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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 2 - KOMMUNESTRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  20.03.2018  

Tid:   08:30  

 

Dagsorden: 

08:30 Oppmøte Rådhuset/Felles transport. 

08:30 – 10:00 Befaring Hensmoveien 19. 

10:00 – 10:10 Pause. 

10:10 – 10:30 Orientering idrettshall i Haugsbygd. 

10:30 – 10:50 Presentasjon månedsrapport februar 2018 v/ Gyrid Løvli. 

10:50 – 11:50 Orientering v/Kommuneadvokat kontoret. 

11:50 – 12:30 Pause/Lunsj. 

12:30 Saksliste FS og FS2. 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 12.03.2018 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 14/4304-59   Arkiv: PLN 401  

 

2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

8/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området. 

 

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan for Hønengata 40-44 legger til rette for en boligblokk med til sammen 21 

boenheter. En verneverdig bygg må rives for å få plass til ny bebyggelse. Det har kommet 13 

innspill til planen da den var på høring. Rådmannen synes det er krevende å plassere denne 

moderne bygningen i en gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg og har derfor 

utformet alternative forslag til vedtak, men har valgt å fremme forslag om at det godkjennes en 

byggeskisse med flatt tak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Lafton eiendom AS ønsker å utvikle en boligblokk med 4 etasjer og parkeringskjeller på 

tomten. Planområdet omfatter gnr 317 bnr 184, 186 og 187 som foreslås regulert til 

boligformål. Til sammen utgjør eiendommene 2290 m2. Planforslaget legger til rette for 

boligbebyggelse med til sammen 21 boenheter. Planforslaget medfører riving av eksisterende 

bebyggelse. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  8/18 

 Side 3 av 25   

 

Arbeidet med boligprosjektet har pågått siden 2013. Det ble meldt om formel oppstart av 

planprosess i begynnelsen av 2015.  

 

Det ble utarbeidet og vurdert flere alternativer til arkitektonisk utforming av nybygg og foretatt 

flere befaringer i området, både av kommunen og eksterne fagmyndigheter. 

Møter med naboer har blitt avholdt to ganger. Både i forkant av at planen ble lagt ut på 

offentlig ettersyn av forslagstiller, og av kommunen i etterkant av offentlig ettersyn på 

bakgrunn av innsendte innspill/protester. På møtene har det ikke blitt oppnådd enighet.  Både 

nærmeste berørte naboer og beboere i området er stort sett sterkt i mot den foreslåtte 

bebyggelsen. Protestene går hovedsakelig på høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for 

barna langs Parkgata. Høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som vurderes å være i 

tråd med forventet befolkningsvekst.  

 

Saken fremmes nå til 2.gangs behandling med 3 alternative forslag til vedtak – avslag av 

planforslag i nåværende arkitektonisk utforming, løst til byggeskisse med saltak eller løst til 

byggeskise med flatt tak. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er ønske om å legge til rette 

for fortetting i sentrumsnære områder og befolkningsvekst innen 2030.   

 

Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging legger føringer 

for at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet m.m. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I Formanskapets møte av 19.10.2016, Sak: 203/16 ble det vedtatt å legge forslag til 

detaljeguleringsplan for Hønegata 40-44 ut på høring og offentlig ettersyn. Planen var på 

høring fra 28.10.2016 til 15.12.2016. Det har kommet i alt 13 innspill/merknader, hvor 7 av 

disse er protester mot utbygging og klager fra naboer. Ingen innsigelser fra regionale 

myndigheter.  

 

Vurdering av uttalelsene til planforslaget med både forslagstillerens og rådmannens 

kommentarer legges ved saken. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
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Prinsipielle avklaringer 

I løpet av planprosessen har Buskerud fylkeskommune kommet med sterke anbefalinger om at 

det foreslåtte byggekonseptet ikke passer inn i gateløpet og mener at det bryter sterkt med 

omkringliggende bebyggelse. Politikerne har også tidligere i planprosessen signalisert behov 

for å gjøre nærmere vurdering av foreslått byggekonseptet ut i fra fylkeskommunens 

forutsetninger om tilpasning ved gjennoppbygging av verneverdig bebyggelse. 

 

Da kommunen behandlet saken om Hønegata 26 ble det ikke stilt strenge krav til 

estetisk/arkitektonisk utforming av prosjektet. Rådmannen mener imidlertid at det er andre 

forhold som gjelder for prosjektet Hønengata 26 enn for Hønengata 40-44 og at disse to 

prosjektene ikke skal sammenlignes. Grunnen til det er at prosjektet Hønengata 26 har 

plassering i et annet kvartal som allerede er modernisert estetisk sett.  

 

 

Dersom kommunen har ønske om å bevare preget i øvre del av Hønengata vil det være naturlig 

å stille krav til tilpasning. Og kommunen har fortsatt mulighet til å bestemme hvordan gata, fra 

Hønengata 30 og utover, skal se ut arkitektonisk.  

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Alternativ 1 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser. 

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Foreslått høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som er i tråd med forventet 

befolkningsvekst. 

 

Alternativ 2 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med saltak. 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom planprosessen har kommunen, Fylkeskommunen og privat forslagstiller prøvd å finne 

en arkitektonisk utforming for dette boligprosjektet som vil i større grad vil passe inn strøkets 

karakter både i forhold til høyde, volum og byggeskikk (estetikk).  
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Før planen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn var det foreslått 4 alternativer, utarbeidet 

ut fra samme byggekonsept, ett av disse ble valgt og skissert i planforslaget – 4 etasjer, 21 

leiligheter, flat tak. I uttalelser både fra kulturmyndighetene (Fylkeskommunen) og naboer 

vurderes det at det valgte konseptet viser fortsatt en for dominerende utforming i forhold til 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Da planen var på offentlig ettersyn kom det flere innspill hvor det tas opp forhold knyttet til 

høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for barna langs Parkgata. Utfordringene ved 

gjennomkjøring i Parkgata er kjent. Rådmannen anser at dette er en problemstilling uavhengig 

av den aktuelle reguleringen og at problemet skyldes kapasitetsproblemer i Hønengata. 

Utbygging sentralt inntil kollektivaksene, slik dette prosjektet er et eksempel på, har potensiale 

til å generere mindre trafikk enn tilvarende prosjekter med større avstand til sentrum. 

Rådmannen vurderer tiltak i den aktuelle gata, f.eks. enveiskjøring, men dette må gjøres som 

del av en større vurdering da trafikken kan bli flyttet fra Parkgata til andre gater og dermed gi 

en forverret situasjon i disse.  

 

Videre har kommunen anbefalt at forslagstilleren utarbeider ett nytt forslag til løsning 

(byggeskisse) med saltak for å forsøke å få bedre tilpasning til omkringliggende bebyggelse. 

Forslagstilleren har utarbeidet nytt byggeskisse/alternativ løsning med saltak ut fra samme 

byggekonsept som alle forrige alternativer (se vedlegget: Byggeskisse med flatt tak, 

opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling og Byggeskisse med saltak.) 

 

 

Det har vært utfordrende for rådmannen å velge hvilken innstilling til politisk vedtak som er 

riktig å foreslå. Isolert sett ser prosjektet godt gjennomtenkt, men rådmannen har vanskelig for 

å anbefale å plassere denne moderne bygningen (som byggeskisse fra høringen viser) i en gate 

som har tydelig historisk og arkitektonisk preg. Derfor har også rådmannen utformet 

alternative forslag til vedtak, dersom de folkevalgte ønsker å ta andre grep om den estetiske 

utforminga, enn det rådmannen legger opp til. 

 

 

 

Utdyping av vedtaksalternativene:  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på 

byggeskisse/illustrasjon til 1.gangsbehandling. 

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 
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Alternativt vedtak 1: 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Det vurderes at boligkonseptet med foreslått estetisk utforming ikke er tilstrekkelig 

tilpasset omkringliggende bebyggelse: 

o Svalgangsløsningen mot Hønengaten er et fremmed element i området og 

kvaliteten for leilighetene mot svalgangen blir dårligere. 

o Gavleveggene bør ha vinduer som bidrar positivt estetisk sett.  

o Alle foreslåtte takformer av forslagtilleren fremstår som fremmed element i 

området.  

o Utforming av vinduer mot svalgangen fremstår som fremmed element i området.  

Planen sendes tilbake til forslagstilleren for utarbeidelse av helt nye forslag til 

byggeskisser som skal danne grunnlag for byggekonsept fra scratch. Dette innebærer 

økonomiske konsekvenser for utbyggeren. 

Administrasjonen tar ny runde med forslagtilleren etter gitte politiske signaler om 

hvordan folkevalgte mener Hønengata skal se ut, og fremmer nytt konseptforslag med 

BYA-45% innenfor tomtegremser. Forutsetning at planforslag ikke legges ut til ny 

høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med nytt byggekonsept legges frem til 

sluttbehandling.  

 

Alternativt vedtak 2:  

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse for salt tak. 

Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på vedleg med 

byggeskisse/illustrasjon med saltak.  

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 

 

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt utover dette. 

Rådmannen vil påpeke at arbeidet med dette boligprosjektet har pågått i 5 år, som er ganske 

lenge for et slik prosjekt, og at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens ønske 

om fortetting og sterk boligvekst i Hønefoss by.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Planbeskrivelse 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

3. Planbestemmelser 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

4. Plankart 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

5. Byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

6. Byggeskisse med saltak. 

7. Referat fra møte med naboer 30.11.17 etter offentlig høring. 

8. Svar fra Teknisk forvaltning - Henvendelse vedrørende Parkgata. 

9. Vurdering av uttalelsene etter høring og offentlig ettersyn. 

10. Uttallelser: 

a. Statens Vegvesen. 

b. Fylkesmannen i Buskerud. 

c. Buskerud Fylkeskommune. 

d. HRA. 

e. Fortidsminneforeningen avd. Ringerike og omegn (Elisabeth Solenby). 

f. Nordsia Vel’s styre. 

g. Beboere Parkgata 30 (Gro Paulsen Tone Dalen og Rolf Fugleberg). 

h. Anne-Berit Haugen Rijken. 

i. Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm. 

j. Trinelise og Helge Østvang. 

k. Hazbo Osmanovik. 

l. Cicilie Myrvang. 

m. Espen Odderbø. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal-, regulering- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Olena Alizi 
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Arkivsaksnr.: 15/9958-47   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

9/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to 

tomter i Hønefoss nord, Hov. Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til 

planforslaget. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. 

Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i mai og juni 2017. Det er foretatt en del 

endringer i planforslaget som tilpasning til innkomne høringsuttalelser, blant annet er det tatt 

inn spesifikke bestemmelser om håndtering av støy fra Hvalsmoveien og en økning i %BYA 

(utnyttelsesgrad) for bedre funksjonalitet i byggeprosjektet for å imøtekomme støykravene. 

Det er også satt en bestemmelse om at dersom barnehagens nåværende lekearealer reduseres 

som følge av utbyggingen, skal byggeprosjektet tilrettelegge erstatningsarealer for lek i 

friområdet bak barnehagen. Akebakken til barnehagen sikres også gjennom en bestemmelse. 

Dialogen med barnehagen må videreføres i den videre byggeprosessen etter at 

reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for å 

imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det eksisterer en 

interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i kommunen som trenger 

omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved å stille krav om 

avbøtende tiltak. 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen at samfunnsnytten i dette 

tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 
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Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har viktige 

samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. Rådmannen anbefaler at 

planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til planforslaget etter bestilling fra 

sektor Helse og omsorg. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av 

omsorgsboliger på to tomter. På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) 

planlegges omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På 

tomten Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) planlegges omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og Formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 

8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område ved 

Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

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

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 03.04.2017, sak 25/17, og 

25.04.2017, sak 15/17. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut 

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

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999». 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 2. gangsbehandling, og består av:  
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- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 12. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

De viktigste endringene i plankartet etter 1. gangsbehandling: 

 

 Arealet GF2 utgår.  

 Buffersone med 10 meters bredde mellom BT1 og LNF-område i nord er regulert inn. 

 Turveg med 3 meters bredde fra ekstra parkeringsareal til barnehage er regulert inn.  

 

De viktigste endringene i reguleringsbestemmelsene etter 1. gangsbehandling: 

 

 Innenfor planområdet skal støy tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen 

T1442/2016. Boligene/omsorgsboligene skal ha uteareal på stille side som tilfredsstiller 

grenseverdiene for støy i tabell 3. Soverom skal vende mot stille side, hvor 

støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må 

være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte 

boligene.  

 Utnyttelsesgraden for o-BOP (Hov Øst) økes fra 45% til 60%. Dette gjøres for å gi 

skisseprosjektet til omsorgsboligene størst mulig fleksibilitet så man kan finne gode og 

funksjonelle løsninger til utforming, blant annet med tanke på å ivareta støykravene. 

 Det er lagt inn en bestemmelse om at det ikke tillates byggverk innenfor en sone på 4 

meter til hver side for VA-ledning over tomta o-BOP.  

 Dokumentasjon på brannvannsdekning kreves ved søknad om tiltak. 

 Eventuelle erstatningsarealer for lek for barnehagen og området for øvrig skal 

tilrettelegges i o-GF1 (friområdet) dersom barnehagens nåværende lekearealer 

reduseres som følge av utbyggingen. 

 Traséen for barnehagens akebakke sikres en bredde på minimum 10 meter. 

 

 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 04.05. – 21.06.2017. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. Se også vedlegg 6.  

Uttalelse fra Statens Vegvesen (01.06.2017)  

 

Anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene. Anbefaler at fortau 

økes fra 2,5 til 3 meters bredde, pga. sikkerhet og flyten for gående og syklende, samt brøyting 

vinterstid. Tiltakshaver har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak.  
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Forslagstillers kommentar: Er svart ut med brev til SVV der kommunen gjør rede for hvorfor 

fortausbredden på 2,5 meter langs Hov Allé opprettholdes. Det anses ikke som hensiktsmessig 

å konkretisere antall boenheter i bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)  

 

1. Er enig med kommunen om viktigheten av å tilrettelegge for omsorgsboliger. Synes 

plasseringen virker fornuftig ut fra at det er etablert omsorgsboliger i området fra før av. 

 

2. Forutsetter at reguleringsbestemmelsene blir endret slik at støykravene i støyretningslinjen 

T-1442/2016 blir juridisk bindende. Ber om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at 

alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor 

vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må 

være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  

 

3. Anbefaler at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å sikre 

tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter mellom drift 

av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omsorgsboligene. 

 

4. Forutsetter blant annet at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til uteareal. De 

nye uteområdene for omsorgsboligene kan ikke regnes som kompensasjon for dagens 

uteområde. Arealene i nord kan fungere som friområde og akebakke. 

 

5. Anbefaler at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i 

tråd med lovens intensjoner.  

 

6. Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk 

og landskapsforhold, jamfør Den europeiske landskapskonvensjonen (1. mars 2004.)  

 

Forslagstillers kommentar:   

1. Det anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i 

et område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Det er nå gjort støyanalyse. Støykilden (Hvalsmoveien) er et stykke unna og dersom man 

skal komme under kravet om Lden ≤ 55 dB på fasade alle steder, blir det nødvendig med 

kostbare tiltak langs vegen. I skisseprosjektet har arkitekten hensyntatt støy med tanke på 

utforming av bygningsmassen og plassering av soverom (soverom og stue vender bort fra 

støykilden på Hov vest). Mesteparten av uteområdet vil være på fremsiden av bygget samt at 

det vil være en svalgang/ glassgang på den støyutsatte siden. Under rekkefølgebestemmelsene 

for Utomhusplan, tilføyes «Ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak». 

Fellesbestemmelsene justeres med krav om støyverdier i henhold til grenseverdiene i 

støyretningslinjens tabell 3.   

 

3. Det reguleres inn grøntområde som buffersone mot landbruksareal på BT1, med 

reguleringsformål «Naturområde». Vi har tatt med en bredde på 10 meter. Det har ikke 

betydning for utnyttelsesgrad, på grunn av tomtas størrelse.   
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4. Det blir viktig å gjøre andre tiltak for å kompensere for tapet av uteareal, som nevnt i 

kommentaren til Hov barnehages uttalelse. Vi legger inn en rekkefølgebestemmelse om at 

dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1. 

Hensikten er å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv. som ikke krever for mye 

installasjoner, men som kan ha en mer naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for 

flere enn barnehagebarna.  

 

5. Utfylt sjekkliste for naturmangfoldlovens §§8-12 er vedlagt.  

 

6. Det er tatt med bestemmelse om byggeskikk. Forholdet til omgivelser er beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 2. Kommunen har vært i dialog med Fylkesmannen vedrørende støyproblematikken. For 

tomt Hov Vest (felt BT-1) er Fylkesmannen godt tilfreds med at man løser støyproblemet ved 

hjelp av plassering av funksjoner i bygget, slik at støyfølsom bruk vender bort fra støykilden. 

Det samme gjelder plassering av uteområder. For tomt Hov Øst (felt oˍBOP) er 

skisseprosjektet ikke ferdig bearbeidet, men de samme prinsippene vil gjelde også her. % BYA 

er økt fra 45% til 60% på felt oˍBOP for å gi større fleksibilitet i utformingen av 

skisseprosjektet, blant annet for å ivareta hensynet til støy. 

 

Ad. 4. I bestemmelsene § 3-1 sikres at barnehagen beholder sin trasé for akebakke, bredde skal 

være minst 10 meter. Traséen vil starte noe lengre mot nord enn i dagens situasjon på grunn av 

utbyggingen på felt oˍBOP. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune (21.06.2017)  

 

Er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fredete 

kulturminner. Kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.  

 

Forslagstillers kommentar: Fylkeskommunens påpekninger er ivaretatt i planforslaget. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (12.06.2017)  

Gir generelle innspill om renovasjon.  

Forslagstillers kommentar: Konkrete løsninger for renovasjon er diskutert med HRA 

underveis i prosessen og har ligget til grunn for planforslagets utforming. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Teknisk forvaltning VAR, Ringerike kommune (20.06.2017) 
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1. Overvann fra området innenfor de offentlige omsorgsboligene ledes til bekk. Lokal 

fordrøyning må vurderes ved stor avrenningen fra tette flater.  

 

2. Hov Alle er i dårlig forfatning. Denne ser ut til å være egnet for en flomvei fra øvre del av 

Hønengaten samt Hovsmarkveien, ved å tilrettelegge med kantstein og fall. Flomveien bør 

ledes inn på nedkjøringsveien til pst. Ved større arbeider i Hov Alle bør vannledning fra 1952 

vurderes utskiftes.  

 

3. Brannvann bør dokumenteres.  

 

4. Eksisterende pumpeledninger fra Hov pumpestasjon går tvers igjennom området som 

foreslås regulert. Byggegrense til disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gjennomføre 

som de ligger må ledningene legges om for å kunne sikre senere vedlikehold. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Planen inneholder bestemmelse om løsning for overvannshåndtering. 

 

2. Dette gjelder overvannshåndtering på et høyere nivå enn behovet for omsorgsboligene. Det 

er nok et fornuftig tiltak, som det er lurt av kommunen å vurdere om man skal etablere i 

forbindelse med etablering av fortau – men det er ikke riktig å binde tillatelsen for 

omsorgsboligene til det. Det er ikke de som utløser behovet. For omsorgsboligene løses 

behovet gjennom fordrøyning på egen grunn og ved å lede vannet til bekken langs jordet i 

nord. Med andre ord, det er ikke riktig med en rekkefølgebestemmelse knyttet til 

omsorgsboligene.  

 

3. Kommunens bestemmelser/ krav skal følges, slik at det vil bli etablert tilstrekkelig kapasitet 

for brannvann. Det er stilt krav om dette i bestemmelsene for å få byggetillatelse. Det tas med 

reguleringsplanbestemmelse om at dette er et krav som må dokumenteres gjennom 

byggesaken.  

 

4. Både Hov barnehage og Magne Lohre påpeker at vannledninger går gjennom området for 

prosjekt Hov Øst. Det har vært vurdert om man skulle legges inn en hensynssone for teknisk 

infrastruktur med 4 meter på hver side av der vannledningen går/skal gå. Imidlertid gir det 

uønskede føringer for plassering av bygningsmassen. Ved behov, legges ledningene om, men 

endelig plassering vet man ikke før senere i prosjekteringen. Derfor løses det heller med en 

reguleringsbestemmelse, da det ikke er viktig med eksakt plassering av ledningene – kun at 

man skal være klar over at de ligger på denne tomta, og at det må tas hensyn til dem. 

Reguleringsbestemmelse angir at situasjonsplanen til byggesaken skal påvise plassering av 

eksisterende ledning og eventuell omlegging. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Uttalelse fra Hov barnehage (12.06.2017)  

 

1. De andre lekearealene i området er ikke fullverdig erstatning av området som omdisponeres. 

Det er anbefalt at barnehager har 6 ganger størrelsen på lekeareal til uteareal, hvilket utgjør 

2100 m2 uteareal. Det mangler 300 m2. I forbindelse med at barnehagen ble etablert i 1998 ble 

det i godkjenningspapirene spesielt påpekt at lekeområdet var lite og at det forutsettes at man 

tar i bruk friarealet rundt barnehage. Skråningen bak barnehagen er så bratt at den ikke er 
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fremkommelig. Det settes spørsmålstegn ved om grønn plakats anbefaling om å unngå 

omdisponering av store landskapsverdier er tilstrekkelig tatt hensyn til i planarbeidet.  

 

2. Er bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til barnehagen.  

 

3. Setter spørsmålstegn ved om antall regulerte parkeringsplasser for bil og sykkel er 

tilstrekkelig med en økning i trafikk-grunnlag på 85 kjøretøy i døgnet i tillegg til reduksjonen i 

barnehagens parkeringsplasser. Det er ikke gjennomførbart at foreldre skal parkere 250 meter 

unna barnehagen ved henting og levering.  

 

4. Barnehagens tilførselsledning for vann går rett over området. Det var lekkasje på området 

januar 2017. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. I regjeringens veileder (2006) er det anbefalt størrelse på uteareal på 24 m2 per barn over tre 

år og 33 m2 for barn under tre år. Med 74 barn resulterer det i en anbefalt størrelse for uteareal 

på ca. 2.100 m2. Deler av det bratte friområde nord for barnehagen kan tilrettelegges slik at 

det blir brukbart for opphold. I tillegg vil grøntarealet langs SPP egne seg som akebakke. Det 

har vært vurdert om det kunne inngås en avtale med barnehagen om at denne opparbeidet og 

vedlikeholdt kommunale lekeplasser i området mot en økonomisk kompensasjon, eksempelvis 

gnr/bnr 86/251 i Harald Hårfagres vei og 87/1 i enden av veien Hovsenga. Synspunktet er at 

disse er for langt unna til å kunne benyttes som uteareal for barnehagen, på hensiktsmessig vis 

slik at det kan inngå i arealregnskapet. Dette løses som angitt i svarpunkt 4 til Fylkesmannens 

uttalelse.  

 

2. Bygget vil merkes sammenlignet med dagens situasjon hvor det ikke er noen bygning på 

tomta. Det ligger på vestsiden av barnehagen, og kaster ikke skygge på barnehagens arealer på 

dagtid.   

 

3. Det foreslås å opparbeide en gangsti mellom det ekstra parkeringsarealet (o-SPP) og 

barnehagen, nord for omsorgsboligene på Hov Øst. Plassen skal opparbeides samtidig med 

omsorgsboligene. Sti tas med på reguleringskartet og krav om etablering tas med i 

bestemmelsene. Kvalitetsnivå på stien må sees i sammenheng med utforming av området for 

omsorgsboligene (belysning, asfaltering)   

 

4. Se svar til teknisk forvaltning om tilførselsledning 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

Ad. 1 Kommunen har vært i dialog med barnehagen for å finne gode løsninger for deres behov 

i forhold til lekearealer. Det er satt et vilkår for utbyggingsprosjektet for Hov Øst (felt oˍBOP) 

om at dersom barnehagens lekearealer reduseres som følge av utbyggingen, skal prosjektet 

tilrettelegge for lek i felt o-GF1. Videre er det stilt krav om at traséen for eksisterende 

akebakke skal beholds, og at denne sikres en bredde på minst 10 meter. Akebakken vil dog 

starte litt lengre nord enn i dagens situasjon. 

 

Ad. 3. Utbyggingsprosjektet skal opparbeide turveg mellom ekstra parkeringsareal (felt o-SSP) 

og barnehagen. Dette er stilt som et rekkefølgekrav for brukstillatelse av omsorgsboligene på 
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Hov Øst. Opparbeiding av turvegen vil korte ned avstanden mellom det ekstra 

parkeringsarealet og barnehagen, og dermed gjøre bruken av parkeringsarealet mer relevant for 

barnehagen.  

 

 

Uttalelse fra Hilde og Tore Bakken v/HELP Forsikring (20.06.2017) 

1. Planforslaget problematiserer ikke «øy» med boligbebyggelse i omsorgsboligområde og økt 

trafikkbelastning og parkering. Ønsker at kommunen utreder muligheten for å spre 

omsorgsboligene til flere områder. Området blir «mettet» med omsorgsboliger på bekostning 

av omdisponering av dyrket mark og friarealer, og på bekostning av bomiljøet til eksisterende 

boligbebyggelse. Eksisterende bebyggelse mister alt tilgjengelig friareal. Avvikende regulering 

stiller særlige krav til konsekvensutredning.  

 

2. Omsorgsboliger genererer annen trafikkbelastning og parkering enn ordinære boliger.  

 

3. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov Allé . 

 

4. Er ikke tilfreds med at Harald Hårfagres veg utvides ved å ta av eiendom 87/574.  

 

5. Ønsker buffer mellom egen eiendom og omsorgsboligene.   

 

6. Ønsker byggehøyde redusert til 1 etasje. Omsorgsboligen bør legges på kote +82,5 minus 1 

meter. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Utfyllende svar om lokalisering fra Helse og omsorg er lagt ved saken, se vedlegg 11. Det 

anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i et 

område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Trafikkbelastning og parkering er utredet i planarbeidet.  

 

3. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): Dette er ikke ny bebyggelse, men gjenspeiler dagens 

situasjon, og legger i tillegg begrensninger på hvilke tiltak som kan tillates innenfor BKS.  

4. Det har vært vurdert om utvidelse av veien ned mot pumpehuset kan justeres slik at den ikke 

tar av gnr/bnr 87/574. Det anses som en dårligere løsning. Arealet berører en liten del av 

87/574 i svingen mellom vegen til pumpehuset og Harald Hårfagres vei. Eiendommen kan 

tilføres et omtrent like stort areal som ikke behøves som vegareal. Dette gjelder små arealer, 

og det er omtrent identiske i størrelse. Se illustrasjon i vedlegg 6.  

 

 5. Det er ikke plass til å legge inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde. Dette kan heller ikke sees 

i sammenheng med å regulere inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde som Fylkesmannen har 

ønsket mot landbruksarealene i nord – Det er ulike arealer som ønskes som buffer: 

Fylkesmannen ønsker buffer mot LNF, mens naboene ønsker buffer mellom eiendommene. Vi 

tar med en reguleringsbestemmelse om at man i situasjonsplan skal dokumentere skjerming 

mot nabo, for eksempel med vegetasjonsskjerm, og at naboene bør konsulteres om løsning. 

Samtidig påpekes det at det nok vanskelig å oppnå full skjerming, her er man tett på hverandre. 

Beboere ønsker som regel ikke for høye hekker.  
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6. Høyde er satt for å kunne bygge minimum 2 etasjer pluss kjeller, med tilstrekkelig 

etasjehøyde. Denne er netto minimum 2,6 meter. Terrenget må kunne arronderes slik det er 

naturlig uten kunstige forsenkninger, som eventuelt medfører behov for murer eller spesiell 

overvannsbehandling. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 1 Fylkesmannen støtter kommunens valg av lokalisering for omsorgsboligene. 

 

Ad. 2 Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de 

respektive utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) som 

vil være offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er stilt 

rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst.  

 

 

Uttalelse fra Hovbo Borettslag (20.06.2017) 

Støtter Tore og Hilde Bakkens merknader (se over). Planene for parkering er ikke tilstrekkelig. 

Sannsynligvis vil deres områder bli benyttet til parkering.  

 

Forslagstillers kommentar: Parkeringskravene er i tråd med kommunens normer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de respektive 

utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) som vil være 

offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er stilt 

rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst. 

 

  

Uttalelse fra Geir Halvorsen (21.06.2017) Støtter vedlegg (dvs. merknadene fra Tore og Hilde 

Bakken.) 

 

Forslagstillers kommentar: Det er kommentert under vedlegget. 

 

Rådmannens kommentar: Se kommentarer til Tore og Hilde Bakkens merknader. 

 

 

Uttalelse fra Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)  

Protesterer mot at en del av eiendommen deres reguleres til friområde (arealet GF2 øst for felt 

BFS3 i planforslaget som ble sendt på høring).  

 

Forslagstillers kommentar: Det kan nok være vanskelig å få til en reell bruk av GF2 som 

friområde. Det er greit å ta GF2 ut av planområdet, slik at det ikke lenger er en del av 

detaljreguleringen. Det vil da opprettholde sin status som LNF-område i kommuneplanen. 

Arealet tas ut av planen. 
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Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Innsigelser 

Fra overordnede myndigheter er det ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt et 

lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer arealer 

i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og prioriterte 

lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. Arealbruk og 

transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg. 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål. 

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid. 

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål å 

stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal være 

mest mulig klimavennlige. 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 
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Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål at 

universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet for 

tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I følge 

jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se planbeskrivelsen, vedlegg 4) består disse 

arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk.  

 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I Ringerike 

kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt med som arealer 

med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens kartløsning. 

 

I denne saken er det samfunnsgagnet en omdisponering av det forholdsvis lille dyrkbare arealet 

vil kunne gi, tillagt stor vekt.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget vil 

således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra Husbanken 

for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går planforslaget ikke 

nærmere inn på. 
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Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig 

for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for eksempel 

utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og nødvendige for å 

oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller sin funksjon som 

boliger med gode bokvaliteter. 

 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som 

omdisponeres. Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 

 

Rådmannen er godt tilfreds med at rekkefølgekrav som følger utbyggingen sikrer bedre forhold 

for myke trafikanter i området ved at det stilles krav om opparbeiding av fortau i Hov Allé. 

Reguleringsbestemmelser sørger for at det tilrettelegges for bruk av sykkel, noe som støtter 

opp under Hønefoss som sykkelby. 

 

I forhold til barns interesser ser rådmannen at planforslaget legger opp til avbøtende tiltak for 

eventuelt reduserte lekearealer som følge av utbyggingen. Det har vært dialog med barnehagen 

underveis i prosessen, og barnas interesser er søkt ivaretatt så langt det lar seg gjøre. Det blir 

viktig at dialogen med barnehagen videreføres i den videre byggeprosessen etter at 

reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for å 

imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det i dette tilfellet 

eksisterer en interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i kommunen 

som trenger omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved å stille krav 

om avbøtende tiltak. 

 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har viktige 

samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

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

revisjon av kommuneplanens arealdel. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Støyutredning 

6. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstillers kommentarer  

7. Høringsuttalelser, 10 stk. pluss vedlegg 

8. Notat – oppfølging av støymerknad 

9. Referat, dialogmøte med Hov barnehage 

10. Brev til Statens Vegvesen 

11. Redegjørelse om valgt lokalisering av omsorgsboligene 

12. Saksframlegg til 1. gangs behandling av planforslaget 

13. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 

14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, FS 

15. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

16. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 15/5952-64   Arkiv: PLN 417  

 

417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 

137/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

10/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 

 

Sammendrag 
i desember 2017 vedtok kommunestyret detaljreguleringen for plan 417 Færden gård. Denne 

planen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 

småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt område på 

Færdentoppen i Haugsbygd. Gjennomføring av planen medfører fortetting, da LNF-området 

tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. 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. 

Det klages på at eiendommene gnr/bnr 137/62 og 137/64 er en del av planen. Dette er forhold 

Modalen har spilt inn i forbindelse med planoppstart og 1. gangsbehandling. Innspillene er 

kommentert og vært en del av planprosessen fra oppstart til vedtak av plan.                          

Disse eiendommene vil ikke miste verdi eller få innskrenkede utbyggingsmuligheter som følge 

av denne planen. Fullstendig klage og tilsvar ligger vedlagt saken. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Administrativ oppstart av detaljregulering for Færden gård, varslet 18.01.2016. 

2. 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 03.04.2017, bh.nr 

24/17. 

3. 1. gangsbehandling, formannskapet 2, 25.04.2017, bh.nr 14/17. 

4. 2. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 06.11.2017, bh.nr 

71/17. 

5. 2. gangsbehandling, formannskapet 2, 21.11.2017, bh.nr 29/17. 

6. 2. gangsbehandling, kommunestyret 05.12.2017, bh.nr 138/17.  

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 05.12.2018, sak 2015/5952 detaljregulering for Færden gård. 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn én klage på vedtaket, fremsatt av Else-

Marie Modalen. Klagen er mottatt innenfor utsatt klagefrist. Hun eier to eiendommer innenfor 

plangrensen og er dermed part i saken. Klagen er oversendt forslgastiller COWI AS på vegne 

av Henrik Færden Petersen, og de har gitt tilsvar på klagen. COWI på det planfaglige i klagen, 

Færden på det privatrettslige. 

 

 

Klage fra Else-Marie Modalen, datert 09.01.2018  

Modalen eier to eiendommer innenfor plangrensen, gnr/bnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker 

hun fjernet fra planen. Dette begrunnes i at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da 

hun bygde huset og dermed trengs det heller ikke nå. 

Det påpekes at planen ikke vil bli noen naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygd 

ettersom det både er høyspentledninger, gangvei og en åpen bekk mellom nåværende boliger 

og nytt utbyggingsområde. Klager mener også at avkjøringen, av hensyn til barn i området, 

ikke er ønskelig der den er lagt i planen.  

 

Det blir tatt opp en privatrettslig avtale for området som i ny plan omtales som G2.  Klager 

mener også at de tre eiendommene gnr/bnr 137/62, 137/63 og 137/64 ikke er en naturlig del av 

utbyggingen, da de ligger vesentlig høyere i terrenget, og at hvis de tas ut vil en større andel av 

planen bli omdisponert dyrka mark. 

Til sist i klagen antar Modalen at utbygging vil være en belastning for Vang skole. 

 

  

Sammendrag av COWI AS sin kommentar til påklagede forhold: 

Forslag til planavgrensning, som også omfattet gnr.137 bnr.62, 63, 64, ble avklart med 

kommunen tidlig i prosessen, og ble diskutert i oppstartsmøte med Ringerike kommune 

13.11.15. Avgrensning ble bekreftet av kommunen, med små justeringer, i påfølgende 

møtereferat datert 13.11.15. Bakgrunn for valg av planavgrensning var bl.a. ønske om at den 

gjeldende reguleringsplanen ikke deles opp i flere mindre planer. For gnr 137 bnr.62, 63, 64 

skulle boligformålet videreføres, men plankart og bestemmelser skulle oppdateres i tråd med 

faktisk situasjon. Bakgrunnen for dette var at reguleringsplan for Færdenmarka vedtatt 1985 

viste en utdatert løsning. Antall hus, tomteutforming, husplassering og g/s vei var ikke i tråd 
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med dagens situasjon. Det ble vurdert som viktig å se på helhetlige løsninger i området for å 

kunne legge til rette for et helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 

 

Avkjøringen til vei f_SV1 er begrunnet med områdets topografi og den skisserte 

bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 

tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal. Avkjøringen ligger i slak yttersving med 

god avstand til nærliggende avkjørsler. Den gir god oversikt og sikkerhet. 

 

I planforslaget er plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst begrunnet med hensyn til 

trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og betydelig bedre stigningsforhold 

enn tidligere regulert løsning fra 1985. Det er forøvrig lagt inn et smett gjennom boligfeltet 

som gir fotgjengere en snarvei lik gangveien som er vist i reguleringsplan fra 1985. 

 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klagen er fremsatt innen utsatt klagefrist og vurderes å ha rettslig 

klageinteresse etter Forvaltningsloven § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov, og har delegert ansvaret til Fylkesmannen. Klage på reguleringsvedtak 

forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), formannskapet og 

kommunestyret iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom HMA finner grunn til 

å ta klagen til følge, legges saken fram for formannskapet og kommunestyret med forslag til 

endring av vedtaket. Hvis ikke Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen til følge, fatter 

kommunestyret vedtak og sender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra et helhetsperspektiv er eiendommene gnr/bnr 317/62 og 137/64 tatt med i planen. 

Gammel plan for de to eiendommene er plan nr. 170 Færdenmarka. Her er eiendommene avsatt 

til boliger. Det er også en gangvei gjennom området i gammel plan. Denne ønsker kommunen å 

avregulere, siden gangveien har fått en annen plassering. Rådemannen ser det som naturlig at 

alle eiendommene på vestsiden av Færdenveien tas med i den nye planen for ikke å få en 

oppstykking av gammel plan. I ny plan, plan 417 Færden gård, er eiendommene avsatt til 

frittliggende småhusbebyggelse, en videreføring fra gammel plan.   

Rådmannen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. En 

gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme seg rundt i nabolaget. 

Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge veier i Færdenveien og anses ikke 

som farlig for barn i nabolaget. 

Reguleringsplaner tar ikke for seg privatrettslige forhold. Eventuelle avtaler som er gjort 

omkring område G2 er irrelevante for arealplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til utbygging av tettstedene i kommunen. 

Haugsbygd er en av disse. Fortetting er positivt ved at man opprettholder den sosiale 

infrastrukturen og rådmannen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større tilfang 

med vedtak av planen.  
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Bilde av gammel og ny plan 

 

Oppdatert arealplaner til gjeldene plan- og bygningslov (pbl) er et gode for kommunen. 

Endringer for bestemmelsene til eiendommene til Modalen vil ikke innskrenke 

utnyttingsmulighetene hun har på sin eiendom. Derimot vil utnyttelsen øke fra 20 % til 40 %. 

Vedtak av detaljregulering for Færden gård vil ikke ha innvirkning på bygg som allerede er på 

tomten til klager. Bestemmelser om byggehøyde for BF1-2 følger pbl § 29-4 og anses ikke å 

innskrenke mulighetene for de nevnte eiendommene. 

Den samla vurderingen i saksframlegget ved 2.gangsbehandling opprettholdes og rådmannen 

anbefaler at klagene ikke tas til følge. 
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Vedlegg 

Tilsvar til klage - Reguleringsplan for Færdentoppen boligområde 22.1.18.pdf 

E-post vedlegg 1 - Tilsvar Henrik Færden Petersen. 

Klage vedrørende sak 138 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart plan 170 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-65  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 12/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet Rådmannens alternative forslag 1. pkt. 1 og 2. p.v.a. 

Krf og V: 

1. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg. « 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til pkt.3 som Hovedutvalget (HMA) 

sluttet seg til: 

«3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Rådmannens alt. forslag 1 pkt 1 og 

2 fremmet av Eriksen (Ap) p.v.a Krf og V, ble Rådmannens alt. Forslag 1 pkt. 1 og 2 vedtatt 

mot 3 stemmer (Baksvær (Ap), Broberg (H) og Eskestrand (H). Som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

Eriksens forslag til pkt. 3 som Hovedutvalget (HMA) sluttet seg til ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-59   Arkiv: PLN 401  

 

2. gangsbehandling 0605_401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan for Hønengata 40-44 legger til rette for en boligblokk med til sammen 21 

boenheter. En verneverdig bygg må rives for å få plass til ny bebyggelse. Det har kommet 13 

innspill til planen da den var på høring. Rådmannen synes det er krevende å plassere denne 

moderne bygningen i en gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg og har derfor 

utformet alternative forslag til vedtak, men har valgt å fremme forslag om at det godkjennes 

en byggeskisse med flatt tak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Lafton eiendom AS ønsker å utvikle en boligblokk med 4 etasjer og parkeringskjeller på 

tomten. Planområdet omfatter gnr 317 bnr 184, 186 og 187 som foreslås regulert til 

boligformål. Til sammen utgjør eiendommene 2290 m2. Planforslaget legger til rette for 

boligbebyggelse med til sammen 21 boenheter. Planforslaget medfører riving av eksisterende 

bebyggelse. 

