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417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

29/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.11.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Området planforslaget omfatter er delvis regulert til 

boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. Deler av planområdet og nytt 

utbyggingsområde er regulert til LNF-område. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, 

da LNF-området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord 

er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Fylkesmannen kom med innsigelse etter 1. gangsbehandling av saken, for omdisponering av 

landbruksjord. Etter møte med tiltakshaver og justering av plankartet ble innsigelsen trukket. 

Det er i det reviderte forslaget tatt ut 2,7 daa landbruksjord. 

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av den 

dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være en naturlig 

utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt. 
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Innledning / bakgrunn 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 

170 Færdenmarka. Her er det satt av noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er 

også regulert en vei som kobler Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller 

ønsker å regulere ytterligere del av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt 

boligområde. Den nye delen som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I 

eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle 

området.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017, Bh. 24 NR. 17. 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Formannskapet 2 og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 25.04.2017, Bh. 14 NR. 17. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 2,7 daa dyrka mark er tatt ut av planforslaget.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.04.2017 – 12.06.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 
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Innsigelser 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. 

Innsigelsen gikk på omdisponering av 2,7 daa dyrka mark. Etter dialog og videre justeringer i 

planforslaget er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

Justeringene innebærer at mindre dyrka mark blir omdisponert, samtidig som et grønntbelte 

reguleres mot jordet.  

  

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s.12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, gangvei 

og friområde/lek. Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 56-03 Haugsbygd 

Felt A-B vedtatt 30.08.1972. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til friområde. 

En mindre del av planområdet er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud i 

lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål, friområde og 

LNF. LNF-området er planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med 

overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet 2 jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca 1 dekar utover allerede godkjent 

areal på 3,4 daa i plan 170 Færdenmarka. 
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Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

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

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

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

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totalt antall vil da bli maksimalt 17 

boenheter, avhengig av boligtypen man velger. Det er positivt å beholde det bygningsestetiske 

som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Det legges opp til en utnyttelsesgrad på 40%. Dette er i tråd med kommunenplanen. Grad av 

utnytting i uregulerte områder er 25%, men siden dette blir regulert er 40% utnyttelse både 

akseptabelt og ønskelig.  

 

Det er lagt opp til mye grønntområder i planen, noe rådmannen ser positivt på. Lekeplassen har 

fått en solrik plassering vest i planområdet i tilknytning til en turveg i forbindelse fra 

boligområdet til skole og idrettsanlegg. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Alle uttalelsene er 

kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens foreslåtte 

bestemmelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen er kommentert over. Landbrukskontoret mener 

fortsatt at det er uheldig å bygge ned dyrka mark til boligformål. Når det er sagt, mener 

landbrukskontoret det er positivt at planavgrensningen er endret slik at mindre dyrka mark går 

tapt. I tillegg ser det nå ut til at det er lagt inn en større buffersone mellom planlagt bebyggelse 

og dyrka mark.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha tilstrekkelig 

kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i 

Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 
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Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligen forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført konkluderer 

med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er gang- og 

sykkelvei langs Færdenveien. 

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. Færdenveien 

har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så sannsynligheten for redusert 

framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en adkomst for brannbil, med en 

lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert boligtilbud. 

Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 1 daa, men vil bidra 

til å skape et helhetlig boligområde.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Plankart 5.10.17.pdf 
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Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for Færdentoppen.PDF 

Merknader kommentert 

Vedlegg 3 - Merknader til offentlig ettersyn - samlet.pdf 

Vedlegg 4 - ROS_Analyse 26.09.17.pdf 

Vedlegg 5 - VA notat 26.9.17.pdf 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Vedlegg 1 - Arealtabell .csv 

Plankart plan 56-03 

Plankart plan 170 

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart Færdentoppen 2.5.16 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konstituert leder: Line Østvold 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 17/161-5   Arkiv: PLN 999  

 

Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

30/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

  

Sammendrag 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og ønsker endring av gjeldende reguleringsplan for området. 

En slik endring krever en ny reguleringsprosess.  

Det kreves at utredninger må gi svar på om størrelse og lokalisering av matvareforretning er 

egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling. 
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Innledning / bakgrunn 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av en større 

dagligvareforretning, konseptet Coop Extra, der det har vært en møbelforretning (Skeidar) på 

Hvervenkastet. Sportsforretningen (Sandberg Sport) og Kontormiljø vil forbli i bygget. 

Det er Fossen Utvikling As v/daglig leder Bjørn Leifsen som representerer partene og Bjørn 

Leifsen vil være planfaglig ansvarlig for planutarbeidelsen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, som ble vedtatt 

08.01.1990. Her har bl.a. møbelforhandler Skeidar holdt til, men denne virksomheten er borte. 

Det er lagt frem et ønske om å etablere en større matvarebutikk i disse lokalene. 

I § 3.1 i reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan står følgende: 

”Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

for eksempel matvareforretning.” 

 

I 2010 ble det fremmet et ønske om en omregulering av reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var 

å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. Sak om regulering ble behandlet i HMA 

06.12.2010 med positiv innstilling fra rådmannen, men saken fikk negativt vedtak.  

Dermed er det reguleringsbestemmelsene fra 1990 som gjelder for arealet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Hvervenområdet ligger ca 2 km fra gågata i Hønefoss by. Videre er det 800 meter til avkjøring 

til senterområdet Eikli. På motsatt side av E16 ligger Hvervenmoen. Hvervenområdet har 

sentral beliggenhet i forhold til transportsystemet, plassert ved innkjøringa til Hønefoss langs 

E16. På Hvervenkastet er det i dag sportsforretning og kontorarbeidsplasser, bensinstasjon og 

Gjestegård/bespisning. 

Områderegulering Hvervenmoen innebærer et stort antall arbeidsplasser i dette området.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Coop har flere butikkonsepter og innen dagligvarehandel er Coop Obs! Hypermarked det mest 

omfattende. I tillegg til dagligvarer har slike butikker et godt vareutvalg innen sport, tekstil, 

kjøkken og hjem, leker, småelektrisk og lettere byggevarer. Hos Coop Mega finnes alle 

basisvarer, med ferskvarer, utallige brødsorter, frukt og grønt, krydder og sauser. Coop Prix er 

en dagligvarekjede med lave priser på hele vareutvalget. Coop Extra er en dagligvare- og 

byggkjede i Coop. I Extrabutikkene finnes mer enn 5500 varer til lave priser. Coop Marked er 

en dagligvarekjede med lokal forankring. Butikkene er spredt rundt i Norge og representerer 

også et naturlig møtested i lokalsamfunnet. 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av konseptet Coop Extra. 

 

Tiltaket som foreslås vil ikke medføre store endringer på eksisterende bygg eller på 

utearealene. Bygget vil få en oppgradering og en tydeliggjøring av at det her er 

dagligvarebutikk. Uteområdene vil få ny strukturering av parkeringsplassene og oppgradering 

av utebelysning. Lagringscontainere vil bli fjernet. Hele eiendommen vil få et estetisk løft. 

 

Forslagsstiller mener videre at trafikken til/fra området ikke vil bli radikalt endret. Totalt antall 

kvadratmeter butikkarealer forblir uendret. De trafikkmessige konsekvensene vil bli redegjort 

for i saken. 
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Nærområdene til Hvervenkastet vil få mer boligbebyggelse, blant annet i Tanberglia og 

tilstøtende områder, etter vedtak av kommunedelplan for Krakstadmarka. Uten 

dagligvareforretning på Hvervenkastet vil mange måtte kjøre ned i Osloveien for å handle. Det 

er også etablert et stort antall arbeidsplasser ved sykehuset og Hvervenmoen, som 

representerer store kundegrupper. Mange av disse reiser antakelig inn til Hønefoss for å handle 

dagligvarer. Nærmeste Coop-matvarebutikker er Coop Extra Klekken og Coop Extra 

Heradsbygda, samt Coop Mega i Hønengata. 

 

Mulig etablering av matvarebutikk i området er i strid med gjeldende reguleringsplan (nr. 113-

01 Hvervenmoen). Det må en reguleringsprosess til for å kunne tillate etablering.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er regulert i reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, vedtatt 08.01.1990, se 

vedlegg 3. Området er regulert til forretningsbebyggelse, med bestemmelse om at bebyggelsen 

ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, for eksempel matvareforretning. 

Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart. 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes.  

Utredningsteamene vil trolig være knyttet til: 

Sentrestruktur og handel, trafikkforhold, støy, naturforhold, nærmiljø, landskapspåvirkning, 

ras, skred, overflatevann og ROS-analyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter trolig bl.a. eiendommene: gnr/bnr 38/119 som eies av forslagsstiller, 

38/135 med grunneier Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård As og 38/136 som eies av 

Esso Norge AS, samt offentlige eiendom i form av vegarealer. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 

Gjennom fylkesdelplanen presenterer Buskerud Fylkeskommune de ulike ”handelsklassene”: 

- Plasskrevende varer (Som for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer) 

- Detaljvarehandel (Som kan deles inn i dagligvarer og faghandel (detaljvarer)) 

Fylkesdelplanen presenterer den senterstrukturen som er ønskelig skal gjelde for Buskerud: 

- Fylkessenter (Drammen) 

- Regionsenter (Hønefoss, Kongsberg) 

- Distriktssenter (for eksempel Vikersund, Hokksund, Gol, Geilo, Nesbyen, Ål) 

- Lokalsenter (for eksempel Vik, Noresund, Hol, Flå, Sætre, Mjøndalen) 

- Nærsenter – her er det ikke nevnt noen eksempler, men: ”fylkesdelplanen gir noen generelle 

retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i nærsentre.” 

I følge fylkesdelplanen skal et nærsenter inneholde noen servicetilbud som dagligvarer, enkelte 

bransjevarer, kiosk, matservering, forsamlingslokale m.m., samt kollektivtilbud. 
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Planprogram for områderegulering for Hvervenmoen var på høring og offentlig ettersyn våren 

2011. Fylkesmannen vurderte at planprogrammet la opp til en handelsvirksomhet som vil 

kunne være i strid med RPB for kjøpesentre, og nasjonal politikk for samordna areal- og 

transportplanlegging. Planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet (MD) i medhold av 

§ 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD uttalte seg til planprogrammet i brev datert 

17.10.11. MD oppfordrer generelt til at handel i størst mulig grad innpasses i tilknytning til 

sentrumsområdene i Hønefoss. Dersom det er behov for handelsavlastningsområder utenfor 

sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av en overordna 

vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest hensiktsmessige for dette 

formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil ha minst negative 

konsekvenser for handelen i sentrum. Det vil kunne være vanskelig å hindre såkalt 

bransjeglidning hvor supplerende varegrupper, som er i direkte konkurranse med 

sentrumshandelen, får en gradvis større andel av forretningsarealene. 

 

I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt som erverv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad og dette skal gjennomføres ved bl.a. utvikle Hønefoss med flere 

lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør 

(Eikli) og vest (Meieriet). 

I kapittel 5. Effektiv arealdisponering heter det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig 

vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom:  

Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 

 

Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss ble behandelt i sak nr. 142 i kommunestyrets 

møte 13.12.2012. I vedtakspkt 2. pkt b, c, d, e, og f skal følgende prinsipper legges til grunn: 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 

transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. 

Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av all 

handel. 

 

Juridiske forhold  

I §12-14 i plan – og bygningsloven heter det at for «utfylling, endring eller oppheving av 

reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» Endring av 

reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” tilsier en ny reguleringsprosess.  

 

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.  
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Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Endringen er gjort i § 12-8 og trådte i kraft 1. juli 

2017. Bestemmelsen er et ledd i målsettingen om å effektivisere planprosessen. Departementet 

vil gi nærmere bestemmelser om innholdet i planinitiativet, behandlingen i oppstartmøtet og 

referat fra møtet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, forskriften er ikke utkommet enda.   

Beslutningen om å stoppe et planinitiativ er ikke et enkelt vedtak som kan påklages.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for kommunen. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. betalingsreglementet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved vedtak om å starte opp regulering må lovpålagt informasjon og medvirkning ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Forutgående saker om etablering av næring i området ved Hvervenmoen/Hvervenkastet har 

vært planfaglig og planpolitisk utfordrende å løse, spesielt med tanke på handelsnæring.  

 

Kommunen har vedtatt et plangrep i områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen, der det er gitt 

klare begrensninger i forhold til arealbruk for handel og varekategorier. Dette plangrepet er 

basert på hensynet til utvikling av Hønefoss som region- og handelsby. 

I vedtatt områderegulering angis det i bestemmelsene innenfor arealformål «bebyggelse og 

anlegg – forretninger» at det ikke tillates handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr 

enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter. Arealene kan nyttes til plasskrevende handel, 

herunder forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre, og handel med møbler, hvite- og 

brunevarer. Med bakgrunn i dette er utvikling av Hvervenmoen med bilbasert handel et 

supplement til sentrumsaktiviteten og opptrer i liten grad som konkurrerende virksomhet. 

 

I et byutviklingsperspektiv er det viktig med både handel og kontorarbeidsplasser i sentrum. 

Dette skaper grunnlag for byliv, kultur og servering og en levende by. 

 

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Kommunen skal ta stilling til spørsmålet om å 

stoppe initiativet så tidlig som mulig. Hensikten er å redusere unødig ressursbruk både hos 

kommunen, forslagsstiller og andre som må forholde seg til initiativet. 

En beslutning om å stoppe et planinitiativ skal være basert på et forsvarlig planfaglig eller 

planpolitisk skjønn, hvor det ikke er tatt utenforliggende eller andre usakelige hensyn. 

 

Forslag til alternativt vedtak 1:  

 

Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 
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Prinsipielle avklaringer 

Lokalisering av handel er et planfaglig tema, men også et planpolitisk diskusjonstema. 

Forslagstillere i denne saken ønsker å etablere en større dagligvareforretning. Dagligvarer er 

definert i Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss som matvarer og andre nærings- og 

nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av 

papir og plast, bone-, rense- og pussemidler. Men hva er en større dagligvareforretning? 

 

Dersom forslagsstiller går for en større dagligvareforretning, må dette utredes. Kommunen vil 

kreve at det utarbeides en analyse der forholdet til et levende bysentrum avklares før 

kommunen kan ta stilling ved 1. gangsbehandling av planen. Det vises til prinsipielt vedtakspkt. 

2. pkt b, c, d, e i sak nr. 142 i kommunestyrets møte 13.12.2012, se over. 

 

Før et vedtak om høring og offentlig utlegging av reguleringen ved 1. gangsbehandling, må det 

foreligge en trafikkutredning om hvor mye og hva slags trafikk som genereres til/fra det 

aktuelle området dersom dagligvarehandel tillates. 

 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan og ansees som prinsipiell. Oppstartsaken legges 

derfor fram til politisk behandling. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og vil foreslå konseptet Extra. 

 

Med de nylig vedtatte planene i Hvervenområdet er rådmannen i tvil om de politiske føringene 

som ble gitt tidligere er å forstå som at det ikke er ønskelig med noen form for matvarebutikk i 

området i framtiden, og velger derfor å legge fram oppstartsaken politisk.  

 

Dersom det vedtas å gå videre med planarbeidet må det avholdes formelt oppstartmøte før 

varsel og kunngjøring av planoppstart. 

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

Før vedtak om 1. gangsbehandling må det utarbeides en trafikkanalyse som skal vurdere 

kapasitet og belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak, før etablering av 

dagligvareforretning.  

Utredningene må også gi svar på størrelse og omfang av det konseptet som forslagsstiller 

endelig vil foreslå. 

 

I denne saken kreves det videre at utredningene må gi et tydelig svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  
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Vedlegg 

1. Søknad om regulering 

2. Situasjonskart  

3. Reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

konst. Avdelingsleder: Line Østvold 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-48  Arkiv: L12  

 

Sak: 71/17 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-46   Arkiv: L12  

 

 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Området planforslaget omfatter er delvis regulert til 

boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. Deler av planområdet og nytt 

utbyggingsområde er regulert til LNF-område. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, 

da LNF-området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord 

er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Fylkesmannen kom med innsigelse etter 1. gangsbehandling av saken, for omdisponering av 

landbruksjord. Etter møte med tiltakshaver og justering av plankartet ble innsigelsen trukket. 

Det er i det reviderte forslaget tatt ut 2,7 daa landbruksjord. 

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av den 

dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være en naturlig 

utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 

170 Færdenmarka. Her er det satt av noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er 



- 

også regulert en vei som kobler Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller 

ønsker å regulere ytterligere del av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt 

boligområde. Den nye delen som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I 

eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle 

området.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017, Bh. 24 NR. 17. 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Formannskapet 2 og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 25.04.2017, Bh. 14 NR. 17. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 2,7 daa dyrka mark er tatt ut av planforslaget.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.04.2017 – 12.06.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. 

Innsigelsen gikk på omdisponering av 2,7 daa dyrka mark. Etter dialog og videre justeringer i 

planforslaget er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

Justeringene innebærer at mindre dyrka mark blir omdisponert, samtidig som et grønntbelte 

reguleres mot jordet.  

  

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s.12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, gangvei 

og friområde/lek. Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 56-03 Haugsbygd 



- 

Felt A-B vedtatt 30.08.1972. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til friområde. 

En mindre del av planområdet er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud i 

lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål, friområde og 

LNF. LNF-området er planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med 

overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet 2 jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca 1 dekar utover allerede godkjent 

areal på 3,4 daa i plan 170 Færdenmarka. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totalt antall vil da bli maksimalt 17 



- 

boenheter, avhengig av boligtypen man velger. Det er positivt å beholde det bygningsestetiske 

som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Det legges opp til en utnyttelsesgrad på 40%. Dette er i tråd med kommunenplanen. Grad av 

utnytting i uregulerte områder er 25%, men siden dette blir regulert er 40% utnyttelse både 

akseptabelt og ønskelig.  

 

Det er lagt opp til mye grønntområder i planen, noe rådmannen ser positivt på. Lekeplassen har 

fått en solrik plassering vest i planområdet i tilknytning til en turveg i forbindelse fra 

boligområdet til skole og idrettsanlegg. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Alle uttalelsene er 

kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens foreslåtte 

bestemmelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen er kommentert over. Landbrukskontoret mener 

fortsatt at det er uheldig å bygge ned dyrka mark til boligformål. Når det er sagt, mener 

landbrukskontoret det er positivt at planavgrensningen er endret slik at mindre dyrka mark går 

tapt. I tillegg ser det nå ut til at det er lagt inn en større buffersone mellom planlagt bebyggelse 

og dyrka mark.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha tilstrekkelig 

kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i 

Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligen forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført konkluderer 

med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er gang- og 

sykkelvei langs Færdenveien. 

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. Færdenveien 

har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så sannsynligheten for redusert 



- 

framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en adkomst for brannbil, med en 

lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert boligtilbud. 

Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 1 daa, men vil bidra 

til å skape et helhetlig boligområde.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for Færdentoppen.PDF 

Merknader kommentert 

Vedlegg 3 - Merknader til offentlig ettersyn - samlet.pdf 

Vedlegg 4 - ROS_Analyse 26.09.17.pdf 

Vedlegg 5 - VA notat 26.9.17.pdf 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Vedlegg 1 - Arealtabell .csv 

Plankart plan 56-03 

Plankart plan 170 

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 
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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, i 

et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, og 

tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca. 

10-15 nye boenheter, avhengig av etterspørsel og boligtype. Planforslaget vil sikre en god og helhetlig 

fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til 

fremtidig boligområde.  

Områdene som i planforslaget er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder 

og kan sees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal 

det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig 

tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.  

 

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst  mot Færdenveien.  

 

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang- og sykkelveg, både mot Klekken og mot 

offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med 

tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger 

som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsplanstatus oppdateres for disse.  

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde. Planområdet er på ca. 18,3 daa, og er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friområde, samt et begrenset areal til landbruks, 

natur- og friluftsformål. 

