 2017

Hans A. Støen



Dag Olav Teigland
Nedre Klekken vei 21

3514 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret,
postboks 123, sentrum,
3502 Hønefoss

Sendt via e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Klekken, 24. august 2017

Merknader til kommuneplanens arealdel – Klekken Gartneri.

Jeg viser til forslaget til revidert kommuneplan som er ute på høring med høringsfrist 25. august 2017.

Vi ble nylig klar over at eier av Klekken gartneri har søkt om å få etablere eneboligtomter på gartneriet, og
at kommunen så langt ser ut til å være positiv til prosjektet.

Det skal også være inngått en form for avtale om salg av gartneritomten til en utbygger.

Med den allerede iverksatte utbygging av Klekkenhagen og foreslåtte og godkjente utbygging i Nedre
Klekkenhagen, vil vårt nærområde i løpet av nær fremtid få 47 nye boenheter. Vi ser med stor
bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for utbyggerne.

Med plan om ytterligere utbygging av Klekken gartneri til boligformål, vil dette lille området gå fra et
godt, rolig eneboligstrøk i landlige omgivelser til et tettsted med alt for mange boenheter av en type som
ikke passer inn i det etablerte villaområdet.

Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et rolig og godt boligstrøk og mener det blir en forringelse av
våre eiendommer – spesielt dersom utnyttelsesgraden økes slik kommunen tilsynelatende ønsker.

Området er et godt landbruksareal og det er i dag gartneridrift på eiendommen, dog ikke av samme
omfang som på 1970/80-tallet. Det er med bekymring jeg ser at det har blitt enklere å bygge på dyrket
mark – og med en utnyttelsesgrad som langt overgår det som ville passe inn i eksisterende bebyggelse.
(Nedre Klekkenhagen er dyrket mark).

Dette er med på å ødelegge det flotte kulturlandskap vi har rundt oss.

Når det gjelder veien, Nedre Klekken vei, er denne bekostet og vedlikeholdt av oss som bor her i dag.
Fremtidig vei vil bli mye mer belastet, med den allerede vedtatte utbygging. Her har vi ikke fått høre noe
fra utbygger eller kommunen.

Som nabo og beboer i området siden 1960- tallet, henstiller vi kommunen til å hensynta eksisterende
beboere/miljø, og ikke godkjenne bebyggelse som vil føre til en vesentlig fortetting på svært kort tid.



Jeg vil også påpeke at eier av Klekken Gartneri har søkt kommunen om å omregulere tomten for å bygge
EN EBOLI GE R.

Jeg blir derfor sterkt bekymret over å ha fått gjengitt uttalelser som kommunens ansatte kom med under
åpen dag den 17.08 hvor det synes som om de støtter utbygger i en vesentlig høyere utnyttelsesgrad enn
det opprinnelig selger har ønsket. Jeg vil anse at dette er et brudd på kommunens plikt til først og fremst
å ivareta innbyggerne og ikke utbyggerne.

Det er for øvrig ikke lenge siden Fylkesmannen fikk medhold i at utbyggere i Ringerike ikke fikk
omdisponere dyrket mark til boligområde. Jeg kopierer derfor inn Fylkesmannen i Buskerud for å varsle
om at Ringerike Kommune igjen forsøker å bryte den nasjonale jordverntrategien.

Jeg krever at kommunen tar hensyn til eksisterende beboere/miljø, og ikke godkjenner bebyggelse som
vil føre til en vesentlig fortetting.

Med vennlig hilsen

Dag Olav Teigland (s)

Kopi:

Fylkesmannen i Buskerud (fmbupost@fylkesmannen.no)



Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
Tlf: +47 40 10 10 90 - www.tronrudeiendom.no

Ringerike kommune
Att: Miljø- og Arealforvaltning
Postboks 123, Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 22. august 2017

Innspill til høring av kommuneplan - innspill 76

Vi viser til innspill innsendt 12.10.2012 angående del av eiendommen gnr. 49, bnr. 1 og
uttalelse fra Ringerike kommune datert 11.11.2010.

Det var svært overraskende at området likevel ikke er foreslått omdisponert til bolig ved
rullering av kommuneplanen. Slik grunneier har oppfattet tidligere korrespondanse har
kommunen klart signalisert at området vil bli frigitt til bolig, men at omdisponeringen måtte
avvente rullering av kommuneplanen.
Rullering av kommuneplanen var forutsatt gjennomført innen kort tid etter at innspillet ble
innsendt og grunneier har derfor tålmodig avventet formell behandling.
Rullering av kommuneplanen er i ettertid stadig blitt utsatt og grunneiers tålmodighet har
medført at endret arealbruk ikke lenger anbefales (til tross for tidligere uttalelser).

For grunneier oppleves dette som svært uheldig da han etter å ha avfunnet seg med
kommunens svært sene saksbehandling nå opplever at tidligere lovnader ikke følges opp.

I kommunens svarbrev (10/36-65, datert 11.11.2010) er det stadfestet at området ligger i
LNF-område i kommuneplan som et C-område i JAV for Ringerike. Det opplyses at
Landbruksmyndighetene har signalisert at arealet kan frigis til annet enn landbruk, og det
bekreftes at Fylkesmannen langt på vei har forp liktet seg til å ikke komme med innsigelser.

Etter møter mellom kommunen, grunneier og Tronrud Eiendom ble innspill oversendt i
oktober 2012 for omdisponering av arealet i fm rullering av kommuneplanen.

Arealet som søkes omdisponert er ca 14,5 mål og ligger inneklemt mellom boliger syd for
Veien skole:

Jordsmonnet består av tung leirjord i øvre del og langs kanten mot tomtefeltet
Veienkollen. Langs veien opp til Veien skole er det sandjord som er tørkesvak med
lett sandholdig leire mellom disse.
Jordforholdene gjør «stykket» avhengig av vanning, noe som er vanskelig på grunn
av inneklemt plassering mot boligområde.
Arrondering av området gjør det vanskelig å kjøre med store maskiner da det blir
«dobbeltkjøring» som gir «finkjørt jord» på tung leire. Det dannes en skorpe og hardt
lag på overflaten under spiring.