 

Arbeidet med boligprosjektet har pågått siden 2013. Det ble meldt om formel oppstart av 

planprosess i begynnelsen av 2015.  

 

Det ble utarbeidet og vurdert flere alternativer til arkitektonisk utforming av nybygg og 

foretatt flere befaringer i området, både av kommunen og eksterne fagmyndigheter. 

Møter med naboer har blitt avholdt to ganger. Både i forkant av at planen ble lagt ut på 

offentlig ettersyn av forslagstiller, og av kommunen i etterkant av offentlig ettersyn på 

bakgrunn av innsendte innspill/protester. På møtene har det ikke blitt oppnådd enighet.  Både 

nærmeste berørte naboer og beboere i området er stort sett sterkt i mot den foreslåtte 

bebyggelsen. Protestene går hovedsakelig på høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for 

barna langs Parkgata. Høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som vurderes å være i 

tråd med forventet befolkningsvekst.  



- 

 

Saken fremmes nå til 2.gangs behandling med 3 alternative forslag til vedtak – avslag av 

planforslag i nåværende arkitektonisk utforming, løst til byggeskisse med saltak eller løst til 

byggeskise med flatt tak. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er ønske om å legge til 

rette for fortetting i sentrumsnære områder og befolkningsvekst innen 2030.   

 

Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging legger føringer 

for at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet m.m. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I Formanskapets møte av 19.10.2016, Sak: 203/16 ble det vedtatt å legge forslag til 

detaljeguleringsplan for Hønegata 40-44 ut på høring og offentlig ettersyn. Planen var på 

høring fra 28.10.2016 til 15.12.2016. Det har kommet i alt 13 innspill/merknader, hvor 7 av 

disse er protester mot utbygging og klager fra naboer. Ingen innsigelser fra regionale 

myndigheter.  

 

Vurdering av uttalelsene til planforslaget med både forslagstillerens og rådmannens 

kommentarer legges ved saken. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

I løpet av planprosessen har Buskerud fylkeskommune kommet med sterke anbefalinger om 

at det foreslåtte byggekonseptet ikke passer inn i gateløpet og mener at det bryter sterkt med 

omkringliggende bebyggelse. Politikerne har også tidligere i planprosessen signalisert behov 

for å gjøre nærmere vurdering av foreslått byggekonseptet ut i fra fylkeskommunens 

forutsetninger om tilpasning ved gjennoppbygging av verneverdig bebyggelse. 

 

Da kommunen behandlet saken om Hønegata 26 ble det ikke stilt strenge krav til 

estetisk/arkitektonisk utforming av prosjektet. Rådmannen mener imidlertid at det er andre 

forhold som gjelder for prosjektet Hønengata 26 enn for Hønengata 40-44 og at disse to 

prosjektene ikke skal sammenlignes. Grunnen til det er at prosjektet Hønengata 26 har 

plassering i et annet kvartal som allerede er modernisert estetisk sett.  
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Dersom kommunen har ønske om å bevare preget i øvre del av Hønengata vil det være 

naturlig å stille krav til tilpasning. Og kommunen har fortsatt mulighet til å bestemme 

hvordan gata, fra Hønengata 30 og utover, skal se ut arkitektonisk.  

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Alternativ 1 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse 

i området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne 

grunnlag til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent 

inntil forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser. 

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Foreslått høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som er i tråd med forventet 

befolkningsvekst. 

 

Alternativ 2 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med saltak. 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom planprosessen har kommunen, Fylkeskommunen og privat forslagstiller prøvd å 

finne en arkitektonisk utforming for dette boligprosjektet som vil i større grad vil passe inn 

strøkets karakter både i forhold til høyde, volum og byggeskikk (estetikk).  

 

Før planen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn var det foreslått 4 alternativer, utarbeidet 

ut fra samme byggekonsept, ett av disse ble valgt og skissert i planforslaget – 4 etasjer, 21 

leiligheter, flat tak. I uttalelser både fra kulturmyndighetene (Fylkeskommunen) og naboer 

vurderes det at det valgte konseptet viser fortsatt en for dominerende utforming i forhold til 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Da planen var på offentlig ettersyn kom det flere innspill hvor det tas opp forhold knyttet til 

høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for barna langs Parkgata. Utfordringene ved 

gjennomkjøring i Parkgata er kjent. Rådmannen anser at dette er en problemstilling uavhengig 

av den aktuelle reguleringen og at problemet skyldes kapasitetsproblemer i Hønengata. 

Utbygging sentralt inntil kollektivaksene, slik dette prosjektet er et eksempel på, har 

potensiale til å generere mindre trafikk enn tilvarende prosjekter med større avstand til 

sentrum. Rådmannen vurderer tiltak i den aktuelle gata, f.eks. enveiskjøring, men dette må 

gjøres som del av en større vurdering da trafikken kan bli flyttet fra Parkgata til andre gater og 

dermed gi en forverret situasjon i disse.  

 

Videre har kommunen anbefalt at forslagstilleren utarbeider ett nytt forslag til løsning 

(byggeskisse) med saltak for å forsøke å få bedre tilpasning til omkringliggende bebyggelse. 

Forslagstilleren har utarbeidet nytt byggeskisse/alternativ løsning med saltak ut fra samme 
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byggekonsept som alle forrige alternativer (se vedlegget: Byggeskisse med flatt tak, 

opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling og Byggeskisse med saltak.) 

 

 

Det har vært utfordrende for rådmannen å velge hvilken innstilling til politisk vedtak som er 

riktig å foreslå. Isolert sett ser prosjektet godt gjennomtenkt, men rådmannen har vanskelig 

for å anbefale å plassere denne moderne bygningen (som byggeskisse fra høringen viser) i en 

gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg. Derfor har også rådmannen utformet 

alternative forslag til vedtak, dersom de folkevalgte ønsker å ta andre grep om den estetiske 

utforminga, enn det rådmannen legger opp til. 

 

 

 

Utdyping av vedtaksalternativene:  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på 

byggeskisse/illustrasjon til 1.gangsbehandling. 

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 

 

Alternativt vedtak 1: 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Det vurderes at boligkonseptet med foreslått estetisk utforming ikke er tilstrekkelig 

tilpasset omkringliggende bebyggelse: 

o Svalgangsløsningen mot Hønengaten er et fremmed element i området og 

kvaliteten for leilighetene mot svalgangen blir dårligere. 

o Gavleveggene bør ha vinduer som bidrar positivt estetisk sett.  

o Alle foreslåtte takformer av forslagtilleren fremstår som fremmed element i 

området.  

o Utforming av vinduer mot svalgangen fremstår som fremmed element i 

området.  

Planen sendes tilbake til forslagstilleren for utarbeidelse av helt nye forslag til 

byggeskisser som skal danne grunnlag for byggekonsept fra scratch. Dette innebærer 

økonomiske konsekvenser for utbyggeren. 

Administrasjonen tar ny runde med forslagtilleren etter gitte politiske signaler om 

hvordan folkevalgte mener Hønengata skal se ut, og fremmer nytt konseptforslag med 

BYA-45% innenfor tomtegremser. Forutsetning at planforslag ikke legges ut til ny 

høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med nytt byggekonsept legges frem til 

sluttbehandling.  

 

Alternativt vedtak 2:  

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse for salt tak. 

Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på vedleg med 

byggeskisse/illustrasjon med saltak.  

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 
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Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt utover dette. 

Rådmannen vil påpeke at arbeidet med dette boligprosjektet har pågått i 5 år, som er ganske 

lenge for et slik prosjekt, og at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens ønske 

om fortetting og sterk boligvekst i Hønefoss by.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Planbeskrivelse 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

3. Planbestemmelser 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

4. Plankart 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

5. Byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

6. Byggeskisse med saltak. 

7. Referat fra møte med naboer 30.11.17 etter offentlig høring. 

8. Svar fra Teknisk forvaltning - Henvendelse vedrørende Parkgata. 

9. Vurdering av uttalelsene etter høring og offentlig ettersyn. 

10. Uttallelser: 

a. Statens Vegvesen. 

b. Fylkesmannen i Buskerud. 

c. Buskerud Fylkeskommune. 

d. HRA. 

e. Fortidsminneforeningen avd. Ringerike og omegn (Elisabeth Solenby). 

f. Nordsia Vel’s styre. 

g. Beboere Parkgata 30 (Gro Paulsen Tone Dalen og Rolf Fugleberg). 

h. Anne-Berit Haugen Rijken. 

i. Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm. 

j. Trinelise og Helge Østvang. 

k. Hazbo Osmanovik. 

l. Cicilie Myrvang. 

m. Espen Odderbø. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal-, regulering- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Olena Alizi 
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1 Bakgrunn

E iendommen e gnr 317/ 184, 1 86 og 187 , med gatenr. hhv 40, 42 og 44, er i dag bebygd med
eldre bebyggelse. De tre teigene utgjør til sammen ca 2290 m2.

Firma Hønengt 40 - 44 AS vil være tiltakshaver.

Planlegger vil være Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS i samarbeid med SG Arkitektur, med mulig
bruk av underkonsulenter til spesielle deler av utredningsa rbeidene.

Hønefoss, 15 . 4.2016

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Etter forutgående møte r og søknad av 15.9.2014 ble p lan oppstar t vedtatt av Ringerike
Formannskap 17.2.2015 og så 24.2.2015 varslet av Ringerike kommune . Det har også vært
kontakt med naboene mht utbygging.

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken.

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget .

3 Dagen situasjon

3.1 Beliggenhet

Planområdet ligger inntil Hønengaten og Grensegata, samt naboeiendommer i vest og syd:
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Ortofoto av området:

Skråfoto:
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3.2 Planstatus

3.2.1 Gjeldende kommuneplan
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som bolig område. Se utsnitt ne denfor:

Eiendommen e er uregulert , men inngår reguleringsvedtektene fra 1965. Disse er i praksis lite
aktuelle i dag.

4 Reguleringsplan for s laget.

På neste side , og i vedlegg, er planforslaget vist .

Hele plano mrådet er på ca 2,86 daa.

Plankartet er utarbeidet på basis av situasjonsplanen for skissert bebyggelse.
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Situasjonsplan:
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Plankartet:

Plankartet avspeiler situasjonsplanen relativt direkte mht byggeområde, trafikkarealer og
uteområder, men der er lagt inn noe buffer mht byggeområdet slik at det kan være mulig å
justere eksakt plassering og byggets stø rrelse og form/fotavtrykk. Løsningene av fortau i
Hønengata er mer eksakte.

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det er aktuelt i dette
tilfellet. Byggesøknaden vil i så fall bli fremmet samtidig med sluttbehandlingen a v planen.

4.1 Bebyggelse

Nytt bygg er ikke detaljprosjektert ennå, men det er laget skisser som viser hvordan resultatet
av planen kan bli. På neste sider er dette vist, som ei boligblokk i 4 etasjer:
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Fasader:

Snitt hele Hønengaten:
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Perspektiv mot Hønengata :

I sum mener en å vise her at byggets størrelse ikke vil bli for stort eller høyt når en ser det i
sammenheng med andre bygg og prosjekter. På sikt vil bebyggelsen langs Hønengaten
måtte bli på høyde med dette.

Fotoillustrasjoner:

Mot bakgården/ Parkgata:

Øvre etasjer er trappet ned for å minske høyde - og skyggevirkningen mot naboene.
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4.2 Sol/ skygge .

Bygget kan bli inntil ca 13 ,5 m høy t. Virkningen mht sol/skygge av et slikt bygg er
dokumentert her:

Av diagrammene kan det avleses at naboene i vest får skygge på tomta kun tidlig morgen i
vinterhalvåret, bebyggelsen i nord midt på dagen i vinterhalvåret, og bebyggelsen i øst, dvs
på den andre siden av Hønengata, ettermiddag/kveld i store deler av året. Men bebyggelsen
her har ikke relevante uteplasser mot vest/Hønengata. Diagrammene viser at
skyggevirkningen for naboer blir begrenset og bør være fullt ut akseptable i en by.

4.3 Utnyttelse og høyder.

Utnyttelsesgraden e er satt til % BY A = 10 0 % . Dette er en nominell utnyttelsesgrad, da den
representerer kun byggeområdet som er satt tett rundt det planlagte bygget. Tomtas
utnyttelse er på ca BYA=40 - 45 % når en tar med bygg og interne trafikkarealer. I dag er
utnyttelsesgraden ca BYA=35 %. Økningen i utnyttelse er derfor beskjeden.

Maksimal byggehøyde er satt til maks høyde kote +9 3. F att tak . Høyden på terreng og
Hønengata er her på ca kote 79 . Byggehøyden tilsvarer derfor 4 etasjer med delvis
nedgravd parkeringskjeller. Se snitt av tenkt ny bebyggelse ovenfor .

Boligene er tenkt å ha balkonger mot vest . Mot øst er planlagt svalganger med delvis
innglassing. Disse grepene vil gi nødvendig skjerming mot støy.

Antall boliger kan bli 20 - 22 stk .
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Bebyggelsen skal plasseres i den viste byggelinjen, som refererer seg til den øvrige
bebyggelsen på denne siden av Hønengata.

4.4 F ormål .

Planen inneholder formål ene bolig/blokkbebyggelse, felles gårdsplass, felles lekeareal,
veg, kjøreveg, fortau, sykkelfelt og grønnstruktur. Dvs at arealbruken innen planområdet er
så differensiert som en detaljplan tilsier den skal være.

Andre viktige planelementer er at bygget er lagt i rekken av den øvrige bebyggelsen i
Hønengata vha byggelinje, dvs at plasseringen mot Hønengata er styrt med denne linja.

All eksisterende bebyggelse skal fjernes.

Eiendomsgrensene mellom dagens eiendommer skal fjernes.

4.5 Arealbruk .

Arealbruken fordeler seg slik:
Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse blokk 1. 048
Felles gårdsplass 0.246
Felles lekeareal 0.643
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg 0.176
Kjøreveg 0.299
Fortau 0.252
Sykkelfelt 0.106
Annen veggrunn - grøntareal 0.030
PBL. § 12 - 5, ledd 3 – Grønnstruktur
Grønnstruktur 0.054
SUM 2.855

Det er få endringer i arealbruken fra i dag til det planen viser.

4.6 Topografi .

Tomta er i hovedsak helt flat .
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5 Konsekvenser

5.1 Trafikk .

Gatenettet i området er her vist:

Planområdet ligger i ner kant i bildet, i krysset mellom Hønengata og Grensegata:
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Skråfoto av gate nettet (fra Gule sider):

Hønengata Fv35 er mye trafikkert og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss.

Hønengata er nokså nylig oppgradert med definerte kjørefelt både for biler og syklende,
samt kantsteiner og busslommer. Denne planen vil forholde seg til den nye gata uten å
gjøre endringer i gatele gemet.

Grensegata er første avkjøring til eksisterende bebyggelsen på denne siden av Hønengata
når en kommer nordfra. Når en kommer sørfra vil Gullagata være likestilt mht atkomst til
de eksisterende boligene.

Ingen av de indre boliggatene har fortau.

G atene er en del plaget av at når det er kø i Hønengata så kjører en del bilister inn
Grensegata eller Gullagata og kjører parallelt med Hønengata mot sentrum. Dette er mulig
hele Parkgata frem til Nygata og lyskrysset. Dette er imidlertid forhold som denne planen i
liten grad påvirker eller kan ta ansvar for å løse. Ønsker kommunen å gjøre noe med
problemet kan det løses ved stengninger av en eller flere gater.
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Mengder

Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er
17 700 kjt/d i 2015 , hvilket gir en makstime på ca 2 4 0 0 kjt/t. Skiltet hastighet er 40 km/t
og andel tungtrafikk antas å være ca 10 %. Fremskrevet i 10 år vil trafikken i Hønengata
kunne være ca 22 000 kjt/d, med makstime på ca 2 950 kjt/t.

Det er ca 60 bol iger somsokner til Grensegata og Gullagata. Det vil normalt generere en
trafikkmengde på ca ÅDT=250 kjt/døgn som tilsvarer ca 35 kjt/t i makstimene morgen og
ettermiddag. Pga at det er to inn - og utkjøringsmuligheter vil trafikken herfra fordeles på
både G rensegata og Gullagata. Gullagata har dessuten en og del trafikk til/fra
virksomhetene i Ankersgata (bl.a Fel leskjøpet og andre forretninger ) samt til annen
bebyggelse i området. Antatt trafikkmengde her er ca 1500 kjt/d.

Parkgata på denne siden av Gullagata antar en har en trafikk på ca ÅDT=200 kjt/d.

For Grensegata vil en anta at ca 40 boliger vil ha den som primæratkomst, dvs at den får en
trafikkmengde på ca ÅDT=160 kjt/d, tilsvarende ca 20 kjt/t i makstimen. Med lekkasje av
trafikk fra Hønengata som ta snarveier her kan disse tallene bli høyere, spesielt i
makstimen.

Prosjektet inneholder ca 20 - 22 leiligheter. Nyskapt trafikk vil med d ette kunne anslås til å
bli ca 9 0 kjt/d, med makstime på ca 1 2 kjt/t. I pr aksis a ll denne trafikken vil gå via
Grensegata , som så vil øke sin trafikk til ca 250 kjt/d. Noen kan tenkes vil kjøre Parkgata
parallelt med Hønengata i morgenrushet.

Prosjektet vil i liten grad endre trafikkmengdene i Hønengata. Det vil være avviklinge n i
atkomsten , samt de sikkerhetsmessige forhold , som vil være sentralt mht trafikk.

Atkomst.

I dag har to av de gjeldende eiendom mene atkomst til Hønengata . Hønengata 44 har
atkomst til Grensegata. Se skrå foto nedenfor .
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Atkomst fra to eiendommer blir altså med dette prosjektet sanert, slik at Hønengata mellom
Gullagata og Grensegata på denne siden blir avkjørselsfri.

En har ikke vurdert flere alternative atkomster, da det er et vegpolitisk ønske å redusere
an tall utkjøringer til Hønengata.

Tilta ket vil heller ikke gi større problemer med avviklingen eller trafikksikkerheten i
Hønengata. Det skyldes de små trafikkmengdene tiltaket vil skape, samt at punktet der
avkjøringen er, er i et etablert kryss i Hønengata som allerede er utformet i den siste
oppgraderingen av gata. Det er derfor ikke vurdert eventuelle behov for å endre
kryss utformingen .

Parkering.

Parkeringsbehov for de ca 20 - 22 nye boligene innenfor planområdet ivaretas med 1
biloppstillingsplass per boenhet på egen tomt, i underetasjen til boligblokka . Det er i tillegg
avsatt 6 parkeringsplasser på bakkenivå, primært for besøkende . Sykkelparkeringsplasser
er ikke spesifisert på situasjonsplanen, men vil bli ivaretatt i planen.

I plan bestemmels en e settes det krav til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for biler og
sykler .
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Kollektivtilbud

Det er busstopp i Hønengata nær planområdet i begge kjøreretninger. Der går det ofte
bybusser og andre regionale busser.

Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby.

Gående og syklende .

Inntil planområdet er det fortau , sykkelfelt og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg til i
alle retninger så trygt en kan få det i et byområde .

Planen vist nytt fortau fra utkjøringen i Grensegata og frem til Hønengata.

5.2 Strøm, og vann - og avløpsnett

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA - nett i området. Det er satt krav i
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller
innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye
bygninger med samlet utbygging over 1000 m2, sa mt eksisterende bygninger over 1000 m2

BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.

5.3 Barn - og unges interesser

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn
og unge i nærmiljøet.

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass . Dette er det satt
krav til i bestemmelsene . For 22 boliger vil det tilsi 550 m2. Avsatt lekeområde i planen er
på 643 m2.

A v a ndre større lekeområder i nærområdet finnes et ved Frikirken, rett på andre siden av
Parkgata og Gullagata, der det er ballplass . Dit er det ca 250m. Like ved ligger også St.
Hanshaugen , som er et større friområde.

Nærmeste barneskole er Hø nefoss skole so m kun ligger ca 4 50 unna. Ungdomsskolen er
Hov ungdomsskole, som ligger ca 1, 2 km unna. Til begge steder er det fortau og
fotgjengerfelt.
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5.4 Universell utforming

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming .

5.5 Grunnforhold

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet . Byggegrunnen forventes
i hht NGU - kartlegging å være fyllmasser. Dette regnes som stabile masser og det er ingen
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggels e i området. Bygget bør fundamenteres
mht til at det fra Hønengata vil bli utsatt for rystelser fra tungtrafikk over lang tid.

5.6 Kulturminne r

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. D ersom det i forbindelse
med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete kulturminner , skal arbeid straks
stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles.

Fylkeskommunen er kontaktet mht mulig vern/hensyntagen av den eksisterende
trehusbebyggelsen i området, og de har bef art eiendommen og avgitt uttalelser om denne.
De konkluderer med at trehusbebyggelsen kan tillates å bli revet, men ønsker ikke
høy/massiv bebyggelse her, men oppdelte bygg helst i kun 3 etasjer. De har i møte vurdert
alternative utforminger av blokken, og foreslått å trappe ned høydene av blokken mot syd.

Forslagsstiller mener at det vil være korttenkt å bygge for små hus her. Bebyggelsen langs
Hønengata egner seg lite til småhusbebyggelse, bl.a pga støy og effektiv arealutnyttelse.
Over tid vil en i slik e relativt sentrale områder få høyere bebyggelse. Bevaringsverdig
småhusbebyggelse bør ivaretas der den vil kunne fungere som gode boligområder. Der vil
de ikke her. En velger derfor å fremme en boligblokk som kan ha et selvstendig godt
arkitektonisk uttry kk og være tilpasset en fremtidig situasjon i Hønengata.

5.7 Støy

Det er utført støyberegninger . En har beregnet punktverdier for alle fasader på et tenkt bygg
plassert langs Hønengata .

( Sonekart er ikke beregnet, da de for detaljkart i bystrøk bli r mer unøyaktige, og når
bebyggelsens plassering som her ikke er endelig fastlagt , vil de ikke gi særlig mening).

Beregningene er gjort med multirefleksjon fra omkringliggende bebyggelse.

Grenseverdier.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings - og plansaker er T - 1442 (2012) fra
MD.
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De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er op pgitt i dB, frittfeltsverdier.

Støynivå på ute plass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen
av Ldenog Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (Fo r boliger
vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i
kap.6 i T - 1442.

Enheten Ldener en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19 - 23) gis 5 dBA tillegg, og støy på
natten (23 - 07) 10 dBA tillegg.

Fv35 Hønengata er gitt normal døgnfordeling av trafikken. Andre veger/gater har så lite trafikk
i forhold til denne at de ikke er medregnet.

Trafikk.

Trafikkdata er hentet fra Statens vegvesen sin vegdatabank, samt egne anslag for de
kommunale gatene. Trafikken er fremskrevet 10 år frem i tid. Det gir følgende data:

Gate ÅDT kjt/d Andel tungtrafikk % Fart
km/t

Hønengata 22 000 10 40
Gullagata 1 500 5 30
Grensegata 250 2 30
Parkgata 200 2 30

Selv om trafikkmengdene skulle være noe feil estimert vil det ha liten påvirkning på
resultatene, da et avvik på 100 % vil utgjør e «kun» 3 dB.

Resultater.

Naboer vil få støymessige endringer fra den noe åpne bebyggelsen mot Hønengata i dag til ei
sammenhengende boligblokk. Situasjonen i dag til ny bebyggelse er derfor her dokumentert.
Sonekartet for dagen situasjon viser at rød støysone trenger et godt stykke inn i det aktuelle
planområdet og at gul sone dekke r store deler av hele kvartalet, også der nabobebyggelsen er.

Sonekartet med ny blokk viser at den skjermer områdene inne i kvartalet ganske mye, inkludert
uteområdene for blokka. Store deler av de viktigste lekeområdene får tilfredsstillende støynivå.

Pun ktberegningene viser høye støynivå mot Hønengata, men også for tverrfasadene til blokka.
F asaden vekk fra Hønengata får støynivå godt under grenseverdiene på Lden=55 dBA og er
derfor det en kan betegne en stille side.

Høyeste fasadeverdier er ca Lden= 76 dB A og Lmaks= 8 5 dBA. ( M ot Fv35).
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Lden- verdiene er inntil ca 21 dBA over gjeldende grenseverdi Lden=55 dBA, og det er en
markant overskridelse. Overskridelsen av grenseverdien for Lmakser noe mindre (1 5 dB).

Tiltak.

Tiltak blir nødvendig mht innestøynivå . For å oppnå tilfredsstillende støynivå utenfor rom med
støyfølsom bruk, er bygget planlagt med svalganger mot Hønengata. Der vil en kunne skjerme
foran vinduer til oppholdsrom.

Det ser ikke ut til at det blir nødvendig med å sette skjermer mot Hønengata fo r å skjerme
uteplasser, og den vil le heller ikke skjerme fasadene oppover i etasjene. En har derfor ikke
beregnet med slike støytiltak.

Skjerming mht innestøynivå må vurderes for hver leilighet. Målet må være at de fleste rom
med såkalt støyfølsom bruk bør ha et innestøynivå innen kravet på Lekv=30 dBA. Dette vil
kunne påvirke planløsningene i husene og mot hvilke fasader slike rom bør ligge i.

Å skjerme fasadene slik at de demper fra Lekv= 75 dBA ute til Lekv=30 dBA inne er fullt mulig.
Hvilke tiltak og k rav til vinduer dette vil medføre kan først gjøres når fullstendige tegninger
foreligger. Det settes derfor krav til støydokumentasjon ved rammesøknad og at tiltak skal
være gjennomført før bygget tas i bruk.Støytiltak bør planlegges allerede fra starten av i
prosjekteringen av bygg og uteplasser.

5.8 Luftforurensning.

Luftforurensning er beregnet med programmet VLUFT ver.6.0. Beregningene er såkalt
«konservative», dvs med god sikkerhetsmargin. Alle inngangsparametere
(områdeegenskaper, piggfriandel (40%) og effekten av renhold) er også satt konservativt.

Trafikktall fremskrevet som i støyutredningen.

Grenseverdiene mht luftforurensning er gitt i de retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging fra MD, T - 1520.

De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone
PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år
NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig
luftveis - og hjertekarsykdom
har økt risiko for forverring
av sykdommen.

Friske personer vil
sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter.

Blant disse er barn med luftveislidelse
og eldre med luftveis - og
hjertekarlidelser mest sårbare.
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Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene.

For NO2 vintermiddel og årsmiddel har en ikke program som beregner aktuelle grenseverdier
ennå. Programmet beregner verdier for maksimalnivå og den statistisk 8.høyeste konsentrasjon
i løpet av et år.

Resultater.

En har beregnet konsentrasjonen for fasaden nærmest Hønengata og for fasaden vekk fra
denne, men programmet gir ingen forskjeller mellom de to. Tallene gjelder derfor begge steder.

PM10. (35 g/m3. 7 døgn/år ) NO2. (8 døgn/år )
50 114

Svevestøv PM10.

Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at eksisterende bebyggelse mht PM10

svevestøv stort sett vil ligge i kant av rød sone (dvs 50 g/m3). Dette er også i hht erfaringer fra
beregninger for områder nær sentrum i Hønefoss.

Nitrogendioksid NO2.

Retningslinjene har en grense til vintermiddel på 40 µg/m3 . Den 8. høyeste beregnede verdi pr
år for NO2 er her med VLUFT beregnet til ca 114 g/m3.

Beregnede verdier er ikke sikre mht å kunne fastslå om bebyggelsen blir liggende i eller
utenfor gul /rød sone for NO2. Men det er grunn til å anta at mht NO2 ligger bygget i gul sone,
da den ligger noe utenfor sentrum der områdeforurensningen er større.

Konklusjon.

Tiltaket ligger nær Fv35 og følgelig med forurensningsnivå noe høyt. Men skal en bygge i
sentrale deler av byen er det uunngåelig. Verdiene for s vevestøv for gjenstående bebyggelse
ligger over gjeldende grenseverdier i T - 1520, og svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier
for nitrogendioksid ligge i gul sone.

Tiltak vil derfor være å ha god filtrering av lufta til boligene, men egnet filter, og at en
plasserer luftinntakene høyt på bygget og ved fasaden som blir lengst vekk fra Hønengata.

5.9 Biologisk mangfold .

Området er i dag bebygde arealer og med opparbeidde flater . Det er derfor ingen
naturområder her. Tiltaket vil derfor ikke medføre negative konse kvenser for plante - og
dyreliv . E n systematisk gjennomgang mht ti l naturmangfoldloven s §§ 8 - 12 vil derfor ha
liten mening for denne planen.
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6 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen kortfattet risiko - og sårbarhetsanalyse . Se denne. I f orhold til uønskede
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende:

5. Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette
skal bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak.

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder et om råde ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei sterkt trafikkert gate. Det
vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør planlegges fra starten av i prosjekteringen av bygg
og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikken, men så stor nærhet til Fv35.
Også her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn til bygget og god strategisk
plassering av luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.

43. Ulykke i av - /påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forår sake økt trafikk av i Grensegata. Med noe økt trafikk vil det
også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i størrelsesorden 90 kjt/d, med
makstime på ca 12 kjt/t. Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk
fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs
kjørevegene , anser en at dette tiltaket ikke vil gi øk ninger i antall ulykker for myke trafikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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REGULERINGSFORMÅL

Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12 - 5 og 12 - 6:

1. Bebyggelse og anlegg,
– Bo ligbebyggelse - blokkbebyggelse BB B 1
– Felles renovasjon BRE 1
– Gårdsplass B GP 1
– Lekeplass BL K1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Veg S V1
– Kjøreveg SKV 1 - 2
– Fortau SF 1 - 2
– S ykkel felt S S1
– Annen veggrunn - grøntareal S VG 1 - 2

3. Grønnstruktur
– Grønnstruktur G 1 - 3

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningslovens § 12 - 7.
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Bygg s plassering (2)

Bygninger skal plasseres in nenfor byggegrense. Byggegrense mot Grensegata er vist på
plankartet . Mot Hønengata skal bebyggelsen plasseres inntil byggelinjen.

2 . Lekeplass (4)

Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.

Lekearealene skal være av type n s andlekeplass og nærlekeplass.

Lekear ealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fast dekke, lekeapparater og benker
med bord.

3. Radon. (4)

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.

4. Støy . (3).

Utenfor r om for varig opphold, inkludert minimum ett soverom pr. leilighet , skal innfri
grenseverdier i tråd med tabell 3 i Miljøverndeparte mentets retningslinje T - 1 442 (2012) .
Grenseverdiene skal også tilfredsstill es for utvendig leke plass.

Minst halvparten av rom med støyfølsom bruk skal ha vindu der utvendig støynivå er lavere
enn Lden=55 dBA. Minimum 1 soverom skal ligge slik til.

Pro sjekterte støytiltak , samt d okumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.

5. Luftforurensning. (3).

Luftinntak til ventilasjonsanlegg skal anlegges høyt og lengt unna Hønengata.

6 . Grunnforhold

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.
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7 . Overvannsanlegg

Overvann skal tas hånd om på egen grunn. V alg av løsning for overvann skal avklares med
Tekniske tjenester i kommunen.

I nnenfor p lanområdet skal det anlegges lokale overvannsløsninger.

8. Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatiske fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd.

9. Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg
Dersom bruksareal (BRA) for bygningen blir over 1000m2 skal det tilkobles
fjernvarmeanlegget etter gjeldende Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud .

2 Bebyggelse og anlegg .

Disse områdene er avsatt til blokkbebyggelse for boliger , gårdsplass , felles renovasjon og
lekeområde .

1 . Område for blokk bebyggelse BB B 1 (1)

Område B B 1 skal nyttes til boliger - bl okk bebyggelse.

1 a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt bebygd areal % BY A =95 % . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

Bygg skal plasseres i avsatt byggelinje mot Hønengata.

1 b . Byggehøyde (1)

Maksimal gesimshøyde kote + 9 3 . Øverste etasje skal trekkes inn.
V ed saltak tillates maksimalt mønehøyde kote + 93.6 .

På byggeområde t kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles
avfallsoppsamli ng .

1 c . Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk , som ikke ødelegger helhetsinntrykket for den omkringliggende
trebebyggelsen .

1 d . Parkering (4 og 7)
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Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2.

Pr bolig skal det være 2 stk . syk kelparkeringer. Disse kan være i bodene.

1.e. Miljøhensyn.

Utenfor rom med støyfølsom bruk skal et flertall ha et utvendig nivå lavere enn Lden=55 dBA.
Minimum 1 soverom skal innfri denne grenseverdien.

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna Hønengata.

2 . Område for felles renovasjon

2a. Formål (1)

Område BRE 1 skal nyttes til felles renovasjonsbeholdere.

2b. Utforming/bruk (4)

Området kan bebygges med overbygg for felles renovasjonsbeholdere. Alternativt kan det
anlegges renovasjonsbeholdere under bakkenivå.

3. Gårdsplass

3a . Formål (1)

Område B GP 1 skal nyttes til felles gårdsplass .

3b . Utforming/bruk (4)

Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes.

Innen området kan det anlegges fellesplasser og særskilte HC - plasser.

Det skal også anlegges atkomst til bygget.

4 . Lekeplass

4a . Formål (1)

Områ de BL K1 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.
Det skal settes opp f lettverksgjerde rundt felles lekeareal og mot naboeiendommene.
Lekeplassen skal være tilgjengelig for allmenheten.
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4b . Utforming/bruk (4)

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal væ re i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og
dokumenter es ved utomhusplan s om framlegges ved byggesøknad.

Universell utforming s kal legges til grunn for utforming.

Lekearealet skal stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2 . 1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)

Vegenes standard skal så langt det passer tilpasses bevegelseshemmede i hht. Teknisk
Forskrift .

§2 .2 Veg

1. Formål

Veg f_ S V1 skal nyttes til felles veg.

§2.3 Kjøreveg

1. Formål

Veg o_ SKV1 og o_SKV 2 skal nyttes til offentlige veger. Offentlige veger skal være utformet
med standard som det fremgår av statens vegvesens håndbok n100.

§2.4 Fortau

1. Formål

Fortau ene o_ SF1 - 2 skal opparbeides med fast dekke og belysning . S tandard skal tilpasses
eksisterende løsninger i Hønengata.

§2 .4 Sykkelfelt

1. Formål

S ykkel felt o_ S S1 skal opparbeides med fast dekke.

§2 . 5 Annen veggrunn - grøntareal
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1. Formål

Område ne o_ S VG 1 - 2 skal nyttes til grønnrabatter. De kan beplantes med trær. Beplantning i
o_SVG2 skal ikke forhindre frisikt i kryss.

§ 3 GRØN NSTRUKTUR

§3 .1 Grønnstruktur

1. Formål. (1)

Område ne f_ G 1 - 2 skal nyttes til opparbeidet grønnstruktur .

2. Utforming/bruk (4)

Områdene kan beplantes og planeres . Det kan oppføres støttemurer innen områdene.

§ 5 HENSYNSSONE R

§ 5 .1 Sikringssone f risikt (2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler . I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.

§6 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING (4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal , så langt det ligger til rette for det ,
utfo rmes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene om rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12 - 7 pkt. 10.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg , som eventuelt skal overtas av
kommunen , er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.

3. Private trafikkarealer og lekeplass innenfor planområdet skal opparbeid es før
brukstillatelse for bygg kan gis.

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplas s skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.
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5. Før det kan gis brukstillatelse til boligen skal det settes opp en skjerm/tett gjerde i
eiendomsgrense til eiendommen 317/230 langs nedkjøring til parkeringskjelleren .
S kjerming skal ikke forhindre f risikt i kryss .

6. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, terrengbehandling og løsning for overvannshåndtering, tilpasning til
omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal,
adkomst og gangforbindelse til byggets inngang , parkeringsareal inkl sykkelparkering ,
plass for renovasjon og lekeplass.

7. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

8. Prosjekterte støytiltak, samt d okumentasjon som viser at grensev erdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være
utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at beby ggelse har støynivå
over gjeldende grenseverdier i støyretningslinjene T - 1442 (2 016 ).









Hønengata Fortau
sykkel-
bane Fortau

sykkel-
bane Grensegata 17parkgata 29 Parkgata

13
70
0

E
ie
nd
om
sg
re
ns
e

G
je
rd
e

E
ie
nd
om
sg
re
ns
e

E
ie
nd
om
sg
re
ns
e

Hønengata
sykkel-
bane Fortau

sykkel-
baneParkgata Fortau

13
70
0

E
ie
nd
om
sg
re
ns
e

E
ie
nd
om
sg
re
ns
e

G
je
rd
e

E
ie
nd
om
sg
re
ns
e

Tegner: Filnavn Prosjekt nr Kontrollert

Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

Tiltakshaver:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

Godkjent

1 : 200

U:\1.Prosjekter\2800 Hønengaten 40 - 44\0000
Mappemal tegninger\Gjeldende tegninger\2800
Hønengata 40-44-alt a.rvt

Hønengaten 40-44 AS

tm 2800 km

01.09.16

AA2.2

km

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Snitt

1 : 200
E-E

1 : 200
F-F



G u l la g a t en 1 6 G u l la g a t en 1 5

H ø ne n g at e n
4 5

H ø ne n g at e n

G u l la g a t en

Gr e n s eg a t en

Pa r k g at e n

Felles uteareal
lek.