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016 
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2 Planprosess og medvirkning 

 

Det ble avholdt et oppstartsmøte med Ringerike kommune den 13.11.2015. I møtet orienterte 

forslagsstiller om sine tanker for utvikling av planområdet, herunder at det planlegges for konsentrert 

småhusbebyggelse i form av eneboliger/rekkehus. Kommunen orienterte om overordnede planer, 

rammer og føringer. Kommunen opplyste om hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å gjennomføre i 

forbindelse med utbyggingen. Videre ble plantype og planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være 

behov for utarbeidelse av planprogram eller utvidet opplegg for økt medvirkning. Det ble fremlagt 

dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs behandling. Videre saksbehandlingsprosess ble 

avklart. Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til plan- og bygningsloven. 

Oppstart av planarbeid ble varslet per brev, i lokalavis 

og på kommunens nettsider den 18.01.2016, med frist 

for innsending av merknader 20.02.2016. 

Forslagsstiller har mottatt 7 merknader per brev og e-

post. Sammendrag av, og kommentarer til, 

merknadene følger i eget vedlegg. Merknadene er 

også vedlagt i fullversjon. 

Planforlsaget ble behandlet i Planutvalget 25.4.17, og 

lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-

12.6.17. Det kom inn 7 merknader til offentlig 

ettersyn, bl.a. en innsigelse fra fylkesmannen knyttet 

til jordvern. Revidert planforslag ble oversendt til 

Fylkesmannen 13.9.17, med påfølgende tilsvar 

20.9.17, hvor innsigelsen ble trukket, forutsatt at 

revidert planforslag ble videreført. 

 

Oppstartsmøte 

Ringerike kommune, Henrik Færden 
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og 
hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag 

Politisk behandling av planforslaget i 
hovedkomiteen for miljø og areal og 

formannskapet. 

• Planforslag legges ut på høring med 6 
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht. 
merknader. 

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i  HMA og 

formannskapet, før egengodkjenning i 
kommunestyret 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.  

 
Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015. 

I forbindelse med offentlig ettersyn og innsigelse fra fylkesmannen ble planormådet redusert i revidert 

planforslag. I figuren under vises deler av planormådet som ble tatt ut i etterkant av offentlig ettersyn 

(skravert), til sammen 2,7 daa.  
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Illustrasjon som viser planområdets avgrensning i etterkant av offentlig ettersyn. Arelaet som er tatt 

ut, er skravert.  COWI 2017. 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark, to eksisterende boliger med 

tilhørende tomter og tilliggende araler som i hovedsak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km 

øst for Hønefoss, sør for Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ved nr. 29-31. Området er 

omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.  

Adkomst til planområdet er fra Færdenveien, en kommunal vei som knytter boligfeltene i 

Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.  

3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr. 

137/62, 63 og 64.  
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er 

under oppføring, den andre er relativt nyoppført.   

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunnen, jordet som planlegges bebygget, i 

bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte husene  påhøydedraget sør i planområdet. COWI 2015. 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet ligger i den vestvendte lia som preger landskapet i Haugsbygd. Området har en flott 

utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 – 10 

meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydedraget mot sør ligger de to eksisterende 

eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten 

kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og 

vest for huset.  

Den delen av planormådet som skal utvikles med nye boliger ligger i nordvestvendt terreng. Dette 

arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er 

lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.  

Planområdet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor et område med 

løsmasse av forvitringsmateriale. I berggrunnen finnes i hovedsak leirskifer og kalkstein, jf. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.  
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3.2.5 Trafikkforhold 

Nordre del av planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. De to 

eneboligene har atkomst mot Færdenveien.  

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 Hadelandsvegen. 

Det eksisterer ingen trafikktellinger for Færdenvegen og Linnerudvegen, men basert på antall boliger i 

området antas det at Linnerudvegen har en ÅDT på 5-600, mens Færdenvegen har en ÅDT på 180..  

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T-kryss. Krysset Fv. 241 x 

Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T-kryss med eget venstresvingefelt på 

ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er regulert i reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området 

er i denne reguleringsplanen avsatt til bolig, gangvei og friområde/lek.En mindre del av planområdet, i 

retning vest, er uregulert.  

 
Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.  
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Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 

p.d.d.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 

avsatt til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur,- og friluftsområder 

(LNFR).   

Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød 

heltrukken linje, og revidert plangrense etter offentlig ettersyn vist med rød stiplet linje.. COWI 2017. 

 

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. 

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

Utbyggingsrekkefølge: I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er 

sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 
veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, trafikksikker atkomst for gående, syklende 

og kjørende, skolekapasitet og trafikksikker skolevei, lekeareal, Samfunnssikkerhet herunder; 

flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur, Grunnvann, Universell utforming.  
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Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 

lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 

støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, 

Nærlekeplasser 5-13 år og Områdelekeplasser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot 

biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i 

forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 

3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 

Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30.4.15. Kommuneplanens arealdel er under revisjon, og 

forslag til revidert arealdel var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai - september 2017. 

Formannskapet fikk mottatte høringsuttalelser til orientering i sitt møte 26.09.2017. 

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende 

for prioritering av planoppgaver. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og tranpsortplanlegging. 

Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 

bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 

sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 

forebygger støyproblemer. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 

2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 

Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 

næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 

Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
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Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 

”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften." 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks, 

natur- og friluftsområde. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnede planer 

(bolig/friområder), med unntak av arelaet avsatt til LNF, men dette arealet er av svært begrenset 

størrelse.   

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes 

av disse.  

Det er ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 

umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 

kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 

ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
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4 Planforslaget 

4.1 Tidligere versjoner 

Planforslaget ble innsendt til kommuen i juni 2016, men ble først behandlet i planutvalget 25.4.17, og 

lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-12.6.17.  

Forslaget som ble lagt ut utgjorde totalt ca. 21 daa og la til rette for opp til 15 boenheter. Et utsnitt av 

plankartet og illustrasjonsplanen til offentlig ettersyn vises under. De ble fremmet innsigelse til 

planforslaget fra fylkesmannen knyttet til jordvern.  

 

T.v. Utsnitt av tidligere utkast til plankart datert 20.4.16. T.h. Utsnitt av tildigere utkast til 

illustrasjonsplan, datert 20.4.16.  

Revidert planforslag, hvor planområdet ble redusert med ca 2,7 daa, ble oversendt til Fylkesmannen 

13.9.17. I tilsvar 20.9.17 ble innsigelsen ble trukket, forutsatt at revidert planforslag ble videreført. 

Planfroslaget beskrives under.  
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4.2 Plankart 

 

 

Utsnitt av plankart datert 26.9.17. Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2017. 

 

 

 

4.3 Arealregnskap 
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Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse (BF) 
5,6 

Boligbebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse (BK) 
3,6 

Lekeplass (BLK) 0,2 

Veg (SV) 1,1 

Gang- og sykkelveg (SVS) 0,6 

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6 

Grønnstruktur (G) 2,0 

Friområde (GF) 4,6 

Totalt 18,3 

4.4 Beskrivelse 

4.4.1 Generelt 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og 

oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. Det skal utvikles gode boliger i tilknytning til et 

eksisterende boligområde. Forslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsaklig er avsatt til 

boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig 

infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal og 

transportlegging og fortettingt i eksisterende boligområder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, 

og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.  

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne 

fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase. 

4.4.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området. 

 

Det legges til rette for 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/boenheter. 

Planforslaget legger til rette for en fleksibel løsning, som åpnner for utvikling av både eneboliger, 

eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger.  
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Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK, som er gitt en solrik plassering i vestre del av 

ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg 

forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.  

 

Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA= 40% og med maks 

mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Felt BF1-2 – Frittliggende småhusbebyggelse:  

Planforslaget legger til rette for to områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BF1 er det 

lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Arealet for feltet er 2,1 daa. Det er ikke vist 

tomtegrenser innenfor BF1, da det ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. 

Det åpnes imidlertid for etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på 

tomter/boliger. I illustrasjonsplanen under vises 3 eneboliger.  

BF1 ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltet BK. Grunnen til dette er 

høydraget som krysser planområdet sør for BF1. Dette kompenseres ved at dette feltet kan 

tilrettelegges for etablering av større tomter. Det åpnes også for tomannsboliger i feltet.  

 

Felt BF 2 ligger på høydrdraget mot sør. Her ligger to eksisterende eneboliger og en ubebygd tomt. 

Arelaet for feltet er 3,5 daa. Disse boligene har en eksponert beliggenhet i landskapet, og da særlig 

mot sør og vest. Ny reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon for disse, ved høyere 

utnyttelsesgrad og byggegrense mot vest. Eksisterende landskap søkes bevart i størst mulig grad. 

 

Felt BK - Konsentrert småhusbebyggelse: I feltet legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse 

(kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er 3,6 daa. Innenfor dette feltet legges det til rette for 

rekkehus med to etasjer, kjedete eneboliger eller firemannsboliger, inkludert nødvendig 

parkeringsareal, men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området. 

Ved etablering av eneboliger innenfor BK skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn. 

 

I illustrasjonsplanen under viser det hvordan det kan legges til rette for ni boenheter (rekkehus /kjedete 

eneboliger) innenfor felt BK.. Byggene planlegges lagt parallelt med høyspentlinja og G/S veien i øst 

Hver enkelt bolig har privat avkjøring fra ny adkomstveg, f_SV1.   
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Utsnitt av illustrasjonsplan datert 26.9.17, viser etablering av totalt 13 boenheter, som er tilnærmet 

full utnyttelse innen feltene.. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete 

eneboliger/rekkehus), brunt viser frittliggende eneboligbebyggelse, og grått viser eksisterende 

bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt viser hageareal, mørkegrønt viser friormåder, 

vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, 

og endringer kan komme.COWI 2017.  

 

I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over 

gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse. 

Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av 

boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforholdfor annen bebyggelse i 

området.  

4.4.3 Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 

barn i ulike aldersgrupper.  

Felt BLK - Nærlekeplass: Det legges til rette for en nærlekeplass i området. Lekearealet er plassert 
vest i planområdet, med en hensiktsmessig plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel adkomst 

for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. Samtlige 
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boenheter vil ha kort avstand til lekeplassen.  Nærlekeplassen skal utformes i tråd med kommunens 

krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa. 
 
Andre lekeplasser el.l i nærheten:  

Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet. 

Her finnes lekeaparater, sandkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien, 

for å komme til denne lekeplassen, som kan klassifiseres som en områdelekeplass.  

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små skogsområder. 

Særlig det regulerte friområdet, felt GF1 nord iplanområdet, fungerer som et godt tilrettelagt frilufts- 

og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gangvegen nord for GF1 og 

bekken, via lekeplassen BLK til boligområdet.  

Innenfor GF1 kjøres det opp en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke 

eksisterende skiløypetrase. Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski- og 

turløyper. Planforlsaget er ikke i konflikt med eksisterende skiløype og regulert situasjon er i hovedsak 

i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.  

4.4.4 Støy 

I forbindelse med utarbeidelse av planforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy 

mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone 

forventes å bre seg inntil 7-10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål 

(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.  

I planforslaget er byggegrensen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For 

eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg,noe som indikerer 

at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.  

4.4.5 Renovasjon 

Innen planområdet plasseres søppeldunker ved innkjøring fra adkomstveien til hver boligenhet. 

Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.  

4.4.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige 

friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området, 

og vil være en berikelse for nabolaget.  

I planforslaget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksikker måte til tilliggende G/S-

vegnett. For å komme til G/S-veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei. 

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 

nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

22 

4.4.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til Færdenveien i sørøst, og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses 

som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt 

over trafikk fra begge sider.  

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BF1 og BK. Vegen er 

dimensjonert med en bredde på 5 meter. I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn en 

vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet at 

renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall. 

 

Foreløpig prosjektert løsning, lagt til grunn for adkomstløsning i planforslaget. Løsningen vises i 

eksisteremde terreng. COWI 2017. 

Trafikkmengde: 

Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen. 

For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre 

bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall 

bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av 

planområdet vil da være omtrent 240. 

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241,vurderes det at 

tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht. 

kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.  

Parkering:  

Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 

gjeldende parkeringsforskrift.  
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Kollektivtrafikk: Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth, ca 400 m fra 

planområdet. Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette 

stoppet og kollektivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet 

planområdet med G/S vei langs Færdenveien.  

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.  

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og 

turområder via G/S vei og turveger.  

Det er langsgående gang-/sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien 

har også fartsdumper. 

 
Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5-5 meter. 

 
G/S-vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien. 

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1.-7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole, 

samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på G/S-vei eller 

lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra 

kunstgressbanen). 

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S-vei eller lite trafikkerte veier. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

24 

Det er ikke registrert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og 

det er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak. 

4.4.8 Grønnstruktur 

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innenfor planormådet ivaretas. Området nord for felt 

BK reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksisterende skiløypetrase og turområde. 

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G1-2, er områder som ikke er egnet som 

utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som 

vegetasjonskjerm og annet grøntareal. Områdene kan beplantes.  

4.4.9 Kulturminner 

Buskerud fylkeskommunen krevde arkeologisk registrering av planområdet i sin uttalelse til varsel om 

oppstart. Registrering ble gjennomførttidlig i ila. feltsesongen 2017.  

4.4.10 Under maskinell søkesjakting i dyrka mark ble det avdekket et 

botsenings-/aktivitetsområde bestående av 2 kokegroper og et 

dyrkningslag. BFK fant etter en samlet vurdering at 
reguleringsplanen kan godkjennes uten vilkår for ytterligere 

arkeologisk undersøkelse av kokegroper og dyrkningslag, id 

229519, før tiltak iht. planen realiseres. Tilstrekkelig dok. er 

allerede gjennomført ifm reg. av BFK. BFK ba om at kulturminnet 
med id 229519 merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og 

at følgende tekst skal tas inn i planens fellesbestemmelser: "Det 

berørte kulturminner, id 229519, som er markert som 

bestemmelsesområde #1, i plankartet, kan fjernes uten ytterligere 

undersøkelse.". Plankart og bestemmelser er revidert i tråd med 
innspillet fra Buskerud Fylkeskommune. Vann og avløp 

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann- og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i 

henhold til planforslaget, må denne ledningen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan for 

området. Denne viser at det er mulig å legge VA-ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det  

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å koble seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av 

VA-anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA-anlegg vises i tegningen. 

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens 

krav til slukkevann vil det  være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien. 
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Eksisterende og nytt VA-anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2017.  

4.4.11 Høyspent 

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 meter over terreng og har en 

faseavstand på 2 meter.  

Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for 

høyspentledningen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for 

boliger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 μT. Disse beregningene er utført 

for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.  

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg 

med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra 

ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være 

lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linjen. I planforslaget er det imidlertid 

regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for 

elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks- Kraft ved varsel om oppstart.  

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og 

anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt. 
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4.4.12 Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 

utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 

og bevegelseshemmede.  

4.4.13 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 

myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  

Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 

på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 

også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 

samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 

 

Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner 

utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, 

men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets 

naturdatabase). Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i 

eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 

 
Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 

verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
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§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 

føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 

Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 

biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 

nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 

påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark bebygges med boliger 

og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder/grønnstruktur. 

randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være 

begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i 

nærområdet. 

 
§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 

Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

 
Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  

 

Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.4.14 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 4,4 daa bebygges med boliger. Den dyrkede 

marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.  

Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med dyrket mark. Området er allerede preget 

av boligbebyggelse mot nordøst, og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke 

skogbruksarealer. 
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. vedlegg 4,  for planforslaget som viser hvilke 

konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  

 

I ROS-analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone. 

 

Naturgitte forhold 

5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd 

jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan 

forekomme. 

 

Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det 

oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts 

bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "… 

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres 

for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med 

hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling. 

 

Infrastruktur 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området?  
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.  

Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så  sannsylighetenen er liten. 

 

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 

18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at 

bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift 

for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra 

senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like 

under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget 

er fremstilt.  

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 

26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien. 

Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.   

 

Ulovlig virksomhet 

Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren. 
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6 Merknader til oppstartsvarsel og offentlig ettersyn 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 18.01.2016. Berørte parter ble varslet gjennom brev 

og lokale aviser. Planforlsaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-12.6.17. Det vises for 

øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved offentlig ettersyn, og vedlegg 3: Merknader ved 

offentlig ettersyn. 
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7 Oppsummering 

Planforslaget er justert etter offentlig ettersyn, og redusert i areal med hensyn til jordvern, etter 

innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Det reviderte planforslaget legger til rette for frittliggende og 

konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og 

attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive, tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom 

og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype. 

Planforslaget vil sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde som for en stor del er avsatt 

til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til boligformål allerede i 1985.  

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.  

Dette gir en fleksibilitet i forhold til videre utvikling av boligområdet og tilpasning av løsninger etter 

ønske og behov. Området kan bebygges både med færre romslige eneboliger, eller bebygges noe 

tettere med eneboliger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for 

samordnet areal og transportplanlegging.  

  

Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planområdet. Disse områdene skal ligge 

i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.   

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder, og vil i begrenset grad påvirke sol- og 

utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer 

nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet. 

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien. 

Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger innenfor BF1, BF2 og BK.  

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via GS-veg og turveger, både til offentlige 

tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.   
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf) 

Vedlegg 2: Oppsummering og kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn 

Vedlegg 3: Merknader ved offentlig ettersyn (samle-pdf for alle merknader) 

Vedlegg 4: ROS-analyse 

Vedlegg 5:  VA-notat 

Vedlegg 6:  Illustrasjonsplan 
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Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt.
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre
endringer».

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense n som er vist på plankartet.
Området reguleres til f ølgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggels e – Frittliggende småhusbebyggelse BF
- Boligbebyggelse – K on sentrert småhusbebyggelse BK
- Lekeplass BLK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- V eg S V
- Annen veggru nn – tekniske anlegg SVT
- Gang - og sykkelveg S GS

3. Grønnstruktur
- Friområde GF
- Grønnstruktur G

4 . Hensynssone r
- Faresone høyspent H370

5. Bestemmelsesområde



1. Kulturminner: #1

§ 1. Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan . Utomhusplanen
skal dokumentere at krav til minste uteo ppholdsareal (MUA), lekeareal , boder,
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet
tilpasset omgivelsene og baser t på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming.

§ 1.3 Universell utforming
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gj eldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.

§ 1.4 Støyskjerming
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at
støyg rensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer
som tilfredsstiller kravene i T - 1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.

Alle rom med støyfølsom bruk skal ha vindu som kan åpnes i fasade med støybelastning
Lden=55 dB eller lavere.

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på
estetisk kvalitet.

Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern -
departementets retningslinjer for støy.

§ 1.5 Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m.



§ 1.6 Avkjørsler
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjø rslene skal oppfylle krav gitt av
vegmyndigheten.

§ 1.7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

§ 1.8 Teknisk anlegg
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann - og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å
oppfør e mindre bygninger for EL og VA - anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann - og
avløpsanlegg.

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann - og avløpsledning.

§1.9 Parkering
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes
gjeldende parkeringsforskrift.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Boenheter

Det kan maksimalt bygges 15 nye boenheter innenfor plangrensen.

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittli ggende småhusbebyggelse, BF 1 - 2

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
I disse områdene er det ti llatt å oppføre ene - og tomannsboliger , med inntil
to målbare plan og tilhørende anlegg.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.



§ 2. 3 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse , BK

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
I disse områdene er det ti llatt å oppføre tre - og firemannsboliger og kjede - /rekke -
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av
enebolig innenfor B K . Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BF 1 legges
til grunn.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter , i forhold til ferdig planert
terrengs gje nnomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.

§ 2.4 Lekeplass, BLK

BLK skal være felles nærlekeplass for BF 1, BF 2 og BK . Lekeplassen skal o pparbeides i iht.
kommunens mal 4226. Innenfor områd et t illates det opparbeidet tursti.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene
mellom de ulike trafikkformålene.

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å
sikre minimale terrenginngrep .

§ 3.1 Veg

1 . Felt SV
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor feltene BF 1 og BK .
o_ S V 2 er eksisterende offentlig veg.

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg

Arealene er skråningsareal og grøfteareal , og skal opparbeides og tilplantes der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

§ 4 Grønnstruktur



§ 4.1 Friområde , GF 1 - 2
Innenfor områd et tillates det opparbeidet turstier .