Ut fra opplysning fra Grethe Tollefsen har nå området fått oppdatert status til A-område i JAV
for Ringerike. Grunneier er ukjent med begrunnelsen for denne endringen og kan ikke se fra



Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
Tlf: +47 40 10 10 90 - www.tronrudeiendom.no

sak 15/1067 hva som danner grunnlaget for endret status for dette området med de
vanskelige forhold for dyrkning som beskrevet

For grunneier oppleves det som urimelig at svært tålmodig venting på behandling av innspill
(7 år) medfører at grunnforutsetningene endres uten varsel og innspillet derved ikke er
anbefalt medtatt videre.

Vi ber derfor om at kommunens tidligere anbefal ing opprettholdes og at området gis status
som fremtidig boligområde i kommuneplan.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør

Mobiltelefon: 95 73 38 66
E-post: ellen@tronrudeiendom.no

Kopi til:
Ole Aasen (e-post: ole@liabu.no ).



Tyristrand Landsbyforening 

Nedre Fegrivei 39, 

3533 Tyristrand 

post@tyristrand.no 

Org. Nr. 983 991 173 

 

 

         Tyristrand  5.september 2017 

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning  

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Kopi til: 

Ordfører (kjell.b.hansen@ringerike.kommune.no) 

 

 

Merknader til revisjon av kommuneplanens revisjon  - Arealdelen 

 

Tyristrand LandsByforening har hatt møte, takker for utsatt høringsfrist og har følgende kommentarer til 

saken. 

 

Generelt – Kommuneplanens høringsdel ang kommuneplanens arealdel er ikke enkelt å forholde seg til 

hvis en ikke kjenner prosessen som skjer på kommuneplan. Som kommunens ”vanlige innbyggere” skulle 

vi ønsket oss en tydeligere presisering på hva som er de konkrete utfordringer i 2017 for vårt område. 

 

Spesielt – er vi opptatt av Rv 35 som er vår hovedfartsåre tvers igjennom Tyristrand sentrum. Antall 

innbyggere vokser raskt, slik det er antatt og vedtatt skal skje. Arealdelens forslag til nye 

utbyggingsområder i Tyristrand sammen med tidligere godkjente utbyggingsarealer, gir 

Tyristrandsamfunnet kapasitet til en betydelig boligbygging i mange år fremover. Det betyr større ferdsel 

på Rv 35 av kjørende, syklende og gående.  Spesielt er vi opptatt av våre mange barn som må krysse Rv 35 

til og fra skolen. Vi er også opptatt av å unngå nye barrierer som stenger for trygg og miljøvennlig 

transport i Tyristrand sentrum, samt til og fra områdene rundt. Den planlagte parsellen av Rv 35 gjennom 

sentrum vil bli en slik barriere. 

 

Tyristrand vil spesielt kommentere og henstille Ringerike kommune til å videreformidle dette behovet til 

Statens vegvesen med hensyn til å forlenge sykkelstiene både mot Nakkerud og mot Ask, samt se på en 

annen løsning for den planlagte parsellen av Rv 35 gjennom Tyristrand. 

 

Videre vil vi i vår kommentar vise til vårt brev av 29.08.2013 som var LandsByforeningens innspill til 

Kommuneplanens arealdel i 2013. Beklageligvis kan vi ikke finne dette igjen i årets høring, ei heller har vi 

fått respons på vårt innspill som Tyristrand LandsByforening har lagt mye arbeid i. Bl.a. gjelder dette 



Tyristrand Landsbyforening 

Nedre Fegrivei 39, 

3533 Tyristrand 

post@tyristrand.no 

Org. Nr. 983 991 173 

 

«Gjestebudsmøtet» som ble arrangert i Klokkergården etter invitasjon fra kommunen. Med bakgrunn i 

vedtatte arealplan for Tyristrand har dette problemområdet etter 4 år, blitt både større og tydeligere 

etter som presset på arealet vokser mht trafikanter på Rv 35. 

 

 

Vi ber om at brevet leses på nytt og vi ber om at saken behandles både faglig og politisk i 2017, og før 

arealdelen sluttbehandles. Vi stiller gjerne opp og dokumenterer problemstillingen. 

 

 

Vedlegg: 

Brev 23-Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf 

Dropbox-kobling: https://www.dropbox.com/s/1hdoklctzbawu88/Brev%2023-

Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf?dl=0  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Tyristrand LandsByforening 

 

Styreleder 

 



HØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE MED REVISJON AV KOMMUNEPLAN  VEDTATT 30.APRIL 

2015 

KOMMENTAR TIL VEDTATTE PRIORITERTE STEDER I AREALDELEN 

 

Vi registrerer at Veme ikke er med blandt de prioriterte stedene i planenes arealdel. Etter 

vår oppfatning er det en rekke forhold som taler for at Veme/ Kvernvollen bør med her.  

Stedet er nær Hønefoss og har god veiforbindelse ved Hallingdalsveien. For tiden er det lite 

eller ingen bygging av nye boliger i Veme-bygda. Forutsetninger for utvikling er imidlertid til 

stede, og det vil da være naturlig å legge  til rette for å styrke Kvernvollen-området som 

bygdesenter.  Stedet har en stor bensinstasjon med bilforretning, veikro og  ligger nær inntil 

Veme kirke.  Bygda har i dag ikke kommunal kloakk. Ved Kvernvollen og i umiddelbar nærhet 

er det 50 – 100 boliger uten tilfredsstillende kloakkløsninger.  

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for et mindre boligfelt på Kvernvollen ( 02.02.2011). 

Imidlertid er søknad om utviding av dette feltet avslått. Det er arealer her som egner seg 

godt for boliger, bl.a. et område nord for jernbanelinja på hovedsaklig fjellgrunn som 

grunneier er interessert i å legge ut til tomter.   