G
rensegaten

( n r 4 0) ( n r 4 2) ( n r 4 4)

A vf a l l s -
s t a s j o n

S y kk e l -
p a r k e r i n g Rekkverk langs garasje

innkjøringH
ekk

5 5 0 0 0

P P P h c

N y b y g g

Tegner: Filnavn Prosjekt nr Kontrollert

Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

Tiltakshaver:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Hønefoss
Hvervenmoveien 49

Godkjent

1 : 500

U:\1.Prosjekter\2800 Hønengaten 40 - 44\0000
Mappemal tegninger\Gjeldende tegninger\2800
Hønengata 40-44-alt a.rvt

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Situasjonsplan

Hønengaten 40-44 AS

tm 2800 km

01.09.16

AA0.1

km

F

F

E

E



78. 6

78. 5

78. 8

7 /404

31 7/580

31 7/221

31 7/1 83

31 7/222

31 7/1 82

31 7/407 31 7/409

31 7/44 9

31 7/448

/

31 7/405

3045/1

3045/1

10
35

/1

31 7/4

31 7/283 31 7/228

31 7/223

31 7/229

31 7/230

31 7/1 87

31 7/1 89

G
rensegata

H
øn

en
ga

ta

16
18

E

F

16

48
28B

24

22

G

lek

uteområde

Gullagaten

Grensegaten

grøntfelt

(n
r4

0)

(n
r4
2)

(n
r4

4)

A
vf
al
ls
-

st
as
jo
n

S
yk
ke
l-

pa
rk
er
in
g

Bebyggelse

Opparbeidet plen

Asfaltert overflate

Steinbelagt gangvei

Smågatestein

Sykkelvei

Kjørebane

R
ek
kv
er
k
la
ng
s
ga
ra
sj
ei
nn
kj
ø
rin
g

Hekk

Hekk

Hekk

Grus type "slottsgrus"

P

P

hc

N
yb
yg
g

P

P

P

Tegner: Filnavn Prosjekt nr Kontrollert

Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

Tiltakshaver:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Hønefoss
Hvervenmoveien 49

Godkjent

1 : 500

U:\1.Prosjekter\2800 Hønengaten 40 - 44\0000
Mappemal tegninger\Gjeldende tegninger\2800
situasjonsplan kart hele hønengaten.rvt

Boligblokk
Hønengaten 40-44
Situasjonsplan

Hønengaten 40-44 AS

tm/uh 2800 km

25.02.16

AB C0.1

km

N



Hønengaten 18-20
Hønengaten 40.44 Hønengaten 34 Hønengaten 46 Gullagaten Grensegaten Gullagaten 12

Nygaten Prosjektert hus Hønengat en 26 Hønengaten 30 Hønengaten 30a

Boligblokk i Parkgaten 13

Tegner: Filnavn Prosjekt nr Kontrollert

Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

Tiltakshaver:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Hønefoss
Hvervenmoveien 49

Godkjent

1 : 1 000

U:\1.Prosjekter\2800 Hønengaten 40 - 44\0000
Mappemal tegninger\Gjeldende tegninger\2800
situasjonsplan kart hele hønengaten.rvt

Boligblokk
Hønengaten 40-44
Snitt i Hønengaten

Hønengaten 40-44 AS

tm 2800 km

25.02.16

A22

km



Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

12.11.15

AA3.3

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Perspektiv
Alternativ A



to
m
te
gr
en
se

Hønengaten

to
m
te
gr
en
se

gullagaten Grensegaten

Hønengaten 46 Gullagaten 14 Hønengaten 34

to
m
te
gr
en
se

to
m
te
gr
en
se

Gullagaten

Gullagaten 14 Hønengaten 34 Hønengaten 46

Tegner: Filnavn Prosjekt nr Kontrollert

Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

Tiltakshaver:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Hønefoss
Hvervenmoveien 49

Godkjent

1 : 400

U:\1.Prosjekter\2800 Hønengaten 40 - 44\0000
Mappemal tegninger\Gjeldende tegninger\2800
Hønengata 40-44-alt a.rvt

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Fasader
Alternativ A

Hønengaten 40-44 AS

tm 2800 km

12.11.15

AA3.1

Illustrasjonsplaner

km

1 : 400
Fasade nord

1 : 400
Fasade øst

1 : 400
Fasade vest

1 : 400
Fasade sør



Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

12.11.15

A3.3

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Perspektiv
Alternativ 0



to
m
te
gr
en
se

Hønengaten

to
m
te
gr
en
se

gullagaten Grensegaten

Hønengaten 46 Gullagaten 14 Hønengaten 34

to
m
te
g
re
ns
e

to
m
te
g
re
ns
e

Gullagaten

Gullagaten 14 Hønengaten 34 Hønengaten 46

Tegner: Filnavn Prosjekt nr Kontrollert

Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

Tiltakshaver:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Hønefoss
Hvervenmoveien 49

Godkjent

1 : 400

U:\1.Prosjekter\2800 Hønengaten 40 - 44\0000
Mappemal tegninger\Gjeldende tegninger\2800
Hønengata 40-44.rvt

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Fasader
Alternativ 0

Hønengaten 40-44 AS

tm 2800 km

12.11.15

A3.1

Illustrasjonsplaner

km

1 : 400
Fasade nord

1 : 400
Fasade øst

1 : 400
Fasade vest

1 : 400
Fasade sør



to
m
te
gr
en
se

Hønengaten

to
m
te
gr
en
se

gullagaten Grensegaten

Hønengaten 46 Gullagaten 14 Hønengaten 34

to
m
te
g
re
ns
e

to
m
te
g
re
ns
e

Gullagaten

Gullagaten 14 Hønengaten 34 Hønengaten 46

Tegner: Filnavn Prosjekt nr Kontrollert

Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

Tiltakshaver:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Hønefoss
Hvervenmoveien 49

Godkjent

1 : 400

U:\1.Prosjekter\2800 Hønengaten 40 - 44\0000
Mappemal tegninger\Gjeldende tegninger\2800
Hønengata 40-44-alt b.rvt

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Fasader
Alternativ B

Hønengaten 40-44 AS

tm 2800 km

12.11.15

AB3.1

Illustrasjonsplaner

km

1 : 400
Fasade nord

1 : 400
Fasade øst

1 : 400
Fasade sør

1 : 400
Fasade vest



Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

12.11.15

AB3.3

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Perspektiv
Alternativ B



to
m
te
g
re
ns
e

Gullagaten

to
m
te
gr
en
se

gullagaten Grensegaten

Hønengaten 46 Gullagaten 14 Hønengaten 34

to
m
te
g
re
ns
e

to
m
te
g
re
ns
e

Gullagaten

Gullagaten 14 Hønengaten 34 Hønengaten 46

Tegner: Filnavn Prosjekt nr Kontrollert

Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

Tiltakshaver:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Hønefoss
Hvervenmoveien 49

Godkjent

1 : 400

U:\1.Prosjekter\2800 Hønengaten 40 - 44\0000
Mappemal tegninger\Gjeldende tegninger\2800
Hønengata 40-44-alt-c.rvt

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Fasader
Alternativ C

Hønengaten 40-44 AS

tm 2800 km

12.11.15

AC3.1

Illustrasjonsplaner

km

1 : 400
Fasade nord

1 : 400
Fasade øst

1 : 400
Fasade vest

1 : 400
Fasade sør



Tegning nr Rev.indeks

Dato

Målestokk

Sist korr

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no

Gnr/Bnr

Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

12.11.15

AC3.3

Boligprosjekt
Hønengaten 40-44
Perspektiv
Alternativ C



Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Prosjekt nr: Dato:

Fase:

Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

A3

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

A5.2

18.01.18

el el

2800

Perspektiver nordØst

Boligprosjekt Hønengt 40-44

Hønengaten 40-44 AS

Rev Endring Utført Kontr. Dato

bakkeplaneFraØst

fugleperspektivFraNord bakkeplan SøroverHønengata



Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Prosjekt nr: Dato:

Fase:

Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

A3

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

AA5.1

18.01.18

el el

2800

Perspektiver sørVest

Boligprosjekt Hønengt 40-44

Hønengaten 40-44 AS

Rev Endring Utført Kontr. Dato

A Løsning saltak 12.01.18

bakkeplan FraVest

bakkeplan FraSørvest fugleperspektivSørøstHønengata



G u l la g a t en 1 6 G u l la g a t en 1 5

H ø ne n g at e n
4 5

H ø ne n g at e n

G u l la g a t en

Gr e n s eg a t en

Pa r k g at e n

H
140_1H

140_2

SK V 1
SS 1
SF1SVG1 SVG2

S
F2

S
K
V
2

G1

G
2

BLK1

Frisikt4x24m

F
risikt4x24m

Frisikt 6x36mFrisikt 6x36m

77.3

78.6

78.5

78.8

317/404

317/580

317/221

317/183

317/222

317/186

317/532

317/182

317/407

317/409

317/449

317/448

317/405
3045/1

3045/1 1035/1

317/450
317/451

317/227
317/228

317/223

317/229

317/230

317/189

317/232

317/190

317/188

317/231

G
rensegata

Hønengata

15

17

16

18 16

47

48

28C
28B

24

G

77.3

78.5

78.8

317/404

317/580

317/221

317/183

317/222

317/532

317/182

317/407

317/409

317/449

317/448

317/405

317/184

3045/1

3045/1
1035/1

317/450

317/451

317/228

317/223

317/229

317/230

317/187
317/189

317/232

317/190

317/188

317/231

G
rensegata

Hønengata

15

17

16

18 16

47

48

28C
28B

24

G

Felles uteareal
lek.

G
rensegaten

( n r 40 ) ( nr 4 2 ) ( n r 44 )

A vf a l l s -
s t a sj o n

S yk k e l -
p a rk e r i n gRekkverk langs garasjeinnkjøring

H
ekk

5 5 0 0 0

P P P h c

N y b y gg

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Prosjekt nr: Dato:

Fase:

Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

A3

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

SØKNAD

AA0.1

01.09.16

tm km

2800

Situasjonsplan

Boligprosjekt Hønengt 40-44

Hønengaten 40-44 AS

1 : 500
Site

F

F

1:500

N

Rev Endring Utført Kontr. Dato

A Løsning saltak 12.01.18



to
m
te
gr
en
se

Hønengaten

to
m
te
g
re
ns
e

gullagaten Grensegaten

Hønengaten 46 Gullagaten 14 Hønengaten 34

to
m
te
gr
en
se

to
m
te
gr
en
se

Gullagaten

Gullagaten 14 Hønengaten 34 Hønengaten 46

Prosjektnr.

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Prosjekt nr:

Fase:

Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

SØKNAD

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Dato: Rev. Dato:

A

12.01.18

A3.1

2800

tm km

2800

Fasader

Boligprosjekt Hønengt 40-44

Hønengaten 40-44 AS

A3.1

12.11.15

1 : 400
Fasade nord

1 : 400
Fasade øst

1 : 400
Fasade vest

1 : 400
Fasade sør

1:400

Rev Endring Utfør
t

Kontr. Dato
A Løsning saltak 12.01.18



0 plan garasje
77200

1 plan 1 etasje
80300

2 plan 2 etasje
83200

3 plan 3 etasje
86100

A C B

29
00

29
00

29
00

31
00

26
00

26
00

26
00

4 plan 4 etasje
89000

13
70
0

planert terreng cote 79.0

tidl gesims cote 92,7

37
00

29
00

29
00

29
00

13
00

Level 7
1800

Gesims
91900

Plan 4. etasje +370
89370

0 plan garasje
77200

1 plan 1 etasje
80300

2 plan 2 etasje
83200

3 plan 3 etasje
86100

A C B

29
00

29
00

29
00

31
00

26
00

26
00

26
00

4 plan 4 etasje
89000

80
0

29
00

29
00

29
00

29
00

13
00

13
70
0

planert terreng cote 79.0

tidl gesims cote 92,7

Level 7

1800

Gesims
91900

25
30

29
00 Plan 4. etasje +370

89370

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Prosjekt nr: Dato:

Fase:

Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

A3

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

AA2.1

12.11.15

tm km

2800

Snitt'

Boligprosjekt Hønengt 40-44

Hønengaten 40-44 AS

1 : 200
A- A

1 : 200
B- B

Rev Endring Utført Kontr. Dato

A Løsning saltak 12.01.18

1:200



RINGERIKE KOMMUNE
Areal - og byplankontoret

Møtereferat
SAK/TEMA: 401 Detaljregulering Hønengaten 40 - 44

STED: Eikliveien 8. Regionalt plankontor, 2 etasje inngang mot Osloveien

KOPI SENDES: Sindre Lafton, Linda Moholdt Nordgården, Grethe Tollefsen, Line Synøve
Østvold, Halvard Fiskevold.

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
14/4304 - 54 40001/17 PLN 401 04.12.2017

401 Detaljregulering Hønengaten 40 - 44 - kort oppsummering av møte 30.11.17

Agenda:

- Status for prosjektet
- Forhold til den formelle planprosessen
- Hvordan interesser til naboer er ivaretatt i prosjektet
- Orientering om gjeldende lov verk

RK (Ringerike kommune) har invitert til dette informasjons/dialog møte med naboer og berørte. RK
er kjent med at naboene hadde tatt initiativ til et møte med forslagstilleren.

RK gikk gjennom status for planen og forholdet til planprosessen. Vedla gt PowerPoint presentasjon
som ble vist i møte.

RK forklart forskjellen mellom klager, merknader og innsigelser i planlovens (Plan og bygningsloven
- PBL) bestemmelser og har orientert at «innsigelser» fra berørte naboer ikke faller under §5 - 4 i PBL
og må regnes som merknader/protester.

Møtedeltakere er innforstått med at fortetting i sentrum er viktig, men at estetikk, volum og høgde må
man fortsatt kunne diskutere i denne saken.

Naboene ønsker først og fremst å redusere høgden og antall boenheter. Andre tema som naboene var
opptatt av er forventet støy og refleksjonsstøy hvis prosjektet blir realisert i den formen det er skissert.

Trafikkmengde (registrert ca 80 biler mellom kl07.00 og 08.00 på morgen, telt av naboer) og
kjørehastighet i Parkgata var et spesielt tema i forhold til bekymringene run d trafikksikkerhet for
barna. Innkjøring i Grensegata og økning av trafikk og tilførselsvei til parkeringskjeller er lagt helt til
grense mot nabo og siktlinje ut til Grensegata berører naboeiendommen.
Naboene kom med ønsker at prosjektet må vurdere å del es i mindre enheter, blir mindre massiv og har
innkjøring fra Hønengata.

Noen naboer ga inntrykk av at Prinsens gate 27 – bygning for Varme & sanitær, som har fasade mot
Hønengata er et godt eksempel på fortetting langs Hønengata.



Gjenboere langs Høn engata etterlyser soldiagram for deres eiendommer, det samme gjelder
støyforhold.

Det ble opplyst om en del tegnefeil som må sjekkes ut av kommunen. Blant annet har tiltakshaver
tegnet feil planavgrensning.

Naboene gjorde kommunen oppmerksom på at tom teareal går ut til midten av H ønengata og dette
medregnes i utnyttingsgrad. Dette skal RK sjekke ut.

Noen av naboene ble skremt av prosessen og alle feil som etter deres mening ble gjort i politiske
saksfremstillinger.

Naboene var generelt veldig oppta tt av hvordan Hønefoss skal utvikle seg og samtidig tar vare på
småbypreget som Hønefoss har i dag og hvordan kommunen ønsker å tilrettelegge for at barnefamilier
vil bo i byen.

RK har påpekt at statlige og regionale føringer er viktige og at kommunen må forholde seg til disse og
at planforslag ikke har fått innsigelser fra noen overordnede myndigteter blant annet fordi det er i tråd
med de overordnede føringer.

Dette møtet ble gjennomført etter den formelle høringsperioden, men før saken skal endelig b ehandles
politisk.

Oppsummeringen skal legges ved saksfremlegg til politikerne.

Olena Alizi
arealplanlegger

Olena.Alizi@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/4304-58 3230/18 PLN 401  26.01.2018 

 

Svar - Henvendelse vedrørende Parkgata - 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt 

 

Teknisk forvaltning (vei, park og idrett) i Ringerike kommune har ingen planer om å 

gjennomføre trafikkregulerende tiltak i Parkgata. Situasjonen pr i dag er at Parkgata er regulert 

med fartsgrense 30 km for å holde fartsnivået nede.  

Biltrafikken i Ringerike kommune har økt de sener år, det vil også merker i byens sidegater, 

noe man må akseptere som beboer i Hønefoss by. Økt biltrafikk er en konsekvens av at 

Hønefoss by «vokser». Det å bo i en by har positive og negative sider. Som kommune må man 

forholde seg til alle parter.  

Det arbeides for tiden med områdereguleringsplan for Hønefoss (431 Områderegulering 

Hønefoss). Inntil denne planen er på plass vil vi i svært liten grad gjøre trafikkreguleringer som 

vil kunne gi føringer for fremtidige endringer for trafikkavviklingen i Hønefoss.  

Noe av utfordringen er å likebehandle saker av samme karakter og det er noen tilsvarende saker 

i Hønefoss, bl.a. på Shjongstangen og Eikli for å nevne noen. 

 

Med hilsen 

 

Morten Fagerås 

sivilingeniør 

morten.fagerås@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Olena Alizi, 

 

 

Vedlegg: 
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Hønengata 40 - 44

VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_401

Detaljregulering for Hønengata 40 - 44

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Statens vegvesen. 29.11.2016
2 Fylkesmannen i Buskerud 30.11.2016
3 Buskerud Fylkeskommune 14.12.2016
4 HRA 19.12.2016
5 Fortidsminneforeningen avd . Ringerike og omegn (Elisabeth Solenby) 14.12.2016
6 Nordsia Vel’s styre 2.12.2016
7 Beboere Parkgata 30 (Gro Paulsen Tone Dalen og Rolf Fugleberg) 15.11.2016
8 Anne - Berit Haugen Rijken 23.11.2016
9 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm 13.12.2016
10 Trinelise og Helge Østvang 14.12.2016
11 Hazbo Osmanovik 14.12.2016
12 Ci cilie Myrvang 13.12.2016
13 Espen Odderbø 14.12.2016

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Statens vegvesen.

Anbefaler ikke boligprosjektet
da det ligger i et område med et
støynivå (Lden) over 70 dBA.

Om en skulle følge denne
anbefalingen fra SVV ville en
måtte unnta store deler av
Hønefoss for boligbygging
langsmed transportårene. Dette vil
være uheldig både mht
utbyggingspotensiale og effektiv
transport. Det er fullt mulig å
dempe støyen tilstrekkelig samt få
stille sider ved leilighetene.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

2. Fylkesmannen i Buskerud

Standard uttalelse fra FMB i
slike saker. Spesielle relevante
uttalelser er:

Ta inn i bestemmelsene at et
flertall av rom med
støyføls om bruk skal ha

Merknadene tas til følge.

Forslagstilleren innarbeidet
merknadene i planbestemmelsene.

Saksbehandleren lagt et punkt om
tilknytningsplikt i
planbestemmelsene.
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støyverdier som overholder
grenseverdien Lden=55 dBA.
Gjelder også min. 1
soverom.
Å plassere luftinntak lengst
vekk fra Hønengata og
høyest mulig tas inn i
bestemmelsene.
Bygget kobles til
fjernvarmenettet.

3. Buskerud
Fylkeskommune.

Viser til at eksisterende
bygninger har verneverdi, men
vil ikke motsette seg rivning pga
store råteskader.
Mener foreslåtte nybygg ikke er
godt nok tilpasset den
frittliggende trehusbebyggelsen.
Mener blokkbebyggelsen bør
deles opp og kun bli i tre etasjer.
Mener at bestemmelsene skal si
at øvre etasje skal være
tilbaketrukket og at nybygg s kal
få en god arkitektonisk
utforming.

Nybyggets utforming har vært
diskutert over lang tid og i flere
møter. Grepet en har landet på er
at nærmeste bebyggelse til
Hønengata bør ha såpas stor
høyde, slik det er andre eksempler
på. Dessuten vil det skjerm e for
støy for boligene i andre og tredje
rekke innenfor. Boligbebyggelse
langs Hønengata må bygges solid.
Hvis ikke vil den bli utsatt for
rystelser og forfalle, slik dagens
eldre bebyggelse gjør.

Tiltakshaver ønsker derfor å
beholde gjeldende forslag.

Kommunen mener at det er fortsatt
rom for fasadeendring slik at
bygget får mer harmonisert
arkitektonisk preg med
omkringliggende bebyggelse.

Samtidig tror kommunen at det
ikke er hensiktsmessig å dele opp
bygget som Fylkeskommunen
anbefaler. Dette vil medføre at
støyproblematikken ikke løses og
at det kan bli bygd betydelig
mindre boenheter som er uønskelig
da det forventes sterk
befolkningsvekst. Spesielt nå da
bygging av ny jernbane og ny E16
nærmer seg realisering.

Kommunen støtter høyde og volum
for prosjektet.

4. HRA.

Anbefaler at
renovasjonsdunker/ - anlegg
legges slik at renovasjonsbiler
ikke må kjøre inn i tett
boligområder. Viser til nye
avfallsløsninger som er
nedgravde. Forutsetter at veier
inn til området fyller
vegvesenets krav og
Renovasjonsfo rskriftens krav til
veger og snuplass.

Merknaden tas til følge.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

5. Fortidsminneforeningen.

Mener planlagt bygg bryter med
eksisterende bygg.

Redd for at bygget vil skape
presedens for flere slike i
tilsvarende områder.

Mener et slikt prosjekt uroer
nabolaget.

Jfr kommentarene til uttalelsen fra
Buskerud Fylkeskommune.

Kommunen mener at det er fortsatt
rom for fasadeendring slik at
bygget s arkitektoniske preg
harmoniser er mer med
omkringliggende bebyggelse.

6. Norsia Vel’s styre.
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Mener planforslaget vil medføre
vesentlige endringer i forhold til
eksisterende bebyggelse i
området. Nærliggende
eiendommer vil bli berørt ved
endrede utsikts - og solforhold.
Planen vil binde opp fremtidige
løsninger. Prosjektet skaper
konflikt i området. Ber om at
politikerne tar hensyn til
naboers protester og merknader.
Viser til den forestående
planleggingen av byen.

Viser til tidligere avisinnlegg.

Jfr våre ovenstående uttalelser til
tilsvarende merknader. Det er
neppe mulig å fornye/fortette
bebyggelsen i den eksisterende
bygningsmassen, uten at en endrer
bebyggelsens karakter eller at det
ikke vil berøre naboer.

En mener at dette forslaget ikke
berør er naboer i utilbørlig grad.

En helhetlig byplan vil kunne ta
flere år å lage. Å vente på en slik
vil være svært uheldig, også for
andre prosjekter.

Kommunen mener at dersom vi
skal klare å imøtekomme forventet
befolkningsvekst må byggehøyde
og volum i pr osjektet aksepteres.
Dette kan medføre en del negative
konsekvenser for naboeiendommer
i form av dårliger e solforhold og
innsyn .

Plangrense n for påbegynt
Områderegulering Hønefoss
omfatter ikke planområdet og
derfor er det ikke hensiktsme ssig å
vente til at områdereguleringsplan
for Hønefoss blir vedtatt.

7. Beboere i Parkgata 30.

Mener det foreslåtte bygget
skaper for store endringer i
nabolaget. Påpeker at det gir økt
trafikk i Grensegata/Parkgata,
med fare for flere ulykker,
blokkens massive størrelse og
endrede lysforhold.

Ønsker at bygget senkes med en
etasje og minkes i størrelse.

En mener at omfanget av
parallellkjøring til Hønengata via
Gr ensegata/Parkgata har liten
påvirkningsgrad av dette
prosjektet. I så fall må det gjøres
andre trafikale tiltak.

Mht byggets størrelse og ulemper
for naboer vises til våre
foranstående kommentarer til
tilsvarende merknader.

Forholdet til trafikksikkerhet i
Grensegata/Parkgata har vurdert
tilstrekkelig av forslagstilleren. Det
ble sendt henvendelse til Teknisk
forvaltning for å redegjøre for evt.
planer/ muligheten for
trafikksikkerhetstiltak langs
Parkgata. Svar på henvendelsen
vedlagt saksfremlegget.
Kommu nen mener at dersom vi
skal klare å imøtekomme forventet
befolkningsvekst må byggehøyde
og volum i prosjektet aksepteres.

8. Anne - Berit Haugen Rijken

Bor i nærheten til prosjektet
(Storløkka). Mener det bør
foreligge nye helhetlige planer
før det gjøre ekstreme
forandringer i bybildet.
Hønengata som paradegate må
ivaretas. Slik bebyggelse bør
legges mer i bakgrunnen.
Bebyggelsen vil binde opp
fremtidige prisesser. Naboens
protester bør ivaretas. Mener
byen er i en overgangsperiode
hvor en ikke bør tillate slike
prosjekter. Viser til tidligere
avisinnlegg.

Svært lik uttalelsen til Nordsia
Vel’s styre. Se våre kommentarer
til den.

Kommunen mener at det er fortsatt
rom for fasadeendring slik byggets
arkitektoniske preg harmoniserer
mer med omkringliggende
bebyggelse Kommunen støtter
høyde og volum for prosjektet.

9. Marte Aagesen Trondsen
og Daniel Alexander Holm .

Viser til sine tidligere innspill
samt merknad fra adv.
Thorkildsen & Co. Merknaden
er vedlagt.

Me ner denne planen må vente
på en helhetlig byplan.

Mange av forholdene er like de fra
de foran nevnte. Se våre
kommentarer til dem, som også vil
gjelde for denne.

Spesielt for denne merknaden:

Garasjen kan ikke gra ves dypere
uten at rampene ned vil bli altfor
lange.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Kommunen har bedt
forslagstilleren å redegjøre for
«fotavtrykk et» i forhold til faktisk
størrelse på de tre tomtene - gnr
317 bnr 184, 186 og 187 . Det
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Viser til trafikkproblemene i
Grensegata og Parkgata.

Mener nytt bygg er et stilbrudd.
Krever at bygget deles opp og
kun får 2 etasjer.

Garasjen graves helt (ikke halvt)
ned.

Mener utnyttelsesgraden er feil
utregnet, og for høy.

Mener øverste etasje må trekkes
helt inn, mot vest.

Sprik i planmaterialet mht ulike
tegning er og skisser. Må
koordineres og sendes ut på
nytt.

Forslagsstiller må komme med
relevante alternativer.

Lyskjelgelen fra biler til nytt
bygg vil treffe deres
oppholdsrom.

Mindre bygg vil gi mindre lys
mot naboer.

Et mindre bygg vil gi mindre
ulempe mht sol - /skyggeforhold.

Færre boliger vil gi mindre støy
for naboer.

Mener en boligblokk vil gi mer
støy enn mindre, slik
støyutredningen viser.

Tiltaket vil redusere deres
eiendoms verdi.

Nytt bygg vil gi innsyn til
naboeiendommene. Skjerming
mot naboer bør utred es og ev
etableres.

Hevder de ikke har fått
nabovarsel, til tross for flere
purringer.

Utnyttelsesgraden på kartet og i
bestemmelsene er riktige. Den
omtalte for hele tomta er et anslag,
for å illustrere den totale
utnyttelsen. Siden reglene fro å
beregne %BYA er kompliserte
(bl.a mht park eringsplasser og
uteområder), ser en ingen grunn til
at dette skulle være en «feil» som
ville kreve ny utleggelse.

Det er plankart og bestemmelser
som er juridisk bindende. Skisser
og illustrasjoner er kun veiledende,
så bygget kan bli endret før det
bygge meldes.

Merknadene vedr. uønsket lys og
lyd, sol - /skyggeforhold ,
verdiforringelse og skjerming er
forhold som naboer må akseptere i
en by, dersom ulempene ikke blir
for store. Det blir de ikke her.

Selv om de ikke er blitt direkte
tilskrevet, er planen ann onsert, og
de har tydeligvis fått tilstrekkelig
informasjon om at den er lagt ut på
høring. Dvs ingen formelle feil i
saksbehandlingen.

visste seg at da blir %BYA lik ca
44% - som er moderat i en by.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Kommunen forstår at en større
bebyggelse skap er ulemper for
nærmeste naboer, men som følge
av kommunens ønske om stor
befolkningsvekst og statlige
føringer for fortetting støttes høyde
og volum for prosjektet.

Kommunen supplerer
rekkefølgebestemmelser med
følgende punkt: « Det skal sett es
opp en skjerm /tett gjerde i
eiendomsgrense til eiendommen
317/230 langs nedkjørin g til
parkerings kjelleren.»

Boligprosjektet har en rekke
faktiske positive effekter for
naboer og derfor vurderes det som
lite san nsynlig at verdi for
eiendommen blir redusert.

Formel nabovarsel sendes ikke
imens planprosessen pågår. For en
eller annen grunn var ikke eierne
av eiendommen 317/230 registrert
juridisk adresse i kommunens
database. Både varsel av
planoppstart og melding med
vedtak om høring og offentl ig
ettersyn ble sendt formelt til
eiendommen 317/230, men
tydeligvis ikke kommet frem til
eierne av eiendommen. Feilen ble
oppdaget i senere tid.

10. Trinelise og Helge Østvang

Påpeker at det skal lages en
helhetlig plan som bør foreligge
før en vedtar denne. Ønsker
alternative planer.

Forholdene som her er nevnt er
kommentert ovenfor.

Grensene er tatt fra kommunens
kart, men vil bli sjekket før planen
endelig vedtas.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Kommunen foreslår supplere
planbestemmelsene med krav om
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Mener deres eiendom får
verdiforringelse.

Imot lekeplass inntil sin tomt.

Betviler at de får mindre støy.

Viser til trafikkproblemene i
Parkgata.

Mener huset blir for stort i
forhold til deres bygg.

Mener grensene i kartet ikke er
riktige.

Går sterkt imot den fremlagte
planen.

f lettverksgjerde rundt felles
lekeareal og mot
naboeiendommene.

11. Hazbo Osmaovik

Mener seg forskjellsbehandlet
ved at han ikke får oppgradere
sitt bygg, mens en får rive her.

Mener nye bygg må være
tilsvarende som de som står der
i dag.

Mener støyutredningen ikke tar i
seg refleksjonsstøy.

Nytt bygg bør deles opp og
oppføres i maks 2 etasjer.

Jfr ovenstående merknader og
kommentarer.

I støyutredningen er
refleksjonsstøy med i
beregningene. (Multir efleksjon).

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Jfr ovenstående merknader og
kommentarer av kommunen.

12. Cicilie Myrvang.

Mener utnyttelsesgraden er for
høy og bygget for høyt. Påpeker
problemer mht støy, skygge,
flere biler i sidegatene og
dårligere lysforhold.

Mener 2 etasjer vil være nok og
splittes opp, samt tilpas s es
eksisterende bebyg g else.

Mener utnyttelsesgraden er for
unøyaktig.

Savner mer mht
trafikksikkerheten i sidegatene.

Avkjøring bør s kje rett fra
Hønengata.

Ønskelig med større leiligheter.

Bygg bør bygges i tre.

Jfr kommentarene til tilsvarende
merknader ovenfor.

Mht trafikksikkerheten i
sidegatene så bør dette vurderes
særskilt av kommunen, da denne
planen i svært liten grad påvirker
dette forholdet. Å få direkte
avkjøring til Hønengata vil ikke
vegvesenet akseptere, da dette vil
være mer trafikkfarlig enn den
foresl åtte.

Størrelse på leiligheter blir vurdert
før en bygger.

Å bygge i tre har en vurdert ikke er
hensiktsmessig, bla. pga
v edlikehold.

Jfr ovenstående merknader og
kommentarer av kommunen.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Mht traf ikksikkerheten har
kommunen vurdert at trafikken
som genereres som følge av
prosjektet er svært begrenset. Det
naboer påpeker er eksisterende
gjennomkjøring i boliggater. Vi
anser at dette i stor grad er et
problem som skapes av manglende
kapasitet på eksi sterende hoved vei.
Fortetting sentralt, nær
kollektivakser, vi l gi bedre
muligheter for bruk av
sykkel/gange og kollektiv og
vurderes å virke positivt i forhold
til den trafikale totalbelastningen.
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Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstill er.

Kommunen mener at bygget må
tilpasses bedre omkringliggende
bebyggelse, men hvorvidt det skal
brukes tre i byggkonstruksjon skal
ikke planmyndighetene ta stilling
til.

13. Espen Odderbø

Lister opp alle kjente punkter
som inngår i de andre
merknadene:

For stort bygg
Ikke tilpasset øvrig
bebyggelse . Estetisk
forskjellig.
Innsyn til naboer.
For mye støy.
Trafikksikkerhet i
sidegatene.
Bygget bør ha saltak.
Bygget senkes en etasje.
Materialer og farger tar
hensyn til eksiterende stil.
Mener fylkeskommunens
innvending til byggestil bør
hensyntas
Mener utbyggers ønsker er
for mye tatt hensyn til.
Uheldig å godkjenne et slikt
bygg nå som kan skape
presedens for andre
prosjekter, før de større
planene er utarbeidet.

Se våre kommentarer til
tilsvarende innvendinger i
merknadene foran.

Vi mener at å sette saltak på et
stort hus vil øke skyggevirkningen
unødvendig mye.

Jfr ovenstående merknader og
kommentarer av kommunen.

Det kunne bli enklere å tilpasse ny
bebyggelse til omkringliggende
bebyggelse hvis forslagsstilleren
delte bygg i flere og mindre
enheter, men dette skulle da bryte
med kommunen sine mål om og
sterk boligvekst og fortetting.
Spesielt i nyere tid da bygging av
ny jernbane og ny E16 nærmer seg
realisering. Derfor støtter
ad ministrasjonen høyde og volum
for prosjektet.

Forslagstiller har gjort forsøk til å
tilpasse bygget med saltak.
Politikerne skal ta stilling om
foreliggende alternativet med
saltak er nok tilpasset strøkets
karakter.
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Svar reguleringsplan Hønegaten 40 - 44 - offentlig ettersyn

Statens vegvesen har mottatt reguleringsplan Hønengaten 40 - 44 til offentlig ettersyn.

Planen inneholder et boligprosjekt på 21 boenheter. Planen viser innkjøring fra Grensegata,

parkering under boligblokka og gang/sykkelveg på yttersiden av boligblokka mot Hønegata

og Grenseg ata.

Boligprosjektet ligger i et område med støynivå større enn 70 dBA. Dette er over anbefalt

støynivå som er 55 dBA. Statens vegvesen anbefaler ikke boligprosjektet i dette området.

Vi har ingen ytterligere merknader.

Vegavdeling Buskerud Plan og for valtning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



Vår dato: 30.11.2016

Vår referanse: 2015/1487

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/4304-28

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
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for 
Hønengaten 40-44

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hønengaten 40-44 i 
Hønefoss. Planforslaget legger til rette for oppføring av et boligkompleks i fire etasjer 
med ca 22 leiligheter. Fylkesmannen anbefaler at bestemmelsene om støy blir supplert
slik at det går tydelig frem at et flertall av rom til støyfølsomt bruksformål skal ha 
støyverdier som overholder støygrensen på Lden = 55 dB. Videre har vi planfaglig 
anbefaling om tilknytning til fjernvarme og tilrettelegging for fremføring av vannbåren 
varme.

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 28. oktober 2016 med forslag til detaljregulering for
Hønengata 40-44 i Hønefoss i Ringerike kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et byggekompleks i fire etasjer hvor det 
skal kunne etableres inntil 22 leiligheter. I gjeldende kommuneplan for Ringerike er området 
avsatt til erverv og boligområde.

Fylkesmannen har i brev av 24. mars 2015 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unges interesser, 
landskap, klima og energi, universell utforming og naturmangfold ble tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer.

Fylkesmannens kommentarer

Det går frem av saken at området mot Hønengaten er utsatt for støy som går langt over 
anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012. 

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det stilt krav om at boligene ikke kan gis 
brukstillatelse før det er dokumentert at støyforholdene utenfor rom for varig opphold, 
inkludert minimum ett soverom pr. leilighet, skal være ivaretatt i tråd med støygrensene i 
tabell 2 støyretningslinjen T-1442/2012. Grenseverdiene skal også ivaretas for utvendig 
lekeplass. Fylkesmannen viser til at det er tabell 3 i støyretningslinjen hvor de nasjonale 
grenseverdiene for støy er listet opp. Vi ber derfor om at dette rettes opp. Videre anbefaler vi 
at det vises til de konkrete grenseverdiene som i dette tilfellet er Lden = 55 dB.
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Det aktuelle området ligger i forholdsvis kort avstand til jernbanestasjonen og 
sentrumsområdet av Hønefoss. Vi mener derfor det er anledning for å behandle plansaken 
etter de foreslåtte avvikskriteriene i støyretningslinjen når det er lagt opp til en høy 
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging, jf. kapittel 3.2.1 i 
støyretningslinjen. Et eksempel er her at det blir stilt krav om minimum 50 % av antall rom 
med støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Herunder skal 
minimum 1 soverom ligge mot stille side. Videre skal støykrav for uteoppholdsarealer være 
tilfredsstilt. Slik vi vurderer planforslaget er dette ivaretatt i bestemmelsene.

Ut fra illustrasjoner av det planlagte bygget kan det se ut til at det er foreslått et 
byggekompleks som har «ryggen» mot støykilden, slik at bygget får en stille side hvor også 
uteområdet med tilhørende lekeplass er plassert. Vi mener dette er en fornuftig løsning på 
støyproblematikken i området. Videre er den støyutsatte fasaden planlagt med svalganger 
hvor det er mulig med skjerming av støy fra Hønengata på fasaden mot gata. På den måten vil 
det kunne være mulig å få til tilfredsstillende støyverdier også på den mest støyutsatte 
fasaden.

Når det gjelder hensynet til luftforurensning går det frem av saken at verdiene for svevestøv 
og nitrogendioksid er høye og at de overstiger de gjeldende grenseverdiene som er satt i 
retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. I planbeskrivelsen er 
tiltak for å redusere denne belastningen beskrevet. Her er det foreslått å plassere luftinntakene 
på den fasaden som vender vekk fra Hønengaten og at de plasseres høyt over bakken på 
bygget. Vi ber om at dette innarbeides som et krav i bestemmelsene.

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 13 
(2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU og Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009. Videre stiller 
plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at planleggingen skal ta klimahensyn 
gjennom løsninger for energiforsyning.

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Hønefoss. Det går frem av 
saksdokumentene at utbyggingen skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Dette mener vi er bra. 

Vi er kjent med at Ringerike kommune har en egen forskrift med krav om tilknytning 
innenfor konsesjonsområdet. Vi vil likevel anbefale en presisering i planbestemmelsene om 
tilknytningsplikten for å gi forutsigbare rammer for utbyggingen og at dette går klart frem av 
reguleringsplanen. Kommunen kan kreve tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-5. Vi ber derfor om at tilknytningsplikten innarbeides 
i reguleringsbestemmelsene.

Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8 gir også hjemmel til å stille krav om at nye 
byggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til den nye bebyggelsen, 
slik at hele området sikres fremtidige muligheter for tilknytning til fjernvarmenettet. Dette 
innebærer at det vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og at det settes 
av areal til rørtraseer, varmesentral og lignende. Vi ber kommunen om å vurdere et slikt krav i 
bestemmelsene.

Bruk av tre som et CO2-nøytralt bygningsmateriale vil også ha en gunstig klimaeffekt. Vi ber 
kommunen om å vurdere et slikt krav til den nye bebyggelsen.
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Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk
og landskapsforhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1.
mars 2004. Vi ser av saken at byggets størrelse er vurdert som utfordrende i forhold til dagens 
bygningsmiljø som stort sett består av eneboligbebyggelse som er oppført i en til to etasjer. 
Fylkesmannen vurderer dette til først og fremst å berøre lokale interesser. 

Utover dette har vi ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale 
interesser.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Hønengata 40 - 44 - Hønefoss - Ringerike kommune - 
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner 

Det vises til brev datert 28.10.2016 vedrørende offentlig ettersyn av detaljregulering for 
Hønengata 40-44 på Hønefoss i Ringerike kommune. Høringsfrist er satt til 15.12.2016.  
 
Buskerud fylkeskommune gir med dette en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.  
 
Buskerud fylkeskommune har tidligere uttalt seg til planen i brev datert 08.04.2015 og 
05.02.2016. Vi viser også til møte med forslagsstiller og kommunen 24.09.2015.  
 
KORT OM PLANEN  
Planområdet omfatter gnr 317 bnr 184, 186 og 187 som foreslås regulert til boligformål. 
Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med til sammen ca. 20-22 boenheter. 
Planforslaget medfører riving av eksisterende bebyggelse.  
 
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER  
Ingen merknader. Vi minner om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 
 
NYERE TIDS KULTURMINNER  
Vi har tidligere påpekt at deler av eksisterende bebyggelse i planområdet har verneverdi, jf. 
Ringerike kommunes kulturminneregistrering for Hønefoss. Hønengata 44 er vurdert til å ha høy 
verneverdi i denne registreringen, men vi vil ikke vil motsette oss riving da bebyggelsen har store 
råteskader. Vi har samtidig anbefalt at et nybygg i planområdet bør tilpasse seg annen bebyggelse 
i området. Planområdet ligger i et område i Hønefoss som i stor grad preges av frittliggende 
trehusbebyggelse.  
 