§ 4.2 Grønnstruktur , G1 - 2
I nnen o mrådet skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Faresone r

1. Høyspenningsanlegg (H370)
I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan
vedlikeholdes og ombygges.

§ 6 Bestemmelsesområde r

1. Kulturminner:
Det berørte kulturminne , id 229519, som er markert som bestemmelsesområde #1, i
plankartet, kan fjernes uten ytterligere undersøkelse.

§ 7 Rekkefølgebestemmelser

§ 7 .1 Krav til veger, vann - og avløpsledninger

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger skal tekniske
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

§ 7 .2 Kr av før brukstillatelse

f_ SV1 skal være opp arbeidet før det gis i gan g settingstillatelse på boliger innenfor
planområdet .

Omlegging av vann - og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstil l atelse på
boliger innenfor planområdet

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og
utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene .
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Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for 
Færdentoppen 
 
Vi viser til brev av 8. september 2017 med anmodning om Fylkesmannen kan trekke 
innsigelsen til planforslaget for Færdentoppen etter endringer i planen. 
 
Vi har i brev av 12. juni 2017 fremmet innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse 
av nasjonale jordverninteresser. Vi fremmet innsigelse til den delen av planen som omfattet 
omdisponering av dyrka mark som ikke var i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Det går frem av oversendelsen at boligområdet er foreslått redusert i størrelse slik at et 
område på ca 1,3 daa av dagens jordet blir sikret for videre matproduksjon. Videre er det 
foreslått grønnstruktur i overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrka marka. 
Boligfeltet vil nå få en avslutning der hvor dagens jorde har en innsnevring. 
 
Den skisserte løsningen resulterer i at det fortsatt er ca 1 daa av den dyrka marka som vil bli 
omdisponert til boligformål som ikke er i tråd med kommuneplanen. Etter en samlet 
vurdering finner likevel Fylkesmannen grunn til å trekke innsigelsen til planforslaget forutsatt 
at ovennevnte løsning blir innarbeidet i den endelige planen. 
 
Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den delen av planen som ikke er i tråd med gjeldende 
kommuneplan blir sikret for videre matproduksjon, jf. nasjonale jordvernføringer. Vi legger 
også vekt på at det ikke er foreslått endring i arealdisponeringen i forslag til ny arealdel som 
lå ute til høring i sommer. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
avdelingsdirektør 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_ 417

Detaljregulering for Færdentoppen boligområde

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 12.6.17

20.9.17
2 Buskerud fylkeskommune 10.5 .17
3 Statens vegvesen, region sør 29.5.17
4 Ringerike kommune 12.5.17 &

12.6.17
5 Ringerikskraft 12.6
6 Høyt og lavt 26.6.17
7 Else Modalen 9.6.17

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentarer

Rådmannens
kommentar

1 . Fylkesmannen i Buskerud
(FMB) Brev datert 12.6.17

Fylkesmannen har innsigelse til forslag
om omdisponering av dyrka mark for det
området som i gjeldende kommuneplan
er avsatt til LNF - område. Dette omfatter
ca. 2.8 daa med fulldyrka mark. Ber
kommunen om å ta dette arealet ut av
planen, eventuelt at arealformålet endres
til område for jordbruk i
detaljreguleringen. FMB imøteser
nærmere kontakt med Ringerike
kommune om det videre arbeidet med
detaljreguleringen for Færdentoppen.

Når det gjelder øvrige forhold har FMB
ingen s pesielle merknader. Bemerker at
det vil bli behov for å flytte lekeplassen
for å imøtekomme innsigelsen og at det
er viktig at den får en sentral plassering.

Brev datert 20.9.1 7

Viser til brev av 8. september 2017 med
anmodning om Fylkesmannen kan trekke
innsigelsen til planforslaget etter
endringer i planen. Den skisserte
løsningen resulterer i at det fortsatt er

Revidert og justert
planforslag ble utarbeidet i
samråd med komm unen og
oversendt Fylkesmannen den
13.9.17, Innsigelsen ble
trukket i brev av 20.9.17,
forutsatt av at det revidert
løsning ble innarbeidet i
planen. Dette tas til følge.

Etter møte med
forslagsstiller har
planområdet blitt
endret. 1,3 daa
dyrka mark er tatt
ut av planområdet
og det er anlagt
grønnstruktur mot
jordet. Dette har
resultert i at
Fylkesmannen har
trukket sin
innsigelse.
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ca . 1 daa av den dyrka marka som vil bli
omdisponert til boligformål som ikke er i
tråd med kommuneplanen. Etter en
samlet vurdering finner like vel
Fylkesmannen grunn til å trekke
innsigelsen til planforslaget forutsatt at
ovennevnte løsning blir innarbeidet i den
endelige planen.

Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den
delen av planen so m ikke er i tråd med
gjeldende kommuneplan blir sikret for
videre matproduksjon, jf. nasjona le
jordvernføringer. FMB legger også vekt
på at det ikke er foreslått endring i
arealdisponeringen i forslag til ny
arealdel som lå ute til høring i sommer.

2 . Buskerud Fylkeskommune (BFK)

Under maskinell søkesjakting i dyrka
mark ble det avdekket et botsenings -
/aktivitetsområde bestående av 2
kokegroper og et dyrkningslag.

BFK finner etter en samlet vurdering at
reguleringsplanen kan godkjennes uten
vilkår for ytterligere arkeologisk
undersøkelse av kokegroper og
dyrkningslag, id 22951 9, før tiltak iht.
planen realiseres. Tilstrekkelig dok. er
allerede gjennomført ifm reg. av BFK.
Kulturminnet, id 229519, skal merkes i
plankartet som Bestemmelsesområde .

Følgende tekst skal tas inn i planens
fellesbestemmelser: "Det berørte
kulturminne r, id 229519, som er markert
som bestemmelsesområde #1, i
plankartet, kan fjernes uten ytterligere
undersøkelse."

Tas til følge. Kulturminnet, id
229519 er merket i plankartet
som Bestemmelsesområde og
følgende tekst er inn i planens
fellesbestemmelser: " Det
berørte kulturminner, id
229519, som er markert som
bestemmelsesområde #1, i
plankarte t, kan fjernes uten
ytterligere undersøkelse."

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

3 . Statens vegvesen region sør (SVV)

Statens vegvesen anbefaler at antall
boenheter konkretiseres i regulerings -
best emmelsene. SVV forutsetter at det
ikke bygges mer enn 15 boenheter, og
har ingen ytterligere kommentarer.

Det er med revidert
planforslag ikke areal til
utbygging av mer enn 15
boenheter.

Tas til orientering

4 . Ringerike kommune 1. Landbrukskontoret :
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1. Landbrukskontoret :

Landbruksverdier og j ordvern: M ener at
nærmere 6,5 daa fulldyrka mark vil bli
omdisponert som følge av planen.
Arealene er en del av en stor teig
fulldyrka mark på til sammen 157,7 daa,
og at arealene er fullt ut drivverdige selv
om de er en del av en smalere «tarm».

Burde se ttes av en b red buffersone mot
dyrka mark. Deler av boligbebyggelsen i
sør ligger på dyrkbar mark. I jordloven er
det forbud mot omdisponering av både
dyrka og dyrkbar mark.

Viser til Fylkesmannens uttalelse til
varsel om oppstart i februar 2017, hvor
FMB var negativ til å benytte dyrka mark
til boligformål. Viser til brev fra
Kommunal - og moderniserings dep t.
(KMD) 7.4.2017 – vedtak om ikke å
godkjenne boligfelt i Krakstadmarka med
begrunnelse at den aktuelle
kommunedelplanen ville ført til
omdisponering a v dyrka mark.
Kommunen har stor tomtereserve og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss
by. Det er en nasjonal målsetning om å
redusere omdisponeringen av dyrka
mark, og nylig ble målsetningen skjerpet.

Naturverdier: Det finnes mange kjente
forekoms ter av den prioriterte arten
Dragehode i nærliggende områder rundt
hele planområdet. Selv om det ikke er
registrert individer i umiddelbar nærhet
eller innenfor planavgrensningen bør det
gjøres oppmerksom på dette.

Kommuneoverlegen :

Foreslåtte regulerte om råde for boliger
anses for å ha en gunstig beliggenhet i
forhold til kort gangavstand til skole,
idrett og lekeplasser. Trygge skoleveier
og universell utforming er en
forutsetning.

Byggesakskontoret:

M ener planbestemmelsene bør være
t ydeligere når det gj elder krav om
tilknytning til offentlig vann - og avløp.
Følgende fo rmulering foreslås under
under Fellesbestemmelsene:

Viser til uttalelse til
Fylkesmannen (over).

Når det gjelder naturverdier
har man i denne saken
forhold seg til registreringer i
selve planområdet, noe som
er vanlig i denne typen
plansaker.

Kommuneoverlegen :

Ta til orientering.

Byggesakskontoret:

Foreslått fellesbestemmelse
knyttet til vann - og avløp tas
inn.

Viser til uttalelse til
Fylkesmannen.

3,4 daa er allerede
regulert til
b oligformål i
gjeldende plan. I
tillegg er 1, 3 daa
tatt ut av planen for
å imøtekomme
innsigelsen fra
Fylkesmannen .

Dette er utenfor
planområdet.

Dette er positivt for
planen.

Bestemmelse blir
tatt inn.
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«Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig
vann - og avløpsledning».

5. Ringerikskraft (RIK)

RIK viser til sitt nett i og omkring
planomr ådet og viser til forskrift for
elektriske forsyningsanlegg . Den
horisontale avstanden fra ytterste fase på
høyspentlinjen til nærmeste punkt på
b ygninger må være større enn 6,0 meter.
Likeledes er den minste horisontale
a vstanden fra høyspentkabel til nærmeste
punkt på bygning 2,0 meter. RIK ønsker
å bli informert i den videre planfasen.
Dette for å kunne planlegge evt.
endringer/flyttinger/ ombygg inger av
eksisterende og nye anlegg samtidig med
utbyggingen av planområdet.

Tas til orientering. Tiltaket er
allerede tilpasset kravene.

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

6. Hadeland og Ringerike
avfallsselskap

Tilgjengelighet: Det vises til diverse krav
til utforming og tilretteleggi ng av vei og
snuplass, herunder min. 3 m bredde, og
snuplass tilrettelagt for 9,5m lang bil.

Nedgravde - og delvis nedgravde
avfallsløsninger: Viser til at slike anlegg
kan være et godt alternativ ved
bebyggelse på 10 - 15 husstander.
Planlegging og etableri ng av slike anlegg
beskrives. Avslutter med at det må
planlegges og tilrettelegges slik at HRAs
oppgave kan gjøres på en sikker og
forsvarlig måte.

Tas til orientering. Tiltaket er
utformet og tilrettelagt når det
gjelder adkomst og snuplass
mm.

Innspill for avfallsløsning tas
til orientering.

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

7. Høyt og lavt

Ber om innsyn i saken.

Tas til orientering.

8. Else Modalen

Viser til brev av 12.2.16, og står fast ved
dette. Fremmer forslag om at
bebyggelsen skal legges andre steder på
eiendommen enn jord bruksareal. Tar
gjerne et møte med kommunen om dette.
Skiløypa "Færdenrunden" blir berørt av
planlagt bebyggelse slik den er foreslått.

Tas til orientering.
Planforslaget er i tråd med
gjeldende planer, og vil for
eksisterende boliger i
hovedsak være e n
videreføring av gjeldende
situasjon. Skiløypa
planlegges flyttet ifm. tiltaket.

Planforslaget er
justert. Se
kommentar til
Fylkesamannens
innsigelse .
Skiløypa får ny
trassé.
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Vår dato: 20.09.2017
Vår referanse: 2016/392
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 15/5952-39
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 - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for
Færdentoppen

Vi viser til brev av 8. september 2017 med anmodning om Fylkesmannen kan trekke
innsigelsen til planforslaget for Færdentoppen etter endringer i planen.

Vi har i brev av 12. juni 2017 fremmet innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse
av nasjonale jordverninteresser. Vi fremmet innsigelse til den delen av planen som omfattet
omdisponering av dyrka mark som ikke var i tråd med gjeldende kommuneplan.

Det går frem av oversendelsen at boligområdet er foreslått redusert i størrelse slik at et
område på ca 1,3 daa av dagens jordet blir sikret for videre matproduksjon. Videre er det
foreslått grønnstruktur i overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrka marka.
Boligfeltet vil nå få en avslutning der hvor dagens jorde har en innsnevring.

Den skisserte løsningen resulterer i at det fortsatt er ca 1 daa av den dyrka marka som vil bli
omdisponert til boligformål som ikke er i tråd med kommuneplanen. Etter en samlet
vurdering finner likevel Fylkesmannen grunn til å trekke innsigelsen til planforslaget forutsatt
at ovennevnte løsning blir innarbeidet i den endelige planen.

Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den delen av planen som ikke er i tråd med gjeldende
kommuneplan blir sikret for videre matproduksjon, jf. nasjonale jordvernføringer. Vi legger
også vekt på at det ikke er foreslått endring i arealdisponeringen i forslag til ny arealdel som
lå ute til høring i sommer.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Fylkesmannen har innsigelse til forslag til
detaljregulering for Færdentoppen

Ringerike kommune har sendt over et forslag til detaljregulering for Færdentoppen ved
Haugsbygd hvor det er foreslått oppføring av 15 nye boenheter. Fylkesmannen viser til
nasjonale føringer for jordvern og fremmer innsigelse til den delen av planen som
omfatter omdisponering av dyrka mark som ikke er i tråd med gjeldende kommune-
plan. Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet
med detaljreguleringen.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 28. april 2017 med forslag til detaljregulering for Færden boligområde ved
Haugsbygd.

Forslag til detaljregulering legger til rette for bygging av 10-15 boenheter fordelt på
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur og lekeareal.
Kjøreadkomst til området er lagt til Færdenveien.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til byggeområde for bolig, friområde og LNF-
område. Deler av det aktuelle området omfattes av en gammel reguleringsplan fra 1985 hvor
det er regulert for 7 boligtomter som er plassert langs Færdenveien og på deler av dagen jorde
møt øst. Boligområdet er avgrenset av en ny vei som går fra Færdenveien og frem til en gang-
og sykkelvei i nord. Det er kun én bolig som er oppført i området i dag som ligger langs
Færdenveien. Dagens jorde er ikke tatt i bruk til boligbygging.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen har i brev av 17. februar 2016 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, barn og unge, klima og energi,
naturmangfold, jordvern, landskap og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd
med nasjonale føringer.

Vi vektla spesielt forholdet til nasjonale føringer knyttet til jordvern siden store deler av
planområdet består av et jorde hvor det dyrkes korn. På bakgrunn av at deler av disse arealene
er avsatt til LNF-område i gjeldende kommuneplan, frarådet vi forslag om omdisponering av
den dyrka marka til boligbebyggelse i dette området.
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Det går frem av oversendelsen at det er ca 14 daa som er regulert til boligformål i gjeldende
reguleringsplan og at det er ca 3,4 daa fra dagens jorde som er omdisponert til boligformål.
Resterende 7 daa i planforslaget er avsatt til LNF-område i kommuneplanen hvorav 2,8 daa er
fulldyrket areal.

Fylkesmannen vil også vise til forslag til kommuneplanens arealdel for Ringerike som i disse
dager ligger ute til høring. Her er kommunens arealdisponering foreslått for neste 12-års
periode. For dette området er den gjeldende arealdisponeringen foreslått videreført, det er
altså ikke åpnet opp for den utviklingen som planforslaget for Færedentoppen legger opp til.
Planforslaget er derfor ikke i tråd med gjeldende arealdel eller forslag til ny arealdel.

Selv om arealet som foreslås omdisponert er lite, underkant av 3 daa, mener vi det er uheldig
med en bit-for-bit utbygging hvor jordene gradvis blir bygd ned til ulike formål. Dette
forringer kvaliteten på restarealene som igjen påføres et press for utbygging.
Utviklingsretning og spørsmål om omdisponering av dyrka mark bør tas i forbindelse med
rullering av arealdelen hvor hele kommunen blir vurdert under ett.

Stortinget vedtok 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.

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 planlegging av arealbruk
og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomiske effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet. Videre skal utbyggingsmønster og transportsystem
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er at planleggingen skal
ta hensyn til overordnet grøntstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold,
god matjord , kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter, jf. pkt. 4.7.

Av ovennevnte nasjonale føringer fremmer Fylkesmannen innsigelse til den foreslåtte
arealdisponeringen som ikke er i tråd med overordna plan og som omfatter omdisponering
av dyrka mark.

Når det gjelder øvrige forhold har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra de
interesseområdene vi er satt til å ivareta. Vi vil likevel kommentere at det vil bli behov for å
flytte lekeplassen for å imøtekomme innsigelsen og at det er viktig at den får en sentral
plassering for å imøtekomme barn og unges interesser i forbindelse med utviklingen av
området.

Innsigelse og anbefalinger

Fylkesmannen har innsigelse til forslag om omdisponering av dyrka mark for det området
som i gjeldende kommuneplan er avsatt til LNF-område. I følge saken omfatter dette ca 2.8
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daa med fulldyrka mark. Vi ber kommunen om å ta dette arealet ut av planen, eventuelt at
arealformålet endres til område for jordbruk i detaljreguleringen.

Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet med
detaljreguleringen for Færdentoppen.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fung. avdelingsdirektør

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Færden Boligområde - Ringerike kommune - detaljregulering -
foreløpig uttalelse - forespørsel om utsatt frist

Det vises til detaljert reguleringsplan for Færden boligområde i Ringerike kommune som er lagt ut på
offentlig ettersyn med høringsfrist 12.06.2017.

Ber om utvidet høringsfrist gjeldene kulturminnehensyn
Vi viser til kulturminnelovens §9, 2. ledd som gir fylkeskommunen utvidet høringsfrist på inntil 4 mnd
for å kunne avklare om og på hvilken måte et planforslag rører ved automatisk fredete kulturminner.
Høringsfristen må av denne grunn utvides til 28.08.2016. Vi må ha tilbakemelding på at utvidet frist er
akseptert innen 01.06.2016. Fylkeskommunen vil ha anledning til å søke Riksantikvaren om utsatt
høringsfrist dersom kommunen ikke aksepterer dette. Det er da opp til Riksantikvaren å avgjøre om
fylkeskommunen får utsatt høringsfrist eller ikke.

Automatisk fredete kulturminner
Vi uttalte oss til varsel om oppstart, i brev av 19.02.2016. Vi uttalte da at vi må gjøre en
kulturminneregistrering før vi kan uttale oss til et planforslag i dette området. Kulturminneregistrering
er enda ikke gjennomført, men det er gjort avtale om dette med grunneier. Kulturminneregistreringen
er planlagt gjennomført i uke 20. Dersom det ikke gjøres funn av automatisk fredete kulturminner i
planområdet forventer vi å kunne gi vår høringsuttalelse tett opp til opprinnelige satte høringsfrist.
Dersom det gjøres funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet vil dette kreve ytterligere
saksbehandling og utsatt høringsfrist. Vi ber derfor Ringerike kommune om utsatt høringsfrist i saken.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att: Ken Ove Heiberg
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato: 10.05.2017 Vår referanse: 2017/13544 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato: 28.04.2017 Deres referanse: 15/5952-21 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vår saksþehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Færden Boligområde - Ringerike kommune - detaljreguler¡ ng -

offentlig ettersyn - tillatelse til inngrep ¡ automatisk fredete
kulturminner i medhold av kulturminneloven 5 I fjerde ledd

I henhold til Plan- og bygningsloven 5 12-10 har Buskerud fylkeskommune mottatt ovennevnte
reguleringsplan til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 12.06.2OL7. Fylkeskommunen har
fått uttsatt høringsfrist til 28.08.201.7 for â avklare forholdet til kulturminner.

KORT OM PLANFORSLAGET

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges om lag 15 boenheter.
Foreslåtte reguleringsformål er boliger, lek, samferdsel, teknisk infrastruktur og grønnstruktur.

lnne i planområdet er det registrert en lokalitet med automatisk fredete kulturminner (1D229519).

Dette er et bosetning-/aktivitetsområde bestående av to kokegroper og dyrkningslag.