Det ligger således godt til rette for boligbygging på Veme. Dette vil kunne gi gode løsninger 

for vann og kloakk for eksisetrende bebyggelse samtidig som det vil åpne for utvikling av 

bygda. Bolibygging er nødvendig for å kompensere for reduksjon i folketall i bygda som følge 

av redusert sysselsetting i jord og skogbruk. 

Vi mener at slik utvikling på Veme/ Kvernvollen vil være i hele Ringerikes interesse. I tillegg 

til å bidra til samfunnsmessig gode løsninger knyttet til vann og kloakk, vil det styrke tilbudet 

til den store turiststrømmen gjennom bygda, det vi styrke grunnlaget for kulturliv f. eks 

knyttet til idrettslaget og  menigheten, og det vil  gjøre det mer attraktivt for unge som 

ønsker å videreføre bygdas lange tradisjoner innen jord- og skogbruk. 

På denne bakgrunn ber vi om at Veme/Kvernvollen tas med blandt de prioriterte stedene i 

kommuneplanens arealdel,  og  at det legges til rette for at bygda fortsatt kan være et 

levende lokalsamfunn. 

Hvis det ikke skulle være tilslutning til vårt forslag, ber om en klargjøring av hvordan 

kommunen ser på de utfordringer som vi her har pekt på. 

Veme 24/8 2017 

For Veme menighetsråd ved 

Eli Reidun Fagerås, Harald Fagerås, Håkon Håkonsen. 





























 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8194-5  Arkiv: PLN 411  

 

Sak: 49/17 

 

Saksprotokoll - 411 Detaljregulering for Løkenstuen boligprosjekt-oppstart av 

planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_411 detaljregulering for Løkenstuen 

boligprosjekt. 

 

2. Betingelse at skolekapasitet utredes i forbindelse med 1.gangs behandling. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Marianne Wethal (V) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«Betingelse at skolekapasitet utredes i forbindelse med 1.gangs behandling». 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Wethals (V) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8194-4   Arkiv: PLN 411  

 

411 Detaljregulering for Løkenstuen boligprosjekt-oppstart av 

planarbeid  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_411 detaljregulering for Løkenstuen 

boligprosjekt. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av to lavblokker med felles 

parkeringskjeller på eiendom gnr/bnr. 134/12 Hvalsveien 159 i Haugsbygd, og etablering av 

en ny boligtomt for bygging av ny enebolig med garasje. Planområdet ligger i et etablert 

boligområde, sentralt i Haugsbygd, nære Vang skole. Ca. 100 meter nord for planområdet 

ligger boligblokka Loeskollen. Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplan. Planen 

fremmes som en detaljregulering. Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Tor Thomassen Consult AS ønsker en tredeling av 

eiendom 134/12 for å etablere to lavblokker med felles parkeringskjeller, og en ny enebolig 

med garasje. Planområdet er ikke tidligere regulert. Omfanget av planlagt bebyggelse utløser 

krav om regulering. Planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplan. 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger i et etablert boligområde sentralt i Haugsbygd og består av eiendom 

134/12 og deler av eiendom 133/92, 134/20 og 2167/1. Området ligger rett nord for Haug 

kirke, vest for fylkesvei 181, Hvalsveien. Boligområdet består hovedsakelig av eneboliger. 

Planområdet er på ca. 9 daa. Lengst i nord er et område bevokst med krattskog. Ca. 1,7 daa i 

midtre del av planområdet består av tidligere dyrket mark. I søndre del av planområdet, på en 

bakketopp, ligger det et bolighus med frittliggende garasje og uthus. Aller lengt i sør er et 

gressbevokst område. 



 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål og veiformål. Forslagstiller har planer om 

oppføring av to lavblokker med parkeringskjeller nord i området. Eksisterende bolighus skal 

bevares på egen tomt. Sekundærbygg til eneboligen må muligens flyttes for at området rundt 

boligblokka skal få tilstrekkelig areal/kvalitet for uteopphold i tillegg til tilkomst og 

parkering. Forslagstiller ønsker å skille ut ei boligtomt helt sør i planområdet for etablering av 

en ny enebolig med garasje. Området i nord, som ønskes bebygget med lavblokker, foreslås å 

inneholde noe åpen parkering, og lekeareal. Det er et ønske fra forslagstiller å anlegge ny 

bebyggelse med høyere utnyttelse enn eksisterende omkringliggende bebyggelse. Foreslått 

grad av utnyttelse for området hvor boligblokkene forslås etablert er BYA 45 %. 

Forslagstiller angir boligblokka på Loeskollen, rett nord for planområdet, som en viktig 

referanse for den ønskede utbyggingen. Planlagt grad av utnyttelse for eiendommene for 

eksisterende og planlagt enebolig foreslås til BYA 35 %.  

 

Boligblokkene planlegges med parkeringskjeller og fire etasjer. Det skal etableres heis som 

går fra parkeringskjeller og opp til leilighetene. Det tenkes at leiligheter i fjerde etasje blir noe 

inntrukket, med mulighet for en takterrasse. Blokkene blir vestvendt med verandaer til alle 

leilighetene. Det planlegges for ca. 20 leiligheter. Forventet størrelse på leilighetene vil 

variere fra ca. 90 til 150 m2. Nesten alle leiligheter kan bli gjennomgående. Det er ikke 

planlagt utgang direkte til Hvalsveien, men det kan være behov for nødutganger der. 

Tiltakshaver har sett på muligheter for å bygge boder under bakkenivå i bakkant av bygget. 

Disse bodene kan delvis komme innenfor Statens vegvesens byggegrense på 15 meter fra 

senterlinjen i fylkesveien. Det vil være krav om dispensasjon fra Statens veivesen for å kunne 

bygge innenfor byggegrensen på 15 meter.  

 

Forslagsstillers foreløpige snitt viser at boligblokka vil bli synlig med en eller to etasjer fra 

Hvalsveien. Nedenfra vil den bli godt synlig i landskapet, men skråningen i bakkant kan 

dempe denne effekten.   