Vi konstaterer at våre innspill ikke er tatt til følge og at planforslaget legger opp til en 
sammenhengende blokkbebyggelse med fire etasjer. Vi ser det som uheldig at planforslaget vil 
legge opp til en ny bebyggelse som skiller seg fra den øvrige bebyggelsen i området. Vi gjentar 
derfor våre tidligere anbefalinger hvor vi har gitt innspill om å dele opp blokkbebyggelsen (slik at 

Ringerike kommune  
  
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS   
  
 
 Vår dato: 14.12.2016 Vår referanse: 2015/908-11 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 28.10.2016 Deres referanse: 14/4304-28 Lars Hovland, tlf. 32808664 

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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det ikke blir én sammenhengende blokkbebyggelse) og å redusere høyden til tre etasjer (slik at 
nybygget ikke blir vesentlig høyere enn omkringliggende eneboliger), og ber kommunen vurdere 
dette. Vi kan heller ikke se at det er lagt inn bestemmelse om at øverste etasje skal være 
tilbaketrukket og vi savner bestemmelse for å sikre at nybygg får en god, arkitektonisk utforming.  
 
 
Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Turid Kolstadløkken Lars Hovland 
teamleder kulturminnevern rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
          
  
 
Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Ingvild Tjønneland (nyere tids kulturminner) 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal 



Reguleringsplan 0605-401 Hønengaten 40-44  
HRAs innspill vedrørende renovasjon 
 
HRA har sett på detaljregulering Hønengata 40-44 - boligprosjekt til 21 boenheter. 
 
Generelt 

Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å 
etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Det er også viktig med et godt tilrettelagt 
veisystem for å ivareta myke trafikanters sikkerhet, innbyggere og renovatører. Det er 
Vegvesenets krav til veger som skal legges til grunn i tillegg til Renovasjonsforskriften. 
 
Etter vår vurdering kommer det lite frem vedrørende renovasjon. Det eneste er at det skal 
settes av plass til renovasjon. I den forbindelse må man vurdere renovasjonsbilens tilgang til 
avfallsanlegg samt sikkerhet rundt dette. Hvis en renovasjonsbil skal kjøre inn en vei skal 
bilen ha mulighet til å snu for å kunne kjøre ut igjen. En renovasjonsbil skal rygge minst 
mulig, og kun for å snu på grunn av myke trafikanters sikkerhet. En løsning for kildesortering 
av avfall bør etableres i utkanten av et boligområdet for å unngå kjøring av renovasjonsbiler 
der folk ferdes. Barn vil oppholde seg i området, og renovasjonsbiler + barn som leker er en 
dårlig kombinasjon. En kjensgjerning er også at barn tiltrekkes av renovasjonsbiler fordi det 
er spennende. Det er alltid ønskelig fra HRAs side at renovasjonsdunker/anlegg legges i 
utkanten av boligområder slik at renovasjonsbiler ikke må kjøre inn i tette boligområder. 
 
Nye avfallsløsninger på markedet 

Når man etablerer nye boligområder er det naturlig å tenke helhetlig infrastruktur samt 
moderne avfallshåndtering. Det er i dag kildesortering i 4 avfallsgrupper som blir hentet 
hjemme i husholdningen. Det planlegges fra HRAs side henting av glass- og 
metallemballasje i husholdningen fra 2018. Dette kan bety en dunk til denne avfallsgruppen. 
 
Dunker forskjønner ikke et boområde. Nye avfallsløsninger på markedet er helt nedgravde 
beholdere og delvis nedgravde beholdere. Forskjellen er hvor mye av beholder som synes 
over bakken. Helt nedgravd = innkastluke er synlig over bakken. Delvis nedgravd = 60% av 
beholder er synlig over bakken. Flere utbyggere har etablert denne type anlegg for 
husholdningsavfall fra boenheter i vårt område.  Nedgravde beholdere er pent og praktisk i 
forhold til dunker. Med nedgravde beholdere må det etableres 1 beholder for hver 
avfallsgruppe, og renovasjonsbilen må ha mulighet til å kjøre helt inntil for å tømme. Det må 
søkes HRA om denne løsningen for å kunne følge opp etablering og krav rundt etablering. 
 
Adkomst 

HRA forutsetter at veier inn til boligområdet følger Vegvesenets krav til vei samt 
Renovasjonsforskriftens krav til veier og snuplass.  
 
Konklusjon 

Vår anbefaling er felles renovasjonsanlegg for alle boenheter i utkant av boområdet. Det bør 
vurderes om moderne avfallsløsninger skal benyttes fremfor standard dunkeløsning. 
Vi forutsetter at det settes av tilstrekkelig areal i forhold til antall boenheter enten man velger 
dunker eller nedgravde avfallsbeholdere. 
 
191216 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 



Fra: Elisabeth [elisabeth.solenby@hotmail.com] 

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

Kopi:  

Sendt: 14.12.2016 14:14:44 

Emne: Merknad til planarbeid Hønengata 40-44 

Vedlegg:  

 

Fortidsminneforeningen, avdeling Ringerike og omegn har følgende innsigelser til 

detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt. 

Vi mener et slikt bygg bryter med den eksisterende boligmassen. Man må se på helheten i 

boligområdet, da dette vil medføre en vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i 

boligområdet. Det ønsker vi ikke. 

Vi er også redd for at dette medfører en åpning for å få klemt inn flere slike bygg i tilsvarende 

boligområder. 

Hønefoss må være et koselig og trygt sted å bo for de som allerede har skaffet seg en trivelig 

eiendom/leilighet i boligområder og ikke leve med angsten og uvissheten om hva som kan 

skje utenfor husveggen når det gjelder byutvikling/ utbyggeres pengeplassering.  

 

Mvh 

Elisabeth Solenby  (leder) 

for Fortidsminneforeningen, avdeling Ringerike og omegn  



Espen Odderbø
Gullagata 14
3513 Hønefoss
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R ingerike kommune
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3502 Hønefoss

14 .12.2016

I n n si gel se ti l H øn en gaten 40 - 44
b ol i gp rosjekt , sa ksn u m m er 1 4/4304 - 2 8

Innsigelsens begrunnelse oppsummert
Forslaget fører til stor belastning for nærmeste naboer, tar ikke hensyn til områdets eksisterende
utforming og vil forringe verdien av Hønengaten som nylig oppgradert hovedgate til Hønefoss
sent rum .

De fleste neg ative konsekvensene er beskrevet i saken og er anerkjent av saksf r emlegget. Problemet
er at disse viktige elementene ikke er hensyntatt i det konkrete forslaget .

S aksbehandlingen preget av at et t positivt forhold, nemlig antall boligen heter , har vært totalt
styrende for innstillingen .

V iktige forhold som ikke er hensyntatt
Svært upassende størrelse til særdeles stor sjenanse for naboer og forringelse av det
estetiske inntrykket av hele området
Estetisk utforming av bygg i forhold til historisk og verneverdig b ebyggelse i området
(tillatelse til riv n ing av verneverdig bygg er gitt fra Fylk eskommunen under forutsetninger
som ikke er møtt , selv etter gje ntatte forsøk og møter med Fylkeskommunen ) . Det er
påtakelig at ingen reelle al ternativer er fremlagt. De alternativer som er fremlagt har selv
ikke utbygger hatt tro på skulle endre fylkeskommunens syn (ref. sakspapirer)
Innsyn til naboeiendommer , særlig fordi et stort antall balkonger får direkt e innsyn ned i
naboeiendommer .
S tøyprob l ematik k (som bemerket av vegvesenet)
P roblemer rundt solforhold på naboeiendommene
S ikkerhetsproblematikk (blant annet skolebarn) i forhold til trafikk i bakenforliggende
smågater (dette er dårlig belyst i saksfremlegget )



F orslag til endring
Undertegnede fores lår følgende konkrete endringer for å kunne ta hensyn til forskjellige viktige
interesser på en mer balansert og helhetlig måte .

Bygget får saltak for å stilmessig passe inn i området. Dette har blitt gjennomført i
sammenlignbare prosjekter i nærheten , for eksempel P rinsens gate 25 (På motsat t side av
Hønengaten mot jernbane undergangen )
Bygget senkes en etasje, slik at det blir mindre dominerende i forhold til annen bebyggelse
Materialvalg og farge r tar hensyn til eksisterende stil

Fortetting og størrelse
F ortetting er viktig for Høn efoss. Dette hensynet ivaretas gjennom at det bygge s
sammenhengende for større utnyttel sesgrad . En del støyproblematikk for uteområdene ser
også ut til å bli ivaretatt gjennom dette.

Dette vil fortsatt bety at utbyggingen har mange av de samme negative konsekvenser for
naboer og området generelt , men gitt endringen e som foreslått over, blir ulike (og
motstridende) forhold hensyntatt mer balansert .

S pesielt om hen s ynet til det verneverdige
Buskerud fylkeskommune har tillatt nødvendig rivning av eksisterende verneverdig bebyggelse på
byggetomtene under forutsetning om at nytt/nye bygg tilpasses området det bygges i. Forslaget gir
f orringelse av et boligområde med høy verne verdi

Denne forutsetningen er ignorert i forslaget til formannskapet , selv etter at fylkeskommunen
gjentatte ganger har bekreftet sin innsigelse .

Som eier av Gullagaten 14, et verneverdig bygg fra 1914 og nærmeste nabo til boligprosjektet , ser jeg
meg selv som en representant for hensynet til verneverdighet . Vedlikehold av verneverdig bolig er
kostbart. Som privat forvalter av verneverdig bygg gjøres det betydelige investeringer i tråd med det
vi mener også det offentlige forventer .

Det synes ikke riktig at det offentlige , v. Ringerike Kommune, i praksis ser bort fra d enne verdien ved
ikke å ta hensyn til fylkeskommunens innstilling i denne saken. Resultatet er at Ringerike Kommune
forringer den verdien vi som private forvalter i tråd med det offentliges ambisjon og hensikt . Det går
ut over private eiere og det går ut over de verdier verneverdige bygg har for lokalsamfunnet.

Generelle vurderinger av boligprosjektet
En stor utbygging av Hønengaten 40 - 44 virke r fornuftig ut fra forventninger og mål om vekst i
regionen. Sett i lys av dette ønskes n ytt bygg velkommen , men utbygging må tuftes på en
innholdsmessig seri øs vurdering hvor viktige hensyn ikke bare nevnes, men reelt sett ivaretas .
Det er kommunens ansvar å legge til rette for utbygging i tråd med målsettinger for byen. Dette
betyr at det må vær e økonomi i prosjektene man godkjenne r . Det er dog IKKE kommunens
ansv ar å maksimere utbyggers profitt. Det ka n virke som om saksbehandlingen ikke klarer helt å



skille på dette. Her må kommunens administrasjon være klarere. Premissene må ikke settes av
utbygger ut fra økonomi utover det som er en forsvarlig avkastning.
Bygget krever spesialregulering og setter presedens i området . Det vil være svært uheldig (og rett
ut merkelig) at et prosjekt av denne størrelse og betydning bli r godkjent før en nært forestående
områderegulering er gjort , uansett om forslagene over blir hensyntatt eller ikke .

Mvh

Espen Odderbø



Marte Aagesen Trondsen
Daniel Alexander Holm
Parkgata 29 ( 317/230)
3513 Hønefoss Hønefoss, 13.12.2016
Mail: marteogdaniel@gmail.com
Mobil: 951 41 241

Ringerike Kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss

Innsigelser Saksnr.: 0605_401 detaljregulering Hønengaten 40 - 44 boligprosjekt

Parkgata 29 fremmer med dette innsigelser ift. HG40 - 44. Som vedlegg i dette brev
medfølger også vår tidligere merknad fra advokat Thorkildsen & Co. som vi i kke kan se er
hensyntatt . Vedlegg: Thorkildsen_co

Vi ber kommune n etterprøve all dokumentasjon som er fremmet i saken da det foreligger
feil og mangler i flere av saksdokumentene. Det vil si at politikerne tar beslutning på feil
grunnlag. Og vi ber derfor om ny gjennomgang av saken i sin helhet , når riktig
dokumentasjon er fremlagt.

Følgende innsigelser må inngå i vurderingen av prosjektet HG40 - 44 .

Timing vs. helhetlig byplan:
Vi krever at kommunen engasjerer en uavhen gig konsulent som kan utrede om det er riktig
timing å vurdere utbyggingen av HG40 - 44 før en helhetlig byplan er på plass. Dette er ikke
uvanlig og vil styrke prosessen og ivareta alle parters interesse.

Økt trafikk:
Dagens trafikkbilde med stillestående kø sørover i Hønengaten i rushe n fører til at mange
bilister velger å kjøre inn Grensegat a for å fortsette videre sørover Parkgata. Dagens trafikk
er betydel ig mer enn forslagstillers data, og denne må forventes økt med 21 boenheter som
etter all sannsynlighet ikke kommer seg ut i Hønen gaten. Dette er ingen ny problemstilling:
http://www.ringblad.no/nyheter/bilister - skaper - fare - for - a - unnga - ko/s/1 - 97 - 7276445

Vi har på eget initiativ gjort manuelle trafikktellinger og på de mest belastede tidspunktene
er antallet biler per time fire ganger så mange som i forslagsstiller data. Opp mot 80 biler
mellom kl. 0700 – 0800 er ikke uvanlig. Datospesifikke tellinger kan fremlegges.

Parkgata er en sma l gate med 30 sone uten fortau og er skolevei til mange barn. Flere
uheldige situasjoner som fartsovertredelser og uve ttig kjøring for å snike i køen er
dagligdag s. Bilene kommer ofte i puljer á tre til fem biler tett.

Hvem har ansvaret for trafikksikker heten i Ringerike kommune?



Vårt forslag er at H G40 - 44 får direkte inn - og utkjøring i Hønengaten.

Stilbrudd:
H G40 - 44 innebærer et vesentlig stilbrudd med omkringliggende villabebyggelse, og bryter
med gjeldende reguleringsplan. I tillegg ønskes vernet be byggelse revet. Dagens forslag
passer ikke inn i villastrøk:
1. Høyde/volum fremstår ruvende og massivt i omgivelsene. Tre tomter bebygges med en

massiv blokk.
a. Vi krever at bygningen deles opp.
b. Vi krever at antall etasjer begrenses til maks. 2., eller tilsvarende høyde som

bakenforliggende bebyggelse. ( evt. r ef. bebyggelsen 317/544 og 317/545)
2. Hvorfor tillate kun delvis nedgravd garasje?

a. Vi krever at hele garasjen/kjeller graves helt ned.
3. Utnyttelsesgraden er bereg net på feil grunnlag (hele planområdet) og blir ikke presentert

konsekvent. I dette tilfellet 40 - 45% som er feil. Vi kan ikke forstå hvordan så grove
unøyaktigheter slipper gjennom førstegangsbehandling.

a. Vi krever at alle parter blir orientert om den fakti ske utnyttelsesgraden.
b. Vi krever å få svar på hvor høy utnyttelsesgrad Ringerike kommune mener er

gr eit i et veletablert villastrøk.
4. Øverste etasje er nevnt inntrukket i sakspapirene. Vi kan ikke se at den er trukket helt

inn i de vedlagte dokumentene. I H MA ble dette diskutert, me n som tilhører oppdaget vi
at det ble pratet forbi hverandre blant annet når det gjaldt himmelretning.

a. Vi krever at øverste etasje trekkes helt inn mot vest .
5. Det er stort sprik mellom de ulike tegningene/skissene som er vedlagt. H vilket bygg er nå

på høring?
a. Vi ber om at oppdaterte og nøyaktige saksdokumenter og tegninger sendes ut på

nytt til alle involverte parter før videre beslutninger kan fattes.
6. I saksdokumentene er det nevnt at hverken forslagsstiller selv , kommunen eller

fy lkeskommunen er fornøyd med alternativene til bygninger som er nevnt.
a. Vi ber om at forslagsstiller kommer med relevante alternativer iht. innsigelser

som har kommet inn tidligere vedr. blant annet høyde og manglende oppdeling
av bygg.

Direkte støy:
Vi flyttet fra Oslo til Parkgata 29 for å bo i et veletablert, rolig og sentrumsnært villastrøk.
Eiendommen vår blir totalt endret fra å være skjermet og rolig til å få 21 leiligheter med
direkte innsyn til hus og hage. Følgende konsekvenser er kritikkverd ige:

1. Lystøy
a. Inn - og utkjøring til H G40 - 44, lyskjeglen fra bilene treffer oppholdsrom

i. Direkte inn - /utkjøring til Hønengaten vil løse dette.
b. Det er stor forskjell på lysstøy fra enebolig vs. boligblokk . Lys fra vinduer,

balkonger, utelys etc.
i. Et mindre bygg vil løse noe av dette, maks to etasjer og oppdelt.

c. Endrede sol - og skygge forhold og fravær av morgensol som forringer mye brukt
uteplass .

i. Et mindre bygg vil løse noe av dette, maks to etasjer og oppdelt.



2. Generell støy
a. Bilkjøring inn og ut av beboere og besøkende til alle døgnets tider

i. Et mindre bygg vil løse noe av dette, maks to etasjer og oppdelt.
b. Støy fra leiligheter og uteareal : Åpning/lukking av bil - og balkongdører,

inngangsdører og garasjeport. Åpning/lukking av søppel - og sykkelbod , etc .
i. Et mindr e bygg vil redusere noe av dette, maks to etasjer og oppdelt

3. Rådmannen argumenterer med mindre støy for bakenforliggende bebyggelse ved
bygging av boligblokk, fordi denne vil skjerme for støy fra H G.

a. En boligblokk vil skape mer støy for oss enn det vi som bakenforliggende
bebyggelse i dag har fra H G.

Økt støy og innsyn vil på en urimelig måte redusere/frata eiendommen Parkgata 29 sin
usjenerte store tomt . Uteplassen /hagen vil være blottlagt for skjerming.

Våre påberopte ulemp er representerer en betydelig reduksjon av eiendommens
verdigrunnlag. Dette har både en bruksmessig side, samt en økonomisk side. Hvorvidt det
fremmes krav om erstatning vil vi vurdere fortløpende avhengig av utfallet.

Vi krever at forslagsstiller og kom mune i nviterer til konstruktiv dialog og at kommunen
engasjerer en uavhengig konsulent som kan gi oss et anslag på verdiforringelse.

Innsynsendring:
Dagens bebyggelse som gir begrenset innsyn blir iht. forslag vesentlig endret. Som det
fremgår av fasadete gninger mot vest vil innsynet økes som følge av:
1. Vinduer , balkonger til 21 boenheter , samt takterasser

a. Vi krever et mindre og oppdelt bygg
2. Lekeplass, gjesteparkering, inn - /utkjøring og forbipasserende

a. Vi krever et mindre og oppdelt bygg og tilstrekkelig av skjerming

Det er ikke utarbeidet planer for tilstrekkelig avskjerming mellom vår eiendom og H G40 - 44. I
dag består denne blant annet av en høy levegg mot H G42 og et lavere tett tregjerde mot
H G44 som er tilstrekkelig med dagens bebyggelse. Ved evt. utbyggi ng må dette utredes
nærmere og i dialog med gjeldende naboer.

Ved evt. utbygging krever vi at forslagsstiller, kommunen og undertegnede kommer frem til
en tilfredsstillende løsning .

Nabovarsel og innsikt i saksgang :
Vi har ikke mottatt nabovarsel om høringen før etter flere purringer med saksbehandler.
Nabovarsel om høringen ble mottatt på mail 12.12.2016 kl. 13.21, noe vi anser som svært
uheldig da vi er nærmeste nabo.

Samtidig vil vi se all korrespondanse mellom sa ksbehandler og forslagsstiller i denne saken .

Andre konsekvenser:
Vi krever et tydelig svar og gjennomgang av hvilke konsekvenser en evt. utbygging av H G40 -
44 vil ha for vår eiendom når det gjelder:



1. Gjerde/levegg
2. Beplantning og trær
3. Andre konsekvenser som f.eks. frisiktsoner , graving m.m.

Dersom H G40 - 44 blir godkjent, kan det bli vanskelig å avslå en eventuell søknad om
tilsvarende omregulering/bebyggelse på vår egen eiendom , Parkgata 29 .

Vi ber om hensynet til naboer veier tungt slik at vi beholde r/kan få tilsvarende bokvaliteter
også i fremtiden.

Vedlegg: Thorkildsen_co

Mvh
Marte Aagesen Trondsen
Daniel Alexander Holm



Ringerike Kommune 

Areal – og byplankontoret 

Hønefoss, 14. desember 2016 

 

Innsigelse mot detaljreguleringsplan for Hønengt. 40 – 44. 

 

Som nærmeste nabo vil vi sterkt motgå utbygging av Hønengt. 40 – 44 i fremlagt 

plan. Dette bryter totalt med områdets nåværende bebyggelse, samt gjeldende 

reguleringsplan. 

Så vidt oss bekjent skal det lages en helhetlig plan for Hønefoss og omliggende 

områder. Ved å gi dispensasjoner punktvis vil dette kunne være til hinder for å få en 

god hovedplan. 

Det har vært kontakt med utbygger om å få endret planene til en bebyggelse, som er 

mer i tråd med nåværende bebyggelse. Dette blir bare avslått med at prosjektet da 

ikke vil gi god nok økonomi. Det kan ikke være slik at en maksimal profitt for utbygger 

skal rettferdiggjøre en rasering av et boligområde. 

Hva da med våre verdier (eiendommer), som vil bli vesentlig redusert både 

økonomisk og bruksmessig. Jeg viser her til Grannelova §2. Vi vil få store ulemper 

med denne planen. For det første mister vi på deler av eiendommen mye sol, samt at 

vi får ingen privat sfære. Uansett hvor vi på eiendommen sitter, vil vi bli sittende «på 

utstilling». 

Det har fra forslagstiller blitt fremlagt som en positiv effekt for bakenforliggende 

områder med støyskjerming fra Hønengt. Det er oss, som har støyen fra Hønengt. 

Og så vidt oss bekjent har vi aldri klaget på denne støyen, da den er minimal og ikke 

sjenerende. Det vil med foreslått plan bli vesentlig mere støy med en lekeplass helt 

inn til inngangspartiet på vårt hus. 

Buskerud Fylkeskommune har gitt tillatelse til å rive hus på eiendommene med 

betingelse at ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse. Det er også 

betimelig at det kjøpes opp hus som er verneverdig, og bare la det stå og forfalle, for 

så å få lov til å rive det. En av takstmennene er også en nær forretningspartner med 

forslagstiller. 

Når det gjelder trafikk til ny bebyggelse vil denne helt sikkert bli ledet gjennom 

Parkgt. Denne er fra før sterkt belastet til tider, spesielt når barn skal til og fra skole. 

Gaten er smal, det er ingen fortau, og gaten for øvrig er i dårlig forfatning. Det har 

skjedd ulykke der med skolebarn og vi ser nestenulykker der ukentlig. Det vil være 

uansvarlig politikk, å utsette skolebarn og andre forgjengere for så stor risiko ved 

bruk. 

Det er fokusert mye på utseende av blokken mot Hønengt. Hva med oss, som får 

«Berlinmuren» helt inn på oss? Det bør med respekt ventes at hensynet til 

eksisterende også må fokuseres. 



Vi kan heller ikke se at grensene på plankartet er riktig. Er dette gjort bevisst for å få 

ned graden på utnyttelse? 

Vi vil sterkt gå imot utbygging som den er fremlagt. 

 

Vennlig hilsen 

Trinelise og Helge Østvang 

Parkgt. 19. 

 

 



605_401 Detaljregulering  Hønegata 40-44 

 
         Hønefoss 15/11-16 

 

Vi er ikke nabo med grense direkte mot Hønegata 40-44, men vi bor i det 

nærmeste nabolaget. Vi har allikevel noen betraktninger ang.  dette  planlagte 

byggeprosjektet. 

 

Først vil vi si vi vet at når man bor forholdsvis sentralt i en by som Hønefoss, 

må man regne med at fortetting med boliger i nabolaget også må skje der man 

selv bor. 

 

Den planlagte boligblokken i Hønegata 40-44 vil imidlertid medføre for store 

endringer sammenlignet med eksisterende bebyggelse i området.  

Våre største innsigelser er økt biltrafikk og medfølgende større fare for ulykker, 

blokkens massive størrelse og endrede lysforhold. 

 

Ad. økt trafikk vil spesielt bemerke den allerede store trafikken i området vest 

for Hønegaten 40-44, som er et boligområde. 

Grensegaten/Parkgata er hyppig brukt som omkjøring på dager/tidspunkt med 

mye kø og trafikk i Hønegata. Samtidig er Parkgata skolevei for barna våre, gata 

har ikke fortau og er ikke tilrettelagt spesielt for myke trafikanter.  Selv om det 

er foretatt registrering av trafikken, vil vi si at den er meget varierende fra dag til 

dag. På dager med nedbør er for eksempel trafikken tettere fordi flere 

foretrekker å kjøre til jobb/skole, samtidig som dette er dager hvor sikten er 

dårligst for både bilførere og myke trafikanter. Dessuten egner ikke hissige 

bilister med dårlig tid seg i smågater i et boligområde. Et par morgener i det 

siste har vi registrert opptil 20 biler på 5 minutter som tar av fra Hønegata og 

kjører Parkgata som “løsning” på køproblemer.  

Med en boligblokk med såpass mange boenheter og samtidig som mange 

familier/par i dag ofte har to biler, vet vi at trafikken kommer til å øke i vårt 

nærområde. 

 

Boligblokkens planlagte størrelse står ikke i forhold til den nærliggnde 

bebyggelse. Det største nybygget i nærheten er på 2 ½ etg.  Ut mot Hønegata vil 

det planlagte bygget bli som en massiv, lang vegg.  

For oss som bor mot vest, vil lysforholdene om ikke solforholdene, også bli 

endret på grunn av byggets høyde og lengde. 

 

Disse ulempene for oss som allerede bor i området, vil bli vesentlig redusert om 

blokkens størrelse og høyde reduseres med f.eks en etasje.  

 



Vi håper kommunen tar hensyn  til de innsigelser som vi i nærområdet kommer 

med og at trygghet og trivsel til oss  som allerede bor her blir verdsatt, ikke bare 

utbyggers ønske om flest mulig enheter og derav størst mulig inntjening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

beboere i Parkgata 30 

 

Gro Paulsen 

Tone Dalen og Rolf Fugleberg 

 

 

 



Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

S aken gjelder ; 0605_401 Detaljregulering Hønengata 40 - 44 til boligprosjekt
Høring og offentlig ettersyn.

Nor d si a Vel har fått en sak på bordet som berører flere av våre beboere.

B oligprosjektet er sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i
Formannskapet 18.10 Bh. nr. 203/16 Dette i henhold til plan - og bygningsloven § 12 - 10.

Planområdet omfatt er området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for
bygging av boligblokk med til sammen 21 boenheter. Foreslått reguleringsformål er bolig. Planforslaget vil
medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i pla nområdet og endre preget i Hønengata.
Nærliggende eiendommer vil bli berørt bl.a. gjennom endrede utsikts og solforhold. Forslaget vil i noen
grad skjerme bakenforliggende områder mot støy.



Utdrag fra kommunens høringsnotater:
« Planforslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i planområdet og endre preget i
Hønengata. Nærliggende eiendommer vil bli berørt bl.a. gjennom endrede utsikts og solforho ld. Forslaget
vil i noen grad skjerme bakenforliggende områder mot støy. »

D ersom politikerne gir tillatel se til å gjøre vesentlig endringer av preget i Hønengata nå , vil det både binde
opp og vanskeliggjøre den framtidige prosessen med å finne gode løsning er med høy kvalitet for området i
fremtiden .

N ordsia Vel ber om at politikerne tar sterkt he nsyn til naboenes protester og merknader i denne
sak en . De bor i området, og har nærgående kjennskap til hva som er viktig der .

Dersom det åpnes for ruvende blokkbebygg else langs Hønengata, mener vi at det blir et nederlag for
byutviklingen. Høneng ata er en viktig hovedgate i Hønefoss - bildet. Den bør fremstå stilig og attraktiv, som
en promenadegate. Ordinær blokkbebyggelse bør legges mer i bakgrunnen.

Hønefoss, står nå i en overgangsperiode mellom gammel og ny regul eringspla n . Det er viktig at politikern e ,
i denne tiden, ho l der en fast og oversiktlig styring .

A lle som er tilknyttet Hønefoss, bør føle at de blir ivaretatt. Byfor nyels en er til for menneskene og
fellesskapet. Befolkningsveksten og nybyggingen skal ø ke trivselen og tryggheten for folket , både nå og i
framtiden.

V i ber om at det ikke gis dispensasjoner som vil øke konfliktnivået for befolkningen i denne
overgangsperioden mellom gamle og nye reguleringsplaner.

P lanforslaget for Hønengaten 40 - 44 , ska per konflikt .

Grunnen er at planf orslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebygg else i planområdet. D et vil
endre prege t for området . Det vil endre preget både i Hønengata og for den bakenforliggende
småhusbebyggelsen.

Hjelp småbarnsforeldre til å ville bli boende i Hønefoss !

Høne foss den 02 .12 .2016

Med hilsen

Nordsia Vel ’s styre
v/ Jens E. Fjeld
sekretær

U llerålsgata 10
3513 Hønefoss

V edlegg



Vedlegg nr. 1

V arme & Sanitær i Hønengata har løst
sitt byggeprosjekt på en fremdragende
måt med saltak som faller
g odt sammen med eksisterende
bebyggelse.

Hønengata sett nordover fra Uno X
stasjonen



Vedlegg nr.2

Ringerikes Blad 29.09.2016

Marte Aagesen Trondsen og Daniel A. Holm: Hønengaten 40 - 44: Den enes
død ...

Av MARTE AAGESEN TRONDS EN, NORDSIA (MINST 6 . GENERASJON) OG DAN IEL A. HOLM,

INNFLYTTER FRA OSLO

Mister verdier: – Det er viktig å ivareta gode bomiljøer, sier naboene til den planlagte utbyggingen i
Hønengaten. Illust rasjon: SG Arkitekter

LES ERBREV
Sol er mer verdifullt enn skygge. Stillhet er mer verdifullt enn støy. Et etablert villastrøk er mer
ettertraktet, enn et som står for fall. Er det slik at villaeiere må gi mye av sine verdier til utbyggere
som tenker kort siktig gevinst?

Fritt s pillerom?

Den siste tiden har det vært stort engasjement rundt utbygging og utvikling av Hønefoss. Det er
flott at Ringerike kommune har startet et byutviklingsprosjekt, men skal investorer og utbyggere få
fritt spillerom frem til det er laget en helhetlig plan?



Som nærmeste nabo til det planlagte drabantprosjektet Hønengaten 40 – 44 er vi positive til
byutvikling og yrende liv. Men da vi flyttet fra Oslo til Hønefoss, drømte vi ikke om å få 21
leiligheter med direkte innsyn til hus og hage som nærmeste nabo.

Vi ønsket en sentrumsnær enebolig i et villastrøk og det tror vi mange tilflyttere i en tilsvarende
situasjon gjør. Det er viktig å ivareta de gode bomiljøene som er etablert og det er mange steder
det er mer naturlig å fortette med blokker enn midt i et villastrøk med vernet bebyggelse.

Drabantprosjektet til Sindre Lafton & co midt i et område som er regulert til enebol iger og som
grenser til vernet bebyggelse bryter med både høyde, stil, reguleringsplaner og utnyttelsesgrad.

Prosjektet kommer til å generere økt trafikk i et allerede presset området. Ingen av de potensielle
beboerne kommer til å kjøre ut i Hønengaten i r ushen, de kommer til å velge Parkgata og andre
sidegater som ikke er egnet for gjennomfartstrafikk og som allerede har en høy trafikkbelastning
på gitte tidspunkt.

Politikernes ans var

Det er politikernes ansvar å tenke helhetlig og trekke riktige beslutnin ger, det er ikke i utbyggerns
interesse. De tenker naturligvis kortsiktig profittjag. Ledige tomter ønskes punktregulert og utbygd,
det er lyden av klingende mynt som trigger.

I dette tilfellet skor en utbygger seg kraftig på omkringliggende naboer. Er det riktig at vi skal miste
sol, tape store verdier og få mer støy og fullt innsyn i vårt private liv?

Ringerike kommune må ikke være de profittmaksimerende utbyggernes nyttige idioter. Nå har vi
tid til å trekke pusten og gjøre Hønefoss til den attraktive sm åbyen den kan bli. Vi ønsker mer enn
gjerne å være gode ambassadører for en by vi har blitt glade i. Fremtiden ligger foran oss. Enn så
lenge nyter vi de siste soltråler i stillhet på frokostterrasen. Kanskje for siste gang? 3. oktober skal
dette prosjekte t opp til 1. gangs politisk behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning.



Vedlegg nr.3

Ringerikes Blad 24.10.2016

Anne - Berit Haugen Rijken:
– Skal politikerne bare ta verdier?

– Jeg oppfatter det slik at flere politikere nå har bestemt seg for å stjele viktige markedsverdier fra
naboene, skriver Anne - Berit Haugen Rijken om utbyggingen av Hønengaten 40 - 44.

Det nye boligprosjektet i Hønengaten 40 - 44 med til sammen 21 nye leiligheter. Illustrasjon: SG
arkitektur

MENINGER
Politikerne har talt. Hønengaten 40 - 44 skal få et nytt image. Naboene, det gamle boligområdet,
skal nå ofres.

Her er det noen som må gi fra seg viktige markedsverdier, mens andre skal få utnytte dem.

Høy verdi

Sollys, utsikt og utnyttelsesgrad av tomter har høy markedsverdi. Slike verdier kan i kroner og ører
raskt komme opp i millionklassen.

Jeg oppfatter det slik at flere politikere nå har bestemt seg for å stjele viktige markedsverdier fra
naboene, for så å gi dem vederlagsfritt til utbyggeren av Hønegaten 40 - 44.

Betingels er

Jeg mener at det bør ligge visse betingelser i sl ike former for byfornying:

Utbyggere må komme til enighet med naboene om å få kjøpe sollyset og utsikten fra dem.

Utbyggere kan ikke bare få disse verdiene fritt. De kan selv bruke dem rått i salget av sine boliger



Vedlegg nr.4

Ringerikes Blad 20.11.2016

Hjelp innbygger ne til å bli boende
- Stadig flere oppkjøpere overbyr familier som virkelig ønsker å bosette seg her, skriver Sissel B. Grønås i dette
leserinnlegget.

SISSEL B. GRØNÅS

Hønefoss

Oppfordring: Se helheten, bruk tid og planlegg godt. Det er oppfordringen til Sissel B. Grønås når
det gjelder byutviklingen i Hønefoss. illustrasjon: SG arkitektur

LES ERINNLEGG

Nå må de folkevalgte og forvaltere av reguleringsbestemmelsene hjelpe eksisterende innbyggere
til å ville bli boende i Hønefoss.

Det som er sjarmerend e med Hønefoss er all småhusbebyggelsen; eldre boliger med «romslige
hager» og bakgårder, lys og luft, grønne, små lunger til lek, hobby og rekreasjon. Lite trafikk og
støy, og likevel gå - og sykkelavstand til det man trenger aller mest; matbutikker, barne hager,
skoler, jobb, turmuligheter.



Perler finnes

Enkelte har vært så heldige å få benytte disse perlene, som det finnes flere av, både på nord - og
sørsiden, helt fra barndommen av. Andre er tilflyttere, noen fra nærområder og andre langveisfra.
Mange nett opp på grunn av sjarmen og kvaliteten denne sentrumsnære småhusbebyggelsen gir.

Stadig flere oppkjøpere overbyr familier som virkelig ønsker å bosette seg her. Tomter søkes
fradelt ved å søke dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, og hus bygges kun for utleie. Det
unike man i utgangspunktet flyttet til, er i ferd med å smuldre opp! Mange blir bokstavelig talt
bygget inne!

Sentrum i vekst

Vi blir flere, og det må det legges til rette for! Først og fremst gjøres dette ved å ivareta det som
allerede er spe sielt og fint ved Hønefoss, småbypreget med åpent torg, småbutikker og kaféer.
Åpenhet og tilgang til elvene og fossen, småhusbebyggelse, tilgang til grønne lunger og nærhet til
natur. Hønefoss er ikke, og skal ikke bare være, en «forstad» til Oslo!

Det må planlegges og tenkes nøye igjennom hvor man bygger hva.

Allerede finnes det dessverre flere eksempler på hvor blokker ikke burde vært bygget, samtidig
som det finnes områder der de hadde gjort seg godt!

Se helheten, bruk tid, planlegg godt!

Så kom på ban en, dere som kan ivareta Hønefoss sitt småbypreg, og hjelp oss innbyggere til
fortsatt å ha og kunne få et enda hyggeligere bomiljø og sentrum! Dette er alfa og omega for å bli
boende her, og for oppriktig å kunne ønske andre velkomne.



V edlegg nr. 5

KOMMENTARER

Gro - Helene Eid Skalstad

Takk for et godt og høyaktuelt innlegg! Min familie og jeg bor selv på Schjongstangen, hvor jeg
også har trådt mine barnesko. På tangen og Løkka har vi de ssverre flere eksempler på
oppkjøpere, som deler opp en - eller tomannsboliger til flere utleieobjekter. Dette fører med seg lite
vedlikehold av hager og hus, ustødig bosettinger og villastrøk som mister sin sjarm, tiltrekning av
barnefamilier og sin opprin nelighet. Jeg etterspør kommunens reguleringsplaner og tanker om
byutvikling på flere områder .

J ens E. Fjeld

Det er viktig for byen at vi har barnefamilier som kan b o og trives her. Arealer innenfor bygrensene
er attraktive for utbyggere som skal ha størst utnyttelse og inntjening pr m2. Men vi skal ikke ofre
alt på fortettingens alter. Stereotype sterile boliger uten sjel kan forringe områder som i
utgangspunktet har disse kvaliteter.

A nne - Berit Haugen Rijken

En stor takk til Sissel B. Grønås for dette innlegget! Du har, på en så f in måte, fått løftet fram
viktige aspekt i forbindelse med byfornyingen. Håper de som bestemmer og styrer, tar dette til
etterretning.

Oddbjørn Liberg

Bra innlegg. Dette er en problematikk som ikke bare berører Hønefoss, mange småbyer og
tettsteder er i f erd med å miste sitt særpreg som mange setter pris på.
Så politikere; ikke hopp på de lettvinte løsningene som er styrt av økonomiske motiver, bevar
særpreget og lytt til folket......

Asbjørn H ermstad

Du deler gode tanker med oss. Er re dd for at markedsøkonomien styrer dette med fortetting,
markedspris og etterhvert fordriving av de som ikke har råd til det prisnivået som kommer. Dette
blir fort en konsekvens av kommunens ambisjon om vekst.







Hazbo Osmanovik 

Grensegata 17 

3513  HØNEFOSS      14.12.2016 

 

 

Ringerike kommune,  

Areal- og byplankontoret,  

postboks 123, sentrum,  

3502 Hønefoss 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

KLAGE – Detaljplanlegging Hønengata 40-44 

Viser til tidligere klage der jeg tar opp Høy Verneverdighet på bygning som skal rives og mitt hus som ligger i 

grensegata. Ved min kontakt med Publikumskontoret til Ringerike kommune fikk jeg beskjed om at jeg ikke får 

hverken rive eller etterisolere pga Verneverdighet. Fasadeendring er ikke lov. Dette ser jeg på som en stor 

urettferdighet ifht at i planen om Hønengata 40-44 har det blitt gitt rivningstillatelse.  