I hht. kulturminneloven 5 8 fjerde ledd skal det, iforbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Buskerud fylkeskommune er rette myndighet til ä avgløre
dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht. Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av
24.3.2O1I. Utvidet og forlenget i brev fra Klima- og miljødepartementet av 7.4.2Ot5 og videreført
fra I.7.2OL6.

AUTOMATISK FREDETE KU LTURM IN N ER

Under maskinell sØkesjakting i dyrka mark ble det avdekket et bosetning-/aktivitetsområde
bestående av to kokegroper og et dyrkningslag. Anleggene er snittet og fotodokumentert i plan og
profil. De er også tegnet i profil. Det er tatt ut trekullsprøver for datering fra kokegropene og
dyrkningslaget. Sjaktene og anleggsporene er innmålt med CPOS.

FYLKESKOMMUNENS MERKN ADER
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Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmotta k@ bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.I3s23
Foretaksregisteret
NO 964 951 373



Buskerid fylkeskommune finner etter en samlet vurdering at reguleringsplan for Færden

boligområde kan godkjennes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av kokegroper

og dyrkningslag, id 2295t9, før tiltak iht. planen realiseres. Tilstrekkelig dokumentasjon er
allerede gjennomført í forbindelse med registrering utført av Buskerud folkeskommune.
Kulturminnet, ¡d 22951 9, skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis nr. #1 , eller

slik markering som planlegger finner hensiktsmessig.

FØlgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens Fellesbestemmelser:
<Det berørte kulturminnet, id 2295t9, som er markert som Bestemmelsesområde #1 / slik

markering som planlegger finner hensiktsmessig) i plankartet kan fjernes uten ytterligere

arkeologisk undersøkelse.>

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte

tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg:
1 Færden Boligområde - arkeologisk rapport
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Færden boligområde

RAPPORT FRA ARKEOLOGI SK REGI STRERI N G

Saksnarm: Færden boligområde

Saksnummer: t6lt81
Prosjektnummer: t70029

Kommune: Ringerike

Gårdsnavn Færden

Gnr.lBnr t37ll
Tiltakshaver: Henrik Færden Petersen

Adresse:
Resistrerine utført. 15.05 - 23.05.2017 Ved: Arild L. Teigen og Ania S. Melvær
Rapport ferdiestilt: Yären2077 Ved: Arild L. Teisen
Metode: n Overfl ateregistrering

X Sjakting
n Prøvestikk
n Annet

Kulturminner: Type: Askeladden id:
Nyregistrerte automatisk fredete
kultunninner i planområdet:

Aktivitetsområde id229sr9

Tidligere kj ente automatisk fredete
kulturminner i planområdet:

Kongeveien id69852

Nyregistrerte ilke fredste kultr¡nninner i
planområdet:

Tidligere kjørte ilfte fredete kulturmirmer i
planområdet:

Faglige
konklusjoner:

Det ble under den arkeologiske registreringen påvist 1 automatisk fredet
lokalitet i konflikt med planen. Denne ble gravd ut og dokumentert som
del av forenkla dispensasjonsbehandling.

Sakstlrye: X Reguleringsplan E Kommunedelplan E Mindre privat tiltak
n Større privat tiltak n Landbruksvei n Nydyrking

Forsidebilde: Arbeidsbilde, retning vest. Arkeolog Anja renser opp A1 - kokegrop. Foto Arild L. Teigen
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Figur 1: Oversikt over plasseringen til planområdet
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B akgru n n for u n de rcø kel sen
Bakgrunnen for undersøkelsen er søknad om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av

boligområde ved Færden gård, Gnr. L37/L m.fl., i Ringerike kommune. Tiltakshaver er Henrik

Færden Petersen. Planforslaget vil legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, leke- og

oppholdsa rea ler, samt interne trafikka rea ler.

I nærheten finnes flere registrerte kulturminner, derav flere gravfelt og ikke minst kongeveien (id

69852) som går Wers over planområdet.

På grunn av områdets topografi og nærheten til automatisk freda kulturminner krevde Buskerud

flilkeskommune arkeologisk registrering av planområdet, i form av søkesjakting. Hensikten var å

undersøke om reguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner som ikke

er synlig i markoverflata

\

I

t

\
t

I
I

h

l\

tI
F

Figur 2: Planområde. Kartdata hentet fra COWI - rådgivende ingeniprer
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Sammendrag

I perioden 15. mai til 23. mai 2OL7 utførte Buskerud fylkeskommune søkesjakting ved Færden i

Ringerike kommune. Registreringen ble foretatt iforbindelse med etablering av boligområde ved
Færden gård. Planområdet ligger i nordøstre del av g.nr L37 /L, og strekker seg noe s6rover gjennom
L37/62, L37/64 ogt37/63. Registreringsmetoden var maskinell sjakting, og kun nordre del ble
prioritert i undesøkelsen.

lnnenfor et areal på ca. 20 mål (egen omtrentlig beregning) ble det åpnet 1 3 sjakter. Under
sjaktingen ble det påvist automatisk fredete kulturminner i form av 3 anleggsspor - derav 2

kokegroper. I tillegg ble det avdekket et eldre kulturlag/åkerlag. Disse ble dokumentert og utgravd
som del av forenkla dispenasjonsbehandling.

Kokegroper er vanlig forekommende ijordbruksområdene i Buskerud og ellers i Skandinavia. De

tolkes ofte som spor etter aktivitet i tilknytning til gårdsbosett¡ng og seremonier - anlagt i

randsonen til forhistoriske gårdstun og gravfelt. Kokegroper var i bruk, fra bronsealder til tidlig
middelalder, men det finnes også eldre og yngre eksempler.

Sjaktene og anleggsporene ble innmålt med CPOS. Funnene regnes som én arkeologisk lokalitet
som har fått id 2295L9 i Riksantikvaren kulturminnedatabase Askeladden.

Figur 3: Kokegrop - Al (foran) og dyrkningslag - A3 (bak), retning nordvest. Foto: Arild L. Teigen
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Områdebeskrivelse

Planområdet ved Færden gård, ligger i Haugsbygd omtrent 4 km øst for Hønefoss - 5 km nord for
Steinsfjorden og 8 km sørvest for Jevnaker, E16 og Randsfjorden. Bygda er kjent for sitt bølgende

landskap og den ligger relativt hØyt i landskapet. Haugsbygd består i dag for det meste av

landbrukseiendommer og moderne eneboligbebyggelse. I de senere årene har området vært et av

de best attraktive byggeområdene i Ringerike kommune. Bygda må også i tidligere tider ha vært

betydningsfull, noe som Sætrangfunnet og Gjermundbufunnene vitner om.

Gårdshistorie
Gårdsnavnene kan fortelle oss mye om eldre tider. Enkelte navn kan knyttes opp til bestemte

tidsrom, og kan dermed være med på å tidfeste når gården ble oppført. Navnene kan også noen

ganger fortelle oss om ulike karakteristiske trekk ved naturen i nærmiljøet som i dag kan være tapt.
Gårdcnavnpne kan dessuten gi ínfõrmasjon om hvilkèn aklivitèt som har vært oå eården i

for eksempel om det har vært en mølle eller smie der.

re

lforbindelse med oppdateringen av matrikkelen iår 1 887, ble det satt ned en kommisjon som skulle

undersøke opphavet til gårdsnavnene. Resultatet fra undersøkelsen ble publisert ¡ 1898 av Oluf
Rygh i "Norske Gaardsnavne".

Under fiølger et utdrag fra dette verket.

137. Færden. Udt. fæ:2fen. - a Ferõini DN. lll 172. 1338 a Færdini DN. ll 245. 1348 Førdhen NRJ. lV 147,

1 528. [Ferden NRJ. tV 314, 1 528]. Ferdenn St. 1 72 b. 1 578. !604. L/L.1 617. Ferden 1 657. L723.

Forskjelligt fra Feren i V. Slidre GN. 69, der tidligere feilagtig skreves Færden (Bd. lV, 2 S. 2L9). Paa

Mandsnavnet Farôi, der af Lind Dopnamn S. 265 formodes at foreligge i et par Gaardnavne, tør ikke

tænkes, da første Led i vin-Navne aldrig synes at være et Personnavn (lndl. S. 87). Derimod kunde
*Farôvin nok tænkes at indeholde fard f. eller farde m. (isl. farôi) "tynd Skimmel paa Vædske", idet der

(efter Provst Færden) er Myrsig paa Gaarden. Til denne Grundform vilde svare Farden NRJ. lV 82, t528 i

Hurum. Rimeligere synes det mig dog at antage et *Ferôvin, opstaaet af *Førõ- vin, til ford m. "Vei over

en Sump". Herom skriver Provst Færden: "Tydningen af Færden som "Vei over en Sump" er meget

sandsynlig. Før den nuværende Hadelandsvei blev anlagt, gik nemlig ikke blot Kirkeveien fra den øvre Del

af Haugsbygden, men ogsaa Færdesveien ned til Hovedveien og Byveien over Færden Gaard. Men nu

benyttes den blot som Kirkevei, og kun om Vinteren, da et Stykke af den gaar over meget sumpig

Kulturminner i nærområdet
Det er forholdsvis mange registrerte automatisk freda kulturminner i nærområdet, særlig lengre

vest. Flere av disse er ligger innenfor én kilometer radius fra planområdet. Tett opp til planområdet,

ca. 1 00 lengre nord, ligger et lite gravfelt (¡d 23048) bestående av t gravrÓys, 4 gravhauger og ett
løsfunn av en steinøks. Øst for dette gravfeltet går kongeveien (id 69852) i nordlsør-Eående retning.

Her går kongeveien videre gjennom planområdets vestre del, før det svinger brått mot øst og

skjærer planområde isøndre del. Herifra går den videre mot de kjente Gjermundbufunnene.
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Figur 4: Automatisk fredete kulturminner i nærområde, legg også merke til Færden gård nederst i venstre hj6rnet og
Gjermbufunnene ligger til h6yre i bilde.

Strategi og metode
På denne undersøkelsen ble maskinell prøvesjakting benyttet som reg¡streringsmetode. Dette er
den vanligste metoden arkeologene bruker i dyrket mark. Maskinell sjakting er egnet til å gjenfinne
graver, jordbruksspor, bosetningsspor og annet som ikke er synlig i markoverflaten. Metoden går
ut på at man fjerner matjorden med gravemaskin med brei skuffe og flatt skjær. Deretter blir
sjaktene fortløpende renset for lausmasser med krafse og graveskje hvor dette er nØdvendig. På

denne undersøkelsen var bredden på sjaktene ca. 3 meter, og lengdene varierer mellom 3 og 58
meter.

Gravfelt Lo tgravrOys,4 gravhauger og 1 løsfunn av steinøks
Gravfelt Sauehamna 2 gravhauger

Gravfelt Brynhaugen 6 gravhauger

Gravfelt Gjermbu 2 gravhauger
Gravminne Kistehaugen t gravrøys
Veganlegg Lo Kongeveien
Gravminne Lo 1 gravhaug

Gravminne Nordigarden 1 gravhaug

Gravminne Gjermbu 1 gravhaug
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Forholdene lå godt til rette for sjakting. Med unntak av noen småbyger de to første dagene var

været upåklagelig. lnnenfor et planområde på ca. 20 mål (egen omtrentlig beregning) ble det åpna

13 sjakter. Disse ble anlagt på en hensiktsmessig måte i forhold til terreng og tiltak. Berg og andre

forstyrrelser i undergrunn gjorde at visse tiltak måtte tas. Sjaktenes lengde, orientering og avstand

mellom sjaktene varierer deretter. Søndre del av planområdet ble ikke søkesjaktet grunnet

moderne forstyrrelser og kupert terreng i søndre del av planområde gjorde at dette område ble

nedprioritert.

De to kokegropene og et dyrkningslag ble dokumentert og utgravd som del av forenkla

dispensasjonsbehandling. Det ble tatt trekullprøver for radiologísk datering fra kokegropene og

dyrkningslaget.

Alle faser av undersøkelsen ble fotodokumentert. Et uWalg av fotoene som ble tatt under

registreringen er med i rapporten. lnnmåling av sjaktene, kokegropene og dyrkningslaget er gjort
ns. runn er:

(UTM). lnnmålingene er kartfesta og kartutsnitt er ¡ntegrert i rapporten

Deltakere og t¡ dsrom

Undersøkelsen ble utført av arkeolog Arild L. Teigen i perioden 15. mai til 23. mai 2017, mens

arkeolog Anja S. Melvær ble med på dokumenteringen den 18. og23. mai. Gravemaskinfører under

hele perioden var tiltakshaver Henrik Færden Petersen. lnkludert for- og etterarbeid tok
undersøkelsen 86,5 t¡mer.

Den 23. mai fikk viet besøk av skoleelev Per lngar Tollehaug fra Vestfossen ungdomsskole. Han var

med i forbindelse med jobbskyggedag der han fikk være med på en frivillig utflukt sammen med

saksbehandler/arkeolog lnger Karberg fra Buskerud fylkeskommune. Det ble gitt formidling fra

arkeologene, samt utfØrt hjelp til dokumentering i en hektisk sluttfase.

Figur 5: F.v.: Skoleelev Per lngar Tollehaug, arkeolog Arild L. Teigen og arkeolog Anja S. Melvær. Foto: lnger Karlberg
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Registrer¡ ngens forløp og resultater

Figur 6: Planområde

Terrenget
Planområdet strekker seg ca. 220 meter fra nord til sør, og kan deles inn i to deler; en nordre og en
søndre del. Langs plangrensen iøstre delgår Færdenveien. Denne skiller boligområdet ¡ øst, mens
en gang- og sykkelvei skiller resten av boligområdet i nordøst og nordre del. I nordvest og sørvest
domineres landskapet av dyrket mark, med god utsikt mot Hønefoss.

I den søndre delen av planområde er terrenget kupert, og ligger på en høyde med bratt skråning
ned mot vest. Området har god utsikt, og er dominert av to eneboliger som er plassert på områdets
høyeste punkt. Bredden på planområde er på ca. 40 m (øst/vest) i gjennomsnitt. Det ble ikke
prioritert å foreta noen undersøkelser i den søndre delen (se Figur 71.

¡

FE@'l'l
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60 01530
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FigurT: Eiendommene sør i planområdet, retning sørsüøst. Eneboligene er plassert på områdets høyeste punkt, med
god -utsikt mot Færden gård og H6nefoss. Foto: Arild L. Teigen

I den nordlige delen er plan de ca. 1 80 m s¡tt Her res om et
av dyrket mark, og terrenget er t¡lnærmet flatt i nordøstre del. Lengre mot vest, heller terrenget i

en svak helning mot sørvest, men har en liten stigning mot vest før det skråner igjen nedover. Langs

den nordre delen består terrenget av kortvokste løvtrær hvor det går en sti i vest/øst-retning.

Denne blir benyttet t¡l skiløype på vinterstid. Over her går det også en strømledning, og det ble ikke

prioritert å foreta noen undersØkelser her. Den arkeologiske registeringen ble kun gjort på dyrket

mark iden nordlige delen av planområde.

Figur 8: Åker nordøst i planområdet, retning sørvest. Terrenget har en slak helning mot vest og sørvest. Færden gård

skimtes øverst til venstre i bilde. Under matjorda ca. midt i bilde ligger vår lokalitet. Foto: Arild L, Teigen
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Figur 9: Nordvestre del av planområdet, retning sørøst. Terrenget går i et lite søkk hvor gravemaskinen står, Íør det
går i en slak oppoverbakke mot vår lokalitet. Foto: Arild L. Teigen

Figur 10: SØndre del av planområde, retning sørsørøst. Kupert, med Kongeveien skjærende igjennom terrenget. Foto:
Arild L. Teigen
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UndersØkelsen

I

4

I

{

Tegnforklaring
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f l oy¿olnæug

51 0zJ3040

: \lann- og

! Ptanområoet

Figur 11: Oversikt over samtlige sjakter, i nordlige del av planområde.

Det ble sjaktet i hele nordlige del av planområdet. Helninger ¡ terrenget gjorde at sjaktene ble lagt

i ulike retninger, med ca. 1 0 meters mellomrom. Sjakt 8 ble lagt ca. 6 m unna, grunnet funn i sjakt

7 og brattere helning i sør. Det ble tidlig informert om at hele sørlige del, langs åkerkanten, er
forstyrret av vann- og avløpsledning. Spor etter ledningen viste seg i sørlige del av sjakt 1 -3 (se Figur

1 2), samt sjakt 9 og 1 0.

Undergrunnen i østlige del besto av mye berg med få unntak av lommer med gulbrun siltholdig

sand. Sjakt 4,5, !2 og 1 3 besto av berg over hele, og her ble det nØdvendig å flytte seg videre.

Det ble avdekket en kokegrop i østlige del av sjakt 7. Videre nedover terrenget fulgte et dyrkningslag

og en ytterligere kokegrop. I sjakt 8 viste undergrunnen flere strukturer med ulik fyllmasse. Etter

nærmere undersøkelser viste dette seg som steinopptrekk og moderne masser med nyere tids

keramikk.
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Figur 12: Undergrunnen i sjakt 2, i retning nordøst. Flatt berg dominerer prøvesjaktene 51, 52 og 53, med kun enkelte
lommer med siltholdig sand. Legg merke til forstyrrelser av vann- og avlppsledning i s6rlige del, Foto: Arild L. Teigen

LOKALI TET I D 229519
Type: Antall Nr
Kokegrop: 2 AL, A2
Kulturlag: L A3

14C-datering: Det ble tatt ut kullprøver av samtlige anlegg

Figur 13. Lokalitet id229519, i retning øst. Sentralt ses sjakt 7 med funn av kokegroper og dyrkningslag. Foto: Arild L

Teigen
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I

2,5 5 7,5

I
0

Figur 14: Lokalitetavgrensning til id2295L9, med kokegropene (Al og A2) og dyrkningslaget (43).

A1 - Kokegrop

Plan : 11 1cm idiameter.
A1 viser seg tydelig markert i undergrunnen, avgrenset med sirkulær trekullrand. Den var dekket

av påfylt siltholdig sand, trekull og skjørbrente ste¡ner (se Figur 15).

Øst/vest-retning
45x3-3,5meter
2 stk.
1 stk.

Brunoransje s¡ltholdig sand. Mye knyttnevestore steiner. Dyrkingslag (43) i

senter, og dype masser fra senter mot øst. Kokegroper like øst (41) og vest
(A2) for A3. Fuktie leire i senter under A3
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Figur 15: Planbilde av A1 - Kokegrop, i retning nordvest, Målepinnen er 40 cm. Foto: Arild L. Teigen

Profil: 19 cm dybde.
I profil er kokegropa noe mer ujevn, med markert trekullrand og delvis brunoransje varmepåvirket
leire. I tillegg var kokegropa fylt med knyttnevestore kokstein (se Figur 16 og Figur 17).

Figur 16: Profilfoto av A1 - Kokegrop, retning øst. Foto: Arild L. Teigen

t

Tegnforklaring 50 cm zi
I f-"S'l - Gråbrun siltholdig sand

I r-"S2-Trekull

rrrrr ll¡ds¡grunn - Brunoransje sandholdig silt

Kokstein

Forvitret stein

t Kullprøve

Figur t7: Profiltegning av A1 - Kokegrop.
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A2 - Kokegrop

Plan : 160 x 107 cm

A2 er mer ujevn, og viser seg forstyrret av en grøfti sørøstre del. Flere kokstein og forvitret stein

dominerer i plan, mens kullholdíg silt blandet med noen tydelige kullfragmenter viser seg, særlig i

nordvestre del.

Figur 18: Planbilde av A2 - Kokegrop, i retning nordøst. Målepinnen er 40 cm. Foto: Arild L. Teigen

Profil:24cm idybde.
I profil er A2 avrundet med gråbrun sandholdig silt. Kokegropa er fylt med trekull, skjørbrent stein

og forvitret stein.

t lvl

Figur 19: Profilbilde av A2 - Kokegrop, retning sørøst. Midtparti av profilen. Foto: Anja S. Melvær

Side 18 av 26



Færden boligområde

rlrll¡''-¡-l-¡-¡rrt¡-rrt-¡-a-¡-a-a-¡¡r¡r'l¡-a-rtat

Tegnfod<lar¡ng

I t"S 1 - Gråbrun siltholdig sand

I t"S2-Trekull

I *s 3 - Gråbrun sandhotdig sitt

5ocm z<

rrrrr ll¡ds¡grunn - Brunoransje sandholdig silt

t
KokstEin

Forvitret stein

Kullprøve

Figur 20: Profiltegning av A2- Kokegrop.