 

Utbyggingen vil bidra til å fortette et sentralt område like ved barneskolen i Haugsbygd. 

Transformasjon og fortetting av sentrale arealer som ikke er i bruk, er i tråd med både 

nasjonale og kommunale strategier. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen planer under arbeid i området. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tor Thomassen Consult AS er forslagstiller.   

 

Se vedlagt kart for forslag til planavgrensning. Planområdet skal inkludere område for 

boligformål og veiformål. Den foreslåtte planavgrensningen baseres hovedsakelig på 

utstrekningen til eiendommen som ønskes utbygd. Omkringliggende veier er også inkludert 

for å ta høyde for eventuelle endringer og oppgraderinger i infrastrukturen som kan bli 

nødvendige i forbindelse med utbygging. Planområdet er på ca. 9 daa og omfatter 



hovedsakelig privat eiendom, men også noe kommunal eiendom langs fylkesvei 181, samt 

fylkesvei og kommunal vei. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 134/12 og deler av 133/92, 134/120, 2167/1 og 

134/8. Gnr/bnr 133/92 består delvis av kommunal vei i vestre del av planen. Forslagstiller har 

forespurt Ringerike kommune om kjøp av et areal som kommunen eier. Arealet er en smal 

stripe som ligger langs Hvalsveien med gnr/bnr 133/92. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslåtte utbygging i planområdet er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel da tiltaket vil 

bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med variasjon i boligtype, størrelse, 

beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje i et av de prioriterte lokalsamfunna i kommunen.   

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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 anses som prinsipiell siden det er handler om etablering av boligblokk i et 

område med eneboliger, delte eneboliger og terrassert bebyggelse, og kun en sammenlignbar 

boligblokk (Loeskollen) i Haugsbygd. I tillegg legges det opp til en høy utnyttingsgrad (45 % 

BYA). Derfor legges oppstartsaken fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og også i 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.  

 

 

Jordlova 



Planforslaget medfører en omdisponering av tidligere dyrka areal på ca. 1,5 dekar. Arealet 

omgis av vei og boliger i alle retninger. Dette arealet er tidligere avklart i forbindelse med 

kommuneplanen (2007). 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det planlegges en tidlig kontakt og dialog med naboer. Utover dette kjenner ikke vi til at det 

er planlagt annen medvirkning utover høringene fastsatt i plan- og bygningsloven. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Blokkbebyggelse er i all hovedsak ikke en etablert type bebyggelse i Haugsbygd og det er 

grunnen til at oppstartsaken legges frem for politisk behandling. Rett nord for planområdet 

ligger boligblokkene på Loeskollen. De er de eneste boligblokkene som så langt er oppført i 

Haugsbygd. Her er det oppført to boligblokker med fire etasjer og parkeringskjeller. 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å regulere området til boligformål med tilhørende 

veiformål. Haugsbygd er i dag hovedsakelig utbygd med eneboliger, delte eneboliger og 

terrassert bebyggelse. Det er tidligere regulert for blokkbebyggelse på Loeskollen, som eneste 

sted i Haugsbygd. I områdene rundt Haugsbygd er det overvekt av dyrka mark, og 

gjenværende skogområder vil kunne være viktige av rekreasjonshensyn. Reguleringen vil 

legge til rette for ca. 20 leiligheter og det gir en svært god utnyttelse av et meget sentralt, 

gjenværende byggeområde i Haugsbygd. Dette vil kunne redusere behovet for omdisponering 

av arealer i fremtiden. I tillegg til blokkene ønsker utbygger å etablere en ny tomt for 

oppføring av en ny enebolig. Dette bidrar til en variasjon av boligtilbud som er plassert nært 

sentrale funksjoner i Haugsbygd. 

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Området som reguleres er bevokst med ung skog/kratt på et begrenset areal nord i 

planområdet. Midtre del av planområdet består av tidligere dyrket mark, som nå er en 

gjengrodd. Sør i planområdet er en stor eiendom bebygget med en enebolig. Eiendommen 

består av opparbeidet hage og naturtomt. Planområdet omkranses av vei og boligtomter, og 

vurderes å ha liten verdi som rekreasjonsområde. Ved befaring ble det ikke oppdaget noe 

som tydet på at området på noen måte blir brukt som turterreng eller til lek. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomstvei til planområdet er via Løkenåsen og Øllajordet med avkjøring fra fylkesvei 181 

Hvalsveien. De delene av Løkenåsen og Øllajordet som er innenfor planområdet er kommunal 

vei. Vegvesenet oppfordret å flytte adkomst til eksisterende enebolig i planområdet fra 

Hvalsveien til Løkenåsen. Dette blir ivaretatt i reguleringen.  

 



Det er trolig behov for en oppgradering av VA-ledninger og en oppgradering av adkomsten 

langs Løkenåsen og Øllajordet. Det vil da kreves en utbyggingsavtale med kommunen.  

 

En trafikkanalyse skal vurdere følger for trafikkavvikling og arealdisponering samt 

trafikksikkerhet. For fotgjengere som skal krysse Hvalsveien der hvor Løkenåsen kommer ut 

er det i dag et opparbeidet opphøyet fotgjengerfelt. Strekningen ligger i sone med fartsgrense 

30 km/t og har fartsdempere. Det er ikke noe fortau i Øllajordet eller Løkenåsen innenfor 

planområdet. Siden antall boenheter vil øke i boligområdet kraftig i forbindelse med den type 

bebyggelse det planlegges for bør trafikksikkerhet for beboerne og spesielt barn vurderes 

nøye. Fortau kan være en løsning som bør legges til rette for i reguleringen. I reguleringen 

skal kryssgeometri samt frisiktsoner for bil og myke trafikanter ivaretas i henhold til krav fra 

Statens vegvesen.   

 

Planområdet ligger hovedsakelig utenfor støysone. Kun en smal stripe mellom eksisterende 

enebolig og Hvalsveien er markert med gul sone, dvs. over 55db.  

 

Forhold knyttet brann og redning må ivaretas. Blant annet så må brannvannskapasiteten 

utredes og testes og det må være plass til stigebil. Avstand mellom bygg må ivaretas. 