Forslag til tiltak her vil være at nytt bygg som settes opp vil være i samsvar med det bygget som blir revet, slik 

at det vil passe inn med omkringliggende bebyggelse. Dette er også i samsvar med hva Buskerud 

Fylkeskommune v/Jørn Jensen Kulturvernkonsulent skriver Vi forutsetter imidlertid at nybygg på eiendommen 

tilpasses annen bebyggelse i området  

I tillegg vil jeg klage på at det i planen om utbygging ikke er tatt opp problemet med Refleksjonsstøy. Det er 

kun tatt opp at det vil bli mindre støy for bebyggelse som blir liggende bak nytt bygg. For meg som bor på andre 

siden av gaten vil det bli mye ekstra støy med ett så stort kompakt og prangende bygg. Dette er det ikke tatt 

stilling til i planen i det hele tatt. I tillegg vil min eiendom forringes ifht skygge, trafikk og støy. Det er mye støy i 

område pga svært stor biltrafikk.  

Forslag til tiltak her er at nytt bygg som settes opp står i samsvar med det som allerede er i området, at nytt 

bygg deles opp i flere mindre bygg og at høyden er på max to etasjer. Garasjeanlegget bør også ligge helt under 

bakken, slik at dette ikke bygger ekstra høyde.  Det er viktig at det ikke settes opp en stor kompakt vegg mot 

naboer på andre siden av gaten da det vil skape ekstemt mye mer støy for disse.  

Ber om bekreftelse på at brevet er loggført og mottatt.  

Med vennlig hilsen  

 

Hazbo Osmanivik 



 

 

Anne-Berit Haugen Rijken. 

Storløkkaveien 2A, 3515 Hønefoss                                                                       den 23.11.2016 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Merknader angående planarbeidet for: 

0605_401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt Høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Utdrag fra kommunens høringsnotat: 

«Planforslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i 

planområdet og endre preget i Hønengata. Nærliggende eiendommer vil bli berørt 

bl.a. gjennom endrede utsikts og solforhold. Forslaget vil i noen grad skjerme 

bakenforliggende områder mot støy.» 

 

 

Jeg bor på Storløkka og ble oppmerksom på dette planforslaget gjennom Ringblad. Se 

vedlegg nr.1 der naboer til Hønengata 40-44 skriver om: Den enes død…   

 

Boligprosjektet som er sendt ut til høring, ligger i nærheten av meg. Jeg beveger meg 

ofte, både gående og kjørende, i området for prosjektet. Dermed har jeg en indirekte 

kontakt med det som skjer i Hønengata 40-44. 

 

De siste månedene har jeg fattet stor interesse for byutviklingen i Hønefoss. 

Byfornyelsen er så omfattende, at det er viktig å unngå flere problem enn nødvendig. 

 

Ved flere anledninger har jeg gitt uttrykk for at det må foreligge gode, nye og 

helhetlige planer for byen, før det blir gitt tillatelser til å gjøre ekstreme forandringer i 

bybildet. (Jfr. blant annet et leserinnlegg som jeg hadde i Ringerikes Blad den 

10.06.2016: «Helhetlige gode planer først. Utbygging etterpå.») 

 

Jeg mener følgende:  

Dersom det åpnes for ruvende blokkbebyggelse langs Hønengata, synes jeg at det 

blir et nederlag for byutviklingen. Jeg ser på Hønengata som en viktig hovedgate 

i Hønefoss-bildet. Den bør fremstå stilig og attraktiv, nærmest som en 

paradegate. Ordinær blokkbebyggelse bør legges mer i bakgrunnen. 

   

Dersom politikerne gir tillatelse til å gjøre vesentlig endringer av preget i Hønengata 

nå, vil det både binde opp og vanskeliggjøre den framtidige prosessen. Det vil føre til 

problem med å finne gode løsninger med høy kvalitet for området senere.  

 

Jeg ber med dette om at de bestemmende myndighetene tar sterkt hensyn til naboenes 

protester og merknader i denne saken. De bor i området, og har nærgående kjennskap 

til hva som er viktig der. 

 

Dersom kommunen virkelig vil gi byggetillatelse for planforslaget til Hønengata 40-

44, håper jeg at politikerne vurdere å ta med de betingelsene som jeg foreslo i et 

avisinnlegg den 24.10.2016: Skal politikerne bare ta verdier? - Se vedlegg nr.2. 



 

 

 

OVERGANGSPERIODE 

 

Alle som er tilknyttet Hønefoss, står nå i en overgangsperioden mellom gamle og nye 

reguleringsplaner. Det er viktig at politikerne, i denne tiden, holder en god og 

målrettet styring. 

 

Alle som er tilknyttet Hønefoss, bør føle at de blir ivaretatt. Byfornyelsen er til for 

menneskene og fellesskapet. Befolkningsveksten og nybyggingen skal øke trivselen 

og tryggheten for folket, både nå og i framtiden. 

 

I denne overgangsperioden, ber jeg om at det ikke gis dispensasjoner fra de 

reguleringsplanene som er gjeldende nå, eller dispensasjoner som kommer i 

konflikt med det bestående. 

 

Planforslaget for Hønengata 40-44, skaper store konflikter. Grunnen er at 

planforslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i planområdet. 

Det vil endre preget for området. Det vil endre preget både i Hønengata og for den 

bakenforliggende småhusbebyggelsen. 

 

Se for øvrig vedlegg nr. 3.  Det er et avisinnlegg skrevet den 20.11.2016 der Sissel B. 

Grønås ber folkevalgte og forvaltere av reguleringsbestemmelsene om å hjelpe 

eksisterende innbyggere til å ville bli boende i Hønefoss.  

 

Jeg har kjennskap til en annen kommune som nå har satt en stopper for all utbygging i 

et mindre område. De holder på med å utarbeide nye reguleringsplaner for dette 

området. 

 

Utbyggere, politikere, og alle oss andre, må leve «med is» i magen en stund fremover. 

Vi vet enda ikke hvordan den nye byen skal bli. Politikerne må passe på slik at 

utbyggere ikke får muligheten til å overkjøre, eller «dure fram», med sine egne 

prosjekt i denne uoversiktlige overgangsperioden. Utbyggere kan enten være 

privatpersoner, bedrifter eller annet. Det er viktig, for alle parter, å fare varsomt fram. 

Det er viktig at de bestemmende myndighetene lytter til alle. Det ligger så mye reell 

informasjon og kreative tanker hos «den vanlige mann i gata», også. 

 

Som avslutning vil jeg gjerne gi ros til dere folkevalgte og de i kommunen som 

jobber med byutviklingen. 

Dere er kommet så godt i gang med planarbeidet, og jeg har stor tillit til den jobben 

dere gjør på dette området. Derfor synes jeg det er ekstra ille dersom dere nå, i denne 

overgangsperioden, tillater byggeprosjekt som lett kan gi store frustrasjoner eller 

anger i ettertid. 

 

 

Med hilsen 

Anne-Berit Haugen Rijken. 

 

 

3 vedlegg. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-48  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 13/18 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.» 

 

Avstemming: 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (MDG) og falt. 

 

Punktvis avstemming over Rådmannens innstilling i 2 pkt.: 

Første pkt. ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

Andre pkt. ble enstemmig vedtatt. 

Dette som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/9958-47   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på 

to tomter i Hønefoss nord, Hov. Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til 

planforslaget. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. 

Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i mai og juni 2017. Det er foretatt en del 

endringer i planforslaget som tilpasning til innkomne høringsuttalelser, blant annet er det tatt 

inn spesifikke bestemmelser om håndtering av støy fra Hvalsmoveien og en økning i %BYA 

(utnyttelsesgrad) for bedre funksjonalitet i byggeprosjektet for å imøtekomme støykravene. 

Det er også satt en bestemmelse om at dersom barnehagens nåværende lekearealer reduseres 

som følge av utbyggingen, skal byggeprosjektet tilrettelegge erstatningsarealer for lek i 

friområdet bak barnehagen. Akebakken til barnehagen sikres også gjennom en bestemmelse. 

Dialogen med barnehagen må videreføres i den videre byggeprosessen etter at 

reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for å 

imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det eksisterer en 

interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i kommunen som trenger 

omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved å stille krav om 

avbøtende tiltak. 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen at samfunnsnytten i 

dette tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 



 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har 

viktige samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. Rådmannen 

anbefaler at planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til planforslaget etter bestilling fra 

sektor Helse og omsorg. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av 

omsorgsboliger på to tomter. På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) 

planlegges omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På 

tomten Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) planlegges omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og Formannskapet (FS) 

anbefalte oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 

19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

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

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 03.04.2017, sak 25/17, og 

25.04.2017, sak 15/17. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges 

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

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny 

plan. Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et 

område ved Hov gård», egengodkjent i 1999». 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 12. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

De viktigste endringene i plankartet etter 1. gangsbehandling: 

 

 Arealet GF2 utgår.  

 Buffersone med 10 meters bredde mellom BT1 og LNF-område i nord er regulert inn. 

 Turveg med 3 meters bredde fra ekstra parkeringsareal til barnehage er regulert inn.  

 

De viktigste endringene i reguleringsbestemmelsene etter 1. gangsbehandling: 

 

 Innenfor planområdet skal støy tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen 

T1442/2016. Boligene/omsorgsboligene skal ha uteareal på stille side som 

tilfredsstiller grenseverdiene for støy i tabell 3. Soverom skal vende mot stille side, 

hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de 

planlagte boligene.  

 Utnyttelsesgraden for o-BOP (Hov Øst) økes fra 45% til 60%. Dette gjøres for å gi 

skisseprosjektet til omsorgsboligene størst mulig fleksibilitet så man kan finne gode og 

funksjonelle løsninger til utforming, blant annet med tanke på å ivareta støykravene. 

 Det er lagt inn en bestemmelse om at det ikke tillates byggverk innenfor en sone på 4 

meter til hver side for VA-ledning over tomta o-BOP.  

 Dokumentasjon på brannvannsdekning kreves ved søknad om tiltak. 

 Eventuelle erstatningsarealer for lek for barnehagen og området for øvrig skal 

tilrettelegges i o-GF1 (friområdet) dersom barnehagens nåværende lekearealer 

reduseres som følge av utbyggingen. 

 Traséen for barnehagens akebakke sikres en bredde på minimum 10 meter. 

 

 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 04.05. – 21.06.2017. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. Se også vedlegg 6.  

Uttalelse fra Statens Vegvesen (01.06.2017)  

 

Anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene. Anbefaler at fortau 

økes fra 2,5 til 3 meters bredde, pga. sikkerhet og flyten for gående og syklende, samt 

brøyting vinterstid. Tiltakshaver har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak.  



  

Forslagstillers kommentar: Er svart ut med brev til SVV der kommunen gjør rede for 

hvorfor fortausbredden på 2,5 meter langs Hov Allé opprettholdes. Det anses ikke som 

hensiktsmessig å konkretisere antall boenheter i bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)  

 

1. Er enig med kommunen om viktigheten av å tilrettelegge for omsorgsboliger. Synes 

plasseringen virker fornuftig ut fra at det er etablert omsorgsboliger i området fra før av. 

 

2. Forutsetter at reguleringsbestemmelsene blir endret slik at støykravene i støyretningslinjen 

T-1442/2016 blir juridisk bindende. Ber om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at 

alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor 

vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier 

må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  

 

3. Anbefaler at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å 

sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter 

mellom drift av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omsorgsboligene. 

 

4. Forutsetter blant annet at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til uteareal. 

De nye uteområdene for omsorgsboligene kan ikke regnes som kompensasjon for dagens 

uteområde. Arealene i nord kan fungere som friområde og akebakke. 

 

5. Anbefaler at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i 

tråd med lovens intensjoner.  

 

6. Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk 

og landskapsforhold, jamfør Den europeiske landskapskonvensjonen (1. mars 2004.)  

 

Forslagstillers kommentar:   

1. Det anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger 

i et område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Det er nå gjort støyanalyse. Støykilden (Hvalsmoveien) er et stykke unna og dersom man 

skal komme under kravet om Lden ≤ 55 dB på fasade alle steder, blir det nødvendig med 

kostbare tiltak langs vegen. I skisseprosjektet har arkitekten hensyntatt støy med tanke på 

utforming av bygningsmassen og plassering av soverom (soverom og stue vender bort fra 

støykilden på Hov vest). Mesteparten av uteområdet vil være på fremsiden av bygget samt at 

det vil være en svalgang/ glassgang på den støyutsatte siden. Under rekkefølgebestemmelsene 

for Utomhusplan, tilføyes «Ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak». 

Fellesbestemmelsene justeres med krav om støyverdier i henhold til grenseverdiene i 

støyretningslinjens tabell 3.   

 



3. Det reguleres inn grøntområde som buffersone mot landbruksareal på BT1, med 

reguleringsformål «Naturområde». Vi har tatt med en bredde på 10 meter. Det har ikke 

betydning for utnyttelsesgrad, på grunn av tomtas størrelse.   

 

4. Det blir viktig å gjøre andre tiltak for å kompensere for tapet av uteareal, som nevnt i 

kommentaren til Hov barnehages uttalelse. Vi legger inn en rekkefølgebestemmelse om at 

dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1. 

Hensikten er å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv. som ikke krever for mye 

installasjoner, men som kan ha en mer naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for 

flere enn barnehagebarna.  

 

5. Utfylt sjekkliste for naturmangfoldlovens §§8-12 er vedlagt.  

 

6. Det er tatt med bestemmelse om byggeskikk. Forholdet til omgivelser er beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 2. Kommunen har vært i dialog med Fylkesmannen vedrørende støyproblematikken. For 

tomt Hov Vest (felt BT-1) er Fylkesmannen godt tilfreds med at man løser støyproblemet ved 

hjelp av plassering av funksjoner i bygget, slik at støyfølsom bruk vender bort fra støykilden. 

Det samme gjelder plassering av uteområder. For tomt Hov Øst (felt oˍBOP) er 

skisseprosjektet ikke ferdig bearbeidet, men de samme prinsippene vil gjelde også her. % 

BYA er økt fra 45% til 60% på felt oˍBOP for å gi større fleksibilitet i utformingen av 

skisseprosjektet, blant annet for å ivareta hensynet til støy. 

 

Ad. 4. I bestemmelsene § 3-1 sikres at barnehagen beholder sin trasé for akebakke, bredde 

skal være minst 10 meter. Traséen vil starte noe lengre mot nord enn i dagens situasjon på 

grunn av utbyggingen på felt oˍBOP. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune (21.06.2017)  

 

Er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fredete 

kulturminner. Kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.  

 

Forslagstillers kommentar: Fylkeskommunens påpekninger er ivaretatt i planforslaget. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (12.06.2017)  

Gir generelle innspill om renovasjon.  

Forslagstillers kommentar: Konkrete løsninger for renovasjon er diskutert med HRA 

underveis i prosessen og har ligget til grunn for planforslagets utforming. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 



 

 

Uttalelse fra Teknisk forvaltning VAR, Ringerike kommune (20.06.2017) 

 

1. Overvann fra området innenfor de offentlige omsorgsboligene ledes til bekk. Lokal 

fordrøyning må vurderes ved stor avrenningen fra tette flater.  

 

2. Hov Alle er i dårlig forfatning. Denne ser ut til å være egnet for en flomvei fra øvre del av 

Hønengaten samt Hovsmarkveien, ved å tilrettelegge med kantstein og fall. Flomveien bør 

ledes inn på nedkjøringsveien til pst. Ved større arbeider i Hov Alle bør vannledning fra 1952 

vurderes utskiftes.  

 

3. Brannvann bør dokumenteres.  

 

4. Eksisterende pumpeledninger fra Hov pumpestasjon går tvers igjennom området som 

foreslås regulert. Byggegrense til disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gjennomføre 

som de ligger må ledningene legges om for å kunne sikre senere vedlikehold. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Planen inneholder bestemmelse om løsning for overvannshåndtering. 

 

2. Dette gjelder overvannshåndtering på et høyere nivå enn behovet for omsorgsboligene. Det 

er nok et fornuftig tiltak, som det er lurt av kommunen å vurdere om man skal etablere i 

forbindelse med etablering av fortau – men det er ikke riktig å binde tillatelsen for 

omsorgsboligene til det. Det er ikke de som utløser behovet. For omsorgsboligene løses 

behovet gjennom fordrøyning på egen grunn og ved å lede vannet til bekken langs jordet i 

nord. Med andre ord, det er ikke riktig med en rekkefølgebestemmelse knyttet til 

omsorgsboligene.  

 

3. Kommunens bestemmelser/ krav skal følges, slik at det vil bli etablert tilstrekkelig kapasitet 

for brannvann. Det er stilt krav om dette i bestemmelsene for å få byggetillatelse. Det tas med 

reguleringsplanbestemmelse om at dette er et krav som må dokumenteres gjennom 

byggesaken.  

 

4. Både Hov barnehage og Magne Lohre påpeker at vannledninger går gjennom området for 

prosjekt Hov Øst. Det har vært vurdert om man skulle legges inn en hensynssone for teknisk 

infrastruktur med 4 meter på hver side av der vannledningen går/skal gå. Imidlertid gir det 

uønskede føringer for plassering av bygningsmassen. Ved behov, legges ledningene om, men 

endelig plassering vet man ikke før senere i prosjekteringen. Derfor løses det heller med en 

reguleringsbestemmelse, da det ikke er viktig med eksakt plassering av ledningene – kun at 

man skal være klar over at de ligger på denne tomta, og at det må tas hensyn til dem. 

Reguleringsbestemmelse angir at situasjonsplanen til byggesaken skal påvise plassering av 

eksisterende ledning og eventuell omlegging. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Uttalelse fra Hov barnehage (12.06.2017)  

 

1. De andre lekearealene i området er ikke fullverdig erstatning av området som 

omdisponeres. Det er anbefalt at barnehager har 6 ganger størrelsen på lekeareal til uteareal, 



hvilket utgjør 2100 m2 uteareal. Det mangler 300 m2. I forbindelse med at barnehagen ble 

etablert i 1998 ble det i godkjenningspapirene spesielt påpekt at lekeområdet var lite og at det 

forutsettes at man tar i bruk friarealet rundt barnehage. Skråningen bak barnehagen er så bratt 

at den ikke er fremkommelig. Det settes spørsmålstegn ved om grønn plakats anbefaling om å 

unngå omdisponering av store landskapsverdier er tilstrekkelig tatt hensyn til i planarbeidet.  

 

2. Er bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til barnehagen.  

 

3. Setter spørsmålstegn ved om antall regulerte parkeringsplasser for bil og sykkel er 

tilstrekkelig med en økning i trafikk-grunnlag på 85 kjøretøy i døgnet i tillegg til reduksjonen 

i barnehagens parkeringsplasser. Det er ikke gjennomførbart at foreldre skal parkere 250 

meter unna barnehagen ved henting og levering.  

 

4. Barnehagens tilførselsledning for vann går rett over området. Det var lekkasje på området 

januar 2017. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. I regjeringens veileder (2006) er det anbefalt størrelse på uteareal på 24 m2 per barn over 

tre år og 33 m2 for barn under tre år. Med 74 barn resulterer det i en anbefalt størrelse for 

uteareal på ca. 2.100 m2. Deler av det bratte friområde nord for barnehagen kan tilrettelegges 

slik at det blir brukbart for opphold. I tillegg vil grøntarealet langs SPP egne seg som 

akebakke. Det har vært vurdert om det kunne inngås en avtale med barnehagen om at denne 

opparbeidet og vedlikeholdt kommunale lekeplasser i området mot en økonomisk 

kompensasjon, eksempelvis gnr/bnr 86/251 i Harald Hårfagres vei og 87/1 i enden av veien 

Hovsenga. Synspunktet er at disse er for langt unna til å kunne benyttes som uteareal for 

barnehagen, på hensiktsmessig vis slik at det kan inngå i arealregnskapet. Dette løses som 

angitt i svarpunkt 4 til Fylkesmannens uttalelse.  

 

2. Bygget vil merkes sammenlignet med dagens situasjon hvor det ikke er noen bygning på 

tomta. Det ligger på vestsiden av barnehagen, og kaster ikke skygge på barnehagens arealer 

på dagtid.   

 

3. Det foreslås å opparbeide en gangsti mellom det ekstra parkeringsarealet (o-SPP) og 

barnehagen, nord for omsorgsboligene på Hov Øst. Plassen skal opparbeides samtidig med 

omsorgsboligene. Sti tas med på reguleringskartet og krav om etablering tas med i 

bestemmelsene. Kvalitetsnivå på stien må sees i sammenheng med utforming av området for 

omsorgsboligene (belysning, asfaltering)   

 

4. Se svar til teknisk forvaltning om tilførselsledning 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

Ad. 1 Kommunen har vært i dialog med barnehagen for å finne gode løsninger for deres 

behov i forhold til lekearealer. Det er satt et vilkår for utbyggingsprosjektet for Hov Øst (felt 

oˍBOP) om at dersom barnehagens lekearealer reduseres som følge av utbyggingen, skal 

prosjektet tilrettelegge for lek i felt o-GF1. Videre er det stilt krav om at traséen for 

eksisterende akebakke skal beholds, og at denne sikres en bredde på minst 10 meter. 

Akebakken vil dog starte litt lengre nord enn i dagens situasjon. 



 

Ad. 3. Utbyggingsprosjektet skal opparbeide turveg mellom ekstra parkeringsareal (felt o-

SSP) og barnehagen. Dette er stilt som et rekkefølgekrav for brukstillatelse av 

omsorgsboligene på Hov Øst. Opparbeiding av turvegen vil korte ned avstanden mellom det 

ekstra parkeringsarealet og barnehagen, og dermed gjøre bruken av parkeringsarealet mer 

relevant for barnehagen.  

 

 

Uttalelse fra Hilde og Tore Bakken v/HELP Forsikring (20.06.2017) 

1. Planforslaget problematiserer ikke «øy» med boligbebyggelse i omsorgsboligområde og 

økt trafikkbelastning og parkering. Ønsker at kommunen utreder muligheten for å spre 

omsorgsboligene til flere områder. Området blir «mettet» med omsorgsboliger på bekostning 

av omdisponering av dyrket mark og friarealer, og på bekostning av bomiljøet til eksisterende 

boligbebyggelse. Eksisterende bebyggelse mister alt tilgjengelig friareal. Avvikende regulering 

stiller særlige krav til konsekvensutredning.  

 

2. Omsorgsboliger genererer annen trafikkbelastning og parkering enn ordinære boliger.  

 

3. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov Allé . 

 

4. Er ikke tilfreds med at Harald Hårfagres veg utvides ved å ta av eiendom 87/574.  

 

5. Ønsker buffer mellom egen eiendom og omsorgsboligene.   

 

6. Ønsker byggehøyde redusert til 1 etasje. Omsorgsboligen bør legges på kote +82,5 minus 1 

meter. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Utfyllende svar om lokalisering fra Helse og omsorg er lagt ved saken, se vedlegg 11. Det 

anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i et 

område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Trafikkbelastning og parkering er utredet i planarbeidet.  

 

3. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): Dette er ikke ny bebyggelse, men gjenspeiler 

dagens situasjon, og legger i tillegg begrensninger på hvilke tiltak som kan tillates innenfor 

BKS.  

4. Det har vært vurdert om utvidelse av veien ned mot pumpehuset kan justeres slik at den 

ikke tar av gnr/bnr 87/574. Det anses som en dårligere løsning. Arealet berører en liten del av 

87/574 i svingen mellom vegen til pumpehuset og Harald Hårfagres vei. Eiendommen kan 

tilføres et omtrent like stort areal som ikke behøves som vegareal. Dette gjelder små arealer, 

og det er omtrent identiske i størrelse. Se illustrasjon i vedlegg 6.  

 

 5. Det er ikke plass til å legge inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde. Dette kan heller ikke 

sees i sammenheng med å regulere inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde som Fylkesmannen 

har ønsket mot landbruksarealene i nord – Det er ulike arealer som ønskes som buffer: 

Fylkesmannen ønsker buffer mot LNF, mens naboene ønsker buffer mellom eiendommene. Vi 

tar med en reguleringsbestemmelse om at man i situasjonsplan skal dokumentere skjerming 

mot nabo, for eksempel med vegetasjonsskjerm, og at naboene bør konsulteres om løsning. 



Samtidig påpekes det at det nok vanskelig å oppnå full skjerming, her er man tett på 

hverandre. Beboere ønsker som regel ikke for høye hekker.  

 

6. Høyde er satt for å kunne bygge minimum 2 etasjer pluss kjeller, med tilstrekkelig 

etasjehøyde. Denne er netto minimum 2,6 meter. Terrenget må kunne arronderes slik det er 

naturlig uten kunstige forsenkninger, som eventuelt medfører behov for murer eller spesiell 

overvannsbehandling. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 1 Fylkesmannen støtter kommunens valg av lokalisering for omsorgsboligene. 

 

Ad. 2 Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de 

respektive utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) 

som vil være offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er 

stilt rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst.  

 

 

Uttalelse fra Hovbo Borettslag (20.06.2017) 

Støtter Tore og Hilde Bakkens merknader (se over). Planene for parkering er ikke 

tilstrekkelig. Sannsynligvis vil deres områder bli benyttet til parkering.  

 

Forslagstillers kommentar: Parkeringskravene er i tråd med kommunens normer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de respektive 

utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) som vil være 

offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er stilt 

rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst. 

 

  

Uttalelse fra Geir Halvorsen (21.06.2017) Støtter vedlegg (dvs. merknadene fra Tore og 

Hilde Bakken.) 

 

Forslagstillers kommentar: Det er kommentert under vedlegget. 

 

Rådmannens kommentar: Se kommentarer til Tore og Hilde Bakkens merknader. 

 

 

Uttalelse fra Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)  

Protesterer mot at en del av eiendommen deres reguleres til friområde (arealet GF2 øst for 

felt BFS3 i planforslaget som ble sendt på høring).  

 

Forslagstillers kommentar: Det kan nok være vanskelig å få til en reell bruk av GF2 som 

friområde. Det er greit å ta GF2 ut av planområdet, slik at det ikke lenger er en del av 



detaljreguleringen. Det vil da opprettholde sin status som LNF-område i kommuneplanen. 

Arealet tas ut av planen. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Innsigelser 

Fra overordnede myndigheter er det ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt 

et lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer 

arealer i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og 

prioriterte lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. 

Arealbruk og transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg. 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål. 

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid. 

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål 

å stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal 

være mest mulig klimavennlige. 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 



Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål 

at universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet 

for tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I 

følge jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se planbeskrivelsen, vedlegg 4) består 

disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk.  

 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I Ringerike 

kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt med som 

arealer med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens kartløsning. 

 

I denne saken er det samfunnsgagnet en omdisponering av det forholdsvis lille dyrkbare 

arealet vil kunne gi, tillagt stor vekt.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget vil 

således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra Husbanken 

for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går planforslaget ikke 

nærmere inn på. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 



Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for 

eksempel utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og 

nødvendige for å oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller sin 

funksjon som boliger med gode bokvaliteter. 

 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som 

omdisponeres. Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 

 

Rådmannen er godt tilfreds med at rekkefølgekrav som følger utbyggingen sikrer bedre 

forhold for myke trafikanter i området ved at det stilles krav om opparbeiding av fortau i Hov 

Allé. Reguleringsbestemmelser sørger for at det tilrettelegges for bruk av sykkel, noe som 

støtter opp under Hønefoss som sykkelby. 

 

I forhold til barns interesser ser rådmannen at planforslaget legger opp til avbøtende tiltak for 

eventuelt reduserte lekearealer som følge av utbyggingen. Det har vært dialog med 

barnehagen underveis i prosessen, og barnas interesser er søkt ivaretatt så langt det lar seg 

gjøre. Det blir viktig at dialogen med barnehagen videreføres i den videre byggeprosessen 

etter at reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for 

å imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det i dette tilfellet 

eksisterer en interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i 

kommunen som trenger omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved 

å stille krav om avbøtende tiltak. 

 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har 

viktige samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

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

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Støyutredning 



6. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstillers kommentarer  

7. Høringsuttalelser, 10 stk. pluss vedlegg 

8. Notat – oppfølging av støymerknad 

9. Referat, dialogmøte med Hov barnehage 

10. Brev til Statens Vegvesen 

11. Redegjørelse om valgt lokalisering av omsorgsboligene 

12. Saksframlegg til 1. gangs behandling av planforslaget 

13. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 

14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, FS 

15. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

16. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 



Flyfoto over området. Planavgrensning er angitt med gul l inje og avgrensning
for utbyggingsområdet er vist med rød linje.
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Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER , 2. ga ngsbehandling

0605_419 Detaljregulering for
HOV OMSORGSBOLIGER

Utarbeidet av Ringerike kommune / konsulent 2016 - 11 - 16
Sist revidert 201 8 - 02 - 14

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 03.04.2017 , sak 25/17
1.gangs behandling i formannskapet 25.04.2017, sak 15/17
Høring og offentlig ettersyn 04.05.2017 – 21. 06.2017 .
2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i formannskapet DATO , sak SAKN R
Vedtak i kommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

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

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn

1. Boligbebyggelse -
frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 4

2. Boligbebyggelse -
konsentrert småhusbebyggelse BKS

3. Offentlig elle r privat tjenesteyting BOP

4. Barnehage BBH

5. Vann - og avløpsanlegg BVA

6. Bolig/tjenesteyting BT1 - 2

7 . Bolig/forretning/kontor BKB



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. Kjøreveg SKV1 - 3

2. Fortau SF1 - 3

3. Gang/sykkelveg SGS

4. Annen veggrunn - grøntareal SVG

5. Parkeringsplasser SPP

3. Grønnstruktur

1. Friområde GF
2. Turveg GT
3. Vegetasjonsskjerm GV

Hensynssoner
Det reguleres inn hensynssone, jf. pbl. § 12 - 6:

d) Båndleggingssoner -
Båndlegging etter lov om kulturminner H703_1

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy
Innenfor planområdet skal s tøyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T - 1442/2016. For arealer med tjenesteyting, herunder BT1, BT2, o_BOP, er det tilstrekkelig
med soverom eller oppholdsrom på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot
Hvalsmov eien dersom grenseverdiene for støy i tabell 3 overskrides. Dersom fellesarealer er
egnet for formål et kan de også inngå som beboer nes oppholdsrom. Kravene til felles uteareal
kan også oppfylles på stille side.

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

§0.3 Avkjørsler
Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg
tomten skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at
avkjøringen ikke kommer i konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

§0.4 Uteoppholdsareal (MUA)
Uteoppholdsa real (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene kl.
15.00 ved vår - og høstjevnjevndøgn.



§0.5 Tilknytning til fjernvarmeanlegg
Innenfor planområdet skal Ringerike kommunes gjeldende krav, vedrørende tilkobling til
fjernvarme for nye bygg, følges.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§. 1.1 Fellesbestemmelse
Bebyggelsens takform skal tilpasses strøkets karakter.

§ 1.2 Boligbebyggelse
1. BFS1 - 4
Inne n felt BFS 1 - 4 tillates oppført tomannsboliger og eneboliger, sistnevnte eventuelt med
tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

Ved eventuell fraskilling av tomt skal ingen tomt få areal mindre enn 700 m². For
tomannsboliger kreves minimum tomtestørrelse 900m².

2. BKS
Innen felt BKS er maksimalt fem (5) boenheter tillatt. Pr. boenhet kan tillates tilbygg inntil 30
% av hovedbygningens BYA. Samlet utnyttelsesgrad for hele felt BKS må likevel ikke
overst ige BYA 30 %. Tilbygg skal tilpasses hovedbygningens uttrykk så disse harmoniserer.
Påbygg tillates ikke. Takvinduer kan tillates.

§ 1.3 Bolig/tjenesteyting
1. BT - 1
Felt BT - 1 kan benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere. Feltet kan også benyttes til bolig.

I situasjonsplan skal skjerming m ot nabo og effekt av dette dokumentere s , eksempelvis
vegetasjonsskjerm. Naboene bør konsulteres om løsning .

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor BT - 1skal utformes slik at den fremstår som boliger i form av
lavblokker eller kjedet bebyggelse . Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter,
men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at
plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende
struktur og beb yggelse i området.

Utnyttelsesgrad for BT - 1er BYA 30 %. Maksimal mønehøyde er kote +93. Det er tillatt med
sokkeletasje eller kjeller. Fraskilling av tomt er ikke tillatt.

3. Universell utforming
Innenfor BT - 1skal universell utforming sikres, slik at al le grupper får god tilgjengelighet til så
vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av
inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Bratt terreng på tomta kan
sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må sperres av.



Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or , hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
Det skal tilrettelegges og oppmerkes e n (1) parkeringsplass for bil p r . boenhet.
Minimum 30 % av parkeringsplassene for bil skal utf ormes for funksjonshemmede (HC). HC -
plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m.
Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning t il hovedinngang(er).

Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass p r . boenhet . Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

5. Uteområder
Det skal være minimum 50 m2 uteo ppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller flere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet .

Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten. Takterrasser og
overbygde terrasser tillates medregnet so m uteoppholdsareal.

2. BT - 2
Felt BT - 2 kan benyttes til tjenesteyting eller bolig. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

2. Utforming
Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter. Med tilpasning menes at plassering,
størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og
bebyggelse i området. For felles uteoppholdsarealer skal settes av minimum 50 m² pr.
boenhet.

For ny bebyggelse som skal romme tjenesteyting gjelder bestemmelsene om univ ersell
utforming og parkering som nevnt under BT - 1 pkt. 3 og 4.

§ 1.2 Offentlig el ler privat tjenesteyting (BOP), B arnehage (BHH)
1. o_BOP , BHH (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_BOP skal benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere.

Felt BBH skal benyttes som barnehage og uteområde for barnehage med tilhørende bygg for
lager og utstyr, samt areal for parkering, henting og levering.
Det tillates ikke byggverk innenfor en sone på 4 meter til hver side for VA - ledning over tomta
BOP. VA - ledningen kan legges om ved behov.

2. Ut forming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor o_BOP skal utformes slik at den framstår som boligbebyggelse . Ny
bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at



det f ramgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk,
detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for o_BOP er BYA 60 %. Maksimal mønehøyde er kote +100. Det er tillatt
med sokkeletasje eller kjeller.

Utnyttelsesgrad for BHH er BYA 30 %.

3.Universell utforming
Innenfor o_BOP og BBH skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god
tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak so m gir god tilgjengelighet skal
integreres i utformingen av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.
Bratt terreng på tomta kan sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må
sperres av.

Ved nyplanting s kal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
1. o _BOP

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til parkering, svarende til é n (1) parkeringsplass for bil
per boenhet innenfor o_BOP. Antall oppmerkede parkeringsplasser kan være behovsprøvd
i forhold til brukergruppe, likevel må minst 15 plasser merkes opp. Eventuelt
overskytende areal avsatt til parkering kan ikke benyttes til tiltak som hindrer fremtidig
opparbeiding av parkeringsplasser på arealet.

Minimum 30 % av opparbeidede parkeringsplasser for bil skal utformes for
funksjonshemmede (HC). HC - plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og
ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning
til hovedinngang(er).

Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass per boenhet innenfor o_BOP.
M inst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel.
Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

2. BHH
Innenfor felt BHH skal det opparbeides ni ( 9 ) parkeringsplas ser for bil og tolv ( 12 )
parkeringsplasser for sykkel. Minst én ( 1 ) av bilparkeringsplassene skal utf ormes for
funksjonshemmede (HC), og minst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for
transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

3. o_SPP

Parkeringsplassen o_SPP er offentlig og kan benyttes som ekstra parkeringsareal for
feltene BT1 - 2, o_BOP og BHH.



5. Uteområder
For o_ BOP skal det være 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller f lere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet. Takterrasser og overbygde
terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal.

§ 1.3 Bolig/forretning/kontor

1. BKB (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt BKB kan benyttes til forretnings - og kontorvirksomhet, eventuelt i kombinasjon med
bolig. Utnyttelsesgraden er BYA 40 %.

Innenfor felt BKB skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet
til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utform ingen
av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 - o_SF3 (jf. pbl. § 12 - 7 )
For o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 – o_ skal utforming av veier og fortau følge
ko mmunalteknisk norm.

§ 3. Grønnstruktur
1. Friområde (jf. pbl. § 12 - 7 )
Innenfor o_GF1 tillattes ikke oppføring av bygninger eller annen bruk som kan hindre
områdets formål som friområde. I o_GF1 skal det sikres ak ebakke som er minimum ti meter
bred mellom o_BOP og o_BVA.

2. Turveg, (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_ GT er turveg /gangveg m ellom felt BBH og felt o_SPP og er regulert med en bredde på
3 meter. Vegen skal minimum opparbeides med standard som grusveg.

3. Vegetasj onsskjerm (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt GV angir vegetasjonsskjerm nord for felt BT - 1 . GV skal fungere som en buffersone
mellom BT - 1 og landbruksarealene i nord. Bredden på vegetasjonsskjermen er 10 m eter .
Eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig grad. Det er likevel tillatt med noe uttynning i
ve getasjonsbeltet i vedlikeholdsøyemed.

§ 4. Hensynssoner
1. Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor gjeldende område (H730_1) ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke
forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor den ne sonen uten
tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.



§ 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for tiltak

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. He runder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snu plasser, parkeringsplass for ansatte og
hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minibusser og maxitaxier og
sykkelparkering.
Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
o 3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
o Sol/skyggediagram
o Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
o Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
o Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
o Støyberegninger for utendørs og innendørs støy.
o Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur og eventuelle omlegginger.

§ 5.2 Igangsettingstillatelse for tekniske anlegg
Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før
arbeidene kan igangsettes. Teknisk anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende
kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge

Lø sning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
Belysningsplan . For nytt fortau må det avklares om eksisterende belysning kan
videreføres.
Løsning for tilstrekkelig brannv ann for eget tiltak .

§ 5.3 Før brukstillatelse
Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:

Renovasjon
For BT1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal , inklusive eventuelle
erstatningsarealer i GF1 for barnehagen.
For o_BOP: Parkeringsplasse n o_SPP , turveg mellom o_SPP og BBH, f ortau langs Hov
A llé med tilhørende fasiliteter (eksempelvis tilstrekkelig lyssetting) .
Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før
det blir gitt brukstillatelse for bolige r .



§5.4 Vilkår for tiltak
D ersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1.
Dette kan være lek som ikke innebærer særlig grad av installasjoner, men som kan ha en mer
naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for flere enn barnehagebarna. H ensikten er
å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv.
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1. SAM M E N DRAG

Ringerike kommune ønsker å bygge omsorgsboliger på Hov , om lag 2 km fra Hønefoss sentrum,
der planområdet har adkomst fra henholdsvis Hov allé og Harald Hårfagres vei. Planområdet
ligger i et bebygget område med en blanding av en eboliger og sosial infrastruktur, som
barnehage og Hov servicesenter. I dag leier Hov barnehage deler av planområdet fra kommunen,

og deler av dette området er opparbeidet til lekeareal. Øvrige deler av planområdet fremstår som
naturtomt.

I reguleringspl anen er det tatt med et større areal for å justere utdaterte reguleringsformål.
Omsorgsområdet reguleres hovedsakelig til offentlig og privat tjenesteyting for
omsorgsboligbebyggelse , mens d en opparbeidede delen av tomta ( som i dag leies av Hov

barnehage ) reguleres til barnehageformål (offentlig og privat tjenesteyting ) . Høyder og takform
på ny bebyggelse er avstemt mot omgivelsene. Det er vektlagt at omsorgsboligene skal ha en
utforming som gjør at de fremstår som individuelle boenheter. Dette er særlig vi ktig fordi det er
andre bofellesskap nære planområdet og det er ønskelig å unngå at området får et
«institusjonspreg».