A3 - Dyrkningslag

Plan:9x4meter.
A3 viste seg tydel¡g med kullholdig brunsvart sandholdig matjord, med flere kullfragmenter. Det ble
først tatt av noe i østlige del,før resten ble spart i første omgang. Det brunsvarte laget ga seg etter
ca. 9 meter. Deretter ble det besluttet å fjerne dyrkningslaget forsiktig for å se om det skjulte seg
noe eldre anlegg. Her var det ingen funn, men samt¡dig ble det laget en god profil i sjaktekanten
som ble dokumentert og tatt prøver ut fra.

Figur 2L: Planbilde av A3 - Dyrkníngslag, i retning vest. Dyrkningslaget ble senere fjernet, og ingen funn ble gjort
under denne. Foto: Arild L. Teigen
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Profil : 22 cm i dybde
A3 har fire tydelige lag i profilen. @verst ligger matjorda, og deretter følger lag 2 med kullholdig

brunsvart sandholdig matjord er 7 cm dyp. Det eldste laget, lag 3, er 1 5 cm dyp. Undergrunnen

består av brunoransje leire.

Figur 22: Profilfoto av A3 - Dyrkningslag, retning nord. Foto: Arild L. Teigen

Tegnforklar¡ ng

I *s 1 - Brun matþrt

I *s 2 - Kullholdig brunsvert sandholdig matjord

I *S 3 - Grâbrun sandholdþ leirc

|-aig4 - Brunoransje leire

30 cm À
! st"in

Figur 23: Profiltegning av A3 - Dyrkningslag.
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id 69852 - Kongeveien

I følge den nasjonale databasen for kulturminner - Askeladden - skulle Kongeveien (id 69852) gå

igjennom planområdet. Det var ikke synlige spor etter hulveien i terrenget. Der den skulle ha gått
var det i dag traktorvei. Det ble ved to anledninger lagt sjakter (56 og 58) gjennom traseen for id
69852 i dyrka mark. lngen av sjaktene viste tydelige spor etter ferdselsåren. Dette kan skyldes feil
kartfesting, eventuelt at kulturminnet er Ødelagt av aktivitet i nyere tid.

Figur 24: Traseen for Kongeveien, retning sør. Veien skal fortsette videre sørover før den svinger opp til venstre i
bilde. Foto: Arild L, Teigen

Figur 25: Sørvestl¡ge del av sjakt 6, som ble lagt igjennom traseen for Kongeveien. Foto Arild L. Teigen
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Konklusjon

Under registreringen på Færden gård, vären 2Ot7 , ble det påvist et automat¡sk fredet kulturminne
i form av bosetningslokalitet - id 229519. Denne består av to kokegroper og et dyrkningslag.

Kullprøver er tatt ut av samtlige anlegg. Kullprøvene er ikke datert ved rapportens ferdigstillelse.
Kokegroper er et vanlig forekommende kulturminne i Buskerud.

Kokegroper finnes gjerne itilknytning til forhistoriske gårdsbosett¡nger og seremonielle steder, som

for eksempel gravfelt. Det er mange gravfelter i nærheten av planområde, blant annet et gra lt
(id 23048) som ligger 100 meter lengre nord. I tillegg har det v¡st seg at området har en spennende

historie som stekker seg langt bak i tid, hvor for eksempel vikinghjelmen fra Gjermundbu er funnet
like i nærheten.

Planområde ligger på en høyde med en lang sørvestvendt skråning. Fra nordøstre del, samt hele

-søndre
del,harvidt utsyn i hele den vestliç-horisonten-DeÈblejkke-funne-t-spor-etter tidligere

registrert kongevei. Dette skyldes trolig te¡l karttest¡ng, eventuelt kan den være uernet gjennom

nyere tids aktivitet. Kokegropene og dyrkningslaget ble dokumentert og utgravd som del av

foren kla dispensasjonsbehand ling.
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Vedlegg

Sjakteliste

Anleggsliste

44m 25-30 cm
Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.
Fuktie i svingen.

50m 30 cm Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.

42m 25-30 cm
Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.
Forstyrret i s6r av grøfT.

6m 2O-25cm Berg over hele
6m 2O-25 cm Berg over hele

29m 35-40 cm
Brunoransje grusholdig sand i østre del. Mørkere gråbrun
grusholdig sand i sørvest. Berg í svingen. Mye knyttnevestore stein
over hele.

45m 30-80 cm

Brunora nsje silthold ig sa nd. Mye knyttnevestore steiner.
Dyrkingslag (43) i senter, og dype masser fra senter mot øst.
Kokegroper like øst (A1) og vest (42) for A3. Fuktig leire i senter
under 43.

58m 40 cm Brunoransie s¡lthold¡s sand. Mve knvttnevestore steiner.
3m 35-40 cm Omrota og forstyrret av vann- og kloakkledning.
8m 35-40 cm Omrota og forstyrret av vann- og kloakkledning. Meget fuktig.

10m 10-35 cm
Berg i senter og søndre del. Brunoransje grusholdig sand i nordre
del. Dypere masser i nordre del.

3m 35 cm Berg over hele.
4m 20-30 cm Berg over hele.

Kokegrop
Sirkelformet. Tydelig ma rkert. Kull ra nd omgir
siltholdie sand, trekull og kokstein.

110 x 105 cm

Kokegrop
Mulig sirkelformet, men forstyrret av drenerings-
grøftiSØ oc Ø. Trekull, forvitret ste¡n og kokstein

160 x 143 cm

Dyrkingslag
lkke avgrenset. Brunsvart kullholdig sand. Jevnt lag

over hele. Avgrenset av sjaktekant i S og N.
3x9m

Færden - tør - nordre del ALT 15.05.17 Nø

Fotoliste
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Færden boligområde

ALT 1 5.05.1 7 NFærden - Før - nordre del
ALT 1 5.05.1 7 ssøFærden -tør - nordøstre del

1 5.05.1 7 VFærden - Før - nordvestre del ALT

ALT 1 5.05.1 7 sFærden -Før- senter
N VALT 1 5.05.1 7Færden -Før- nordøstre del

ALT 1 5.05.1 7 VFærden - tør - nordre del
ALT 1 8.05.1 7 NVFærden - A1 - kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 N VFærden - A1 - kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 N VFærden - A1 - kokegrop - plan

ssv ALT 1 8.0s.1 7Færden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 ssvFærden - A2- kokegrop - plan

N VALT 1 8.05.1 7Færden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 NVFærden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.0s.1 7 NVFærden - A2- kokegrop - plan

Færden-før-kongevei- AtT_ l-9.05-a7-
ALT L9.05. L7 N VFærden - tør - nordvestre del
ALT 1 9.05.1 7 NøFærden - Før - nordvestre del
ALT 1 9.05.1 7 søFærden - Før - nordvestre del

L9. O5. L7 sø ALTFærden - Før - retning kongevei og søndre del
ALT 22.05.1 7 VFærden - dyrkingslag

_¡ '++_ +ß#I -
ALT 22. O5. L7 ø Færden - dyrkingslag
ALT 22.Os.t7 ø Færden - dyrkingslag
ALT 22.05. L7 N VFærden - Etter - oversikt
ALT 22. O5. L7 NFærden - Etter - oversikt

22. O5. L7 NøFærden - Etter - oversikt ALT

ALT 22. O5. L7 SFærden - Sjakt 1

Nø ALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 1

ALT 22. Os. L7 NøFærden - Sjakt 1

NøALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 2

ALT 22. O5. L7 sFærden - Sjakt 2

ALT 22.O5.t7 sFærden - Sjakt 3

ALT 22.Os.r7 NøFærden - S¡akt 3

ALT 22. O5. L7 VFærden - Sjakt 4

øALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 5

ALT 22.05. L7 VFærden - Sjakt 6

ALT 22.05. L7 NøFærden - Sjakt 6
ALT 22. O5. L7 ø Færden - S¡akt 7

ALT 22.0s.L7 VFærden - Sjakt 7

V ALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 8

ALT 22.05. L7 ø Færden - Sjakt 8

øALT 22.Os.r7Færden - Sjakt 9

ALT 22.05. L7 VFærden - Sjakt 9

ALT 22. O5.r7 VNVFærden - Sjakt 10

ALT 22. O5. L7 NVFærden - Siakt 11

ALT 22. O5. L7 NøFærden - Sjakt 11

ALT 22. O5.17 søFærden - Siakt 12

ALT 22.05. L7 ø Færden - Sjakt 13
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Færden boligområde

Færden - Siakt 7 (tv) oe Sjakt 8 (th) ALT 22. O5. L7 ø
Færden - Kongevei i sjakt 8 ALT 22. O5. L7 s
Færden - Kongevei isiakt 8 ALT 22. O5. L7 s
Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5. L7 N

Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5. L7 N

Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5.t7 N

Færden - Dvrkingslag - profil ALT 22.05.r7 N

Færden - mulig stolpehull- plan ALT 22. Os.t7 sø
Færden - mulig stolpehull- profil ALT 22.05.L7 sø
Færden - mulig stolpehull - profil ALT 22. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull - plan ASM 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- plan ASM 23. Os. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- plan ASM 23.05. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- plan ALT 23. O5.77 sø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2156) ASM 23. O5. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2158) ALT 23. O5.17 sø
Færden - mulig stolpehull - profil (som bilde 2158) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- plan ALT 23. O5. L7 øsø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2L56-
2Ls7l ASM 23. O5.t7 sø

Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2L56-
2ts7) ASM 23. O5. L7 sø

Færden - mulig stolpehull - profil (som bilde 2162) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2162) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - arbeidsbilde - Ania og A1 ALT 23. O5. L7 V

Færden - arbeidsbilde - Anja og A1 ALT 23. O5.17 V

Færden - arbeidsbilde - Anja og A1 ALT 23.05.t7 V

Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5.t7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5.t7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - avskrevne stolpehull ALT 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23.0s. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.t7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.77 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.t7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - plan ASM 23.O5.r7 Nø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - plan ASM 23. O5.t7 Nø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - profil ASM 23. O5. L7 Nø
Færden - oversikt - søndre del ALT 23. O5. L7 NV

Færden - oversikt - søndre del ALT 23. O5.17 NV
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D R AMM E N 20.06.17

Feltleder
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Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 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 Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/8072 - 6 Ken Ove Heiberg 29.05.201 7

Færden Boligområde - offentlig ettersyn av reguleringsplan

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for 1 5 boenheter på Færdentoppen.

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd. Adkomsten til planområdet er fra Færdenveien, en

kommunal veg som knytter boligområde til fylkesveg 241 ved Klekken.

Statens v egvesen anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene. Vi

forutsetter at det ikke bygges mer enn 1 5 boenheter.

Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat

Til: Ken Ove Heiberg,

Fra: Lisa Helgesson

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15 / 5952 - 25 16736 / 17 L12 12.05.2017

Jordvern og naturverdier - 417 Færden gård - boligområde Gnr/bnr 137/1

Landbrukskontoret har følgende merknader i forhold til jordvern og landbruksverdier:

Cowi skriver i planbeskrivelsen at 5,7 dekar dyrka mark vil bebygges med boliger. Det
kan nok stemme, men all dyrka mark innenfor planområdet må regnes som tapt.
Landbrukskontoret mener derfor at nærmere 6,5 daa fulldyrka mark vil bli omdisponert
som følge av planen.

Planprogrammet beskriver dyrkamarka som inneklemt og beliggende i utkanten av
gården, og at store sammenhengende arealer av dyrka mark ikke vil bli berørt.
Landbrukskontoret vil påpeke at arealene innenfor planforslaget er en del av en stor
teig fu lldyrka mark på til sammen 157,7 daa, og at arealene er fullt ut drivverdige selv
om de er en del av en smalere «tarm». Arealene brukes til kornproduksjon i dag.

Plankartet viser boligbebyggelse helt ut i plangrensa mot fulldyrka mark i vest. Dette
er uhel dig, og vil føre til ytterligere press på dyrka mark. Det burde vært satt av en bred
buffersone mot dyrka mark.

Deler av boligbebyggelsen i sør ligger på dyrkbar mark. Dette er ikke nevnt i
planprogrammet. I jordloven er det forbud mot omdisponering av båd e dyrka og
dyrkbar mark.

Landbrukskontoret viser til Fylkesmannen i Buskeruds uttalelse til varsel om oppstart
av 17.02.2016: Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i
tråd med fastsatt utbyggingsmønster i overordna plan der kommunen kan vurdere
behovet for boliger i en større sammenheng. Gjeldende kommuneplan er fra 2007 og
vi er kjent med at kommune n skal starte rullering av denne innen kort tid. Et sentralt
tema i dette arbeidet vil være hvor stor andel av boligveksten som skal styres til
Hønefoss - området og hvordan dette vil påvirke de mindre boligområdene i utkanten
av kommunen. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer knyttet til



samordnet areal - og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den dy rka
marka i dette området. Fylkesmannen er altså negativ til å benytte dyrka mark til
boligformål i dette området.

Landbrukskontoret viser til brev fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet
(KMD) av 07.04.2017 hvor det ble gjort vedtak på ikke å godkjen ne boligfelt i
Krakstadmarka med begrunnelse at den aktuelle kommunedelplanen ville ført til
omdisponering av dyrka mark, og det ble vist til at kommunen har stor tomtereserve i
godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.
Lan dbrukskontoret mener dette er direkte overførbart til andre planer som omhandler
boligbygging på dyrka mark i kommunen.

Det er en nasjonal målsetning om å redusere omdisponeringen av dyrka mark, og nylig
ble målsetningen skjerpet fra 6000 daa/år ned til 40 00 daa/år. Omdisponering av
fulldyrka mark må derfor ned for å kunne nå dette målet, og kun samfunnsinteresser av
stor vekt kan verifiser e nedbygging.

Naturverdier:

I planbeskrivelsen er det gjort en vurdering av naturmangfoldloven (NML) §§ 8 - 12.
Her komm er det fram at det ikke finnes noen verdier innenfor området, det være seg
naturtyper eller rødlistearter/viktige arter. Dette er riktig, men det er betenkelig at det
ikke nevnes med ett ord at det finnes mange kjente forekomster av den prioriterte arten
D ragehode i nærliggende områder rundt hele planområdet. Selv om det ikke er
registrert individer i umiddelbar nærhet eller innenfor planavgrensningen bør det gjøres
oppmerksom på dette . Dragehode har egen forskrift, og det er forbudt med all form for
ødeleg gelse av individer.



RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

12.06.2017

Vår ref.: 2015 \ 5952

Uttalelse til reguleringsplan nr. 417 Færden boligområde

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 28.4.2017 sist endret 19.5.2017.

Vår hjemmel
Lov om fol kehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke
negativt inn på folks helse. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf.
Folkehelselovens § 8. To av satsningsområdene i kommunens folkehels emelding er «Aktivitet
for alle» og «Best for barn».

I denne reguleringsplanen vil det potensielt være miljø - og helsefaktoren knyttet til
radonforekomst i byggegrunn som må hensynstas . I planutkastet er det lagt til grun n at
påvirkningsfaktore ne skal lø ses gjennom utforming av bygget og eiendommen.
Foreslåtte regulerte område for boliger anses for å ha en gunstig beliggenhet i forhold til kort
gangavstand til skole, idrett og lek eplasser. Trygge skoleveier og universell utforming er en
forutsetning.

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 .



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Notat

Til: Ken Ove Heiberg,

Fra: Ingrid Strømme (Forurensningsmyndigheten)

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15 / 5952 - 22 16002 / 17 L12 08.05.2017

Vann - og avløpsforhold - Færden boligområde Gnr/bnr 137/1

Det vises til brev datert 28.4.17 om offentilg ettersyn av plannr 417 Færden Boligområde, samt
sakspapirer inkludert VA - notatet.

Forurensningsmyndigheten mener planbestemmelsene bør være tydeligere når det gjelder kr av
om tilknytning til offentlig vann - og avløp . Følgende formulering foreslås under under
Fellesbestemmelsene:

«Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig v ann - og avløpsledning » .



Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks - kraft.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ken Heiberg [Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no]
Sendt: 08.05.2017 12:15:12
Emne: SV: 417 Færden Boligområ de - offentlig ettersyn av reguleringsplan
Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Færden boligområde 0605_417.JPG

Vi viser til mottatte varsel om detaljregulering for Færden boligområde i Ringerike kommune av 28.4.2017.

Ringeriks - Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase
Grønn firkant – Lavspent kabelskap
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6 - 4 Avstander, kryssinger og nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på
høyspentlinjen til nærmeste punkt på bygninger må være større enn 6,0 meter. Likeledes er den minste horisontale avstanden fr a høyspentkabel til
nærmeste punkt på bygning 2,0 meter.

Ringeriks - Kraft Nett leverer strømforsyning i samsv ar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til enhver tid gjeldende tilknytnings -
/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også
eventu elle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside:

http://www.ringeriks - kraftnett.no/nettleie/tilk nytning - til - nettet/

Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye
anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet.



Med vennlig hilsen
Espen Sjåstad
Sivilingeniør

Mobil +4791655613
Kontor 32 11 95 08
e - post Espen.Sjastad@ringeriks - kraft.no







KRAV TIL
SNUHAMMER OG SNUPLASS

Mål og kurver på snuhammer og
snuplass i forskjellige retninger.

Rev: 2017



RINGERIKE KOMMUNE
Areal - og byplankontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Høyt & lavt AS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
15 / 5952 - 32 22201 / 17 L12 26.06.2017

Svar - Begjæring om innsyn i sak

Viser til begjæring om innsyn i sak. Det er i denne saken over 30 journalposter og det bes
derfor om en spesifisering på hvilke journalposter det ønskes innsyn i.

Med hilsen

Mathilde Høglund
rådgiver
mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:

Vedlegg:





RISIKO- OG SÅRBARH ETSAN ALYSE

D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN F O R

FÆR D E N TO P P E N B O LI G O M RÅD E
(FÆRDEN GÅRD, DEL AV GNR/BNR. 137/1 OG 137/62 OG 63 )

PLANID 0605_417

RIN GERIKE KOM M U N E

DATO FOR SISTE REVISJON: 26.9.17.
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3511 Hønefoss
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 5

1 Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette fo r frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Pla nforlsaget omfatter også to eksisterende boliger
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr.
137/62, 63 og 64.

Det finnes to
eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring,
den andre er relativt nyoppført.

Planområdet ligger i den vestvendte lia som strekke r seg fra Haugsbygd i retning syd. Området har en
flott utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. P lanområdet preges av småkupert landskap, med 5 –
10 meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. P å høydrdraget mot sør ligger de to eksisterende
eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og
vest for huset.

Den delen av planormådet som skal utvikles med ny b oliger ligger mot nordvest. Dette består av
dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områ dene rundt. Terrenget stiger i retning øst og nord,
mens det flater ut i retning sør og vest.
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 7

2 Innledning

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal d et gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbygging:

”… Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planm yndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, ell er selv foreta slik analyse. Analysen skal vise all e
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av p lanlagt utbygging. Område med fare, risiko eller
sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6 …”

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet t il uønskede hendelser der det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging
defineres som produktet av sannsynligheten for en u ønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge elle r
planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsy nlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsek venser gir liten risiko.
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3 Metode

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunk t i følgende graderingskriterier:

Gradering av sannsynlighet:
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 å r.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljø skader, samt økonomiske konsekvenser:
o Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekv enser opp til

100 000kr
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomi ske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljø skader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr .
o Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syk e. Økonomiske

konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syk e.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabel risiko.

Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes.

Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av p lan.

Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges ders om endring av plan og/eller avbøtende
tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for snø- eller steinskred? x
2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk

ustabilt)?
x Området ligger over den marine

grense på kote +171 og befinner
seg innenfor et område med
løsmasse av forvitringsmateriale.
I berggrunnen finnes i hovedsak
leirskifer og kalkstein, jf.
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ .

Det er ikke registrert skredfare i
området, jf. NVEs kartdatabase.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x
4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder

lukket bekk?
x Det er ikke registrert flomfare i

området, jf. NVEs kartdatabase.

5 Er det radon i grunnen? Planområdet ligger innenfor
større felt med alunskifer som
dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Nødvendige
tiltak gjennomføres.

6 Er området vindutsatt? x
7 Er området nedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?

8 - Hendelser på veg En ulykke på Færdenveien kan
redusere framkommeligheten
til/fra området. Færdenveien har
imidlertid adkomst fra Fylkesvei
241 fra to ulike steder, så
sannsylighetenen er liten.

9 - Hendelser på jernbane x
10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x
11 - Hendelser i luften x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe i nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?

x

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare x
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gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området:

x

14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom
området:

18 - Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x Magnetisk felt er mindre enn den
regulerte byggeforbudssonen, og
tiltatket påvirkes derfor ikke av
magnetisk felt fra
høyspentledning. Det er ikke
magnetisk felt på bakkenviå
under høyspentlinjen, og
påvikrningen på omgivelsene er
dermed minimal.

19 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med
master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området:

x

20 - Til skole/barnehage? x

21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x

22 - Til forretning etc.? x

23 - Til busstopp? x

Brannberedskap
24 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x
25 - Har området utilstrekkelig brannvannforsyning

(mengde og trykk)?
x

26 - Har området bare en mulig atkomstrute for
brannbil?

Boligområdet planlegges med en
adkomst, denne legges mot
Færdenveien. Dette kan medføre
en viss fare i tilfelle brann i
området.

Tidligere bruk
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra
tidligere virksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekanisk verksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
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32 - Gjentatte rivingsarbeider/
rehabilitering av bygninger fra 1950 -1980

x

33 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x
34 - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer

etc.
x

Omgivelser
35 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med

spesiell fare for usikker is?
x

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

x

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger x

37 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x
38 - Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i

nærheten?
Hønefoss kan være et terrormål,
men planforslaget vil ikke
medvirke til å øke denne faren.

(Sett inn nr. fra tabellen over i denne sammenstill ingen for de forholdene/uønskede
hendelsene som ikke kan krysses ut):

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig 5

Mindre sannsynlig 8 26

Lite sannsynlig 38

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummering og vurdering

I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for ri sikovurderingen, samt eventuelle avbøtende tiltak
for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød risikosone.

Naturgitte forhold
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunski fer som dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon ka n
forekomme.

Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det
oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg . (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "…
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker so m oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres
for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi fo rhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med
hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forb indelse med byggesaksbehandling.
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Utsnitt fra NGUs kartdatabase som viser Radon – akt somhetsgrad. Planområdet ligger i sone moderat
til lav og usikker.

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inn treffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommelig heten til/fra området.
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 24 1 fra to ulike steder, så sannsylighetenen er lite n.

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt f ra høyspentlinje. Beregninger viser at
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskri ft
for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at b ebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fr a høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke a v magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget
er fremstilt.

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legge s mot Færdenveien.
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i o mrådet.

Ulovlig virksomhet
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget v il ikke medvirke til å øke denne faren.
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6 Konkl u sjon og anbefal i ng

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av tiltak
som kan innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser er det
trafikksikkerhetstiltak og tiltak ifht. radon, som vil være aktuelt for områdeplanen.
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7 Kilder

Ringerike kommunes hjemmeside:
Norges geologiske undersøkelses kartbase: http://www.ngu.no/kart/losmasse/
Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no/
Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB ): http://www.vegvesen.no/
Arealis (kartdata på nett): http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/

26.9.17

________________________
Underskrift
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1 Formål

Dette notat er en redegjørelse for hvorvidt det er teknisk mulig å legge om
kommunalt vann- og avløpsnett (VA-nett) i forbindel se med utbygging av
Færdentoppen, Ringerike kommune. For å svare på det te presenteres et antatt
profil på dagens ledninger samt forslag til ny tras e med plan og profil-tegninger.
Behovet for nye kummer og ledninger belyses også.

Eksisterende VA-nett ligger delvis på arealer som e r foreslått regulert for
boligbebyggelse og kan flyttes til arealer foreslåt t regulert for vei for å unngå
konflikt med bygg og bedre adgang for drift, se ved legg A, Reguleringsplan for
Færdentoppen boligområde – Utkast til planforslag.

2 Eksisterende situasjon

Forslag til reguleringsplan for Færdentoppen omfatt er ca. 10,8 daa
boligbebyggelse og 0,9 daa vei. Eksisterende VA-led ninger befinner seg på begge
typer arealer.

Av kommunale VA-ledninger finnes det i dag en overv annsledning på Ø300mm
PVC og en spillvannsledning Ø200mm PVC på totalt ca . 185 m. I tillegg finnes det
en Ø63mm PVC vannledning på ca. 65 m. Overvannsledn ing har utløp til bekk
nord av området. Spillvannsledningen overfører spil lvann fra Færdenmarka retning
vest. Se vedlegg B for plantegning over eksisterend e VA-nett.

Av kommunale VA-kummer finnes 1 spillvannskum og 1 overvannskum på arealer
foreslått regulert for boligbebyggelse.

Ved å forutsette at eksisterende ledninger følger t erreng, er tilgjengelig fall mellom
49 og 155 ‰, se vedlegg C.

3 Ny situasjon – omlegging

Omlegging av eksisterende ledninger bør omfatte van n så vel som spillvann og
overvann. Foreslått bebyggelse vil sette krav til s lukkevann på minimum 20 l/s (jfr.
§11-17 i Plan og Bygningsloven). Ringerike kommune har lokal bestemmelse på
her med samtidighet av mengdekrav skal være mot et resttrykk på 2 bar. Den
eksisterende Ø63mm PVC vannledningen vil hydraulisk kunne ha vanskeligheter
med å dekke dette. I tillegg har kommunen et krav t il minimumsdimensjon for
kommunal hovedvannledning og det anbefales derfor å legge en ny vannledning
på Ø110mm fra eksisterende vannkum i Færdenveien.
I følge informasjon fra VAR-faglig i Ringerike komm une, Magne Lohre, så forsynes
lavest beliggende bebyggelse i Færdenmarka i dag me d vann fra Gjerdmundbo
høydebasseng, ca. kote +323. Færdentoppen boligområ det vil bli høydeplassert på
ca. kote +245. Dette gir et statisk trykk på ca. 80 m, som er tilstrekkelig for å dekke
kommunens krav til minimumstrykk ved brann, i tille gg til at Plan og
Bygningslovens overordnede krav på 1 bar da også er tilfredsstilt, jfr. Plan og
Bygningsloven §15.9, 1.ledd.

Med krav til maksimalt slangeutlegg på 50 m medføre r det et behov for 2
vannkummer med brannvannsuttak. Hva som blir faktis ke krav til avstand mellom
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vannkummer skal avtales med VA-ansvarlig i kommunen ( I følge Ringerike
kommunes VA-norm). Vannledningen avsluttes i vannku m i vei, sør av areal BLK
(se vedlegg B), og gir totalt ca. 150 m med ny vann ledning.

Overvann og spillvann foreslås også med nye ledning er fra eksisterende kummer i
Færdenveien, hhv. 18357 og 18356, og legges i samme grøft som vannledningen,
på samme nivå. Ledningen følger samme trase som van nledningen, men hvor
vannledningen avsluttes føres overvann og spillvann mot nord. Spillvannet
tilknyttes eksisterende ledning i kum 18809 og over vannsledningen avsluttes med
utløp til bekk ca. samme sted. Dette gir totalt ca. 205 m med ny spillvann og
tilsvarende med ny overvannsledning.

Ledningsdimensjon økes ikke for verken spillvann el ler overvann. Selv om
utbygging vil føre til økt tilknytning har eksister ende dimensjoner svært god
kapasitet ved laveste fall gjennom området (50 ‰ gi r nesten 70 l/s).

Med foreslåtte trase legges ledningene med fall mel lom 45 og 101 ‰, se vedlegg
D. I Ringerike kommunes VA-norm stilles det krav ti l fall høyere enn 10 ‰ for
spillvannsledninger. Dette kravet oppfyller foreslå tte omlegging.

For vestre del av felt BF må avløp fra bebyggelse l igge min 90 cm over
tilknytningspunkt. Dette må kontrolleres i forbinde lse med detaljprosjektering.

Teknisk løsning for Va-anlegg nedstrøms planområdet må vurderes i etterkant av
planvedtak.

Oppsummering
Omlegging av vann og avløp ved Færdentoppen boligom rådet lar seg gjøre ved for
eksempel presenterte forslag. Fall på spillvannsled ning kommer ikke under kravet
på 1 ‰.

Presenterte forslag legger opp til følgende nytt ma teriell og mengder:
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4 Vedlegg A: Reguleringsplan for Færdentoppen
boligområde – Utkast til planforslag (26.09.201 7)
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5 Vedlegg B: Plantegning, eksisterende ledningsnett
og forslag til omlegging
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6 Vedlegg C: Profil, antatt eksisterende

Antatt profil av eksisterende ledninger. Forutsette r at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på forskjellige niv å.
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7 Vedlegg D: Profil, etter omlegging

Profil etter omlegging av ledninger. Forutsetter at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på samme nivå.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-20  Arkiv: L12  

 

Sak: 14/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

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

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-19  Arkiv: L12  

 

Sak: 24/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

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

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 
 



Arealtabell; 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg;Areal (daa)

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (2);56

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse;36

Lekeplass;0 2

Sum areal denne kategori:;94

 ; 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur;Areal (daa)

Annen veggrunn - tekniske anlegg (5);06

Gang-/sykkelveg (2);0 6

Veg (2);1 1

Sum areal denne kategori:;23

 ; 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur;Areal (daa)

Friområde (2);4 6

Grønnstruktur (2);2

Sum areal denne kategori:;66

 ; 

Totalt alle kategorier: 	 18,3; 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/5952-18   Arkiv: L12  

 

0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

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

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 10-15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Området planforslaget 

omfatter er delvis regulert til boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. I følge 

grunnkartet er ca. 14 daa regulert til boligformål i eksisterende plan, av dette utgjør ca. 3,4 

daa fulldyrket mark. Resterende 7 daa er i forslaget i gjeldende regulering avsatt til LNF, av 

dette er ca. 2,8 daa fulldyrket mark. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, da LNF-

området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord er 

regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av 

den dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være et 

naturlig boligområde. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut på høring. 



 

 

Bakgrunn 

Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka. Her er det satt av 

noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er også regulert en vei som kobler 

Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller ønsker å regulere ytterligere del 

av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt boligområde. Den nye delen 

som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I eksisterende plan nr. 170 

Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tiltaket er varslet privat 21.01.16 i Ringerikes Blad. Siste frist for merknader var satt til 

20.02.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

På deler av foreslått planområde er arealene ubebygde. Det finnes to eksisterende eneboliger, 

fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring, den andre er 

relativt nyoppført. Den tredje tomten 137/64 er ikke bebygd, og det kan komme en boenhet 

til her i fremtiden. Alle eiendommene har tilkomst direkte fra Færdenveien. Området er 

omgitt av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar. Færdenveien er 

en vei med 30 km/t grense. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI AS,12.05.16.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart datert 02.05.16 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.05.16 

- Planbeskrivelse datert mai 2016 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 

firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totale antallet vil da bli 10-15 boenheter, en 

økning på 3 – 8 boenheter fra allerede regulert område. Utnyttingsgrad foreslås til BYA 40 

%. I nordvest legges det til rette for en nærlekeplass på 0,2 daa. Adkomst til boligområdet er 

planlagt med vei ut i Færdenveien i sørøst. Området ligger i tilknytning til eksisterende 

offentlig infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal 

og transportlegging og fortetting i eksisterende boligområder. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. COWI AS på vegne av Henrik Færden 

Petersen er forslagstiller. Avgrensningen fremgår av plankartet. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s 12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, 

lekeareal og en skiløype i nord. Tillatt utnyttelsesgrad er 20% og bebyggelsen skal ikke 



overstige 1½ etasjer for boliger og 1 etasjes hus med underetasje der terrenget tillater det 

etter bygningsrådets skjønn. Vestre del av planområdet er uregulert og definert i 

kommuneplanen som LNF-område. Et lite grøntareal er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

til friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 137/1, 137/62, 137/63, 137/64, 132/95, og 

offentlige eiendommer i form av friluftsområder, veier og grøntområder. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 18.01.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

21.01.16, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 17.02.16 

 

Det bes om at følgende forhold blir vurdert:  

- Tilgang til offentlig og privat service, kollektivtrafikk, trygg skoleveg, støy- og 

trafikkforhold, miljøvennlige energiløsninger (herunder krav om vannbåren varme), 

landskapsmessige og estetiske forhold, universell utforming.  

 

Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønster i overordna plan. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer 

knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den 

dyrka marka i dette området.  

Det bes om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 

støytiltak (herunder rekkefølgekrav til tiltak) blir innarbeidet i planen.  

 

Det går en høyspentlinje over planområdet. Det vises til anbefalingene i Statens strålevern i 

forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger 

0,4 μT.  

Det vises til RpR for barn og unge, og da spesielt for å ivareta tilstrekkelig lekeareal.  

Gjennom planarbeidet skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle temaene anses som ivaretatt og vurdert i planforslaget. Det vises til kapittel 4 i 

planbeskrivelsen for hvordan de ulike temaene er vurdert.  

 

Planområdet er delvis avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Avgrensningen i 

kommuneplanen bygger på tidligere reguleringsplan. Avgrensningen i planforslaget er satt 

med utgangspunkt i landskapsform. Planområdet utgjør et eget platå og det har derfor vært 

hensiktsmessig å utnytte hele platået til boligformål.  

Det er utarbeidet støyberegninger for planområdet. Det vises til kapittel 4.3.4 i 

planbeskrivelsen og vedlegg 6 for nærmere omtale av støysituasjonen.  

 



Det er gjort beregninger knyttet til magnetfelt fra høyspent. Beregningene viser at for å 

ivareta Statens stråleverns anbefalinger til høyspent, er byggegrensen satt med en avstand på 

8 meter fra høyspentlinja.  

 

Dette anses som ivaretatt. Det vises til kapittel 4.3.3 for nærmere omtale av lekeareal.  

 

Det vises til kapittel 4.3.13 for håndtering av naturmangfoldloven. Planforslaget anses ikke å 

være i konflikt med naturmangfoldloven.  

 

Rådmannens kommentar:  

Fylkesmannen fraråder omdisponering av fulldyrket mark til boligformål. Det antas at dette er 

kun de 2,8 daa som tas inn i planen, ikke medtatt det området som allerede er regulert i 170 

Færdenmarka. Resterende areal av den dyrka marka er allerede regulert i 170 Færdenmarka 

til boligformål. Fylkesmannen i Buskerud vil kunne komme med en innsigelse på dette 

punktet vedrørende omdisponering. Rådmann mener omdisponering er riktig ut i fra en 

helhetlig utvikling av området. 

 

Planområdet ligger ikke innenfor området for fjernvarme. Miljøvennlige energiløsninger er 

ikke utredet, men dette anses å være godt ivaretatt i TEK10 og utbygger pålegges ikke noe 

mer ut over dette. 

 

Det finnes sårbare fuglearter i området. Dette, og hensynet til naturmangfold, er omtalt 

nærmere under rådmannens vurdering av naturmangfold og grøntareal. 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 19.02.16 

I dette området finnes et veianlegg og et gravfelt som er vurdert til å være automatisk fredete 

kulturminner. Veianlegget ligger inne i planområdet, og anses som er delvis bevart.  

Det er behov for å utrede området nærmere, jf Lov om kulturminner §§ 8 og 9.  

Det kjennes ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. BFK har 

derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder nyere tids kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Planområdet er ikke befart for kulturminner enda.  

 

 

Rådmannens kommentar:  

BFK sier i sin merknad at området må granskes for automatisk fredede kulturminner. Det er 

anbefalt å gjøre dette på varselstadiet for å unngå konflikt senere i planprosessen. Dette er 

ikke gjort enda ifølge forslagstillers kommentar. BFK har sendt et budsjett med en 

kostnadsramme for arkeologisk registrering, som tiltakshaver kan benytte seg av. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet. 

 

 

Statens vegvesen, datert 11.02.16 

Det forutsettes at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes, herunder 

arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.  

 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er 

nødvendig i dette planarbeidet. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør 



være egne veger for gående, syklende og kjørende. Det bør vurderes tilretteleggingstiltak for 

å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

Endringer på riks- eller fylkesveger må gjennomføres før området kan tas i bruk. Normalt 

kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av slike veger.  

Byggegrenser skal vurderes i forhold til støysituasjon.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle relevante tema anses som ivaretatt gjennom planforslaget. Det vises til planbeskrivelsen 

for nærmere omtale av de enkelte temaene.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet. Trafikkanalysen konkluderer med at det 

ikke er behov for tiltak knyttet til eksisterende veger/kryss ved utbygging av planområdet. 

Gang- og sykkelveger, fortau og kollektivtilbud/kollektivtrafikk er vurdert for planområdet. 

Området anses som godt tilrettelagt for gående og syklende.  

 

Tiltaket krever ingen endringer på riks- eller fylkesveg.  

 

Byggegrenser er vurdert i forhold til støy.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

NVE datert 02.02.16 

NVE har ikke behandlet saken. Det vises likevel til at følgende forhold må hensyntas i 

planleggingen: Flom, erosjon, skred og tiltak i vassdrag.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ringeriks Kraft datert 26.02.16 

Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase  

Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase  

Grønn firkant – Lavspent kabelskap  

Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase  

Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase  

Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk  

Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast  

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og 

nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til nærmeste punkt 

på bygninger må være større enn 6,0 meter.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: I planforslaget er det regulert inn en byggeforbudssone på 8 meter 

fra senter mast. Ellers har forslagstiller kommentert merknaden tilstrekkelig. 

 



Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.16 

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder 

adkomstvei til boliger. Veien er til tider belastet med mye trafikk (boliger, kommunale boliger 

med turnus) og selv om fartsgrensen er 40 km/t er det imellom stor fart både mellom og over 

fartsdumpene. Der er gangvei her, men mange barn må krysse veien og det er kort vei mellom 

hager (lekeområder) og vei. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Trafikkberegningene viser at vegen ikke er belastet i henhold til standarden på vegen. 

Området anses som godt sikret med gode gang- og sykkelveger. Planforslaget legger ikke 

opp til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veg.  

 

Rådmannens kommentar: I trafikkvurderingen som COWI har utført er det beskrevet at 

Færdenveien har en fartsgrense på 30 km/t.  

 

Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

Else-Marie Færden Modalen eier gbnr. 137/62,64 og leier store deler av gbnr 137/1.  

 

Modalen har bygget bolig på sin eiendom, og på deler av den leide eiendommen.  

Reguleringsplanarbeidet som er startet, er i strid med partenes private leieavtale og berører 

Modalens utnyttelse av eget eiendom og tilleggsarealet.  

 

Modalen har foretatt en betydelig utfylling på leiearealet, og kan ikke se at det er nødvendig 

eller hensiktsmessig at det skal foretas noe detaljreguleringsarbeid i tilknytning til hverken 

hennes eiendom eller det leide arealet som hun disponerer.  

 

Modalen informerer om at den største delen av det leide arealet er tenkt benyttet til hestehold, 

og aksepterer ikke at dette arealet skal være en del av et planforslag som tilrettelegger for 

boligutbygging.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Den private leieavtalen er sagt opp, og medfører dermed ingen konsekvenser for 

planforslaget.  

 

Ved varsel om oppstart ble nevnte eiendom tatt med i planområdet med bakgrunn i gjeldende 

reguleringsplan for området. Det er ønskelig at gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i 

flere mindre planer, og en innlemming av blant annet nevnte eiendom i nytt planforslag, ble 

derfor ansett som naturlig.  

 

Denne løsningen vil ikke gi noen konsekvenser for nevnte eiendom da gjeldende 

bestemmelser og avgrensinger videreføres/oppdateres i tråd med faktisk situasjon. Hensikten 

med denne løsningen er kun å sikre at kommunens planarkiv fremstår som helhetlig og 

ryddig.  