Utbygger må også planlegge å legge til rette for renovasjon. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Landskapsbildet vil forandre seg noe for boligene som ligger nærmest planområdet i vest. 

Avhengig av endelig høyde, det er foreslått fire etasjer med en eventuell takterrasse, vil 

blokka bli synlig med 1-2 etasjer fra Hvalsveien. Enebolig på eiendom 132/448, og muligens 

tomannsboliger på eiendom 132/447 kan få begrenset utsikten sin. Blokkene vil bli godt 

synlige fra vest, men skråningen i bakkant kan dempe denne effekten. Det er gode solforhold 

og skråningen i østre del av planområdet gjør at det blir en ubetydelig skyggevirkning fra 

tiltaket. 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. Rådmannen anbefaler at utbygger vurderer å bygge med 

livsløpsstandard, dvs. at det legges til rette for at man skal kunne bli boende i egen bolig 

gjennom største del av livet, uansett om man blir bevegelseshemmet og avhengig av rullestol. 

Dette kan bidra til å øke den aktuelle kjøpergruppen. 

 

Utearealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode ute- og lekearealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en størrelse i tråd med gjeldende krav, og ellers 

være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til praktiske 

gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og annet.  

 

Det er foreslått en høyere utnyttelse enn i den omkringliggende bebyggelsen. Rådmannen er 

positiv til dette blant annet under forutsetning at ute- og lekearealer håndteres på en god 

måte. Dette er nødvendig for å kunne oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Forslaget ønsker å legge til rette for utbygging i et område som er sentralt lokalisert i forhold 

til kollektivtrafikk, og det er gang- og sykkelavstand til skole, butikk og andre tilbud i 



Haugsbygd. En høyere utnyttelse, og en fortetting av et sentralt og etablert boligområde kan 

bidra til å begrense klimagassutslipp pga. tilgang til og mulighet for å bruke andre 

transportmidler enn bil.   

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmann positiv til utviklingsplanene i planområdet. Selv om 

bygningstypen ikke er vanlig i området så vurderer rådmann tomta som egnet for planene i 

reguleringen. Blokkene berører i liten grad utsikt og sol- og skyggeforhold for naboer, og 

plasseringen anses innenfor avstander til viktige funksjoner som forsvarer denne type bygg i 

Haugsbygd. En slik fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende boligområde kan også 

bidra til en begrensning av utbygging og oppstykking av store sammenhengende 

landbruksområder samt samle et eventuelt fremtidig utbedringsbehov av infrastruktur til 

mindre områder.   

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 
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1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☒ Oversiktskart 

☒ Kartskisser / illustrasjoner 

 

2.  

a) Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Gbnr 134/12, deler av 134/120 

Planområdets størrelse, ca daa: 5,6 

Dagens innhold og bruk: Kratt, skog og eng 

Historikk: Ingen kjent bruk utover gårdsareal.  

 

Forslagsstillers planinitiativ: Boligblokk nord på eiendommen, med adkomst fra 

Løkenåsen/Øllejordet. Forslagsstiller bruker boligblokka Loeskollen like i nærheten som 

referanse. Dette prosjektet tenkes å være mindre enn Loeskollen. Det er ønskelig å bygge en 

slik blokk fordi området er sentralt i Haug, nært skole.  

 

Eksisterende bolighus skal bevares på egen tomt, og dersom det er plass til det er det ønskelig 

å skille ut en boligtomt til helt sør i planområdet. Men det viktigste er at boligblokka får gode 

utearealer. Eksisterende garasje og stabbur må trolig flyttes nærmere eksisterende bolighus.  

 

Blokka vil bli vestvendt med verandaer for alle leiligheter. Nesten alle leilighetene vil bli 

gjennomgående. Det er ikke planlagt utgang direkte til Hvalsveien, men kanskje nødutganger. 

Det er ønskelig å anlegge boder i bakkant av bygget, inn i skråninga mot Hvalsveien (fv. 

181), øst for blokka. Dette vil imidlertid komme innafor Statens vegvesens (SVV) 

byggegrense (15 meter fra senterlinje vei). Forslagsstiller vil trolig forsøke å få tillatelse til 

dette fra SVV. Byggegrense mot kommunal vei ble ikke avklart i møtet.  

 

Forslagsstillers foreløpige snitt viser at blokka vil bli synlig med en eller to etasjer fra 

Hvalsveien. Nedenfra vil den bli godt synlig i landskapet, men skråninga i bakkant kan hjelpe 

noe på, slik at den ikke blir så dominerende.  

 

b) Tilbakemelding fra fagansvarlige i kommunen 

De fleste tema er omtalt under punkt 5.  

 

Brann og redning: Avstand mellom bygg må ivaretas. Det må settes av plass til stigebil, som 

har en rekkevidde på 15 meter. Trolig vil dette si at den kan stå maks 6 meter fra husvegg, 

Buttingsrud kommer tilbake med nøyaktige tall. Det er positivt at det er tilgang til alle 

leiligheter fra vest. Dekket for stigebilen bør helst være hardt, armert gress kan fungere. 

Brannvannskapasiteten må utredes og testes. Mulig tester fra Loeskollen kan brukes.  