I forbindelse med offentlig ettersyn av planen er kommet inn ti merknader. Det har også vært
avholdt planprosesser utover selve høringe n. Etter høringen er det gjort noen justeringer. De
viktigste er knyttet til et lite areal som er tatt ut av plankartet, sti mellom parkeringsplass og
barnehage, bestemmelser om støy, buffersone mot dyrka mark i nord, krav om
erstatningsarealer ved omdispo nering av barnehagens lekeareal, samt dokumentasjon av
brannvanndekning og sikring av VA - ledning.

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T - 1490 Reguleringsplan Vedlegg
2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert) . Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og
bestemmelser for tiltaket.

Forslag til reguleringsplan for plan området.
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2. BAKGRU N N

2.1 Hensikten med planen

Etter bestilling fra Ringerike kommune v/Helse og omsorg er det ønske om å tilrettelegg e for

bygging av omsorgsboliger på Hov. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende
omsorgssenter, en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende
landbruksområder i nord, og tomten er i kommunalt eie.

I reguleringsplanen er det tatt med et større areal for å justere utdaterte reguleringsformål.
Dette fører til at planområdet har en større utstrekning enn det planlagte tiltaket, for å kunne

erstatte eldre, lite he nsiktsmessige reguleringsplaner. I figurer i planbeskrivelsen vises i tillegg
grensen som ma rkerer utstrekningen til arealet for de t planlagte tiltaket. Det er det ytterste
(største) planavgrensning som er planforslagets juridiske avgrensning.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for ny bebyggelse i form av omsorgsboliger (Asplan Viak
2016). De nne viser hvordan ny bebyggelse kan arte seg og er benyttet som underlag for

reguleringsplanen. Mulighetsstudien er lagt som vedlegg.

2.2 Forslagsstiller /eierforhold , plankonsulent

For slagsstiller er Ringerike kommune. Prosjektleder er Trond Skogdal , 90 89 13 80 ,
trond.skogdal@ringerike.kommune.no , adresse Rådhuset , Osloveien 1, 3052 Hønefoss .
Ringerike kommune eier tomtene som inngår i reguleringsplanen.

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Rune T øndell, telefon 9098 2861, email
rune.tondell@ramboll.no , adresse Erik Børressens allé 7, Pb. 113 Bragernes, 3001 Drammen
http: //www.ramboll.no/

Arkitekt for prosjektet er Asplan Viak, som har laget perspektivtegning er og sol/skygge - analyser.

2.3 Tidligere vedtak i saken

Oppstartsak er behandlet i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning (møtedato 18.01.2016,
sak 9/16) og formannskapet (møtedato 19.01.2016, sak 8/16) som anbefalte oppstart.

Av vedtakene i hhv. hoved komiteen for miljø - og arealforvaltning og formannskapet fremgår det
at det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt barnehage.

2.4 Utbyggingsavtaler

Det pågår ikke arbeid med utbyggingsavtale i tilknytning til saken.

2.5 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet , jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk føre r til konsekvensutre dning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes. Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning .
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3. PLAN PROSE SSE N

3.1 Medvirkningsprosess

Oppstartsmøte med kommunens planavdeling og berørte fagavdelinger ble avholdt 09.02.2016 .
Det ha r vært flere avklaringer og prosjektmøte om planen.

Det er i tillegg avholdt følgende møter:

Avklaringsmøte med Hov barnehage 23.02.2016. Tema for avklaringsmøte barnehagens behov
for utearealer, da barnehagen i dag leier deler av tomten som inngår i p lanområdet og har
opparbeidet denne til lekeareal.

Informasjonsmøte med de nærmeste naboene ble avholdt 01.07.2016. He n sikten var å gi
informasjon om prosjektet og få tilbakemeldinger om forhold som angår naboskapet.

3.2 Varsel om oppstart

Varsel om oppstar t av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i
Ringerikes blad.

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra
Ringerike kommune. Brev til berørte eiendommer og regionale myndigheter va r datert
17.02.2016 og f rist for uttalelser var 18.03.2016

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i eget kapittel
« Innkomne innspill » sammen med forslagsstillers kommentarer.

3.3 Offentlig ettersyn

Den 04.05.2017 var slet kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i eget notat

«Merknader til høring av planforslag» sammen med forslagsstillers kommentarer.

Det er avholdt egne møter med Hov barnehage og Fylkesmannen. Det er også gjort egne
avklaringer med Statens vegvesen.
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4. P LAN STATU S

I dette kapitlet er relevante utdrag fra andre planer og føringer gjengitt.

4.1 Statlige planer og føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen
hvert 4. år. Gjeldende forventningsdokument er vedtatt 12.06.2015. Når det gjelder utviklingen
av by - og tettstedsområder, peker forventingsdoku mentet bla. på følgende:

Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut i fra hensynet til

samordnet areal - og transportplanlegging
Kommunene skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet
Kommunene skal sikre trygge og helsefremmende bo - og oppvekstmiljøer
Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet, bla. ved å sikre sammenhengende grønne
strukturer og nær tilgang til områder for lek, rekreasjon, idrett og nærfriluftsliv
Kommunene skal legge prin sipper om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i

planlegging av omgivelser

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke b arn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstre kkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (2014)

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - , areal - og transport -

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds - og byutvik ling.
Målet med retningslinjene er blant annet at:
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 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.

Tilgjengelighet for alle
Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan - og bygningsloven. Samfunnet skal utformes
slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske
planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal
være behov for spesiell tilpasning.
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4.2 Kommunale (overordnede) planer

Kommuneplanen s arealdel
I kommuneplanens arealdel 2007 - 2019 vedtatt 30.08.2007 er området regulert til erverv,

friområde, LN F - område, bolig , bygning med særskilt allmennyttig formål og kommunaltekniske
anlegg. Skravu ren angir «andre restriksjoner».

Kommuneplan .

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 203
I Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering,
ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å ut nytte fortettingsarealer i Hønefoss og prioriterte
lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. Arealbruk og transport

skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet.

Folkehelsemeldingen 2012 - 2030
Folkehelsemeldingen 20 12 - 2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den
fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres,
herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode levekår

og utj evning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens folkehelsearbeid.

Energi - og klimaplan
Ringerike kommunes Energi - og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål å
stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal være
mest mulig klimavennlige.
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4.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner

PLANID PLAN N AVN VEDTAKS -
DATO

218 - 01 Et område ved Hov gård 04.11.1999

49 Hov gård 14.08.1964

Området er med i reguleringspl anene 218 - 01 «Et område ved Hov gård» og reguleringsplan nr.

49 « Hov gård » . «Et område ved Hov gård» regulerer arealer til bolig, lekeplass og friområde
(park, turveg, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt et lite områd e med vei, i
reguleringspl anene, som vist nedenfor

Planområdet er markert med blå stipling , mens planen Et område ved Hov gård ligger til høyre i bildet .
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Plan 49 Hov gård er av eldre dato og regulerer arealer i den vestre deler av planområdet til veg,
boliger o g grøntareal.

Plan 49 Hov gård

Planområdet grenser til følgende planer:

PlanID 0605 335 – FV. 35 Hønengata (vedtatt 30.08.12)
PlanID 0605 143 – Haugom 87/17 (vedtatt 13.06.1980)
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4.4 Temaplaner, analyser og utredninger

Ringerike kommune har k artlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er delen av planområdet som planlegges
utbygget registrert som områder med stor verdi. Boligområdene, markert med gult, er angitt
som «områder med mangler i grønnstrukturen».

Fra « Grønn plakat».
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I temakartet for landskap, som inngår i ”Grønn plakat” er trerekke langs Hov allé avmerket.
Deler av planområdet er vist som ”Kategori 2 – Store landskapsverdier”. Dette betyr at
områdene så lang t det er mulig ikke bør omdisponeres. Dersom ingen andre alternativer finnes,
kreves lokale vurderinger. Deler av planområdet faller også inn under kategori 3 b, «Bynære

skogbruksområder». Områdene kan omdisponeres, men det skal legges vekt på
landskapstil pasning og eventuelt styrking av spesielle trekk ved landskapet.

Fra « Grønn plakat – landskap».
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5. E KSISTE RE N DE FORH OLD

5.1 Beliggenhet

Tiltaksområdet ligger på Hov i Ringerike kommune, om lag 2 km nordøst for Hønefoss sentrum.

Tiltakets plassering ved Hov i Hønefoss.

Planområdet avgrenses av veien Harald Hårfagres vei og Hov allé i sør og sørvest. E16
(Hvals moveien) nord for planområdet.
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Flyfoto over området. Planavgrensning er angitt med gul linje og avgrensning for tiltaket er vist med rød

lin je.
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5.2 Dagens arealbruk og eierforhold

Området er av en blandet karakter med boliger, sosial infrastruktur og næringsarealer.

I vest, mot Hønengata er det næringsarealer i form av noe detalj - og byggevarehandel. Sentralt i
planområdet, langs Hov allé og Ha rald Hårfagres gate er det boligbebyggelse, hovedsakelig i
form av eneboliger. Helt øst i området ligger Hov barnehage. Vest og nordvest for barnehagen
ligger friområdet som planlegges benyttet til omsorgsboliger. I dag brukes deler av fri området til
lekeo mråde for barnehagen. Etter avtale med kommunen har barnehagen gjerdet inn og
opparbeidet deler av kommunens tomt til dette formålet. Det fremgår av barnehagens innspill til

varsel om planoppstart at de også benytter resten av tomten til lek og opphold åre t rundt.
Det ikke - opparbeidede området fremstår som naturtomt.

Nord for planområdet ligger det jordbruksarealer mens bosenteret Hov servicesenter ligger øst
for barnehagen. Boligområdene fortsetter også sør for planområdet, og Hønengata avgrenser
planom rådet i vest.

Arealbruk i planområdet. Arealbruks inndelingen følger ikke eiendomsgrenser, men viser hvordan
arealbruken i området fremstår.

Tomten som foreslås utbygget med omsorgsboliger er gårds - og bruksnummer 87/1.
Eiendommen eies av Ringerike kommu ne. Øvrige tomter og eiere innenfor planområdet er gitt

som vedlegg.
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Eiendomsforhold i og ved planområdet. Større eiendommer i og ved planområdet er vist med gårds - og

bruksnu m mer.
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5.3 Stedets karakter

Plan området er en blanding av boligbebyggelse o g sosial infrastruktur i form av blant annet Hov

barnehage og Hov Gård Bofellesskap, med utsyn mot jorder i nord. Dette gir området et landlig
preg. Bebyggelsen er av varierende alder og er en blanding av eneboliger, rekkehus og
lavblokker som er strukture rt rundt interne adkomstveier. Saltak går igjen i boligbebyggelsen.
Vestover mot Hønengata endrer planområdet karakter fra et landlig boligområde til å være
preget av trafikkarealer og næring.

1. Barnehage – Hov allé 30 (google) 2. Hov gård bofel lesskap – Hov allé 48 - 54

(google)

3. Hov gård bofellesskap – Hov allé 56 (google) 4. Harald Hårfagres gate 20 - 28 (google)

5. Hønengata sett mot sør (google) 6. Hov allé 6 (google)
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5.4 Landskap og blå - grønne strukturer

Hov ligger lavt i landskapet, med omkringliggende slake landformer som danner noen lave åser
rundt området. Hov ligger på grensen m ellom et tettbebygd område dominert av eneboliger og
jordbrukslandskap. Mellom jordene er det mindre områder med skog. Ca 200 meter sør ligger

Randselva som er en meandrerende elv som slynger seg gjennom landskapet. Elveløpet med
kantvegetasjon og meanderb uene, sammen med jordbruk - og skogslandskapet er av høy estetisk
og kulturell verdi og har stor betydning for landskapskarakteren. De aktive naturprosessene er
tydelig synlige langs elven. Kontrasten mellom elvelandskapet, jordbrukslandskapet og de
bebygde arealene forteller mye om landskapets utvikling gjennom tidene. I tillegg til å være
viktige elementer for landskapets utvikling og historie, er de også identitetsskapende elementer i

landskapet. Det åpne landskapet sammen med den stedvis tette skogsveget asjonen skaper store
og åpne landskapsrom. Overgangssonen mellom de tettbebygde arealene og jordbruksarealene
viser en endringsprosess der menneskelige inngrep gir preg til landskap på ulike måter, enten
det er å skape bosteder eller å utnytte god jord til dyrking.

De lokalklimatiske forholdene på stedet er typisk for innlandsklima. Det er gode solforhold i og

med at det ikke er noen høye landformer som skjermer for solen. Gjennom året er ikke vinden
særlig sterk, og beveger seg i hovedsak fra nordvest og inn på området, i tillegg til en del vind
som kommer inn fra sør, fra Tyrifjorden. Randselva kan under enkelte klimatiske forhold ta med
s eg kjølig luft innover området. Kartet nedenfor viser uteberedelsen og sammenheng mellom blå
og grønne struk turer og l andbruk. Planområdet i nngår i et grøntbelte som gre nser mot
jordbruksområder i nord.

Grønne og blå
strukturer
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Terrenghøydene innenfor utbyggingsområdet er på kote 91 mot Hov allé og kote 84 mot Harald
Hårfagres vei. Terrenget faller ne d til kote 75 i nordvest og kote 72 i nordøst.

Koter (terrenghøyder)i planområdet .

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner ( www.kulturminnesok.no og
www.miljostat us.no), og det er fire registrerte kulturminner i nnenfor/på grensen til planområdet.
Innenfor planområdet er det registret et t automatisk fredet gravminne fra jernalderen, med

tilhørende sikringssone. Det er også registrert tre lokaliteter, hvorav ett lig ger på grensen til
planområdet, angitt som haug/groplokalitet (ubestemt) og med uavklart vernestatus.
Sør for planområdet er det registrert en gravhaug, Liljekonvallhaugen, fra jernalder en . Denne er
automatisk fredet.
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Registrerte kulturminner i og ved planområdet.

5.6 Naturverdier

Det er et lite område med trær som utgjør «naturen» inne på utb yggingsområdet, i tillegg er det
skråninger med bjørkevegetasjon i overgangen mot dyrkede jordbruksarealer i nord.

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Dire ktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige
artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller
regionalt viktige kul turlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.

Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor planområdet. Om lag 250 sørvest for planområdet
er den nær truede arten tyrkerdue registrert i 2009 ( http : //artskart.artsdatabanken.no/ ).
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Vegetasjon på området

Bjørkevegetasjon i skråningen i områdets nordlige del
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5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder

Det er ikke registrert stier eller løyper/skiløyper i planområdet i følge www.ut.no . Men det er
registrert stier sør for jernbanelinjen og rund Hovsenga. Disse er stier som er viktig for dem som
bor i området og brukes mu ligens av barnehage. S tiene ligger ca. 800 meter fra planområdet , se

figuren und er . Planområdet grenser til jorder og det er naturlig å anta at disse brukes til ski om
vinteren. I forbindelse med varsling av planoppstart har det kommet frem at deler av planområde
har blitt brukt som friområde/lekeområde.

Kart som viser stien og ve ien som kobler Hovsenga med planområde

5.8 Landbruk / naturressurser

I følge www.skogoglandskap.no er størstedelen arealene i utbyggingsområdet fulldyrka jord ,
mens øvrige deler er skog av særs høy bonitet . Planomr ådet for øvrig er utbygd.
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Bonitetskart i og ved planområdet.

I følge jord resurs kart hos www. skogoglandskap. no, som viser hvor store begrensninger
jordegenskapene setter for jordbruk , er det små begrensninger. Dette er den nest beste av totalt
fire ka tegorier.

Jord ressurser i og nær planområdet.
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5.9 Trafikkforhold

Det er utført en egen trafikkanalyse for prosjektet (Trafikkanalyse Hov omsorgsboliger, Rambøll,
mai 2016)

Området har adkomst fra Hov allé, som igjen har adkomst via hovedveisystemet, Fv. 35
Hønengata og E16 Hvalsmoveien. Forbi planområde har Hov allé en fartsgrense på 30 km/t og
beregnet ÅDT på ca. 700. Harald Hårfagres har en beregnet ÅDT på ca. 30 Hønengata har en
ÅDT på 17700 (2015) og Hvalsmoveien har en ÅDT på 8600 (2015) (www.vegkart .no).

I krysset mellom Hov allé og Harald Hårfagres vei er det registrert en M C - ulykke i 1996, der en

person ble lettere skadd. I Hønengata og Hvalsmoveien er det registrert flere trafikkulykker på
mange steder langs strekningene. I Hønengata er ulykkene er konsentrert rundt veikryss, og er
for det meste oppgitt å kun ha lettere skadde. Ulykkene er registrert over et lengre tidsrom, fra
70 - tallet og frem til i dag. Det er tyve år siden det ble det registrert en trafikkulykke med
alvorlig skadde. Ulykken skjedde i Hvalsmoveien i 1996. ( www.vegkart.no ).

Det er fortau langs deler av Hov allé.

Ulykkessituasjon i og nær planområdet, vist med punkter. Registrerte ulykker strekker seg fra 70 - tallet

og frem til i dag.

Det ligger to bussholdeplasser i nærheten av utbyggingsområdet , Hov servicesenter og Hov allé,
begge om lag 200 meter fra planområdet, i hvert sin retning. Busstilbudet er dårlig fra disse

holdeplassene. Ved å gå ca. 450 meter, til Hønengata, bedrer bussti lbudet seg med avganger ca.
2 ganger i timen mot Hønefoss sentrum. Turen tar ca. ti minutter fra utbyggingsområdet .
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5.10 Barns interesser

Deler av planområdet er i dag opparbeidet og i bruk som lekeområde av Hov barnehage. I sin

merknad til varsel om oppstart av planarbeid sier barnehagen at de også bruker friområdet
(utenfor den opparbeidede delen av tomten som de leier) hele året. Naboer av området har ved
varsel om oppstart av planarbeid sagt at området tidligere ble brukt av barn til lek, blant annet
som a kebakke.

Det er ikke utført barnetråkkregistreringer i området.

Kartet nedenfor viser lekeområder i og nær planområdet og hva de ulike områdene inneholder.

Lekeplasser i og nær planområdet



HOV OM SORGSOM RÅDE 27 ( 58 )

Rambol l

Del av planområde som i dag leies av Hov barnehage og er op parbeidet til lekeområde ( dato

08.02.2016).

5.11 Sosial infrastruktur

Det er sosial infrastruktur i området i form av omsorgssenter og Hov barnehage, som er privat og

har 75 barn. Nærheten til omsorgssenter er en fordel for dette prosjektet (omsorgsboligene).
Skolekapasitet er ikke relevant for hensikten med det t e planarbeidet.

5.12 Universell tilgjengelighet

Utbyggingsområdet består av en skrånende del, med forutsetninger for universell tilgjengelighet
både inne på området og fra Hov allé.
Utbyggingsområdet er ik ke bebygd i dag, med unntak av den delen som er opparbeidet til

lekeområde .
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5.13 Teknisk infrastruktur

Det som er kjent av infrastruktur i den ubebygde delen av området er en avløpsledning som går

ov er området til Hov pumpestasjon. I samme grøftetra se som avløpsledningen ligger også en
signalkabel. Utover dette er ikke omfanget av installasjoner i grunnen kjent.

Avløps - og vannledninger følger veiene i området, og i grøften mellom vegeter t skråning og
dyrket mark.

Teknisk infrastruktur hentet fra Ringerike kommune sin kartløsning.
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Figuren nedenfor viser punktvise el - og VA - installasjoner. Hovedsakelig er
dette belysningspunkt er og kummer som følger veiene i planområdet.

Teknisk infrastruktur, punktinstallasjoner. Data mottatt fra Ringerike k ommune.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Ringerike kommune.
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5.14 Grunnforhold

Om lag en tredjedel av planområdet er angitt med særlig høy aktsomhet for radon. Øvrige

områder er vist som «usikker», noe som angir at det ikke er gjennomført målinger, eller
målingene ikke gir tilstrekkelig grad av sikkerhet for å fastslå grad av aktsomhet (www.ngu.no).

Radonaktsomhet i planområdet

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikk e merket av
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for

kvikkleire for planområdet (atlas.nve.no). Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til
registreringer for arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten
vurderes.

Ca. 25 0 meter nordvest for planområdet, Henshellinga, er det rapportert om et jordskred
04/02.2016. Kilde for innmeldingen er ikke oppgitt (atlas.nve.no).

Løsmasser i planområdet består av elveavsetninger (vis t med gul t i figuren nedenfor) og
fyllmasse r (vist med grått i figuren nedenfor).



H OV OM SORGSOM RÅDE 31 ( 58 )

Rambol l

Løsmasser i planområdet.
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5.15 Støyforhold

www.miljostatus.no viser støysonekart med gjennomsnittlig døgnlig v eistøy (riks - og fylkesveier).

De ubebygde delene av planområdet er delvis støyutsatt fra E16 og ligger i gul støysone, 55 – 60
dB. Banestøy fra jernbanen sør for planområdet er ikke kartlagt.

Støysonekart fra www.miljostatus.no

5.16 Luftforurensning og f orurensing i grunn

Utslipp av CO2 fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 4 - 12 tonn per 5X5 km2.
Dette er den midterste av totalt 9 kategorier.
Utslipp av N Ox fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 8,5 - 21 tonn per 5X5

km2. Dette er den fjerde kategorien av totalt 9 kategorier, der kategori 1 er best (lavest utslipp)
(www.miljostatus.no).

Det er ikke registrert forurensning i grunn i eller nær planområdet (www.miljostatus.no).

5.17 Næring

Temaet vurderes som ikke relevant fo r planarbeidet.
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6. PLAN FORSLAGE T

6.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål

Hensikten med planen er å planlegge omsorgsboliger , og få ryddet opp i eldre reguleringsplaner
med en samlet plan for hele området .

Avgrensning :
Planområdets utst rekning er for det meste basert på gjeldende eiendomsgrenser og
planavgrensning til eksisterende reguleringsplaner som vil erstattes av planforslaget. Den
offentlige veien Hov allé inngår i planområdet.
Planområdets samlede størrelse er 68 , 2 daa.

Plana vgrensning for området

REGULERIN GSFORMÅL

(PBL §12 - 5)

BETEGN ELSE

(jf. Kart)

STØRRELSE
(daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Barnehage BBH 4,2 3

Bolig/forretning/kontor BKB 7,76

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse ( 4 ) BFS 26,55

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse BKS 3,9 0

Offen tlig eller privat tjenesteyting BOP 3,76

Bolig/tjenesteyting (2) BT 5,5 6
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Vann - og avløpsanlegg BVA 0,53

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

Annen veggrunn - grøntareal (2) SVG 0,5

Fortau (3) SF 1,4 4

Gang - /sykkelveg SGS 0,1 3

Kjøreveg ( 3 ) SKV 5,4 2

Parkeringsplasser SPP 0,7 3

Nr. 3 Grønnstruktur

Turveg GT 0,14

Friområde GF 6,96

Vegetasjonsskjerm GV 0,56

T otalt alle kateg orier 68 ,2

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming

Områdene som er aktuelle som omsorgsboliger, er delt inn i to felter, BT1 og o_BOP, som
beskrives nedenfor.

BT1

Dette er det vestre feltet for omsorgsboligbebyggelse. Planbestemmelsene åpner for at

bebyggelsen kan utformes som lavblokker eller kjedet bebyggelse .

N aturlig ter reng varierer mellom kote 80 og 84 for den høyestliggende delen av tomta, hvor det
er mest aktuelt å bygge.
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BT1 får adkomst fra Harald Hårfagres vei, med fem meters byggegrense fra denne.

Utnyttelsesgraden (% BYA) er foreslått til 30 %, noe som er tilsv arende reguleringsplaner for
lavblokkbebyggelse nære planområdet. Maks mønehøyde er satt til kote +93 , noe som muliggjør

lavblokkbebyggelse. Det tillates sokkel/kjelleretasje.

Feltet BT2 er allerede bygget ut, og fanges opp av samme bestemmelser som BT1.

o_BOP

Dette er det østre feltet for
omsorgsboligbebyggelse.
Planbestemmelsene åpner for at
bebyggelsen skal framstå som
boligbebyggelse .
Utnyttelsesgraden (% BYA) er

foreslått til 60 % , som gir rom
for det planlagte bygget og
tilhørende parkeringsplass er på
egen tomt . Maks mønehøyde er
satt til kote +100 . Felt o_BOP
ligger noe høyere i terrenget

enn BT 1. Naturlig terreng
varierer m ellom kote 85 og 91
for den høy e s tliggende delen av
tomta hvor det er mest aktuelt
å bygge. Det tillates
sokkel/kjelleretasj e.

O_BOP2 får adkomst fra Hov
allé, med 12 meters
byggegrense fra denne s

senterlinje . Dette er i tråd med u nderliggende reguleringsplan, 218 - 01 Et område ved Hov gård.

Øvrige arealformål

BBH – Barnehage
Felt BBH skal benyttes som
barnehage og uteomr åde for
barnehage med tilhørende
bygg for lager og utstyr.
Utnyttelsesgrad er BYA

30%.
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O_SPP –

Parkeringsplasser
Dette er arealet er offentlig,
og kan nyttes som ekstra
parkeringsareal for BT 1 - 2 og
o_BOP (i tillegg til
parkeringsplasser som

opparbeide s innenfor disse
to feltene) , samt BHH .
O_SPP er et viktig område i
den samlede
parkeringsløsningen,
spesielt for barnehagen som

mister parkeringsareal til
utbyggingsprosjektet.
Antall parkeringsplasser og
plassering av disse som vist
i plankartet er kun
veiledende.

o_BVA – Øvrige
kommunaltekniske
anlegg
I gjeldende kommuneplan,
vedtatt 30.08.2007, er dette
arealet regulert til

kommunalteknisk anlegg,
og dette arealformålet
videreføres i planforslaget.

o_GF1 - Fri område

Innenfor o_GF1 tillattes de t
ikke oppføring av bygninger
eller annen bruk som kan
hindre områdets formål som
friområde. Det
skal det sikres akebakke

som er minimum ti meter
bred mellom o_BOP og
o_BVA
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o_SKV1 og o_SKV2 –
Kjøreveg
For Hov allé ( o_SKV1 ) og

Harald Hårfagres vei
( o_SK V2 ) samt fortau
o_SF1 – oSF3 skal
utforming av veier og fortau
følge kommunalteknisk
norm.

BFS1 – BFS4 og BKS

Frittliggende og
konsentrert småhus -
bebyggelse
T illatt utnyttelsesgrad er
BYA 30 %.

For BFS1 - 4 er det tillatt med
én boenhet per tomt,
eve ntuelt med tillegg av en
bi - leilighet med maksimal
BRA 65 m2.

BKB
Bolig/forretning/kontor
Reguleringsformålet
viderefører dagens bruk av
området, med en blanding

av boliger, forretning og
kontor. Tillatt
utnyttelsesgrad er BYA 40
%.
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GV

Vegetasjonssk jerm
Felt GV er en buffersone på
10 meter mellom BT1 og
LN F - områder i nord.

O_GT
Turveg

O_GT er en offentlig
turveg / g angveg mellom
feltene SPP og BBH. O _ GT
vil være en grusveg som har
en regulert bredde på 3
meter. G runnen til at det e r

regulert o_GT er at
barnehagen skal kunne
tilgang til o_SPP.

6.3 Boligmiljø, bokvalitet

Den nye bebyggelsen skal ligge i et eta blert boligområde. Bygningsmassen består hovedsakelig

av eneboligbebyggelse, men det er også lavblokkbebyggelse nær planområdet. Ny bebyggelse
skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva
som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger
skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.

6.4 Parkering

B estemmelsene angir at d et skal avsettes en (1) parkeringsplass for bil pr. boenhe ten . For o_BOP
sk al 15 plasser merkes opp umiddelbart , resten kan være behovsprøvd. For BT - 1 skal alle
plassene oppmerkes umiddelbart. Minimum 30 % av parkeringsplassene skal utformes for
funksjonshemmede, og disse skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er). For
barn ehagetomta er det angitt konkrete parkeringstall, som er 9 for bil og 12 for sykkel.

o_SPP kan nyttes som ekstra parkeringsareal for tomtene avsatt til bolig/tjenesteyting ,
tjenesteyt ing og til barnehagen som mister parkeringsareal til utbyggingsprosjektet.

Det skal opparbeides minimum én (1) sykkelparkerin gsplass pr. boenhet. Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplasser skal anlegges under tak.

6.5 Infrastruktur og trafikk

I plankartet er avkjørsler vist i form av avkjørselspiler. BT 1 skal ha adkomst fra Harald Hå rfagres
vei og o_BOP skal ha adkomst fra Hov allé. Bestemmelsene angir at plassering av avkjørslene
(vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg tomten skal ha adkomst er
bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at a vkjøringen ikke kommer i
konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.
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6.6 Miljøfokus

Planforslaget forholder seg til enhver tid gjeldende byggetekniske forskrifter.

Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen T -

1442/2016. For arealer med tjenesteyting er det tilstrekkelig med soverom eller oppholdsrom ,
eventuelt egnete fellesarealer på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot
Hvalsmoveien dersom grenseverdiene for støy overskrides.

6.7 Universell utfo rming

Bestemmelsene angir at universell utforming skal sikres i nnenfor o_BOP , BT1 - 2 og BBH , slik at
alle grupper får god tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god

tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne - og uteområd er på en slik måte at de
naturlig benyttes av alle. D et skal plantes vekster med lite pollenutslipp .

6.8 Uteoppholdsareal

For BT 1 og o_BOP sier planbestemmelsene at det skal være minimum 50 m 2 uteoppholdsareal
pr. boenhet innenfor BT 1 - 2 og o_BOP. Uteområdene s kal opparbeides som ett eller flere
fellesarealer og ligge sentralt innenfor BT 1 - 2 og o_BOP.

Takterrasser og overbygde terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal.

Det er gitt i bestemmelsene at uteområder ved BT 1 - 2 og o_BOP skal søkes gjort tilgje ngelige og
åpne, slik at det blir naturlig for alle å skulle ferdes her, ikke kun beboere, ansatte og besøkende.
Graden av åpenhet må vurderes mot beboerne sine behov, slik at beboernes trygghet blir
ivaretatt.

Om lag halvparten av arealet som i dag leie s av Hov barnehage er foreslått som en del av
uteoppholdsarealet til Hov barnehage , og regulert med samme formål. Arealet har en størrelse
på 606 m 2.

6.9 Teknisk infrastruktur

For felt o_BOP er det fjernvarme - trasé i umiddelbar nærhet og tilknytning planlegges . Felt BT 1

har ikke fjernvarme i umiddelbar nærhet og vil mest sannsynlig ikke bli tilkoblet fjernvarme.
Brannvannskrav følger kommunens bestemmelser/ krav og det forutsettes at det etableres
tilstrekkelig kapasitet for brannvann.

6.10 Rekkefølgebestemmelser

Fø r brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:
Renovasjon

For BT 1 og o_BOP: Uteo ppholds - og parkeringsareal, inklusive eventuelle erstatningsarealer i
GF1 for barnehagen.
For o_BOP: Parkeringsplassen, sti, fortau langs Hov allé med tilhørende fasili teter.
Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert.

Det er et vilkår for tiltak at man må tilrettelegge for lek i grøntområdet GF1 dersom man fjerner

lekeareal på barnehagetomta.
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7. VIRKNIN GE R

7.1 Eksisterende planer

Pl anen foreslår å omregulere arealer avsatt til friområde og LN F - område til arealformålet offent lig

eller privat tjenesteyting, og samsvarer derfor ikke med kommuneplanens arealdel. På
reguleringsplannivå vil planen innebære at eldre, lite hensiktsmessige pl aner kan oppheves og at
områder innenfor planområdet som ikke inngår i planlagt tiltak reguleres i sa msvar med dag e n s
bruk.

7.2 Landskap

Utbygging av området vil føre til et mindre terrenginngrep, som i hovedsak vil bestå av å flate ut
terrenget rundt omsorg sboligene for å legge til rette for kjøring og universell tilgjengelighet i
uteoppholdsarealene. Terrenginngrepene sammen med byggene og de opparbeidede arealene, vil
være med på å skape et mer menneskeskapt og konst r uert preg på landskapet. Ny bebyggelse i
BT1 og o_BOP vil bli en kontrast til området med eneboliger som ligger like ved. o_BOP ligger på
toppen av en nordvendt skråning. Dette vil sikre gode utsiktsforhold fra nordsiden av byggene og

ut mot ås - og jordbrukslandskap.

Ny bebyggelse har modera te virkninger på landskapet sett fra avstand. På et mer lokalt nivå vil
byggene og endringene i landskapet være synlige fra boligområdene like ved. Byggene vil også
være synlige fra E18 i og med at de ligger noen meter høyere enn vegen, på toppen av en
skr åning med et åpent jorde nedenfor. Kontrasten mellom jordbrukslandskapet og det bebygde

arealet kommer til å bli tydeligere enn det var, ved at omsorgsboligene bygges i kantsonen
mellom de to ulike landskapene, som før bestod av mye skog. Materialbruk samm en med
vegetasjon rundt byggene og i de hagemessige arealene vil ha innvirkning på hvordan byggene
forholder seg til det rundt. Vegetasjon rundt byggene vil dempe byggene og gjøre at de glir inn i
det omkringliggende landskapet. Valg av stedegne arter kan vær med på å bevare
stedsidentiteten i det endrede og bebygde landskapet.

Mulig b yggehøyde, felt o_BOP

7.3 Stedets karakter, byform og estetikk

Planbestemmelsene angir at bebyggelsen på felt o_BOP skal ha en maksimal gesimshøyde på
kote 100 . B ygningshøyd e n tilsvarende bygningsmassen til Hov servicesenter, og er derfor ikke en

fremmed bygningstype i området. For de aller næreste omgivelsene, eneboliger på 1 - 2 etasjer,
er høyder og typologi i en annen skala enn sine omgivelser. For å imøtekomme dette, gir
p lanbestemmelsene føringer om at ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men
bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at
plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere me d eksisterende
struktur og bebyggelse i området.
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På grunn av planforslaget vil nærområdet i ytterligere grad fremstå som et område der sosial
infrastruktur i form av omsorgsboliger er samlet. Planbestemmelsene sier at boenhetene skal
utformes slik at de fremstår som boligbebyggelse for å motvirke at området får et

institusjonspreg.

Mulig bygningstypologi, felt o_BOP

Mulig opplevelse av ny bygning på felt o_BOP
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Mulig bygningstypologi, felt BT 1

Mulig opplevelse av ny bygning på felt BT 1, s ett fra Harald Hårfagres vei.
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7.4 Sol - og skyggevirkning

Sol - og skyggevurderinger er basert på mulig bygningstypologi, og tar utgangspunkt i
situasjonen ved vå rjevndøgn, 21. mars og sommersolverv, 21.juni. Ved høstjevndøgn (21.
september) står sola likt so m ved vårjevndøgn (med en times tidsforskyvning pga. sommertid).

Situasjonen ved foreslått bebyggelse gir få konsekvenser for omgivelsene på formiddag og
ettermiddag , på grunn av avstanden mellom bebyggelsen. Øvrige sol - skyggeanalyser, bla. for
vintersolve rv 21. desember, er lagt ved som vedlegg. Sol - skyggevirkning på uteoppholdsareal til
ny bebyggelse skal dokumente res i byggesøknad for tiltaket.

For tiltaket i øst er sol - /skyggestudiet basert på bygningshøyde inntil kote 9 8 .

For tiltaket i vest er sol - /s kyggestudiet basert på bygningshøyde inntil kote 91.

Skyggevirkning av ny bygning på felt o_BOP , ved vårjevndøgn .
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Skyggevirkning av ny bygning på felt o_BOP , ved sommersolverv

Skyggevirkning av ny bygning på felt BT 1
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7.5 Kulturminner og kulturmilj ø, eventuell verneverdi

Det er ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Dette er regulert med
hensynssonen «båndlegging etter lov om kulturminner» i plankartet, med en tilhørende
planbestemmelse som sier at det ikke må forekomme noen form fo r inngrep i grunnen eller

andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

7.6 Naturmangfoldloven

Sjekkliste for naturmangfoldloven §§8 - 12 er utfylt av arealplanlegger. Tilgjengelige databaser er
benyttet. Se vedlegg. Område t er ikke befart av naturforvalter.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Aktuelle databaser er undersøkt, uten funn av spesielle naturverdier. Området er ikke kartlagt for
naturmangfold i forbindelse med reguleringsplanen. Utbyggingsområdene befinner seg i
randsonen a v eksisterende bebyggelse, og er av begrenset størrelse. Som følge av dette
planforslaget, gjør at eksisterende kunnskap vurderes til å være tilstrekkelig.

§ 9 Føre - var - prinsippet
Fordi kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, er det ikke grunn til å t illegge føre - var -
prinsippet stor vekt.

§ 10 Samlet belastning
Begrensede skogsområder vil gå tapt som følge av planforslaget. Tiltaket er ikke venta å forverre

den samlede belastningen for naturmangfoldet i stor grad

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
D et forutsettes at eventuell skade på miljøet rettes og dekkes av tiltakshaver

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det forutsettes at det ikke benyttes teknikker eller driftsmetoder som er til skade for
naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk

Områder som tidligere har vært i bruk til rekreasjon/lek, foreslås regulert til offentlig/privat
tjenesteyting. Skråningen nord i planområdet er regulert til fri område, en bruk området også har
i dag. I kommuneplanen er arealet på grønnstr uktur (friområde) satt til 7333 m 2. I tillegg er det

avsatt 9,7 daa til LN F (landbruk - , natur - og friluftsområde). I reguleringsplan en er regulert
friområde (tidligere LN F områder) på 766 0 m 2. Noe som er 32 7 m 2 mer enn det som er i
kommuneplanen. Det er ik ke LN F - arealer i reguleringsplanen.

7.8 Folkehelse

Planforslaget legger opp til omsorgsboliger i et område der det allerede ligger bebyggelse

tilsvarende dette. I forbindelse med varsel om planoppstart kom det merknader som fryktet en
«re - institusjonaliserin g» ved at slike funksjoner lokaliseres samlet, og at dets beboere ikke får
delta i samfunnet på lik linje med øvrige, men samles i egne «enklaver». I et
folkehelseperspektiv kan dette være negativt med tanke på å fremme helse og trivsel for alle
deler av b efolkningen.
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Planforslaget ønsker å motvirke et «institusjonspreg» ved at ny bebyggelse skal utformes slik at
de fremstår som boligbebyggelse/leiligheter, og ikke i form av et kompakt institusjonsbygg.

7.9 Kriminalitetsforebygging

Temaet vurderes som ikke relevant.

7.10 Uteområder

Reguleringsbestemmelsene angir at uteområdene kan utformes slik at de er tilgjengelige for

allmennheten. Dette må vurderes opp mot behovene til beboerne, slik at deres trygghet blir
ivaretatt.

7.11 Trafikkforhold og parkering

Utbygging av omsorgsboligene er beregnet til å gi en trafikkøkning på 85 kjøretøy døgnet ved
realisering, fordelt på ansatte og besøkende. Økningen er beregnet å være på c a. 100 kjøretøy i

2036. Hov allé vil da ha en ÅDT på 1695 i vestligste del av veien.

Beregnet årsdøgntrafikk i 2036 med utbygging av omsorgsboliger, etter NTP - prognoser for korte reiser, i

Buskerud.

Ny bebyggelse får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov vest) og Hov allé (Hov lst).
Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som fø lge av planen. Se rapporten Trafikkanalyse
Hov omsorgsboliger for detaljer knyttet til trafikkforhold.