 

Det ble tatt kontakt med kommune for å be om at området ble tatt ut av planen. Kommunen 

har ikke gitt tilbakemelding.  

Rådmannens kommentar: Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligformål, noe som 

anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende av planforslaget. Hva 

gjelder det nevnte leiearealet så er dette en privatrettslig sak mellom nabo og forslagstiller. I 



sakspapirene er det tilsendt kommunen to leieavtaler, der det er noen vesentlige forskjeller. 

Vi går ikke inn på avtalene, og legger de heller ikke ved, men de er registrert på saken. Det 

vil være naturlig å inkludere 137/62 og 64 i planavgrensningen til 1.gangsbehandling, da dette 

gjør bolig- og grøntområdet mer helhetlig utformet. Område G2 sikrer også en grønn buffer 

mellom boligområdene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud 

i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF, friområde og 

boligområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan da deler av LNF-området er 

planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken innebærer regulering til et annet formål 

enn beskrevet i kommuneplanens arealdel. Den legges frem for hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet. 

 

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. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming 

og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. Området er avsatt til bolig og LNF i 

gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for forslagstillers vurdering av planens 

virkninger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (kap. 4.3.13). 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,8 dekar, utover allerede 

godkjent areal på 3,4 daa. Den delen av planområdet som skal utvikles med nye boliger ligger 

i nordvestvendt terreng. Dette arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i 

landskapet enn områdene rundt. Terrenget er lavest i øst og vest, mens et høydedrag preger 

nordlig del av planområdet. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Økonomiske forhold 



Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbyggingen 

kan gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, 

rekkehus og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Det er positivt å beholde det 

bygningsestetiske som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

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

Alle uttalelsene er kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens 

foreslåtte bestemmelser. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne 

viser at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha 

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende 

vannkum i Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligene forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført 

konkluderer med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er 

G/S-vei langs Færdenveien med fartsgrense på 30 km/t.  

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er innhentet informasjon om at det er truede 

rødlistede fuglearter i området, jf. artsdatabanken. Det er uklart hvor i området artene 

befinner seg, da det er mye naturlig vegetasjon i området de kan befinne seg i. Det er lite 

sannsynlig at de befinner seg på den fulldyrka marka og dermed vil ikke naturmangfoldet 

berøres i stor grad av dette planforslaget. Inngrepet i naturen anses som beskjedent slik at §§ 

9, 10, 11 og 12 vurderes ivaretatt.  

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 



radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. 

Færdenveien har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så 

sannsynligheten for redusert framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en 

adkomst for brannbil, med en lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i 

tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for 

Ringerike kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert 

boligtilbud. Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 2,8 daa, 

men vil bidra til å skape et helhetlig boligområde. 2,8 daa er relativt lite og omdisponering vil 

bidra til fortetting og vil være riktig ut i fra en helhetlig utvikling av området. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet.  

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, i 
et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, og 
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca. 
10-15nye boenheter, avhengig av etterspørsel og boligtype. Planforslaget vil sikre en god og helhetlig 
fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til 
fremtidig boligområde.  

Områdene som i planforslaget er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder 
og kan sees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal 
det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 
 
Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig 
tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.  
 
Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst  mot Færdenveien.  
 
Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang- og sykkelveg, både mot Klekken og mot 
offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med 
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger 
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsplanstatus oppdateres for disse.  

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde. Planområdet er på ca. 21 daa, og er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friområde, samt et begrenset areal til landbruks, 
natur- og friluftsformål. 

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016 
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2 Planprosess og medvirkn ing

Det bleavholdtetoppstartsmøtemedRingerikekommuneden13.11.2015.I møtetorienterte
forslagsstilleromsinetankerfor utvikling av planområdet, herunderat detplanleggesfor konsentrert
småhusbebyggelsei form av eneboliger/rekkehus.Kommunenorienterteomoverordnedeplaner,
rammerog føringer.Kommunenopplysteomhvilke tiltak detvil værehensiktsmessigå gjennomførei
forbindelsemedutbyggingen.Viderebleplantypeogplanprosessavklart.Det bleansettikke å være
behovfor utarbeidelseavplanprogrameller utvidetopplegg for øktmedvirkning. Det ble fremlagt
dokumentasjonskravvedinnleveringtil 1. gangsbehandling.Videresaksbehandlingsprosessble
avklart.Diagrammettil høyreviserplanprosesseni henholdtil plan- og bygningsloven.

Oppstartav planarbeidblevarsletperbrev,i lokalavis
ogpåkommunensnettsiderden18.01.2016, medfrist
for innsendingav merknader20.02.2016.
Forslagsstillerharmottatt7 merknaderperbrevoge-
post.Sammendragav,ogkommentarertil ,
merknadenefølgeri egetvedlegg.Merknadeneer
ogsåvedlagti fullversjon.

Oppstartsmøte

Ringerike kommune, Henrik Færden
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og
hensikt med planarbeid
• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Politisk behandling av planforslaget i
hovedkomiteen for miljø og areal og

formannskapet.

• Planforslag legges ut på høring med 6
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht.
merknader.

2. gangs politisk behandling av
planforslaget i HMA og

formannskapet, før egengodkjenning i
kommunestyret
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.  

 
Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015. 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark, to eksisterende boliger med 
tilhørende tomter og tilliggende araler som i hovedsak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km 
øst for Hønefoss, sør for Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ved nr. 29-31. Området er 
omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 
Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.  

Adkomst til planområdet er fra Færdenveien, en kommunal vei som knytter boligfeltene i 
Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.  
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3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr. 
137/62, 63 og 64.  

3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er 
under oppføring, den andre er relativt nyoppført.   

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunnen, jordet som planlegges bebygget, i 
bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte husene  påhøydedraget sør i planområdet. COWI 2015. 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet ligger i den vestvendte lia som preger landskapet i Haugsbygd. Området har en flott 
utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 – 10 
meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydedraget mot sør ligger de to eksisterende 
eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten 
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og 
vest for huset.  

Den delen av planormådet som skal utvikles med nye boliger ligger i nordvestvendt terreng. Dette 
arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er 
lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.  
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Planområdet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor et område med 
løsmasse av forvitringsmateriale. I berggrunnen finnes i hovedsak leirskifer og kalkstein, jf. 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.  

3.2.5 Trafikkforhold 

Nordre del av planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. De to 
eneboligene har atkomst mot Færdenveien.  

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 Hadelandsvegen. 
Det eksisterer ingen trafikktellinger for Færdenvegen og Linnerudvegen, men basert på antall boliger i 
området antas det at Linnerudvegen har en ÅDT på 5-600, mens Færdenvegen har en ÅDT på 180..  

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T-kryss. Krysset Fv. 241 x 
Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T-kryss med eget venstresvingefelt på 
ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er regulert i reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området 
er i denne reguleringsplanen avsatt til bolig, gangvei og friområde/lek.En mindre del av planområdet, i 
retning vest, er uregulert.  
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Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.  

Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 
p.d.d.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 
avsatt til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur,- og friluftsområder 
(LNFR).   
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Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød linje. 
COWI 2015.  

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 
bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 
reguleringsplan. 
- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

Utbyggingsrekkefølge: I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er 
sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 
veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, trafikksikker atkomst for gående, syklende 
og kjørende, skolekapasitet og trafikksikker skolevei, lekeareal, Samfunnssikkerhet herunder; 
flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur, Grunnvann, Universell utforming.  
 
Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 
lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 
støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, 
Nærlekeplasser 5-13 år og Områdelekeplasser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot 
biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i 
forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 
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3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 
Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30.4.15. Det arbeides i etterkant av dette videre med å revidere 
kommuneplanens arealdel.  

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende 
for prioritering av planoppgaver. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og tranpsortplanlegging. 
Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 
bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 
sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 
Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 
forebygger støyproblemer. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 
2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 
Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 
næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
  
Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 
”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften." 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks, 
natur- og friluftsområde. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnede planer 
(bolig/friområder), med unntak av arelaet avsatt til LNF, men dette ralet er av svært begrenset 
størrelse.   

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes 
av disse.  
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Det er ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 
umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 
kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 
ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
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4 Planforslaget 

4.1 Plankartet 

Utsnitt av plankart datert20.4.16. Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2016.  
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4.2 Arealregnskap 

 

Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse (BFS) 

7,0 

Boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse (BKS) 

3,8 

Lekeplass (BLK) 0,2 

Veg (SV) 1,2 

Gang- og sykkelveg (SVS) 0,6 

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6 

Grønnstruktur (G) 2,1 

Friområde (GF) 5,5 

Totalt 21,0 

4.3 Beskrivelse 

4.3.1 Generelt 

 
Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og 
oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. Det skal utviklikles gode boliger i tilknytning til et 
eksisterende boligområde. Forslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsakelig er avsatt til 
boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig 
infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prisnsipper for helhetlig areal og 
transportlegging og fortettingt i eksisterende boligområder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, 
og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.  

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne 
fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase. 

4.3.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området. 
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Det legges til rette for 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/boenheter. 
Planforslaget legger til rette for en fleksibel løsning, som åpnner for utvikling av både eneboliger, 
eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger.  
Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK1, som er gitt en sentral og solrik plassering i 
ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg 
forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.  
 
Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA= 40% og med maks 
mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Felt BFS1-3 – Frittliggende småhusbebyggelse:  
Planforslaget legger til rette for tre områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BFS1 er det 
lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Det er ikke vist tomtegrenser innenfor BFS1, da det 
ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. Det åpnes imidlertid for 
etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på tomter/boliger. BFS1 
ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltene BFS2/BKS1. Grunnen til dette 
er høydraget som krysser planområdet sør for BFS1. Dette kompenseres ved at dette feltet 
tilrettelegges foretablering av større eneboligtomter 
 
BFS2, som ligger lengst vest i planområdet, er en eneboligtomt med god utsikt, gode solforhold, i 
enden av atkomstvegen og med lekeplassen BLK1 som nærmeste nabo. BFS2 er på 0,55 daa.  
 
Felt BFS 3 ligger på høydrdraget mot sør. Her ligger to eksisterende eneboligerog en ubebygd tomt.. 
Disse boligene har en eksponert beliggenhet i landskapet, og da særlig mot sør og vest. Ny 
reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon for disse, ved høyere utnyttelsesgrad og 
byggegrense mot vest. Eksisterende landskap søkes bevart i størst mulig grad. 
 
Felt BKS1 - Konsentrert småhusbebyggelse: I feltet legges det til rette for konsentrert 
småhusbebyggelse (kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er 3,8 daa. Innenfor dette feltet er 
det tiltenkt rekkehus med to etasjer, kjedete eneboliger eller firemannsboliger, inkludert nødvendig 
parkeringsareal, men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området. 
Ved etablering av eneboliger innenfor BKS1 skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn. 
 
I illustrasjonsplanen under vises det hvordan det kan legges til rette for ni boenheter innenfor BKS1, 
hvor disse boenhetene er fordelt på fire volumer. Byggene planlegges lagt parallelt med høyspentlinja, 
i retning øst/vest med hoveddelen av hagen mot syd. Hver enkelt bolig har privat avkjøring fra ny 
adkomstveg, f_SV1.   
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Utsnitt av illustrasjonsplan datert 20.4.16. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete 
eneboliger/rekkehus), brunt viser frittliggende småhusbebyggelse, og grått viser eksisterende 
bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt viser hageareal, mørkegrønt viser friormåder, 
vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, 
og endringer kan komme.COWI 2016.  
 
I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse. 
Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av 
boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforholdfor annen bebyggelse i 
området.  

4.3.3 Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 
barn i ulike aldersgrupper.  
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Felt BLK1 - Nærlekeplass: Det legges til rette for en nærlekeplass i området. Lekearealet er plassert 
sentralt i planområdet, med enhensiktsmessig plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel 
adkomst for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. 
Samtlige boenheter vil ha kort avstand til lekeplassen. Lekeplassen vil også fungere som et sosialt og 
naturlig samlingspunkt for de som bosetter seg i området.  Nærlekeplassen er utformet i tråd med 
kommunens krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa. 
 
Andre lekeplasser el.l i nærheten:  
Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet. 
Her finnes lekeaparater, sandkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien, 
for å komme til denne lekeplassen, som kan klasifiseres som en områdelekeplass.  

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små skogsområder. 
Særlig det regulerte friområdet, felt GF1nord iplanområdet, fungerer som et godt tilrettelagt frilufts- 
og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gangvegen nord for GF1 og 
bekken, via lekeplassen BLK1 til boligområdet.  

Innenfor GF1 opparbeides det en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke 
eksisterende skiløypetrase. Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski- og 
turløyper. Planforlsaget er ikke i konflikt med eksisterende skiløype og regulert situasjon er i hovedsak 
i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.  

4.3.4 Støy 

I forbindelse med utarbeidelse av planforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy 
mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone 
forventes å bre seg inntil 7-10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål 
(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.  

I planforslaget er byggegrensen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For 
eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg,noe som indikerer 
at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.  

4.3.5 Renovasjon 

Innen planområdet plasseres søppeldunker ved innkjøring fra adkomstveien til hver boligenhet. 
Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.  

4.3.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige 
friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området, 
og vil være en berikelse for nabolaget.  

I planforslaget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksikker måte til tilliggende G/S-
vegnett. For å komme til G/S-veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei. 

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 
nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    
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4.3.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til Færdenveien i sørøst, og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses 
som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt 
over trafikk fra begge sider.  

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BFS1, BFS2 og BKS1. 
Vegen er dimensjonert med en bredde på 4 meter. I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn 
en vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet 
at renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall. 

  

Trafikkmengde: 
Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen. 
For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre 
bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall 
bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av 
planområdet vil da være omtrent 240. 

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241,vurderes det at 
tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht. 
kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.  

Parkering:  
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 
gjeldende parkeringsforskrift.  
 
Kollektivtrafikk: Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth, ca 400 m fra 
planområdet. Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette 
stoppet og kollektivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet 
planområdet med G/S vei langs Færdenveien.  

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.  

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og 
turområder via G/S vei og turveger.  

Det er langsgående gang-/sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien 
har også fartsdumper. 
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Figur 1: Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5-5 meter. 

 
Figur 2: G/S-vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien. 

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1.-7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole, 
samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på G/S-vei eller 
lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra 
kunstgressbanen). 

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S-vei eller lite trafikkerte veier. 

Det er ikke registrert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og 
det er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige 
trafikksikkerhetstiltak. 

 

4.3.8 Grønnstruktur 

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innenfor planormådet ivaretas. Området nord for 
BKS1 reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksisterende skiløypetrase og turområde. 

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G1_2, er områder som ikke er egnet som 
utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som 
vegetasjonskjerm og annet grøntareal. Områdene kan beplantes.  
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4.3.9 Kulturminner 

Buskerud fylkeskommunen krever arkeologisk registrering av planområdet. Slik registrering er bestilt, 
og skal gjennomføres ila. feltsesongen 2016.  

4.3.10 Vann og avløp 

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann- og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i 
henhold til planforslaget, må denne lednignen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan for 
området. Denne viser at det er mulig å legge VA-ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det  
tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å koble seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av 
VA-anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA-anlegg vises i tegningen. 

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens 
krav til slukkevann vil det  være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien. 

Eksisterende og nytt VA-anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2016.  

4.3.11 Høyspent 

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 meter over terreng og har en 
faseavstand på 2 meter.  
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Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for 
høyspentlednigen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for 
boliger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 μT. Disse beregningene er utført 

for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.  

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg 
med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra 
ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være 
lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linjen. I planforslaget er det imidlertid 
regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for 
elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks- Kraft ved varsel om oppstart.  

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og 
anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt. 

4.3.12 Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 
utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 
og bevegelseshemmede.  

4.3.13 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 
myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 
 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 
på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 
også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 
samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 
 
Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner 
utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, 
men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets 
naturdatabase). Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i 
eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
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Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 
verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
 

§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 
føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 
Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 
biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 
nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 
påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark bebygges med boliger 
og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder/grønnstruktur. 
randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være 
begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i 
nærområdet. 
 

§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 
i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  
 
Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.3.14 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 5,7 daa bebygges med boliger. Den dyrkede 
marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.  
Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med dyrket mark. Området er allerede preget 
av boligbebyggelse mot nordøst, og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke 
skogbruksarealer. 
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. vedlegg4,  for planforslaget som viser hvilke 
konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  
 
I ROS-analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone. 
 
Naturgitte forhold 
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd 
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan 
forekomme. 
 
Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det 
oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts 
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "… 

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres 
for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med 

hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling. 
 
Infrastruktur 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 
risiko for området?  
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.  
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så  sannsylighetenen er liten. 
 
Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 
18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at 
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift 
for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra 
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like 
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget 
er fremstilt.  
 
Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 
26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien. 
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.   
 
Ulovlig virksomhet 
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren. 
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6 Merknader til oppstartsvarsel 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 18.01.2016. Berørte parter ble varslet gjennom brev 
og lokale aviser. Det vises for øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved varsel og vedlegg 
3: Merknader ved varsel om oppstart.  
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7 Oppsummering 

Planforslaget legger til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, 
leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive, 
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for 
ca 10-15 nye boenheter. Planforslaget vil sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde som 
for en stor del er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til 
boligformål allerede i 1985.  

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 
 
Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.  
Dette gir en fleksibilitet ifht til videre utvikling av boligområdet og tilpasning av løsninger etter ønske 
og behov. Området kan bebygges både med færre romslige eneboliger, eller bebygges noe tettere med 
enebolieger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for samordnet 
areal og transportplanlegging.  
  
Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planområdet. Disse områdene skal ligge 
i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.   

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder, og vil i begrenset grad påvirke sol- og 
utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer 
nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet. 

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien. 
Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger innenfor BFS1, BFS2 og BKS1.  

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via GS-veg og turveger, både til offentlige 
tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.   
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf) 
Vedlegg 2: Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart 
Vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart (samle-pdf for alle merknader) 
Vedlegg 4: ROS-analyse 
Vedlegg 5:  Trafikkberegninger 
Vedlegg 6: Støyberegnigner 
Vedlegg 7:  Magnetfeltberegninger 
Vedlegg 8:  VA-notat 
 
 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_390 Detaljregulering for  
”Færdentoppen boligområde” 

 
Utarbeidet av COWI AS, 02.05.16 
 
 
 
1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 
endringer». 

Reguleringsformål 
 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5:     
     
1. Bebyggelse og anlegg  
 - Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse BFS   
 - Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse BKS  
 - Lekeplass       BLK 

  
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 - Veg        SV 
 - Annen veggrunn – tekniske anlegg    SVT 
 - Gang- og sykkelveg      SGS 
   
3. Grønnstruktur   
 - Friområde       GF 
 - Grønnstruktur      G 
 
4. Hensynssoner 
 - Faresone høyspent      H370 
 
 



§ 1. Fellesbestemmelser 
 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan  
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan. Utomhusplanen 
skal dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal (MUA), lekeareal, boder, 
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.  

 

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk 
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

 

§ 1.3 Universell utforming 
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som 
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), 
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell 
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 
støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  
 
Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 
som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  
 
Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha åpningsbart vindu i fasade med 
støybelastning Lden=55 dB eller lavere.  
 
Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 
estetisk kvalitet.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern- 
departementets retningslinjer for støy. 

 

§ 1.5 Gjerde og hekk  
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. 
  

§ 1.6 Avkjørsler  
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle krav gitt av 
vegmyndigheten.  



 

§ 1.7 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 
planområdet. 

 

§ 1.8 Teknisk anlegg 
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA-anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

§1.9 Parkering 
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 
gjeldende parkeringsforskrift. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 

 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-3 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre ene- og tomannsboliger med  inntil  2  
målbare plan, med tilhørende anlegg. 
  

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 40 % inklusiv overflateparkering.  
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1 

 

5. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre tre- og firemannsboliger og kjede-/rekke-
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av 
enebolig innenfor BKS1. Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BFS 
legges til grunn. 
  

6. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA =  40 % inklusiv overflateparkering.  
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

7. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

8. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 
 

 
§ 2.4 Lekeplass, BLK1 

BLK1 skal være felles nærlekeplass for BFS1, BFS2 og BKS1. Lekeplassen skal opparbeides 
i iht. kommunens mal 4226.  

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 
mellom de ulike trafikkformålene. 

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å 
sikre minimale terrenginngrep. 

  

§ 3.1 Veg 

1. Felt SV  
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor BFS1, BFS2 og BKS1. 
o_SV2 er eksisterende offentlig veg. 
 

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg   



Arealene er skråningsareal og grøfteareal, og skal opparbeides og tilplantes der det ikke 
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 

 

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

§ 4.1 Friområde, GF 
Innenfor området tillates det opparbeidet turstier. 

 
§ 4.2 Grønnstruktur, G1-2  
Innen området skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.  

  

§ 5 Hensynssoner 

§ 5.1 Faresone 

1. Høyspenningsanlegg (H370) 

I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i 
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan 
vedlikeholdes og ombygges. 
 

§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  

§ 7.2 Krav før igangsettingstillatelse 

f_SV1 skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse på boliger innenfor 
planområdet. 

Omlegging av vann- og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse på 
boliger innenfor planområdet 

§ 7.3 Krav før brukstillatelse 

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene. 

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale 

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 
utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 

 



 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-6  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 70/17 

 

Saksprotokoll - Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. H og V følgende forslag: 

«Fremmer Rådmannens alternative forslag: HMA (kommunen) anbefaler ikke oppstart av 

detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr38/119.» 

 

Avstemming:  

Arne Brobergs (H) forslag p.v.a H og V ble satt opp mot Rådmannens forslag. Brobergs (H) 

forslag oppnådde 4 stemmer (H, SP og V) og falt.  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-5   Arkiv: PLN 999  

 

 

Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

  

Sammendrag 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og ønsker endring av gjeldende reguleringsplan for området. 

En slik endring krever en ny reguleringsprosess.  

Det kreves at utredninger må gi svar på om størrelse og lokalisering av matvareforretning er 

egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av en større 

dagligvareforretning, konseptet Coop Extra, der det har vært en møbelforretning (Skeidar) på 

Hvervenkastet. Sportsforretningen (Sandberg Sport) og Kontormiljø vil forbli i bygget. 

Det er Fossen Utvikling As v/daglig leder Bjørn Leifsen som representerer partene og Bjørn 

Leifsen vil være planfaglig ansvarlig for planutarbeidelsen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, som ble vedtatt 

08.01.1990. Her har bl.a. møbelforhandler Skeidar holdt til, men denne virksomheten er borte. 

Det er lagt frem et ønske om å etablere en større matvarebutikk i disse lokalene. 

I § 3.1 i reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan står følgende: 

”Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

for eksempel matvareforretning.” 

 

I 2010 ble det fremmet et ønske om en omregulering av reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var 

å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. Sak om regulering ble behandlet i HMA 

06.12.2010 med positiv innstilling fra rådmannen, men saken fikk negativt vedtak.  

Dermed er det reguleringsbestemmelsene fra 1990 som gjelder for arealet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Hvervenområdet ligger ca 2 km fra gågata i Hønefoss by. Videre er det 800 meter til avkjøring 

til senterområdet Eikli. På motsatt side av E16 ligger Hvervenmoen. Hvervenområdet har 

sentral beliggenhet i forhold til transportsystemet, plassert ved innkjøringa til Hønefoss langs 

E16. På Hvervenkastet er det i dag sportsforretning og kontorarbeidsplasser, bensinstasjon og 

Gjestegård/bespisning. 

Områderegulering Hvervenmoen innebærer et stort antall arbeidsplasser i dette området.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Coop har flere butikkonsepter og innen dagligvarehandel er Coop Obs! Hypermarked det mest 

omfattende. I tillegg til dagligvarer har slike butikker et godt vareutvalg innen sport, tekstil, 

kjøkken og hjem, leker, småelektrisk og lettere byggevarer. Hos Coop Mega finnes alle 

basisvarer, med ferskvarer, utallige brødsorter, frukt og grønt, krydder og sauser. Coop Prix er 

en dagligvarekjede med lave priser på hele vareutvalget. Coop Extra er en dagligvare- og 

byggkjede i Coop. I Extrabutikkene finnes mer enn 5500 varer til lave priser. Coop Marked er 

en dagligvarekjede med lokal forankring. Butikkene er spredt rundt i Norge og representerer 

også et naturlig møtested i lokalsamfunnet. 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av konseptet Coop Extra. 

 

Tiltaket som foreslås vil ikke medføre store endringer på eksisterende bygg eller på 

utearealene. Bygget vil få en oppgradering og en tydeliggjøring av at det her er 

dagligvarebutikk. Uteområdene vil få ny strukturering av parkeringsplassene og oppgradering 

av utebelysning. Lagringscontainere vil bli fjernet. Hele eiendommen vil få et estetisk løft. 

 

Forslagsstiller mener videre at trafikken til/fra området ikke vil bli radikalt endret. Totalt antall 

kvadratmeter butikkarealer forblir uendret. De trafikkmessige konsekvensene vil bli redegjort 

for i saken. 

Nærområdene til Hvervenkastet vil få mer boligbebyggelse, blant annet i Tanberglia og 

tilstøtende områder, etter vedtak av kommunedelplan for Krakstadmarka. Uten 



- 

dagligvareforretning på Hvervenkastet vil mange måtte kjøre ned i Osloveien for å handle. Det 

er også etablert et stort antall arbeidsplasser ved sykehuset og Hvervenmoen, som 

representerer store kundegrupper. Mange av disse reiser antakelig inn til Hønefoss for å handle 

dagligvarer. Nærmeste Coop-matvarebutikker er Coop Extra Klekken og Coop Extra 

Heradsbygda, samt Coop Mega i Hønengata. 

 

Mulig etablering av matvarebutikk i området er i strid med gjeldende reguleringsplan (nr. 113-

01 Hvervenmoen). Det må en reguleringsprosess til for å kunne tillate etablering.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er regulert i reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, vedtatt 08.01.1990, se 

vedlegg 3. Området er regulert til forretningsbebyggelse, med bestemmelse om at bebyggelsen 

ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, for eksempel matvareforretning. 

Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart. 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes.  

Utredningsteamene vil trolig være knyttet til: 

Sentrestruktur og handel, trafikkforhold, støy, naturforhold, nærmiljø, landskapspåvirkning, 

ras, skred, overflatevann og ROS-analyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter trolig bl.a. eiendommene: gnr/bnr 38/119 som eies av forslagsstiller, 

38/135 med grunneier Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård As og 38/136 som eies av 

Esso Norge AS, samt offentlige eiendom i form av vegarealer. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 

Gjennom fylkesdelplanen presenterer Buskerud Fylkeskommune de ulike ”handelsklassene”: 

- Plasskrevende varer (Som for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer) 

- Detaljvarehandel (Som kan deles inn i dagligvarer og faghandel (detaljvarer)) 

Fylkesdelplanen presenterer den senterstrukturen som er ønskelig skal gjelde for Buskerud: 

- Fylkessenter (Drammen) 

- Regionsenter (Hønefoss, Kongsberg) 

- Distriktssenter (for eksempel Vikersund, Hokksund, Gol, Geilo, Nesbyen, Ål) 

- Lokalsenter (for eksempel Vik, Noresund, Hol, Flå, Sætre, Mjøndalen) 

- Nærsenter – her er det ikke nevnt noen eksempler, men: ”fylkesdelplanen gir noen generelle 

retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i nærsentre.” 

I følge fylkesdelplanen skal et nærsenter inneholde noen servicetilbud som dagligvarer, enkelte 

bransjevarer, kiosk, matservering, forsamlingslokale m.m., samt kollektivtilbud. 

 

Planprogram for områderegulering for Hvervenmoen var på høring og offentlig ettersyn våren 

2011. Fylkesmannen vurderte at planprogrammet la opp til en handelsvirksomhet som vil 

kunne være i strid med RPB for kjøpesentre, og nasjonal politikk for samordna areal- og 

transportplanlegging. Planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet (MD) i medhold av 

§ 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD uttalte seg til planprogrammet i brev datert 

17.10.11. MD oppfordrer generelt til at handel i størst mulig grad innpasses i tilknytning til 



- 

sentrumsområdene i Hønefoss. Dersom det er behov for handelsavlastningsområder utenfor 

sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av en overordna 

vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest hensiktsmessige for dette 

formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil ha minst negative 

konsekvenser for handelen i sentrum. Det vil kunne være vanskelig å hindre såkalt 

bransjeglidning hvor supplerende varegrupper, som er i direkte konkurranse med 

sentrumshandelen, får en gradvis større andel av forretningsarealene. 

 

I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt som erverv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad og dette skal gjennomføres ved bl.a. utvikle Hønefoss med flere 

lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør 

(Eikli) og vest (Meieriet). 

I kapittel 5. Effektiv arealdisponering heter det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig 

vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom:  

Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 

 

Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss ble behandelt i sak nr. 142 i kommunestyrets 

møte 13.12.2012. I vedtakspkt 2. pkt b, c, d, e, og f skal følgende prinsipper legges til grunn: 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 

transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. 

Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av all 

handel. 

 

Juridiske forhold  

I §12-14 i plan – og bygningsloven heter det at for «utfylling, endring eller oppheving av 

reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» Endring av 

reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” tilsier en ny reguleringsprosess.  

 

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.  

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Endringen er gjort i § 12-8 og trådte i kraft 1. juli 

2017. Bestemmelsen er et ledd i målsettingen om å effektivisere planprosessen. Departementet 

vil gi nærmere bestemmelser om innholdet i planinitiativet, behandlingen i oppstartmøtet og 

referat fra møtet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, forskriften er ikke utkommet enda.   

Beslutningen om å stoppe et planinitiativ er ikke et enkelt vedtak som kan påklages.  
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Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for kommunen. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. betalingsreglementet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved vedtak om å starte opp regulering må lovpålagt informasjon og medvirkning ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Forutgående saker om etablering av næring i området ved Hvervenmoen/Hvervenkastet har 

vært planfaglig og planpolitisk utfordrende å løse, spesielt med tanke på handelsnæring.  

 

Kommunen har vedtatt et plangrep i områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen, der det er gitt 

klare begrensninger i forhold til arealbruk for handel og varekategorier. Dette plangrepet er 

basert på hensynet til utvikling av Hønefoss som region- og handelsby. 

I vedtatt områderegulering angis det i bestemmelsene innenfor arealformål «bebyggelse og 

anlegg – forretninger» at det ikke tillates handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr 

enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter. Arealene kan nyttes til plasskrevende handel, 

herunder forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre, og handel med møbler, hvite- og 

brunevarer. Med bakgrunn i dette er utvikling av Hvervenmoen med bilbasert handel et 

supplement til sentrumsaktiviteten og opptrer i liten grad som konkurrerende virksomhet. 

 

I et byutviklingsperspektiv er det viktig med både handel og kontorarbeidsplasser i sentrum. 

Dette skaper grunnlag for byliv, kultur og servering og en levende by. 

 

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Kommunen skal ta stilling til spørsmålet om å 

stoppe initiativet så tidlig som mulig. Hensikten er å redusere unødig ressursbruk både hos 

kommunen, forslagsstiller og andre som må forholde seg til initiativet. 

En beslutning om å stoppe et planinitiativ skal være basert på et forsvarlig planfaglig eller 

planpolitisk skjønn, hvor det ikke er tatt utenforliggende eller andre usakelige hensyn. 

 

Forslag til alternativt vedtak 1:  

 

Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Lokalisering av handel er et planfaglig tema, men også et planpolitisk diskusjonstema. 

Forslagstillere i denne saken ønsker å etablere en større dagligvareforretning. Dagligvarer er 

definert i Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss som matvarer og andre nærings- og 

nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av 

papir og plast, bone-, rense- og pussemidler. Men hva er en større dagligvareforretning? 

 

Dersom forslagsstiller går for en større dagligvareforretning, må dette utredes. Kommunen vil 

kreve at det utarbeides en analyse der forholdet til et levende bysentrum avklares før 

kommunen kan ta stilling ved 1. gangsbehandling av planen. Det vises til prinsipielt vedtakspkt. 

2. pkt b, c, d, e i sak nr. 142 i kommunestyrets møte 13.12.2012, se over. 
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Før et vedtak om høring og offentlig utlegging av reguleringen ved 1. gangsbehandling, må det 

foreligge en trafikkutredning om hvor mye og hva slags trafikk som genereres til/fra det 

aktuelle området dersom dagligvarehandel tillates. 

 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan og ansees som prinsipiell. Oppstartsaken legges 

derfor fram til politisk behandling. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og vil foreslå konseptet Extra. 

 

Med de nylig vedtatte planene i Hvervenområdet er rådmannen i tvil om de politiske føringene 

som ble gitt tidligere er å forstå som at det ikke er ønskelig med noen form for matvarebutikk i 

området i framtiden, og velger derfor å legge fram oppstartsaken politisk.  

 

Dersom det vedtas å gå videre med planarbeidet må det avholdes formelt oppstartmøte før 

varsel og kunngjøring av planoppstart. 

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

Før vedtak om 1. gangsbehandling må det utarbeides en trafikkanalyse som skal vurdere 

kapasitet og belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak, før etablering av 

dagligvareforretning.  

Utredningene må også gi svar på størrelse og omfang av det konseptet som forslagsstiller 

endelig vil foreslå. 

 

I denne saken kreves det videre at utredningene må gi et tydelig svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om regulering 

2. Situasjonskart  

3. Reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

konst. Avdelingsleder: Line Østvold 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 

 



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

SKEIDAR HVERVENKASTET. GNR 38/BNR.119. SØKNAD OM ET ABLERING AV
DAGLIGVAREFORRETNING.

Vi viser til forespørsel fra Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst SA av 22.11.2016, samt møte med

ordfører og rådmann 1.12.2016 og med planavdeling og byggesaksavdeling 2.1.2017.

Vi representerer i denne saken begge nevnte parter, o g ble i hht siste møte bedt om å sende denne

søknaden. Denne søknaden baserer seg på den nevnte f orespørselen i sin helhet, men med presisering av

vårt ønske om saksgang og forslag til planbegrensnin g.

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker e tablering av en dagligvareforretning innen

konseptet Extra der det i dag er møbelforretning (Sk eidar). Sportsforretningen (Sandberg Sport) og

Kontormiljø vil forbli i bygget.

Begrunnelse

Coop, som en dagligvareaktør godt etablert i Ringeri ksområdet, erfarer at det er et stort behov for en

større dagligvareforretning i Hverven-området. De t idligere nærbutikkene på Ask, i Åsa, Norderhov og

Røyse/Helgelandsmoen er alle nedlagt, da de hver fo r seg ikke var drivverdige. Befolkningen i disse

områdene drar i dag hovedsakelig inn til Hønefoss f or å handle dagligvarer. Samtidig er det etablert f lere

tusen arbeidsplasser ved Ringerike sykehus og Hverve nmoen. Disse representerer store kundegrupper

som i dag må kjøre ned til Eikli for å gjøre sine d agligvareinnkjøp. Dette bidrar til omfattende

trafikkproblemer i Osloveien og Dronning Åstas gate. Begge forholdene bidrar til avkjøringsproblemene fo r

Høyskolen i Sørøst-Norge/Campus Ringerike. I tillegg er en ny skole for 600 elever under bygging på

Benterud, med planlagt innflytting i 2019, noe som v il medføre mer gang- og sykkeltrafikk i Dr Åstas ga te.

Nærområdene til Hvervenkastet vil i nærmeste fremti d få mer boligbebyggelse, blant annet i Tanberglia og

tilstøtende områder. Uten dagligvareforretning på Hv ervenkastet vil også de måtte kjøre ned i Osloveien

for å handle dagligvarer.

Handelen av dagligvarer i denne delen av Hønefoss v il ikke gå på bekostning av sentrumshandelen, da det i

sentrum er dagligvareforretninger i Kuben og Storma rkedet, som dekker behovene for dagligvarer der.

Hønefoss 10 . 2 .2017



Dagligvareforretninger må være tilgjengelige med bi l, og alle signaler mht trafikkløsninger for Hønefo ss

går i retning av å ville dempe biltrafikken i sentr um.

En tar utgangspunkt i at trafikkonsekvensene av den ne etablerings skal bli grundig belyst i en

trafikkanalyse. Men det er ganske klart at denne et ableringen kan være med på å dempe

trafikkproblemene i Osloveien og Dronning Åstas gat e.

Med planlagt ny E16 vil trafikken på dagens E16 bli mye mindre. Problemstillingen vedrørende kø på E16

som vegvesenet har vært opptatt av, er tidsbegrense t.

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS bidro i sin tid ste rkt økonomisk til å etablere rundkjøringen på

Hvervenkastet, samt ny 3 felts veg fram til avkjørs el Ringerike sykehus og vei videre frem til området s

avkjøring. De bør derfor logisk sett ha en «fortrin nsrett» for utnyttelse av trafikkapasiteten i områd et.

Dagligvareforretningen vil kunne skape ca 25 arbeid splasser. Det vil derfor bli noen flere enn dagens

arbeidsplasser i bygget.

Coop Øst har et stort antall medlemmer på Ringerike . Coop er godt representert i kommunen, men i lite n

grad i Hønefoss by. Øverst i Hønengaten er den enes te dagligvarebutikken Coop har i Hønefoss by. Trofa ste

kunder og medlemmer bosatt sør for Hønefoss by må r eise til Coop Mega i Hønengata eller Extra i

Heradsbygda, dvs gjennom byen der trafikken er stor fra før.

I forhold til de andre store dagligvarekjedene som er godt representert over hele byen, har Coop ingen

butikker i nærheten av Hvervenkastet. En etablering på her vil være med på å likestille konkurransen i

søndre deler av Hønefoss på den bedre måte.

Tiltaket.

Tiltaket vil ikke medføre store endringer på bygget eller på utearealene. Bygget vil imidlertid få en

oppgradering og en tydeliggjøring av at det her vil være en dagligvarebutikk. Uteområdene vil få en ny

strukturering av parkeringsplassene og oppgradering av utebelysning. Utestående lagringscontainere vil

bli fjernet. Totalt vil derfor hele eiendommen få e t estetisk løft.

Trafikken til/fra området vil heller ikke bli radik alt endret. Totalt antall kvadratmeter butikkareale r forblir

uendret. De trafikkmessige konsekvensene vil som ne vnt bli redegjort for i saken.

Saksgang.

I møte med kommuneadministrasjonen 2.1.2017 ble de konkludert med at beste måte å behandle saken på

vil være å ta den som en reguleringsendring, da dag ens planbestemmelser eksplisitt nevner at det ikke er

ønskelig/tillatt med dagligvarebutikk innen forretn ingsområdet. Andre saksbehandlingsalternativer vill e

heller ikke spare vesentlig tid.



Kommunen må selv avgjøre om de vil at saken først s kal behandles mht politisk avklaring om oppstart.

Da andre reguleringsplanene i området grenser inn ti l planen som omhandler dette området (kalt

Hvervenmoen og vedtatt 25.1.1982 med siste endring 7.11.1994), forutsetter vil at plangrensene følger

den gamle planen. Plankartet er vist her:

Dersom det gis politisk klarsignal til denne etabler ingen, regner vi med at kommunen står for varsling av

planen, slik det har vært vanlig å gjøre. Arealplanka rtet til gjeldende plan vil neppe måtte endres mht

formål, bortsett fra å bli ført over til nytt kartg runnlag og til ny planfremstilling i hht dagens norm er.

Planbestemmelsene må endres.

En forventer at spesielt Statens vegvesen vil be om en redegjørelse om de trafikale følgene av etableri ngen.

Fylkeskommunen har tidligere uttalt at en slik etab lering ikke er i strid med «Forskrift om rikspolitis k

bestemmelse kjøpesentre eller Fylkesdelplan for hand el, service og senterstruktur i Buskerud».

Undertegnede vil være planfaglig ansvarlig til planu tarbeidelsen.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283

Kopi: Coop Øst SA v/Bjørn Tore Skaug, Møbellageret A rnfinn H Bakke v/Arnfinn Bakke
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