 

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: boligformål 

 

Reguleringsplaner  

☒ Planområdet er uregulert 

 



 

Planer under arbeid 

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

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☒ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  

 

 

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 

 

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) 

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) (forslagsstiller er opptatt av at 

bebyggelsen skal tilpasses eksisterende, omkringliggende bebyggelse, for eksempel gjennom 

tiltak i fasaden, spesielt mot vest og sør) 

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

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

☒ 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) 

☒ Radon 

☒ Skred (bratt, grunnforhold må undersøkes) 

 

Barn og unge 

☒ Barn og unges interesser (kjenner ikke til eksisterende bruk av tomta som lek- eller 

friluftsområde) 

☒ Skolevei 

☒ Lekearealer 

 

Teknisk infrastruktur 



 

☒ Energiløsninger 

☒ Vann og avløp (trolig dårlig kapasitet i ledninger sør for planlagt tiltak, dette må vurderes) 

☒ Overvannshåndtering (lokal overvannshåndtering for å unngå belastning på VA-anlegg) 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning 

 

Sosial infrastruktur 

☒ Skole (elevtall på Vang må undersøkes) 

☒ Barnehage 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst (spesielt må standard på Løkenåsen og Øllejordet vurderes og krysset 

Løkenåsen/Hvalsveien) Etterskrift om kommunale standarder: Standard kjørebane er 5 meter 

og standard fortau er 2,5 meter. Det kan foreslås andre mål der dette er hensiktsmessig. Slike 

forslag vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

☒ Kollektivforbindelse (busstopp ved Vang skole) 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet (skolevei (vurder økningen av barn som følge av 

tiltaket, forsøk å forutse forflytningsmønster innad i Haug), må være forberedt på forslag om 

å anlegge innkjøring til eksisterende bolig fra Løkenåsen i forbindelse med planarbeidet) 

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 

☒ Friluftsliv 

☒ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☒ Antall og type boliger 

☒ Utearealer (kvalitet framfor kvantitet, mulig det kan ses i sammenheng med skolens 

utearealer, gode løsninger er viktigst) 

☒ Sol/skyggeanalyse 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

At det på dette tidspunkt ikke ser ut til å komme krav om planprogram og KU, 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.  

 

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: trolig behov for oppgradering av VA-ledninger, og mulig oppgradering av 

Løkenåsen/Øllejordet.  

 

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.  

☒ 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. (har fått noe oversendt, 

vurder om dette er godt nok (koter, eiendomsgrenser, bygg mv)) 

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

 

9. Medvirkning  

☒ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser: kontakt med naboer på et 

tidlig tidspunkt, trolig før politisk oppstart.  

 

10. Anbefaling av oppstart 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: planforslaget er i tråd med kommuneplanen, 

og med plan for livskraftige lokalsamfunn. Lokaliseringa i Haug er svært sentral, og en slik 

effektiv utnyttelse er positivt. Referanseprosjektet Loeskollen har vist seg å fungere godt i 

Haug. Trolig er det marked for leiligheter i dette området.  

 

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: det 

er hittil kun bygget en blokk i Haug, og det må avgjøres politisk om det skal bygges flere av 

denne boligtypen. 

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

materiale til oppstart, som må inneholde:  

- beskrivelse av prosjektet 

- kartskisse 

- forslag til avgrensing av planområdet 

- utredningstemaer, og gjerne en kort kommentar til disse 

- framdriftsplan 

- eventuelle illustrasjoner 

 

 

Kunngjøring og varsling 

☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

 

12. Planavgrensning 

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

planer, veier, tomter osv. Planavgrensinga skal gå i senterlinja på fv. 181 (omfatter dermed 

kommunens eiendom øst for gbnr 134/12), langs eiendomsgrensa mellom 134/12 og 134/21 i 

nord og langs eiendomsgrensa vest og sør for Øllejordet/Løkenåsen, slik at veiarealene inngår 

i planforslaget.  



 

 

 

 

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

orientert om dette, og bedt om å sende inn oppdatert materiale.  

Nettsidene ble ikke vist i møtet, forslagsstiller og fagkyndig oppfordres med dette til å gjøre 

seg kjent med nettsidene: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planprosessen/ 

 

14. Gebyrer 

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

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

Det ble avtalt i møtet at dette legges ved referatet. 

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

Det tas sikte på politisk oppstart i HMA 30. november. Materiale må da være klart innen 10. 

november. Fagkyndig og saksbehandler er enige om å ha en åpen dialog om 

plandokumentene fram mot politiske behandlinger.  

 

 

Vedlegg: 

1. Materiale innlevert til oppstartsmøtet 

2. Betalingssatser (fra side 24) 

 

 

Referent: Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, 32 11 74 61) 
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1. Innledning

Vi viser til oppstartsmøtet 22.09.2015 der det ble bestemt at kommunen vil ha politisk behandling
av oppstarten av planarbeidet. Dette oppstartprogrammet presenterer tiltaket og premissene som
skal tas hensyn til.

Roar Jørgensen AS utfører planarbeidet for tomta på vegne av TT Consult AS,

Planområde er merket med grønn knapp på karte t. Adresse er Hvalsveien 159 i Haugsbygd, øst
for Hønefoss og har Gnr 134, Bnr. 12. Det er i dag oppført 1 stk enebolig, garasje hus/ anneks til
bolig og ett stabbur på eiendommen som har innkjøring via Hvalsveien. Eiendommen er
hjemmehørende i Vang valgkrets og Haug kirkesogn.

2. Hensikt
Reguleringen skal legge til rette for deling av eiendommen i 3 enheter.

Del 1 Avsatt areal for oppføring av 2 boligblokker
med felles garasjekjeller/boder og tekniske
rom. Adkomst fra Øllejordet – via
Løkenåsen og krysset
Fløytingen/Hvalsveien/Harehaugveien.
BTA Areal 3968,1m². Inkluder i arealet er
208m² som er forespurt om kjøp fra
Ringerike Kommune

Del 2 Eksisterende bolig med garasje og stabbur.
Forventet tomteareal 1100m² inkl andel ny
adkomst fra Løkenåsen.

Del 3 Ny boligtomt for etablering av enebolig med
garasje. Forventet tomteareal 740m² inkl.
andel av ny adkomst fra Løkenåsen.
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Målestokk 1:4000

3. TOMTA OG TILTAKET

3.1 Situasjonen
Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd, i nærområde til Vang Skole og Haugsbygd
Ungdomsskole. I umiddelbar næ rhet finnes også tre barnehager.

Adkomst til eiendommen går via Løkenåsen og Øllejordet – som begge er kommunale
veier. Løkenåsen er et boligfelt uten stadfeste t reguleringsplan. Tomt a er solrik, med gode
utsiktsforhold mot vest. Alle leiligheter vil få inngang og vestvendt te rrasser fra Øllejordet.