Hov barnehage får sine parkeringsarealer redusert som følge av planen, både ved at areal som
nyttes til parkering i dag omreguleres, men også ved at de t planforslaget foreslår et lavere antall
parkeringsplasser knyttet til barnehagen enn det nåværende antall parkeringsplasser som ligger
innenfor regulert barnehageareal. Det foreslåtte antallet er i tråd med parkeringsnormen til
Hønefoss kommune, og parke ringsarealet o_SPP kan nyttes for henting og levering. I tillegg

legger planforslaget til rette for sykkelparkering. En reduksjon av parkeringsplassene ved
barnehagen vil være negativt for de som bruker bil til levering og henting, siden parkering ved
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o_S PP innebærer en gangavstand på 250 meter. Dette kan være vanskelig med små barn langs
en vei med biltrafikk.

Parkering for områdene til tjenesteyting vurderes som tilstrekkelig, særlig med tanke på at

parkeringsplassen o_SPP kan benyttes til avlasting. Det vurderes som positivt at planen legger til
rette for sykkelparkering i tilknytning til ny bebyggelse.

7.12 Barns interesser

Hov barnehage vil miste om lag 600 m2 av til sammen 1.200 m2 uteområder som de har leid av
kommunen, og som er opparbeidet til leke område. De øvrige 600 m2 av tidligere leide
uteområder, blir med dette regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, og skal benyttes som

uteområde for Hov barnehage i henhold til planbestemmelsene. Dette gir barnehagen
uteområder med en størrelse som tilfredsstiller normtallet. Løsningen gir selvsagt mindre arealer
enn dagens situasjon.

I reguleringsplanen er det angitt at dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man
tilrettelegge for lek i eksisterende grøntarealer nord for barnehagen (G F1). Dette kan være lek

som ikke innebærer særlig grad av installasjoner, men som kan ha en mer naturlig
tilrettelegging, og som kan være til glede for flere enn barnehagebarna. Hensikten er å oppnå lek
som balanselek, klatring, aking mv. De t er derfor i planen tatt hensyn til å beholde akebakken
innenfor GF1 nordøst for o_SPP .

S e for øvrig ka pittel 5.10 Barns interesser og kapittel 5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk,

uteområder .

7.13 Sosial infrastruktur

Planforslaget legger opp til å bygge omsorgsboliger. Annen sosial infrastruktur, i form av skole -
og barnehagekapasitet anses som ikke relev ant.

7.14 Universell tilgjengelighet

Nye bebyggelse i form av omsorgsboliger og tilhørende uteoppholdsarealer skal være universelt
utformet, jamfør planbestemmelsene.

7.15 Energibehov – energiforbruk

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Ringerike kommune og det vil

være aktuelt med påkobling til fjernvarmenett for bebyggelsen i de østre delene av planområdet.
Det er aktuelt å tilrettelegge bygning i vest, slik at den kan kobles på fjernvarmenettet dersom
det blir relevant.

7.16 Naturressurse r

Planområdet er ikke opparbeidet til jordbruk, er delvis bratt med en helning på mer enn 20

grader, og ligger mellom eksisterende bebyggelse. Området er angitt å ha svært høy jordkvalitet
(www.skogoglandskap.no). På grunn av beliggenheten mellom bebygd ar eal og skrånende
terreng ned mot eksisterende jordbruksarealer, anses ikke dette å være et område for potensielle
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jordbruksarealer, og planområdet har heller ingen bruk i dag som tilsier at planforslaget vil gi
negative virkninger for naturressurser.

7.17 Tek nisk infrastruktur

Det er mulighet for å koble seg på kommunale vann - , spillvann - og overvannledninger.

7.18 Avfallshåndtering

Formålet er å etablere en kostnadseffektiv avfallsløsning på nye kommunale formålsbygg,

tilrettelagt for kildesortering og med en så lav andel restavfall som mulig. Prinsipp for
avfallshåndtering er vedlagt.

Kildesorteringen skal følge krav i Forurensningsloven og kommunenes renovasjonsforskrift. For
kommunale formålsbygninger betyr dette at det normalt er nødvendig med sorteringsfrak sjoner
for papp/papir/matavfall/plast/restavfall/glass/metall på det enkelte bygg. Utvendige

samlestasjoner for avfall (avfallsdunker / avfallscontainere) må være plassert med omtanke for
trygg og trafikksikker tilkomst for biler fra renovasjonsselskap. An tall avfallsdunker for de ulike
fraksjoner vurderes i forhold til forventet avfallsmengde.

Illustrasjonen viser følgende muligheter:
Øst: M ulig område for plassering av avfallsstasjoner, helt - eller delvis nedgravd løsning.

Vest: Mulig område for plasser ing av avfallsstasjoner eller søppeldunker/ skur.

Mulig plassering av avfallstasjoner (blå firkanter)
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7.19 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Ringerike kommune er byggherre.

7.20 Konsekvenser for næringsinteresser

Temaet er ikke relevant for planforslaget.

7.21 Interessemotsetninger

Se kapittel om i nnkomne innspill.
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8. RISIKO OG SÅRBARH E T

Det er utført en egen ROS - analyse som e r vedlegg til dette dokumentet.

8.1 Metode

ROS - analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
ve ileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS - analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den til fredsstiller krav om risiko -
og sårbarhetsanalyse gitt i Plan - og bygningslovens § 4 - 3.

8.2 Evaluering av risiko

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser
2 Utglidning
5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transport nett til skole/barnehage og forretning

47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak
vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet:
Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak
2 Utglidning For bygg på tomt øst anbefales det inntil videre ikke å

prosjektere bygg nærmere enn 8 m fra eksisterende
skrentkant. Dette for å sikre tilstrekkelig motvekt for
global stabilitet. Bygg for utsettes prosjektert med
kjeller.

5 Radon i grunnen Ivaretas gjennom teknisk forskrift, TEK 10
12 Kulturminner Kulturminnene berøres ikke av utbyggingsprosjektet for

omsorgsboligene. De sikres gjennom hensynssone og

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.

Ubetydelig

2. Mindre

alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/

kritisk

4.

Alvorlig/
farlig

5. Svært

alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
konti nuerlig

5 10 15 20 25

4. Meget

sannsynlig/Periodevis,
lengre varighet

4 8 12 16 20

3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

3 6
5, 48

9
37, 39

12 15

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2 4
47

6 8 10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1 2 3
2, 12

4 5
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bestemmelser i reguleringsplanen.
37 +39 Transportnett til skole/

barnehage og
forretning

Det reguleres fortau langs Hov allé mellom Hov
barnehage og Hønengata.

47 Luftforurensning Ingen spesielle tiltak gjøres.
48 Trafikkstøy Det tas med bestemmelser for å sikre boliger mot støy.

Risikore duserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket

8.3 Konklusjon

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen har identifisert syv aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko - og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen:

2 Utglidning

5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning
47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Det er ingen risikoer som er overhengende store.

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av
planforslaget innebær er at risikoen for uønskede hendelser er uendret eller reduseres i den

permanente situasjonen.
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9. IN N KOM N E IN N SPILL

Den 04.05.2017 varslet kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .
Følgende merknader har kommet inn under høringen :

1. Statens vegvesen ( 01.06.2017)
2. Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)
3. Buskerud Fylkeskommune (21.06.2017)
4. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap ( 12.06.2017 )
5. Teknisk forvaltning VAR (20.06.2017)
6. Hov barnehage ( 12.06.2017 )

7. Hilde og Tore Bakken ved HELP Forsikring AS (20.06.2017)
8. Hovbo Borettslag (20.06.2017)
9. Geir Halvorsen (21.06.2017)
10. Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)

1. Oppsummering av merknadene

Hovedessensen i det som har kommet inn omhandler følgende:
Fortausbredde
Krav om støyverdier
Buffersone mot dyrka mark i nord. Buffersone mellom hus og omsorgsboliger

Kvittere ut Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12
Hensynet til estetikk og landskapsforhold. Ruvende nybygg mot barnehagen og nabobygg.
Overvannshåndtering. Eventuell utskiftning av ledning i Hov allé.
Dokumentasjon av brannvann
Lednin ger på tomta og sikringssone.
Tilstrekkelig lekeareal for barnehagen

Utilstrekkelig parkeringsdekning
Samle eller spre omsorgsboliger
Grunnerverv. Omdisponering til grøntareal

F ølgende justeringer er gjort i det endelige planforslaget , sammenlignet med hø ringsforslaget :



H OV OM SORGSOM RÅDE 53 ( 58 )

Rambol l

Reguleringskart :

Arealet GF2 utgår.
Buffersone med 10 m bredde mellom BT1 og LN F - område i nord.
Sti med 3 m regulert bredde fra SPP til barnehage.

Reguleringsbestemmelser :
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille krave ne som er gitt i
støyretningslinjen T - 1442/2016. For arealer med tjenesteyting, herunder BT1, BT2, o_BOP,
er det tilstrekkelig med soverom på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot
Hvalsmoveien dersom grenseverdiene for støy i tabell 3 overs krides. Kravene til felles
uteareal kan også oppfylles på stille side. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må

være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.
Reguleringsbestemmelse om at det ikke ti llates byggverk innenfor en sone på 4 meter til hver
side for VA - ledning over tomta BOP.
Dokumentasjon på brannvannsdekning
Dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1. Dette
kan være lek som ikke innebærer særlig g rad av installasjoner, men som kan ha en mer

naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for flere enn barnehagebarna. Hensikten er
å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv.
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10. M U LIGH E TSSTU DIE FOR U TVIKLIN G AV P LAN OM R ÅD E T

I forbindelse med pla narbeidet har Asplan Viak utført et mulighetsstudie for utvikling av
omsorgsboliger i planområdet. Planforslaget åpner for noe variasjoner med hensyn til blant annet

boligtype og plassering av bygg. Dette sikrer en viss fleksibilitet i planen og reduserer risikoen
for omregulering. Mulighetsstudiet viser derfor hvordan tiltaket kan se ut etter utbygging.

Vestre tomt ( BT 1)
I mulighetsstudiet planlegges bebyggelsen i BT 1 som 7 toromsleiligheter, i tillegg til fellesarealer
og betjeningsarealer, boder osv . Bebyggelse i BT 1 er vist som en lavblokk (to til tre etasjer) som

er under - delt i mindre volumer, for å være bedre tilpasset omgivelsene og i mindre grad fremstå
som en institusjon. Planlagt ny bebyggelse er ikke vist i plankartet, men i mulighetsstudiet e r
bebyggelsen plassert i overgangen mellom tilnærmet flatt parti og skråning mot nord.

Mu lig konsept for utforming av ny bebyggelse på den vestre tomten, BT 1 , sett fra sørvest .

Mulig opplevelse av ny bygning på felt BT 1, sett fra nordøst.
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Mulig d isponering av tomta, med parkering . Nord er opp . (Asplan Viak 2016).

Mulighetsstudiet viser parkering for BT 1 i den sør - vestre delen av tomten i direkte tilknytning til
ny avkjørsel fra Harald Hårfagres vei.

Østre tomt (BOP)
o_BOP er i mulighetsstudie n planlagt med o msorgsboliger for eldre, utformet med 21 enheter.

Disse skal være for eldre mennesker med psykisk / fysisk utviklingshemming av ulik grad .
Beboerne er bosatt i grupper, antagelig vis syv pr. gruppe. Størrelse på enheter (leiligheter) vil
ant agelig være et sted mellom 35 - 45 m2, og mest sannsynlig med felles inngangsparti. Brutto
areal i foreløpig konsept fra mulighetsstudie er ca. 2300 m2, hovedsakelig fordelt på 1.etg og 1.u
etg, med en ekstra etasje for deler av byggene. Konsept fra mulighe tsstudie tilsier inndeling i to
bygg med en gangforbindelse mellom byggene, enten i form av glassgang eller korridor under

bakken. Det planlegges med felles kjøkken og oppholdsrom, personalrom, kontorer, boder og
felles utearealer.

Det er tenkt fellesarea l for alle boligene i én av bygningene. Forbindelseskorridoren gjør at
bebyggelsen kan ha lavere etasjehøyder, og fremstår derfor med et hjemlig uttrykk heller enn en
institusjon, samtidig som den tilpasser seg eksisterende bebyggelse. De to bygningene og

forbindelseskorridoren utgjør også «veggene» i en felleshage og et felles adkomsttun.
N y bebyggelse tenkes plassert i den østre delen av feltet, i den minst skrånende sonen. Dette
sikrer flate, solfylte utearealer, i le for støykilder.
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3D - modellen, fu gleperspektiv, sett fra nordvest (Asplan Viak 2017)

3D - modellen, fugleperspektiv, sett fra nord - øst (Asplan Viak 2017)
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For o_BOP er parkering foreløpig e skissert som en del av adkomsttunet, i «rommet» som dannes
mellom bygningskropper og forbindelse skorridor. Dette gir kort vei til ny bebyggelse fra
parkeringsplassen.

Adkomsttun dannes mellom bygningskroppene og forbindelseskorridoren, med felleshage på motsatt

side. (Asplan Viak 2016).

I mulighetsstudiet er prosjektet er tilpasset gjeldende forskrifter der det er rullestoltilgjengelighet
fra adkomst og fra parkering, samt til utvendige uteoppholdsarealer. Alle løsninger er iht. krav
der det er prosjektert heis mellom etasjer, og rullestoltilgjengelighet er ivaretatt for alle aktuelle
soner. Ø vrige hensyn og ulike utformingsløsninger vil bli ivaretatt i de kommende
prosjekteringsfasene.
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11. VEDLEGG

11.1 ROS - analyse (Rambøll, 2016)

11.2 N aturmangfoldloven (s jekkliste )

11.3 U tredning : S ol/skygge (Asplan Viak, 2016)

11.4 Utredning: Trafikk (Rambøll, 2016)

11.5 Utredning: G eoteknikk (Arkimedium)

11.6 Prinsipp for avfallhåndtering (Ringerike kommune, teknisk forvaltning)

11.7 Mulighetsstudie Hov Vest (Asplan Viak)

11.8 Støyanalyse (Rambøll, 2017)

11.9 Notat merknader til høring

11.10 Redegjørelse vedrørende valg av tomt (Ringerike kommune, 2017)

IKK E VEDLAGT

- Notat innspill til planoppstart
- Notat oppfølging av støy
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Hvalsmovegen
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Kontroll ert av Beate Myrstad

V URDE RIN GE R AV STØY PÅ H OV OM SORGSOM RÅDE

1. Innledning
Som følge av utarbeidelse av ny reguleringsplan på Hov Oms o rgsområde har
Rambøll gjennomført en støyutredning til prosjektet. Det har blitt beregnet
hvilken støysone tomten er i, hva fasadenivåene er på de planlagte
omsorgsboligene på Hov Vest og konsekvensene av en st øy skjerm langs
Hvalsmovegen.

Revisjon 01 o mhandler beregninger av støy sonekart m ed endret fartsgrense
langs Hvalsmovegen . Støyutredningen inkluderer også tomten på «Hov øst».

Figur 1 Hov Omsorgsområde
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2. Myndighetskrav

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i
ar ealplanlegging” (T - 1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til støyretningslinjen” (M - 128) som

gir en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder.
Når det gjelder innendørs støynivå henvises det v idere til grenseverdier gitt i norsk standard N S 8175.

T - 1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan -
og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt viktige
støykilder, en rød og en gul sone:

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruk s formål, og etablering av ny
støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 1 . For kontorer
og næringsvirksomhet er ikke grensene gjeldende.

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå

i nattperioden kl.

23 - 07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå

i nattperioden kl.

23 - 07

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF

3. Metode

Støyberegningene er gjennomført med hjel p av støykartleggingsprogrammet SoundPlan v. 7.4 .
Beregningsmodellen bygger på digitale 3D - kartdata som forelå 03.10.17.

I henhold til grenseverdier i Klima - og Miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging (T -
1442) er det valgt beregnings høyde på 1 , 5 og 4,0 m i støysonekartet.

3.1 Beregningsgrunnlag

Utendørs lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 1. D enne

beregningsmetoden tar hensyn til følgende forhold:

ÅDT (årsdøgntrafikk)
Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag, kveld og natt
Andel tungtrafikk

1 « Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method», TemaNord 1996:525, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1996.
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Skiltet hastighet på veistrekningene

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.

Tabell 2 Veitrafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget

Vei
ÅDT

2017
Andel tungtrafikk Hastighet

Hvalsmovegen 8600 11 % 50/70 km/t *

* Se Figur 2 for forskjellige fartsgrenser langs Hvalsmovegen

Veitrafikkt allene i tabell Tabell 2 er hentet fra N asjonal vegdatabank hos Statens vegvesen 2 03 . 10 .2017.
Trafikkmengden (ÅDT) har blitt fremskrevet til gjeldende år (2017) etter landsdekkende prognoser gitt
av Nasjonal Transportplan (N TP).

I løpet av 2 . kvartal 201 9 skal reguleringsplan som omfatter ny ko rridor av E16, Nymoen – Eggemoen ,
vedtas. I Ringerike kommuneplans §6 – « Viktige Ledd I Kommunikasjonssystemet », står følgende :

« Når en korridor blir endelig vedtatt, vil den få rettsvirkning, mens den andre korridoren automatisk vil
falle bort ». Samtlige korridorer for ny E16 vil føre til at Hvalsmovegen vil få en mindre trafikkmengde
og dermed avgi mindre støy i fremtiden.

Figur 2 Forskjellige fartsgrenser langs Hvalsmovegen . I revisjon 1 (vedlegg 7 - 1 0 ) er det sett på fartsgrense på 50
km/t langs hele s trekningen

2 Inneholder informasjon under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.
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4. Beregningsresultater

I henhold til T - 1442 skal nedre g renseverdiene for gul støysone være tilf redsstilt for et nærområde som
er avsatt for opphold og rekreasjonsformål. Retningslinjen krever at beregningshøyde for
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong - eller

terra ssegulv.

Støysonekartene vises med fargekode som tilsvarer 10 dB - intervaller. Gul sone på figurene
representer grenseverdien 55 Lden < 65 dB, mens verdier Lden 65 dB er markert som rød støysone.
Fasadenivåene på er markert ved hjelp av matriser. Her er første kolonne er etasje, andre Lden nivå og
tredje nivå i Leq.

Det har først blitt beregnet nåværende støysituasjon, så har det blitt sett på en støyskjerm langs det
området av veien som gir mest støybidrag til Hov Omsorgsområde, og til slutt en støys kjerm som også
dekker bebyggelse vest for Hov Omsorgsområde.

Revisjon 0 1 ser på støysituasjonen med fartsgrense på 50 km/t langs hele strekningen i Hvalsmovegen.

Det er først vist nåværende situasjon med lavere fartsgrense, så med støyskjerm og lavere fartsgrense.

Alle figurene ligger vedlagt i større og mer lesbare versjoner.

4.1 Støy utredning – Nåværende si t uasjon

Figur 3 og Figur 4 viser n åvæ rende støy s ituasjon for Hov omsorgsområde. Beregningshøyden er på

henholdsvis 4,0 og 1,5 meter over terreng . Begge situasjonene gir gul støysone i uteareal, og
fasadenivåer over 55 Lden i nordvendt fasade.

Figur 3 Støysonekart , 4 m over terreng . Kartet finnes er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 1
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Figur 4 Støysonekart 1,5 m over terreng . Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 2

4.2 Skjermalternativ 1 - Skjerm som dekker området med størst støybidrag

I Figur 5 og Figur 6 er det beregnet med en 100 meter lang skjerm langs området av Hvalsmovegen
som gir størst s tøybidrag til Hov Omsorgssenter. Hele utearealet til eiendommen er i hvit støysone, men
2. og 3. etasje i fasade vendt mot veien vil fortsatt ha Lden - nivå over 55 dB.
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Figur 5 Støysonekart – skjermalternativ 1 - 4,0 m over terreng . Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 3

Figur 6 Støysonekart – skjermalternativ 1 - 1 , 5 m over terreng. Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 4
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4.3 Skjermalternativ 2 - Skjerm langs boligområde

I Figur 7 og Figur 8 har det blitt sett på en skjermsituasjon som dekker mest mulig av eksisterende
bebyggelse langs Hvalsmovegen. Dette fører til at rød støysone blir begrenset mot nærmeste naboer av

veien, men utearealet på Hov Omsorgssenter er tilnærmet likt situasjon uten støyskjerm. Dette er også
konsekvensen for nord - og vestvendt fasadenivå på bygget.

Figur 7 Støysonekart – skjermalternativ 2 - 4,0 m over terreng. Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 5
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Figur 8 Støysonekart – skjermalternativ 2 - 1,5 m over terreng . Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 6

4.4 Støysonekart med lavere fartsgrense langs Hvalsmovegen – uten skjerm

Figur 9 og Figur 10 viser nåværende situasjon, med fartsgrense på 50 km/t langs hele strekningen i
Hvalsmovegen . På nordvendt fasade er nivåene på Hov Omsor gsbolig en d esibel over retningslinje fra T -
1442. U tearealet a v boligen er i hvit støysone.
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Figur 9 Støysonekart – r e dusert fartsgrense langs H va lsmovegen - 4 , 0 m over terreng . Kartet er lagt ved med større
oppløsning i vedlegg 7

Figur 10 Støysonekart – r e dusert fartsgrense langs H va lsmovegen - 1 , 5 m over terreng . Kartet er lagt ved med større
oppløsning i vedlegg 8
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4.5 Støysonekart med lavere fartsgrense langs Hvalsmovegen – m ed skjerm

Støysonekartene i Figur 11 og Figur 12 viser s kjermalternativ 1 , med fartsgrense på 50 km/t langs hele
strekningen i Hvalsmovegen . A lle fasade nivåene på Hov Omsor gsbolig e r under retningslinje fra T - 1442.
U tearealet rundt hele bygget vil være i hvit hvit støysone.

Figur 11 Støysonekart – r e dusert fartsgrense og skjerm langs H va lsmovegen - 1 , 5 m over terreng . Kartet er lagt ved
med større oppløsning i vedlegg 9
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Figur 12 Støysonekart – r e dusert fartsgrense og skjerm langs H va lsmovegen - 1 , 5 m over terreng . Kartet er lagt ved
med større oppløsning i vedlegg 10

5. Vurdering

Uten støyskjerm viser r esultatene at Hov Omsorgssente r vil ligge i gul støysone, med fasadenivåer over
55 Lden . Det har blitt vurdert to forskjellige plasseringer av støyskjerm. Støyskjermalternativ 1 gir

uteareal i hvit støysone, men 2. og 3. etasje på nordvendt fasade vil fortsatt ha Lden > 55 dB . Ettersom
Hov Omsorgssenter befinner seg høyere enn Hvalmoveien vil plan i 2. etasje og høyere være
utfordrende å få utenfor gul støysone.

Støyskjermalternativ 2 har minimal effekt på Hov Omsorgssenter , ettersom det eksisterer en støy voll
langs deler av Hvalsmovegen (se Figur 13 ). Formålet med denne skjermen var å se om det var mulig å

skjerme allerede eksisterende boliger samtidig med det nye bygget på Hov Vest.

V ed å senke hastigheten langs Hvalsmoveien til 50 km/t langs hele strekningen vil fasade nivåene i på 2.
og 3. etasje av nord s i den t il Hov Omsorgssenter være på Lden 56 dB . D ersom både hastigheten senkes
og det bygges en støyskjerm vil alle fasadenivåene være under Lden 55 dB, og uteareal i hvi t sone.

Retningslinjene i T - 1442 angir gul støysone som en vurder ingssone, hvor ny bebyggelse bør tillates
dersom man gjennom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. B oligen har stille side, adgang til
egnet uteoppholdsareal og godkjente innendørs forhold . Soverom vende r mot stille side, hvor
støygrensene i Tabell 1 er tilfredsstilt.
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Støyvoll

Figur 13 Støyvoll langs Hvalsmoveien
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VE D LE G G

VE D LE GG 1 : STØYSON E KART – U TE N STØYSKJE RM , BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 2 : STØYSON E KART – U TE N STØYSKJE RM, BE R . HØYD E 1,5 M
VE D LE GG 3 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 1, BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 4 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 1, BE R. HØYD E 1,5 M
VE D LE GG 5 : STØ Y SON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 2, BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 6 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 2, BE R. HØYD E 1,5 M

RE VISJON 1 – RE DU SE RT FARTSGRE N SE LAN G S H V ALSM OVEIE N
VE D LE GG 7 : STØYSON E KART – U TE N STØYSKJE RM , BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 8 : STØYSON E KART – U TE N STØYSKJE RM , BE R. HØYD E 1 , 5 M
VE D LE GG 9 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 1 , BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 1 0 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 1 , BE R. HØYDE 1,5 M
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Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk



2 53 49
3 54 50

1 58 54
2 59 55
3 59 56

2 56 53
3 57 54

Skala 1 :1 500
0  5  10 20 30 40

m

Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støyskjerm

Vedlegg 5
Dato: 14.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 4,0 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støyskjerm

Vedlegg 6
Dato: 14.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer - Fartsgrense på Hvalsmoveien = 50 km/t
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Wall

Vedlegg 7
Dato: 23.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 4,0 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer - Fartsgrense på Hvalsmoveien = 50 km/t
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støyskjerm

Vedlegg 8
Dato: 23.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer - Fartsgrense på Hvalsmoveien = 50 km/t
Oppdragsnummer: 1350013362

Vedlegg 9
Dato: 23.11.2017

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 4,0 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer - Fartsgrense på Hvalsmoveien = 50 km/t
Oppdragsnummer: 1350013362

Vedlegg 1 0
Dato: 23.11.2017

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Base line

Wall

2 Facade point with conflict

3 Free field point

4 Free field point with conflict

Facade with conflict

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00
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Dato 2017/10/31

Rambøll
Erik Børresens allé 7
Pb 113 Bragernes
N - 3001 Drammen

T +47 32 25 45 00
Epost drammen@ramboll.no
www.ramboll.no

N O TA T
Oppdrag Hov omsorgsboliger
Kunde Ringerike kommune
Notat nr. 7
Dato 201 7 - 10 - 3 1

Til Plan
Fra Rune Tøndell
Kopi Eiendom

DETALJREGULERING 419 HOV OMSORGSBOLIGER
MERKNADER TIL HØRING AV PLANFORSLAG

1. Bakgrunn

Ringerike kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan 419
for omsorgs boliger på Hov i Hønefoss . Den 04.05.2017 varslet
kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .

I det følgende redegjøres det for merknadene som har kommet inn
under offentlig ettersyn .

O ppstart av planarbeidene ble varslet 17.02.2016. Innspillene til

oppstartvarslet er ko m mentert i et eget notat.



\ \ drm - s12 \ oppdrag \ Drm \ 1350013362 \ 7 - PROD \ D - Areal \ DOK \ Notat 7 - Merknader til høring.docx

2 / 8

2. Merknader

1. Statens vegvesen (01.06.2017)
2. Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)

3. Buskerud Fylkeskommune (21.06.2017)
4. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap ( 12.06.2017 )
5. Teknisk forvaltning VAR (20.06.2017)
6. Hov barnehage ( 12.06.2017 )
7. Hilde og Tore Bakken ved HELP Forsikring AS (20.06.2017)
8. Hovbo Borettslag (20.06.2017)

9. Geir Halvorsen (21. 06.2017)
10. Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)

3. Innhold i merknadene og tiltakshavers kommentarer

Statens vegvesen ( 01.06.2017 )
Anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene .
Anbefaler at fortau økes fra 2,5 til 3 meters bredde, pga. si kkerhet og flyten for gående og
syklende, samt brøyting vinterstid.
Tiltakshaver har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak.

Kommentar : Er svart ut med brev til SVV der kommunen gjør rede for hvorfor fortausbre d-
den på 2,5 met er langs Hov Allé opprettholdes. Det anses ikke som hensiktsmessig å kon k-
retisere antall boenheter i bestemmelsene.

Fylkesmannen i Buskerud ( 21.06.2017 )
1. E r enig med kommunen om viktigheten av å tilrettelegge for omsorgsboliger . Synes

p lasseringen virker fornuftig ut fra at det er etablert omsorgsboliger i området fra før av .
2. F orutsetter at regulerings bestemmelsene blir endret slik at støykravene i støyretningsli n-

jen T - 1442/2016 blir juridisk bindende. B er om at det innarbeides et krav i bestemme l-
sene om at alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden
= 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfred s-
stillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse

til de p lanlagte boligene.
3. A nbefale r at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å

sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter
mellom drift av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omso rgsboligene.

4. F orutsetter blant annet at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til utear e-
al. De nye u teområde ne for omsorgsboligene kan ikke regnes som kompensasjon for

dagens uteområde . A realene i nord kan fungere som friområde og akebakke.
5. A nbefale r at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8 - 12,

i tråd med lovens intensjoner.
6. Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til

estetikk og landskapsforhold , jamfør Den europ eiske landskapskonvensjonen ( 1. mars
2004. )
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Kommentar :
1. Det anføres at Fylkesmannen støtte r kommunens valg av plassering av nye omsorgsb o-

liger i et område m ed eksisterende omsorgsboliger.
2. Det er nå gjort støyanalyse. Støykilden ( Hvalsmoveien ) er et stykke unna og dersom

man skal komme under krav et om Lden 55 dB på fasade alle steder , blir det nødve n-
dig med kostbare tiltak langs vegen. I skisseprosjektet har a rkitekten hensyntatt støy
med tanke på utforming av bygningsmassen og plassering av soverom (sove rom og stue
vender bort fra støykilden på Hov vest). Mesteparten av uteområdet vil være på frems i-
den av bygget samt at det vil være en svalgang/ glassgang på den støyutsatte siden.
Under rekkefølgebestemmelsene for Utomhusplan, tilføyes «Ivaretakelse av st øykrav og

aktuelle støytiltak». Fellesb estemmelsene justeres med k rav om støyverdier i henhold til
grenseverdiene i støyretningslinjens tabell 3.

3. Det reguleres inn grøntområde som buffersone mot landbruksareal på BT1 , med regul e-
ringsformål «Naturområde». Vi har tatt med en bredde på 10 meter. Det har ikke bety d-
ning for utnyttelses grad, på grunn av tomtas størrelse.

4. Det blir viktig å gjøre andre tiltak for å kompensere for tapet av uteareal, som nevnt i

kommentaren til Hov barnehages uttalelse. Vi legger inn en rekkefølgebestemmelse om
at dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i
GF1. Hensikten er å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv. som ikke krever for
mye installasjoner, men som kan ha en mer n aturlig tilrettelegging, og som kan være til
glede for flere enn barnehagebarna.

5. Utfylt sjekkliste for naturmangfoldlovens §§8 - 12 er vedlagt.

6. Det er tatt med bestemmelse om byggeskikk. Forholdet til omgivelser er beskrevet i
planbeskrivelsen.

Buskerud fyl keskommune ( 21.06.2017 )
Er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fred e-
te kulturminner .

Kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.
Kommentar : Fylkeskommunens påpekninger er ivaretatt i planfor slaget .

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (12.06.2017)
Gir generelle innspill om renovasjon .
Kommentar : Konkrete løsninger for renovasjon er diskutert med HRA underveis i prosessen

og har ligget til grunn for planforslagets utforming .

Teknisk forvaltning VAR (20.06.2017)
1. Overvann fra området innenfor de offentlige omsorgsboligene ledes til bekk. Lokal for d-

røyning må vurderes ved stor avrenningen fra tette flater.
2. Hov Alle er i dårlig forfatning . Denne ser ut til å være egnet for en flomvei fra øvre del

av Hønengaten samt Hovsmarkveien , ved å tilrettelegge med kantstein og fall . Flo m-
veien bør ledes inn på nedkjøringsveien til pst. V ed større arbeider i Hov Alle bør v an n-
ledning fra 1952 vurderes ut skiftes.

3. Brannvann b ør dokumenteres.
4. Eksisterende pumpeledninger fra Hov pumpestasjon går tvers igjennom området som

foreslås regulert. Byggegrense til disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gje n-

nomføre som de ligger må ledningene legges om for å kunne sikre senere vedlikehold
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Kommentar :
1. Planen in neholder bestemmelse om løsning for overvannshåndtering.
2. Dette gjelder overvannshåndtering på et høyere nivå enn behovet for omsorgsboligene.

Det er nok et fornuftig tiltak, som det er lurt av kommunen å vurdere om man skal eta b-
lere i forbindelse med etablering av fortau – men det er ikke riktig å binde tillatelsen for
omsorgsboligene til det. Det er ikke de som utløser behovet. For omsorgsboligene løses
behovet gjennom fordrøyning på egen grunn og ved å lede vannet til bekken langs j o r-
det i nord. Med andre ord , det er ikke riktig med en rekkefølgebestemmelse knyttet til
omsorgsboligene.

3. Kommunens bestemmelser/ krav skal følges, slik at det vil bli etablert tilstrekkelig kap a-
sitet for brannvann. Det er stilt krav om dette i bestemmelse ne for å få byggetillatelse.
Det tas med reguleringsplanbestemmelse om at dette er et krav som må dokumenteres
gjennom byggesaken.

4. Både Hov barnehage og Magne Lohre påpeker at vannledninger går gjennom området
for prosjekt Hov Øst. Det har vært vurdert om man skulle legges inn en hensynssone for

teknisk infrastruktur med 4 meter på hver side av der vannledningen går/skal gå. Imi d-
lertid gir det uønskede føringer for plassering av bygningsmassen. Ved behov, legges
ledningene om, men endelig plassering vet man ikke før senere i prosjekteringen. Derfor
løses det heller med en regulerings bestemmelse, da det ikke er viktig med eksakt pla s-
sering av ledningene – kun at man skal være klar over at de ligger på denne tomta, og
at det må tas hensyn til dem. Reguleringsb estemmelse angir at situasjonsplanen til by g-

gesaken skal påvise plassering av eksisterende ledning og eventuell omlegging.

Hov barnehage (12.06.2017)
1. De andre lekearealene i området er i kke fullverdig erstatning av området som omdisp o-

neres . Det er anbefal t at barnehage r har 6 ganger størrelsen på lekeareal til uteareal,
hvilket utgjør 2100 m 2 uteareal. Det mangler 300 m 2. I forbindelse med at barnehagen

ble etablert i 1998 ble det i godkjenningspapirene spesielt påpekt at lekeområdet var lite
og at det for utsettes at man tar i bruk friarealet rundt barnehage. Skråningen bak ba r-
nehagen er så bratt at den ikke er fremkommelig. Det settes spørsmålstegn ved om
grønn plakats anbefaling om å unngå omdisponering av store landskapsverdier er ti l-
strekkelig tatt hens yn til i planarbeidet.

2. E r bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til barnehagen.

3. Setter spørsmålstegn ved om antall regulerte parkeringsplasser for bil og sykkel er ti l-
strekkelig med en økning i trafikk - grunnlag på 85 kjøretøy i døgnet i tillegg til reduksj o-
nen i barnehagens parkeringsplasser. Det er ikke gjennomførbart at foreldre skal park e-
re 250 meter unna barnehagen ved henting og levering.

4. Barnehagens tilførselsledning for vann går rett over området. Det var lekkas je på omr å-
det januar 2017.

Kommentar :
1. I regjeringens veileder (2006) er det anbefalt størrelse på uteareal på 24 m 2 per barn

over tre år og 33 m 2 for barn under tre år. Med 74 barn resulterer det i en anbefalt stø r-
relse for uteareal på ca. 2.100 m 2. De ler av det b ratt e friområde nord for barnehagen
kan tilrettelegges slik at det blir brukbart for opphold . I tillegg vil grønt arealet langs SPP

egne seg som akebakke . Det har vært vurdert om det kunne inngås en avtale med ba r-
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nehagen om at denne opparbeidet og vedlikeholdt kommunale lekeplasser i området
mot en økonomisk kompensasjon , eksempelvis gnr/bnr 86/251 i Harald Hårfagres vei og
87/1 i enden av veien Hovsenga. Synspunktet er at d isse er for langt unna til å kunne
benyttes som uteareal for barneha gen, på hensiktsmessig vis slik at det kan inngå i

arealregnskapet. Dette løses som angitt i svarpunkt 4 til Fylkesmannens uttalelse.
2. Bygget vil merkes sammenlignet med dagens si tuasjon hvor det ikke er noen bygning på

tomta. Det ligger på vestsiden av barnehagen, og kaster ikke skygge på barnehagens
arealer på dagtid.

3. Det foreslås å opparbeide en gangsti mellom det ekstra parkeringsarealet (o - SPP) og
barnehagen, nord for omsorgs boligene på Hov Øst . Plassen skal opparbeides samtidig

med omsorgsboligene. Sti tas med på reguleringskartet og krav om etablering tas med i
bestemmelsene. Kvalitetsnivå på stien må sees i sammenheng med utforming av omr å-
det for omsorgsboligene (belysning, asfaltering)

4. Se svar til teknisk forvaltning om tilførselsledning.

Hilde og Tore Bakken ved H ELP Forsikring AS (20.06.2017)

1. Planforslaget problematiserer ikke «øy» med boligbebyggelse i omsorgsboligområde og
økt trafikkbelastning og parkering. Ønsker at kommunen utreder muligheten for å spre
omsorgsboligene til flere områder. Området blir «mettet» med omsorgsboliger på b e-
kostning av omdisponering av dyrket mark og friarealer, og på bekostning av bomiljøet
til eksisterende boligbebyggelse. Eksisterende be byggelse mister alt tilgjengelig friareal .
Avvikende regulering stiller særlige krav til konsekvensutredning.

2. Omsorgsboliger genererer annen trafikkbelastning og parkering enn ordinære boliger.
3. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov allé
4. Er ikke tilfreds med at Harald Hårfagres veg utvides ved å ta av eiendom 87/574.
5. Ønsker buffer mellom egen eiendom og omsorgsboligene.
6. Ønsker byggehøyde redusert til 1 etasje. Omsorgsboligen bør legges på kote +82,5 m i-

nus 1 meter.

Kommentar :
1. Utfyllende svar om lokalisering fra Helse og omsorg er lagt ved saken. Det anføres at

Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i et område
med eksisterende omsorgsboliger.

2. T rafikkbelastning og parkering er utredet i planarbeidet.

3. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): Dette er ikke ny bebyggelse, men gjenspeiler
dagens situasjon, og legger i tillegg begrensninger på hvilke tiltak som kan tillates i n-
nenfor BKS.

4. Det har vært vurdert om utvidelse av veien ned mot pumpehuset kan justeres slik at
den ikke tar av gnr/bnr 87/574 . Det anses som en dårligere løsning. Arealet berører en
liten del av 87/574 i svingen mellom vegen til pumpehuset og Harald Hårfagres vei. E i-

endommen kan tilføres et omtrent like stort area l som ikke behøves som vegareal. Dette
gjelder små arealer, og det er omtrent identiske i størrelse. Se illustrasjon.
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5. Det er ikke plass til å legge inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde . Dette kan heller ikke

sees i sammenheng med å regulere inn vegetasjons skjerm/ grøntområde som Fylke s-
mannen har ønsket mot landbruksarealene i nord – Det er ulike arealer som ønskes som
buffer: Fylkesmannen ønsker buffer mot LN F , mens naboene ønsker buffer mellom eie n-
dommene. Vi tar med en reguleringsbestemmelse om at man i s ituasjonsplan skal d o-
kumentere skjerming mot nabo, for eksempel med vegetasjonsskjerm, og at naboene
bør konsulteres om løsning. Samtidig påpekes det at det nok vanskelig å oppnå full

skjerming, her er man tett på hverandre. Beboere ønsker som regel ikke f or høye he k-
ker.