Nylig oppført tiltak; - boligblokkene på Loeskollen, med tilhørende reguleringsplan, er en
viktig referanse for tiltaket. Forskjellen på boligprosjektet i er at Loeskollen har adkomst
med inngang fra Hvalsveien, mens dette tiltaket har adkomst fra Øllejord et, og at trafikken
fra Hvalsveien vil bli liggende i bakkant av bebyggelsen. Dette gir minimalt med trafikkstøy
på terrasser og uteoppholdsarealer.
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3.2 Arealregnskap

Formål Areal i m² Sum areal i m² Sum areal i
m²

Del 1 Bolig 2244,9
LEK 824,6
PARKERI N G 281
VEI/ADKOMST 203,5
VEGETASJON 161,9
VEGETASJON 46,3 3762,2
Kjøp andel 134/12 206 3968,2

Del 2 Bolig inkl. ny vei fra
Løkenåsen

1101,0 1101,1

Del 3 Bolig inkl. ny vei fra
Løkenåsen

740,6 740,6

TOTAL TOMT 5809,9

Del 1 Boligblokker - utnytelse: TOMT = 3968,2m²
Planlagt grad av utnytting BYA = 45% inkl. parkering

Planlagt BRA:
Garasjekjeller/boder/teknisk BRA = 1220m²
1. etasje 6 leiligheter inkl. adkomst BRA = 650m²
2. etasje 6 leiligheter in kl. adkomst BRA = 650m²
3. etasje 6 leiligheter in kl. adkomst BRA = 650m²
4. etasje 4 leiligheter in kl. adkomst BRA = 550m²
Takplan Heishus/trapp BRA = 180

Totalt BRA = 3900m²

Del 2 Eksisterende enebolig – TOMT 1101m² inkl. andel vei
Planlagt grad av utnytting BYA = 35% inkl. parkering

Del 3 Ny tomt for enebolig/garasje –TOMT = 740m² inkl. andel vei
Planlagt grad av utnytting BYA = 35% inkl. parkering

Det er ønskelig å heve terrenget slik at to mten blir liggende plant med Hvalsveien, ref
høyde som dagens bolig under del 2. Uttak av masser fra garasjekje ller i boligblokkene,
forventes å kunne å bli benyttet til dette formålet.
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4. EKSISTEREN DE AREALPLANER

Tomta er ikke regulert, men er avsatt til boligformål i kommunepl anen. Den røde stipla linja
i kommuneplankartet symboliserer en mulig framtidig jernbanetunnel.
Etter en samtale med Ringerike Kommune v Ar eal og Byplankontoret får vi opplyst at
denne tunell ikke leng er er aktuell.

Utsnitt av kommuneplanen

skissert plangrense, 1:4000
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5. FORESLÅTT PLANGRENSE

Den foreslåtte plangrensa baseres hovedsake lig på utstrekninga til eiendommen som ønskes
utbygd. Mot omkringliggende veier er planområdet utvidet for å ta høyde for eventuelle endringer
og oppgraderinger i infrastrukturen som vil kunne bli nødvendige i forbindelse med utbygging av
eiendommen. Dette gjelder FV181 Fløytingen – Hvalsveien der de møter den kommunale veien
ned til Løkenåsen. I planområde er det også medtatt del av tomt til Ringerike Kommune, som er
forespurt om kjøp av. Planområdet er på nærmere 9 daa.

Gjeldende reguleringsplaner

plangrensa, 1:2000
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6. UTBYGGINGSTILTAK

6.1 Skissert tomtedisponering ihh til pkt 3.2 - Arealregnskap

DEL 1 Bolig

Del 2 Eks. bolig

Del 3 Ny boligtomt

Lekeområde

Parkering

Adkomst garasje/bolig

A - A Angivelse av snitt under
pkt 6.3

Skissert tomtedisponering iht arealregnskap under pkt. 3.2 GST 04.07.2017

6.2 Tiltaket
Tiltaket er to boligblokker med felles parke ringskjeller med garasje/boder/tekniske rom og
renovasjonsløsning, som ligger nord på eiendommen med tilk omst fra Løkenåsen
/Øllejordet i vest. Det planl agte tiltaket er en noe mindre utgave av Loeskollen, som ble
oppført for noen år tilbake der det også ble utarbeidet en separat reguleringsplan for
område.

Forventet størrelse på leiligheter vil variere fra ca 90 til 150m².

Boligblokka blir vestvendt med terrasser til alle leilighetene. Nesten alle leilighetene kan bli
gjennomgående. Det er ikke planl agt utgang direkte t il Hvalsveien. Tiltakshaver ser på
muligheter for å bygge boder under ba kkenivå i forkant av bygget.

Det er innsendt forespørsel til Statens V egvesen om å kunne etablere boder i bakkant for
å støtte opp skråningen opp mot Hvalsveien. Svar tilbake fra Statens Vegvesen sier at
byggegrense på 15m fra sent er vei må opprettholdes.

Forslagsstillers foreløpige snitt viser at blo kka vil bli synlig med en eller to etasjer fra
Hvalsveien, slik at den ikke fraviker mye fra dagens høyde på bebyggelsen i område.
Nedenfra vil den bli godt synlig i landskape t, men skråninga i bakkant vil dempe denne
effekten. Det tenkes at leiligheter i 4. et asje blir noe inntrukket men med mulighet for
takterrasse. Det forventes en takhøyde på max 2,600 innvendig.

Boligblokkene er ikke endelig planløst, kun grov t skissert, for å se hvordan det vil ta seg ut
på tomta.
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6.3 Snitt -Terrengoppriss

Skisse snitt gjennom tomta som viser høyden av det skisserte boligprosjektet. Ny enebolig er ikke inntegnet på
kommunens kart, men er antatt plassert og medtatt på denne skisse ut fra byggelinje og kotelinjer fra reg.kart 297 01
Idrettsanlegg Haugsbygd.

6.4 Situasjonsplan med inntegnet tiltak

Situasjonsplan for skissert boligprosjekt, GST
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6.5 Boligblokker – skisse 3D

3D av skissert 2 boligblokker, GST

7. AKTUELLE UTREDNINGSTEMA

Planen vurderes ikke å få vesentlig virkning for miljø og samfunn, og faller dermed ikke inn under
forskriftens krav om konsekvensutredning. Kommuneadministrasjonen anser det likevel nødvendig
å utrede enkelte temaer noe mer omfattende.

7.1 Trafikk
Tiltaket er skissert med tilkomst fra Øllejordet via Løkenåsen. Vegvesenet oppfordret til flytting av
adkomst for eneboligen fra Hvalsveien til Løkenåsen noe som er vist på skisse 2017 06 19 under
pkt. 2. Dette vil bli ivaretatt i reguleringen.

Trafikkanalyse – enkel beregning av trafikktall – vurdere følger for trafikkavvikling og
arealdisponering samt trafikksikkerhet

Støyanalyse – vurdere konsekvenser og foreslå tiltak

Frisiktsoner for bil og myke trafikanter/gangfelt vil bli ivaretatt iht SSVs krav (Vegvesenet vil ha alle
frisiktsoner med innafor plangrensa - til senterlinja til fylkesvegen)

Kryssgeometri – geometrien i krysset med tanke på trafikkmengde, kjøretøy type og frisikt, vil bli
ivaretatt.

Trygg skolevei – Fotgjengere krysser Hvalsveien i allerede opparbeidet opphøyet fotgjengerfelt.
Strekningen ligger i sone med fartsgrense 30km/t og har fartsdempere.
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Bilde av kryss sett fra Harehaugveien mot lokalet Haugvang – Syd/Øst for planområdet. Bilde: Privat

Situasjon fra fotgjengerfeltet i sør som er opphevet. Tillatt kjørehastighet er 30kmt Bilde: Privat
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Bilde av krysset sett fra sør som inkluderer lokalet Haugvang, fotgjengerfelt og gangvei. Bilde: Privat

7.2 Landskapsbilde (nær- og fjernvirkning av tiltaket)
Tiltaket blir liggende i en skråning som vil ta av for høydevirkning.

7.3 Sol/skygge-forhold
Det er gode solforhold og skråninga gjør at det blir ubetydelig skyggevirkning fra tiltaket.

7.4 ROS-analyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse blir utarbeidet i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer.

7.5 Støy
Behovet for støyutredning blir ivaretatt i den videre planprosessen.

7.6 Grunnforhold
Geoteknisk utredning eller grunnboringer vil vurderes i samråd med geoteknisk ekspertise. Det er
ikke registrert skredfare i planområdet.

8. ANDRE RELVANTE TEMA

Det er en rekke andre temaer som ansees relevante og som skal vurderes, ivaretas og gjøres rede
for i plansaken. Temaene omtales i planbeskrivelsen.

8.1 Vann- og avløp
Vann og avløp kan koples på kommunalt nett i umiddelbar nærhet, ref referat fra oppstartmøte pr.
22.09.2015

8.2 Lokal overvannshåndtering og grønnflatefaktor
Overvann prosjekteres og ivaretas ih t Ringerike Kommunes retningslinjer.

8.3 Naturmangfold
Det er ikke registrert rødlistearter, utvalgte naturtyper eller annet prioritert biomangfold i
planområdet.
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8.4 Radonsikring
Planområdet er karakterisert med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. Det er ikke alunskifer i
planområdet (dsb.no). Radonsikring vil håndteres i byggesak og etter reglene i TEK-10, og vil ikke
redegjøres nærmere for i planen.

8.5 Skredfare
Det er ikke registrert skred- eller flomfare i planområdet (skredatlas.nve.no, Norges geologiske
undersøkelser).

8.6 Gatebilde og materialvalg
Endelig materialvalg er ikke fastsatt, men det er øn skelig at tiltaket ivaretar eksisterende kvaliteter i
de tilliggende områder. Det vil gjøres rede for tiltakets estetiske virkning i planarbeidet.

8.7 Forurensning i grunnen
Det er ikke registrert grunnforurensning i planområdet (grunn.miljodirektoratet.no).

Det har heller ikke vært forurensende virksomhet i planområdet tidligere, og det ansees derfor ikke
nødvendig med en videre utredning av dette temaet.

8.8 Konsekvenser for Haug sentrum
Flere boliger sentralt i Haug vil få positive konsekvenser for tettstedet – det vil bidra til å skape et
mer levende og bærekraftig bygdesentrum.

8.9 Lekearealer, lekeplasser og utearealer
Det vil gjøres rede for lekearealer, lekepla sser og MUA-regnskap i planbeskrivelsen.

8.10 Grønnstruktur
Planen vil i svært liten grad resultere i nedbygging av grønnstruktur, da planområde pr. d.d. er
gjengrodd av buskas og ugress.

8.11 Skole- og barnehagekapasitet
Planområdet ligger i Haug skolekrets og sokner til Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole.
Det er flere barnehager i nærheten. Tiltaket antas ikke å utløse behov for kommunale investeringer
i sosial infrastruktur.

8.12 Universell utforming
Planen og tiltaket vil utformes etter gjeldende lover og forskrifter. På punkter som ikke direkte
omfattes av krav, vil prinsippet om universell utforming etterstrebes.

8.13 Kulturminner utforming
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet (miljøstatus.no)

9. OPPSU M M ERI N G
Med utgangspunkt i grunnlagsinformasjonen og intensjonene som det er gjort rede for i dette
dokumentet, synes konsekvens ene av utbyggingen i all hovedsak å være positive.
Utbyggingen vil bidra til å fortette et sentralt område, nær skoler, barnehager, kirke og et
nærhandlesenter, sentralt i Haugsbygd. Det er også svært gode bussforbindelser i området.
Transformasjon og fortetting av sentrale arealer som ikke er i bruk, er i tråd med både nasjonale og
kommunale strategier.
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