6. Høyde er satt for å kunne bygge minimum 2 etasjer pluss kjeller, med tilstrekkelig et a-
sjehøyde. Denne er netto minimum 2,6 meter. Terrenget må kunne arronderes slik det
er naturlig uten kunstige forsenkninger, som eventuelt medfører behov f or murer eller
spesiell overvannsbehandling.

Hovbo Borettslag (20.06.2017)
Støtter Tore og Hilde Bakken s merknader .
P lanene for parkering er ikke tilstrekkelig. Sannsynligvis vil deres områder bli benyttet til
parkering .
Kommentar : Parkeringskravene er i tråd med kommunens normer .

Geir Halvorsen (21.06.2017)
Støtter vedlegg .
Kommentar : Det er kommentert under vedlegget .

Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)

Protesterer mot at en del av eiendommen deres reguleres til friområde (arealet GF2 i reg u-
leringsplanen) .
Kommentar : D et kan nok være vanskelig å få til en reell bruk av GF2 som friområde . Det er
greit å ta GF2 ut av planområdet , slik at det ikke lenger er en del av detaljreguleringen. Det
vil da opprettholde sin status som LNF - område i kommuneplanen. Arealet tas ut av planen.
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4. OPPSUM M ERIN G
Hovedessensen i det som har kommet inn omhandler følgende:

Fortausbredde
Krav om støyverdier

Buffersone m ot dyrka mark i nord . Buffersone mellom hus og omsorgsboliger
Kvittere ut Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12
H ensynet til estetikk og landskapsforhold. Ruvende nybygg mot barnehagen og nab o-
bygg.
Overvannshåndtering. Eventuell utskiftning av ledning i Hov allé.
Dokumentasjon av brannvann

Ledninger på tomta og sikringssone.
Tilstrekkelig lekeareal for barnehagen
Ut ilstrekkelig parkeringsdekning
Samle eller spre omsorgsboliger
Grunnerverv. Omdisponering til grøntareal

F ølgende justeringer er gjort i det endelige planforslaget:

Reguleringsk art :

Arealet GF2 utgår.
Buffersone med 10 m bredde mellom BT1 og LN F - områd e i nord.
Sti med 3 m regulert bredde fra SPP til barnehage .

Reguleringsb estemmelser :
Innenfor planområdet skal støy tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen T -
1442/2016. Boligene/omsorgsboligene skal ha uteareal på stille side som tilfredsstiller
grenseverdiene for støy i tabell 3. Soverom skal vende mot stille side, hvor st øygrensene
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i tabell 3 tilfredsstilles. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjenno m-
ført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.
Regulerings bestemmelse om at det ikke tillates byggverk innenfor en sone på 4 meter til
hver side for VA - ledning over tomta BOP.

Dokumentasjon på brannvannsdekning
Eventuelle erstatningsarealer for lek for barnehagen og området for øvrig.

Ekstra dokumentasjon :
Støyutredning

Redegjørelse for lokalisering av omsorgsboligene



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [noreply.saksbehandling@vegvesen.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 01.06.2017 08:46:35 

Emne: Dokument 16/28904-6 Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 detaljregulering 

Hov omsorgsboliger sendt fra Statens vegvesen 

Vedlegg: 16_28904-6Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 detaljregulering Hov 

omsorgsboliger.pdf 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt oversendes dokument 16/28904-6 Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 

detaljregulering Hov omsorgsboliger i sak Hov omsorgsboliger - Ringerike kommune - 

reguleringsplan fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i 

vårt kontaktskjema.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt sender vi dokument 16/28904-6 Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 

detaljregulering Hov omsorgsboliger i sak Hov omsorgsboliger - Ringerike kommune - 

reguleringsplan frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.  

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt.  

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på. 

 

Attn. Ringerike kommune 

Enclosed you will find the document 16/28904-6 Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 

detaljregulering Hov omsorgsboliger from the Norwegian Public Roads Administration.  

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.  

This is an automatically generated email – please do not reply. 

 



Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/28904 - 6 Ingrid Liseth 01 .06.201 7

Varsel om høring og offentlig ettersyn - 41 9 detaljregulering Hov

omsorgsboliger

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 2 8 boliger. Området

ligger nordø st for krysset mellom Hønengata/ E1 6 Ådalsvegen/ E1 6 Hvalsmovegen det

såkalte «Gummikrysset». Området har adkomst via den kommunale vegen Hov allé i kryss

med Hønengata.

Det er en differanse i beskrivelse av antall boenheter i utlagte materiale: planbeskrivelsen

beskriver 28 boenheter og trafikkanalysen 25 boenheter. Statens vegvesen anbefaler at

antall boenheter konkretiseres i reguleringsbes temmelsene. Vi forutsetter at det ikke bygges

mer enn 28 boenheter.

Det er planlagt et 2,5 meter bredt fortau langs Hov allé. Vi anbefaler at økes til 3 meter .

Dette pga sikkerhet og flyten for gående og syklende men også at det er enklere å brøyte om

vin teren. Vi forutsetter at dette blir bygd iht. rekkefølge be stemmelsene.

Området BT1 ligger i gul støysone dvs. det er utendørs støy på 55 - 60 dBA. Dette er over

anbefalt støynivå. Hvis kommunen allikevel vil bebygge i det området er det tiltakshaver som

har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak som gjør at uteområdet ikke overstiger

anbefalt utendørs støynivå som er 55 dBA.

Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen
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Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Fra: Brede Kihle [fmbubki@fylkesmannen.no] 

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

Kopi: Buskerud fylkeskommune [postmottak@bfk.no]; Statens vegvesen region sør 

[firmapost-sor@vegvesen.no] 

Sendt: 21.06.2017 15:43:47 

Emne: Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hov omsorgsboliger i 

Hønefoss 

Vedlegg: Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hov 

omsorgsboliger i Hønefoss.PDF 

Hei 
 
Et brev fra Fylkesmannen følger vedlagt. 
Vi sender brevet kun per e-post. 
 
 
Vennlig hilsen 

Fylkesmannen i Buskerud 
Brede Kihle, seniorrådgiver i plansaker 
tlf: 32 26 68 65 

http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/  



Vår dato: 21.06.2017 
Vår referanse: 2016/1164 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 15/9958-28 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hov 
omsorgsboliger i Hønefoss 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Hov omsorgsboliger i 
Hønefoss hvor det skal tilrettelegges for oppføring av omsorgsboliger. Deler av den 
vestre tomten, BT1, er utsatt for trafikkstøy fra Hvalsmoveien. For å sikre tilstrekkelig 
miljøkvalitet med hensyn til støy vil det være behov for gjennomføring av 
støyreduserende tiltak i form av støyskjerming langs veien eller lokale støyskjermer på 
tomten. Fylkesmannen forutsetter at kommunen innarbeider bestemmelser som sikrer 
at alle boenhetene med tilhørende uteområde får tilfredsstillende støyverdier i henhold 
til grenseverdiene som er bestemt i støyretningslinjen og at dette tydeliggjøres i 
bestemmelsene. For den samme tomten anbefaler vi at det også reguleres inn et 
grøntområde mot jordet i nord for å sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. 
Dette for å unngå mulige konflikter mellom drift av landbruksarealene og 
omsorgsboligene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 4. mai 2017 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Det aktuelle området ligger nord i byen avgrenset av dyrka mark i nord, Hvalsmoveien i vest, 
Hov Allé i sør og eksisterende omsorgssenter ved Hov Gård bofellesskap i øst. Planområdet 
omfatter et areal på ca 66 daa som i dag er bebygd med boliger, barnehage og næringsbygg. 
 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to 
tomter, Hov Vest og Hov Øst. For den vestre tomten er det ønske om å etablere 
omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På den østre 
tomten er ønske om omsorgsboliger i bofellesskap med inntil 21 enheter samt personaldel. 
 
Fylkesmannen har i brev av 8. mars 2016 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, klima og energi, naturmangfold, barn og 
unges interesser, grøntstruktur, landskap og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer. 
 

Fylkesmannens kommentarer  

Vi er enig med kommunen i vurderingene om viktigheten av å tilrettelegge for 
omsorgsboliger og at det er sterke samfunnsinteresser knyttet til å sikre et volum som dekker 
behovet i kommunen. Videre virker plasseringen fornuftig ut fra at det i dag er etablert 
omsorgsboliger i området fra før. 
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Deler av området er imidlertid utsatt for trafikkstøy fra Hvalsmoveien ifølge planbeskrivelsen. 
Det er ikke utarbeidet egen støykartlegging for området, men det er vist til støysonekart fra 
kartklienten til miljøstatus. Her går det frem at store deler av byggeområdet BT1 har 
støyverdier som ligger mellom Lden = 55-60 dB (gul støysone). En detaljert støykartlegging av 
området ville kunne gitt bedre svar på støyproblematikken i området. Ved varsel om oppstart 
anbefalte vi at det ble utarbeidet en støykartlegging og at eventuelle behov for tiltak ble 
innarbeidet i planen. 
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse. 
 
Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. En halv million er mye el-
ler sterkt plaget og ca 200 000 har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Norge har 
som mål at støyplagene skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for 
utendørsstøy ved boligen sin i forhold til 1999.  
 
Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
I forslag til bestemmelser er det krav om støyberegning og ivaretakelse av støykrav som en 
del av byggesaken. 
 
Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er gjennomført en egen støykartlegging av 
området slik at eventuelle nødvendige tiltak mot støy kunne vært innarbeidet i 
reguleringsplanen. Det er viktig at dette blir utredet på et så tidlig stadium som mulig for å 
kunne ta stilling til miljøkvaliteten ved boligområdet. 
 
Med bakgrunn i at det er krav om kartlegging og ivaretakelse av støykrav i planforslaget 
fremmer vi ikke innsigelse. Vi forutsetter imidlertid at bestemmelsene blir endret slik at 
støykravene i støyretningslinjen T-1442/2016 blir juridisk bindende. Vi ber om at det 
innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle boligene/omsorgsboligene skal ha 
støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 
Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og 
dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
Når det gjelder problemstillingen knyttet til dyrka mark går det frem av saken at ca. 10 daa 
med dyrkbar mark vil bli omdisponert til byggeområde for omsorgsboliger. De aktuelle 
arealene ligger mellom dagens barnehage og boligområdet i vest. Ut fra arealressurskart 
(AR5) er dette definert som fulldyrka jord. 
 
Ut fra flyfoto over området (i perioden 2004-2016) kan det se ut til at det ikke har vært 
produksjon på arealene og at området i mer eller mindre grad har ligget brakk. Området kan 
ha vært brukt til beiteareal eller til grasproduksjon. Det går frem av saken at deler av området 
blir brukt av barnehagen. Terrenget er nordvendt og skråner bratt ned mot jordet i nord og 
ligger inneklemt mellom boliger og barnehage.  
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Etter en samlet vurdering hvor samfunnsnytten av å tilrettelegge for omsorgsboliger bli tillagt 
stor vekt, har vi ingen spesielle merknader til den foreslått omdisponeringen. Vi vil imidlertid 
anbefale at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å sikre 
tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter mellom drift 
av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omsorgsboligene. 
 
Når det gjelder barn og unges interesser går det frem av saken at deler av utearealet til Hov 
barnehage vil bli tatt i bruk til de nye omsorgsboligene. Barnehagen har leid arealet fra 
kommunen. Vi forutsetter at representanten for barn og unge har fått mulighet til å delta i 
planarbeidet og at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til uteareal. Det er i 
saken vist til at arealene som tas fra barnehagen til en viss grad bøtes med at uteområdet ved 
omsorgsboligene skal være åpne og tilgjengelig for allmennheten. Dette mener vi ikke kan 
regnes som noen form for kompensasjon for uteområdet som går tapt ved barnehagen. 
Arealene i nord kan imidlertid fungere som friområde og akebakke.   
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette. Vi vil likevel anbefale at planforslaget 
blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i tråd med lovens intensjoner. 
 
Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk 
og landskapsforhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. 
mars 2004. 
 
   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Ringerike kommune
Att. lngrid Liseth

Postboks 123 Sentrum

3502 HøNEFOSS

vår dato: 2I.O6.2OL7

Deres dato: 04.05.2Ot7

Vâr referanse:

Deres referanse:
2Or7/13637-2
7s/9958-28

Vår saksbehandler:
lngrid Lamark, tlf. 32 80 87 10

Dokid:
17054475
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PlanlD 4Lg - Hov Omsorgsboliger - gnr 87 bnr 1 m.fl. - 
omsorsboser

detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune O4.O5.2O77 med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
for Hov omsorgsboliger, jf. pbl. 5 L2-10. Høringsfrist er 27.O6.20L7. Buskerud fylkeskommune
uttaler seg her om kulturminner.

KORTOM PLANEN

Planområdet ligger nord i Hønefoss, avgrenset av veiene Hpnengata, Hov allé og Harald Hårfagres
vei. Planområdet omfatter en del av eiendommen gnr 87 bnr 1, samt omkringliggende
boligeiendommer og veiareal. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av
omsorgsboliger og å justere eldre reguleringsformå1.

AUTOMATISK FREDETE KULTURM INNER

Ved varsel om oppstart (vårt brev 78.03.2016, ref .2OL6/922-41, gjorde vi oppmerksom på at det
er registrert en automatisk fredet gravhaug (1D52650-1) innenfor planområdet, på eiendommen
gnr 87 bnr 104. Vi ba om at denne ble underlagt hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven,
med tilhørende bestemmelse. Hensynssonen med tilhørende bestemmelse er lagt inn i plankartet
og i planbestemmelsenes 5 4.

Vi ba også om at det ble lagt inn en generell bestemmelse om varslingsplikten jf.
Kulturminneloven S 8, 2. ledd. Dette er lagt inn i planbestemmelsenes fellesbestemmelser, g 0.2

Vi er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fredete
kulturminner, og har ikke videre merknader til planforslaget hva gjelder dette.

NYERE TIDS KULTURMINNER

Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet, og har ikke videre merknader
hva gjelder dette.
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Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken

teamleder kulturminnevern

Kopitil:
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Fylkesmannen i Buskerud

lngrid Lamark

rådgiver bygningsvern
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Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 12.06.2017 18:27:04 

Emne: 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger 

Vedlegg: Snuplass og snuhammer.pdf; 1392017.docx 

Hei 
Her kommer våre kommentarer. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 61314726 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 



KRAV TIL
SNUHAMMER OG SNUPLASS

Mål og kurver på snuhammer og
snuplass i forskjellige retninger.

Rev: 2017



 

Ringerike kommune     J.nr: 139/2017 Ref: gmj 
        Jevnaker, 12. juni 2017 
 
 
 
 
 
 
REGULERINGSPLANER 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en 
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i reguleringsplaner. Skal 
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter 
forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter. 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Etter 
Forurensningslovens bestemmelser kan næring benytte hvilke aktør man måtte ønske, bare 
avfall sorteres og gjenvinnes slik det skal. Alt avfall som kan gjenvinnes –skal gjenvinnes. 
Avfall fra husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke 
håndteres av andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes, 
dette på grunn av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i 
første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder. 
Dette må hensyntaes i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.   
 
Næringsavfall kan som nevnt håndteres av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker. 
HRA kan også tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA. 
 
Tilgjengelighet 
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og innenfor 10 meter fra vei. Det er 
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen skal være 
min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må tåle en aksellast på 10 tonn, det samme 
må bruer tåle. Snuplass eller snuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler. Det er ikke 
forenlig med parkering av biler på snuplass. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige 
årsaker, rygging skal skje kun for å snu. Det er krav til snuplass eller gjennomkjøring som ofte 
mangler i trange boligfelt. Krav til snuplass følger vedlagt. 
Plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at 
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerhet til myke 
trafikanter. 
 
Nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger 
Næringsliv kan etablere nedgravde avfallsløsninger hvis dette er ønskelig. Det må søkes HRA 
før utbygging for å sikre planlegging, befaring, tilgjengelig og mengdeberegning slik at HRA har 
mulighet til å tømme beholdere. Utbygger må betale alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. 
Renovasjonsgebyr for husholdning med nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger blir 
det samme som standart renovasjonsgebyr. 
 
Det er en fordel å ha avfall under bakken i forhold til luktproblemer. Det er kaldere under enn 
over bakken om sommeren. Estetikken er også viktig i et boområde. Nedgravde 
avfallsløsninger er penere enn dunker. Det må regnes større plass til snuforhold hvis nedgravd 
løsning velges da det er kranbiler som tømmer beholdere.  



 
Søknadsskjema for nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger finnes på HRAs nettside: 
www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar 
befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase 
 
 
Det må planlegges og tilrettelegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave, kan gjøres 
på en sikker og forsvarlig måte for alle i samfunnet. 
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 
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Overvann fra området innenfor det røde feltet ledes til bekk. Lokale fordrøyning løsninger må 

vurderes der avrenningen fra tette flater er stor. Asfalterte flater samt taknedløp eksempelvis. 

Flomvei: Hov Alle er i veldig dårlig forfatning og bør gjøre noe med. Denne ser imidlertid ut til 

å være egnet for en flomvei fra øvre del av Hønengaten samt Hovsmarkveien. Om veien 

planlegges utbedret bør denne muligheten tilrettelegges for med kantstein og riktig fall. 

Flomveien bør ledes inn på nedkjøringsveien til pst. 

Brannvann  

Bør sjekkes og dokumenteres. 

Vannledning i deler av Hov Alle er fra 1952 og ved større arbeider i veien bør denne vurderes 

og skiftes ut. 

Eksisterende pumpeledninger fra Hov Pst 

Ledningene er i dag plassert tvers igjennom området som foreslås regulert. Byggegrense til 

disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gjennomføre som de ligger må ledningene legges 

om for å kunne sikre senere vedlikehold 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Lohre 

Enhetsleder VAR 

magne.lohre@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 
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Dokid:
1 7050253
(1 5/9958-33)
Høringsuttalelse

HØRI NGSUTTALELSE <Detaljregulering Hov omsorgsboliger>

Hov barnehage @nsker å benytte seg av retten sin til å uttale seg om detaljreguleringsplan for
Hov omsorgsboliger.

Det er fortsatt med stor bekymring vi ser på planene som foreligger. Planene har vært oppe til
behandling i samarbeidsutvalget 9. mai l7 ogi styret 11. mai 17. Begge instanser ser det som
viktig å påpeke de uheldige konsekvensene som planene gir barnehagen.

I dokumentet står det henvist til rikspolitiske retningslinjer for barn ogunge. <<Ved

omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes til fullverdig
erstatning>>. I punkt I .I2 er det beskrevet at dette ikke er blitt sett på som relevant fordi det er
flere varierte lekeområder i kort avstand fra planområdet.

De varierte lekeområder det er henvist til, er ikke fullverdig erstatning av området som planen
berØrer. Lekeplassene er i svært dårlige forfatning og tilfredsstiller overhode ikke kravene i
forskrift om miljprettet helsevern i barnehager og skoler mv. Det er svært mangelfull kontroll,
vedlikehold og sikring av lekeapparatene på alle plassene. Eksisterende lekeområdet som er
foreslått fjernet består av apparater som ble investert og opparbeidet i 2005. De har etter
denne tiden vært jevnlig vedlikeholdt og kontrollert av <Aktiv Areal>> i tråd med forskriftens
bestemmelser.

Det er foreslått ä g¡øre de nye uteområdene åpne og tilgjengelige for allmennheten. I punkt
6.8 står det at graden av åpenhet må vurderes mot beboerne sine behov slik at beboernes
trygghet blir ivaretal/. Hvordan skal dette skal kunne la seg g,øre? Hva hvis beboerne
opplever utrygghet ved at barna leker på området?

Det nye bygget på område o-BOP er tegnet svært nær barnehagens lekeområdet. Det er
påpekt at det skal være lavblokker eller kjedet bebyggelse med plassering minst 8 meter fra
skrentkant. Vi er bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til
barnehagen.

I forbindelse med at barnehagen ble etablert i 1998 ble det i godkjenningspapirene spesielt
påpekt at lekeområdet var lite og at det forutsettes at man tar i bruk friarealet rundt
barnehage. Siden 1998 har området blitt nedbygd med Hov omsorgssenter med tilhørende
boliger. Planområdet er derfor et av de siste områdene som kommer inn under betegnelsen

adresse:

telefon:
mail:

Hov barnehage SA, Hov alle'30, 3515 HØNEFOSS
32 13 09 00

rrost@hov-balnehage.no hjemmeside www.hov-barnehage.no

I



bernehage

friareal, bortsett fra skråningen bak barnehagen. Denne er så bratt at det ikke er
fremkommelig hverken for små eller store.

Barnehagens leke- og oppholdsareal er på 350kvm. Det er anbefalt at barnehager har 6 ganger
stØrrelsen på godkjent leke- og oppholdsareal som uteområdet, dvs 2100kvm uteareal for å
komme inn under anbefalt norm med. Det er tatthgyde for at barnehagen skal kunne beholde
600kvm av de 1200 kvm som har vært leid. Det samlede lekearealet er da på 1800kvm. Det
vil si fortsatt 300kvm for lite.

PARKERI NGSPLASSER
I forbindelse med at barnehagen opparbeidet det leide området ble det også utvidet antall
parkeringsplasser. Vi ser at planen legger opp til å fjerne både disse plassene og å redusere
opprinnelig antall plasser til 9 for bil og 12 for sykkel i h t parkeringsnormen til Ringerike
kommune. Det skal opparbeides ekstra parkeringsareal på området O_SPP, men vi setter
spØrsmålstegn ved om dette kan være tilstrekkelig med en @kning i trafikk-grunnlag på 85
kjØretØy i dggnet i tillegg til reduksjonen barnehagen får. Det er i tillegg ikke gjennomførbart
at foreldrene skal kunne bruke parkeringsområdet 250 meter unna barnehagen ved henting og
levering.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Det fremkommer i punkt 5.13 at avl6ps- og vannledning fplger veiene i området. Hov
barnehage mistet i januar 12 vanntllgang og det ble oppdaget lekkasje midt ute på det
planlagte området. Det var bare barnehagen som mistet vannet sitt av de som vi konfererte
med (krisesenteret og noen av naboene). Lekkasjen ble utbedret på bruddstedet, men
tilførselsledningen for vann går fortsatt rett over området. Dette er det viktig at blir tatt hensyn
til i planarbeidet.

Det er også påpekt i punkt 4.4. ad. <<Grønn plakat> at planområdet kommer inn under kategori
2 - <Store landskapsverdier> og at det så langt det er mulig ikke bør omdisponeres. Det stilles
spørsmålstegn ved om dette er tilstrekkelig tatt hensyn til i planarbeidet.

Det er av vesentlig betydning for barnehagens brukere at utearealet er i umiddelbar nærhet av
barnehagen. Vi har full forståelse for at området på utsiden av det leide området ikke kan
være til vår disposisjon. Styret håper hØringsuttalelsen blir tatt hensyn til.

Med hilsen

0 /i l 'l zl
Anette Tronrud
Leder styret Hov barnehage SA

adresse

telefon:
mail:

Hov barnehage SA, Hov alle' 30, 3515 HØNEFOSS
32 t3 09 00
post@hov-balnehage.no hjemmeside www.hov-barnehage.no



H E L P
Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
170æ121

Oslo,20. juni2017
Vår ref: 106476/KTIF

M E RI(N ADER TI L DETALJREGU LERI N GSPLAN H OV
OM SORGSBOLI GER

Undertegnede representer Hilde og Tore Bakken, hjemmelshavere til eiendommene gff
87lbnr 489 og gnr 87lbnr 574, Ringerike kommune med adresse Harald Hårfagres vei 19. Jeg

er bedt om å bistå mine klienter i forbindelse med det pågående arbeidet med ny
detaljreguleringsplan for Hov omsorgsboliger.

I skrivende stund er det sendt varsel om høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende inn
merknader er satt fil21.06.2017. Merknadene er således rettidige. Det gjenstår imidlertid
flere viktige elementer i saksbehandlingen, herunder kartlegging av konsekvenser ved planen
i forhold til bestående boliger og infrastrukturen i området.

Merknader til planprogrammet - generelt
Jeg vil i det følgende komme med merknader til det utarbeidede planforslaget.

Mine klienters eiendomer er 871489 og 871574, Ringerike kommune. Eiendommene omfattes
av reguleringsforslaget som legger opp til ulike reguleringsformål. Planområdet er fraført
regulert i flere ulike reguleringsplaner og området omfatter både private og offentlige
eiendommer. Nytt planforslag er i strid med overordnet plan da det foreslår å omregulere
deler av friområder /LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.

Jeg ønsker å påpeke at det er lite fokus i planforslaget på at den faktiske bruken av dette
området er sammensatt og awiker fra det som reguleringsforslaget legger opp til. Området
som reguleringsplanen omfatter består i dag av boliger med LNF-areal i randsonen.
Utfordringen er at planforslaget legger opp til en ensartet utvikling kun med tilrettelegging for
bolig- og tjenesteytingsformåI. Eksiterende bebyggelse mister i praksis alt tilgjengelig
friareal. Utfordringen er videre at det ikke er foreslått ordinær boligutvikling, men
omsorgsboliger, som genererer andre krav til infrastrukturen enn ordinærere boliger gjør.
Jeg tenker her særlig på trafikkbelastningen og et økt behov for å avsette arealer til parkering
mv. Dette innebærer at forslaget ikke er forenelig med det miljøet som er i området i dag og at
forslaget i for stor grad "tar" av gjenværende LNF-områder.

Planforslaget går i meget liten grad inn på problematikken med det å ha "øyet" med ordinær
boligbebyggelse midt i områder for omsorgsboliger. Det er ikke problematisert i forhold til
krav om støyutredning. Øvrige bo-vilkar er heller ikke vurdert. Planprogrammet ser i for liten
grad på ulempene for mine klienters eiendommer (foreslått som BFS4). Eiendommene er i
planforslaget omkranset av omsorgsinstitusjoner (BTl, BT2) samt økt trafikkbelastning mot
øst og mot sør. I tillegg kommer det parkeringsplass mot øst.

t

HELP Forsikrlng AS
Org.nr 981 877 BBB
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HELP

I sør legger planforslaget opp til en fortetting ved at det tillates bygget konsentrert
småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov allé.

Mine klienter er ikke tilfredse med at planforslaget legger opp til at adkomstvegen Harald
Hårfagres veg utvides ved at den tar av eiendom 871574. Kommunen burde i stedet trekke
belastingen vekk fra mine klienter bolig ved at utvidelsen av vegen i sin helhet legges mot
vest, mot BT2 og SPP. Utvidelsen av vegen børe altså ikke skje på mine klinters eiendom
871s74.

Jeg kan ikke se at planarbeidet i tilstrekkelig grad vurderer planene opp mot eksisterende
omsorgsboliger som allerede er etablert i området. Hensikten med planen er å tilrettelegge for
bygging av omsorgsboliger på to tomter. På tomten Hov Vest (vestre del av
utbyggingsområdet) er det foreslått omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide
enheter som borettslag. På tomten Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det foreslått
omsorgsbotiger i bofellesskap med inntil 21 enheter samt personaldel. Ä ha tilstrekkelig med
omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig for å dekke.
Kommunen glemmer imidlertid å se på helheten i området. I Harald Hårfagres vei er det
allerede etablert to bygg på to etasjer som brukes til bofelleskap med egen personaldel. Mot
øst, langs Hov allé, er det fra îør krisesenter samt Hov Servicesenter. Hov Servicesenter bestar
av Hov gård bofellesskap med 30 omsorgsleiligheter som er døgnbemannet. I området rundt
bofellesskapet er det etablert 41 omsorgsboliger.

Den foreslåtte reguleringsplanen vil innebære at området blir "mettet" med omsorgsboliger på
bekostning av omdisponering av dyrket mark og friarealer. Dette går også på bekostning av
bomiljøet til eksisterende boligbebyggelse. Det ville vært mer nærliggende om de planlagte
omsorgsboligene ble lagt til andre områder.

Nar kommunedelplanen har avsatt området til boligformål med LNF i randsonen så innebærer
det at awikende regulering, som det legges opptil med dette forslaget, stiller særlige krav til
konsekvensutredningen av planforslaget. Jeg mener at dette i for liten grad har blitt belyst i
planarbeidet frem til nå.

Konkrete merknader
Det er behov for å utrede konsekvensen planforslaget har for min klients eiendom samt
område for øvrig. Jeg tenker da særlig på utfordringen med å samle institusjonsbygg og
boliger med tjeneste yting på ett område. Planen vil innebære trafikale problemer og dessuten
medføre at friarealer vil bli redusert i omfang og i liten grad være tilgjengelige for den
eksisterende boligbebyggelsen.

For eiendom.men til min klient vil forslaget være særlig negativt. Eiendommen vil bli liggende
som en øy omkranset av institusjoner og trafikk. Eiendommen blir i realiteten frarøvet alle
eksiterende friområder.
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Min klient ønsker primært at kommunen utreder muligheten for å spre omsorgsboligene til
flere områder. De er allerede etablert mange omsorgsboliger i området. I Hønen allé, som ikke
er langt rlma, er det et ubebygd areal som ville passet bedre. Arealet er fra før omkranset av

høy bebyggelse. De planlagte omsorgsboligene ville fått en bedre plassering der.

Det er uansett nødvendig ä g¡øre konkrete tiltak for å sikre at min klients eiendom ikke ender

opp omkranset av omsorgsboliger og trafikk uten mulighet for tilgang til friarealer. En ønsker
derfor at kommunen endrer plankartet slik at mine klienters eiendom får friareal som buffer
mellom seg om omsorgsboligene.

Mine klienter mener at foreslått bebyggelse for planforslaget for tomt vest (BTl) blir
voldsomt stort. Dersom planen vedtas ber en kommunen begrense bebyggelsen på BTI til 1.

etasjes byggehøyde. Dette vil passe bedre inn med omkringliggende bebyggelse og redusere
den negative effekten planen har for eiendommene 871 489 og 871574.

På mulighetsstudie er det oppgitt en nivåforskjell på mine klienters eiendommer og planlagt
omsorgsbolig mot vest. Eiendom 871489 har beliggenhet angitt som *84. Planlagt
omsorgsbolig (mot vest) er oppgitt til å være +82,5 t l. Dersom planforslaget gar igjennom
som foreslått bør differansen i alle fall bli lavere og ikke mer enn 1,5. Omsorgsboligen bør
derfor legges på +82,5 -l hvis reguleringsplanen gjennomføres uendret. På denne måten vil
kommunen sikre at belastingen for eiendom 871489 i det minste reduseres noe selv om planen
for øvrigvedtas.

Jeg ber om å bli holdt løpende orientert i saken.

Med vennlig hilsen

nr/\,(__
Kathrine Hagen Finrud
Advokat MNA

khf@help.no
direkte tlf:22 98 52 75

Kopi: Klient

ñ.y^- Kl"*'(
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Fra: Gjermund Bruvik [gje-br@online.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 20.06.2017 21:46:37 

Emne: VS: Merknader detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Frist 21.06.2017 

Vedlegg: merknader_detaljreguleringsplan HOV omsorgsboliger.pdf; ATT00007.htm 

 
Detaljregulering Hov Omsorgsboliger. 
Styret i Hovbo Borettslag har mottatt kopi av  Tore og Hilde Bakken sine merknader til planforslaget. Vi støtter deres synspunkter og sender vår kommentar 
videre sammen med deres uttalelse. 
Hovbo vil føye til planene for parkering ikke er tilstrekkelig for det antall biler som til enhver tid vil være tilstede. Sannsynligvis vil da våre områder bli 
benyttet til dette formål. 
 
For styret i Hovbo Borettslag 20.06.17 
Gjermund Bruvik  
(leder)  
 

Fra: toreba19@gmail.com [mailto:toreba19@gmail.com]  
Sendt: 20. juni 2017 16:26 
Til: geirhalvorsen@hotmail.com 
Emne: Merknader detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Frist 21.06.2017 

 

Hei 

 Som dere vet er Plan-ID 419 "Detaljregulering Hov Omsorgsboliger" sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for og 
sende inn merknader til planforslaget er onsdag 21. Juni 2017. 
 

Vi har sendt inn våre merknader til planforslaget, hvis dere ønsker å stille dere bak vår uttalelse i saken. Send da inn vårt vedlegg 
og bekreft at dere er enig i våre merknader. 
 

Har du/dere andre kommentarer ut over våre merknader, send da deres merknader i samme Mail eller som eget vedlegg. 
 

Merknader sendes til postmottak@ringerike.kommune.no 



 

Mvh Tore og Hilde Bakken 

         Harald Hårfagres vei 19 

         3515 Hønefoss 

         Mobil 909 21 938 

 

Vedlegg merknader..... 















Fra: geir halvorsen [geirhalvorsen@hotmail.com] 

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

Kopi:  

Sendt: 21.06.2017 11:48:08 

Emne: VS: Merknader detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Frist 21.06.2017 

Vedlegg: merknader_detaljreguleringsplan HOV omsorgsboliger.pdf 

Hei  
Jeg støtter dette vedlegget. 

Mvh 
Geir Halvorsen 
Harald Hårfagresvei 18 
3515 Hønefoss 



Ringerike Kommune, Areal og by plankontor
v/ Ingrid Liseth
postmottak@ringerike.kommune.no

419 Detaljregulering Hov Oms o r gsboliger – Uttalelse til planforslag

Tilsvar til brev Saknr 15/9958 - 28 , Løpenr 15765 /17 på vegne av Jorunn Gilhuus som eier G br 87 ’ 104
med innsigelse på regulering av denne tomtens NØ del til friområde ( GF2) . Innsigelsen begrunnes i at
reguleringen vil begrense framtidig bruk av tomten og at GF2 som friområde vurderes som lite egnet
og ikke er i samsvare r me d dagens bruk av GF2 eller G br 87 ’ 104 .

Gbr 87 ’ 104 ble kjøpt og bebygd tidlig på 1950 - tallet og er en romslig villatomt med stor kjøkkenhage
frukthage og et skoghol t . Delen som er foreslått regulert til GF 2 , omfatter deler av frukthage,
tidligere kjøkkenhage og deler av skogholtet. Den er omkranset av landbruksareal og bolig tomter og
er /har vært inngjerdet for å holde beitedyr unna.

GF2 er således et område hvor allmennheten ti dligere ikke har hatt fri tilgang. Det foreligger ingen
naturlig adkomst til GF2 da eventuelle b rukere må ta seg over boligtomter eller dyrket mark for å
komme til området.

SØ avgrensing av GF2 framstår ikke som et naturlig skille i ter reng eller ve getasjon. Grensen vil derfor
være vanskelig å forholde seg til både for eier av tomta og for bruker n e av friområdet. Dersom man
tilrettelegger for adkomst og får publikum til å bruke friområdet, vil dette kunne før e til trafikk tett
innpå boligen og på den måte være til sjenanse for b åde brukere og beboere.

Den foreslåtte r eguleringen av GF2 vil legge begrensninger på bruken av arealet i framtida. Dette er
økonomisk sett en ulempe fordi muligh eter og handlingsrom for G br 87 ’ 104 begrenses. Friområder
skal være et gode for fellesskapet og d et framstår unde r lig at man velger å legge begrensninger på
privat eiendom, all den tid det er ko mmunal grunn i direkte nærhet som er egnet .

På vegne av Jorunn Gilhuus

Jon Te r je G ilhuus



Fra: Gilhuus Jon Terje [Jon.Terje.Gilhuus@banenor.no] 

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

Kopi: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 20.06.2017 14:27:16 

Emne: 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger – Uttalelse til planforslag 

Vedlegg: Ringerike Kommune reguleringsplan.pdf 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger. Uttalelse til planforslag er vedlagt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon Terje Gilhuus 
Mobil: 908 61 347 
E-post: jon.terje.gilhuus@banenor.no 
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N O TA T
Oppdrag Hov omsorgsboliger
Kunde Ringerike kommune
Notat nr. 8
Dato 201 7 - 1 2 - 0 5

Til R in gerike kommune Planavdelingen v/Ingrid Liseth
Fra Rune Tøndell
Kopi Ringerike kommune Eiendom savdelingen v/Trond Skogdal

DETALJREGULERING 419 HOV OMSORGSBOLIGER
OPPFØLGING AV MERKNAD OM STØY

1. Bakgrunn

Ringerike kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan 419
for omsorgs boliger på Hov i Hønefoss . Den 04.05.2017 varslet
kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .

Fylkesmannen har gitt uttalelse, datert 21.06.2017 med referanse
2016/1164. I brevet står blant annet følgende:
«Med bakgrunn i at det er krav om kartlegging og ivaretakelse av
støykrav i planforslaget fremmer v i ikke innsigelse. Vi forutsetter

imidlertid at bestemmelsene blir endret slik at støykravene i stø y-
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retningslinjen T - 1442/2016 blir juridisk bindende. Vi ber om at det inna r beides et krav i
bestemmelsene om at alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverd ier som ikke overst i-
ger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Ti l tak for å oppnå
tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstill a-

telse til de planlagte boligene.» .

Uttalelsen presiseres i epost datert 29.09.2017 fra Fylkesmannen v/Brede Kihle til Rambøll
v/Rune Tøndell.
« For at grenseverdiene i støyretningslinjen skal bli juridisk bindende må det gå frem av b e-
stemmelsene at det er Lden = 55 dB som gjelder. Før hadde vi innsigel ser til dette, siden

dette er mere å anse som tekniske endringer av bestemmelsene, har vi valgt å prøve med
planfaglige forutsetninger for å gi kommunen mulighet til å rette opp uten formaliteter i
etterkant hvor kommunen må be om at innsigelsen trekkes et ter endringer i planen.

Skjønner at det kan bli noen misforståelser rundt dette. Men det er altså ikke bare en anb e-
faling, men også et krav. »

2. Vurderinger av støysituasjonen

Vi har nå utført en støyanalyse for å avklare støyproblematikken. Støyanalyse er vedlagt.
I det følgende fokuserer vi på de planlagte omsorgsboligene på den vestre tomten (GT1 i

reguleringsplanen) , fordi plassering og utforming av bebyggelsen på den østre tomten
(o_BOP i reguleringsplanen) ikke er avklart ennå.

Resultatene viser at uten støyskjerm har den planlagte omsorgsboligen på Hov Vest fasade
mot Hvalsmovegen som ligge t i gul støysone, med fasadenivåer over 55 Lden. Ettersom
bygningen befinner seg høyere enn Hvalsmoveien, vil plan i 2. etasje og høyere være u t-

fordrende å få ut enfor gul støysone. Dersom man etablerer en støyskjerm med 2,5 meters
høyde over en strekning på 100 meter langs Hvalsmoveien oppnår man at uteareal og 1.
etasje kommer i hvit støysone, men 2. og 3. etasje på nordvendt fasade vil fortsatt ha Lden
> 55 dB.
For å få lave støyverdier ved hele boligen, må enten skjermen være en del høyere eller man
må ha en kombinasjon av støyskjerm og nedsatt fartsgrense på Hvalsmovegen.

«Brukbart» uteareal er i hvit sone allerede ved dagens situasjon. Det er i all hovedsak ut e-
området som ikke vil være i praktisk bruk som blir skjermet av en eventuell støyskjerm og
eventuell lavere fartsgrense.

Retningslinjene i T - 1442 angir gul støysone som en vurderingssone, hvor ny bebyggelse bør

tillates dersom man gjennom avbøtende tilt ak gir tilfredsstillende støyforhold.

Boligen har stille side, adgang til egnet uteoppholdsareal og godkjente innendørs forhold.
Soverom vender mot stille side, hvor støygrensene i Tabell 1 er tilfredsstilt. Følgende avb ø-
tende tiltak for HOV vest er hens yntatt i skisseprosjektet:

Plassering av boligen på tomten som sørger for at brukbare uteområder i all hovedsak er

skjermet fra støy.
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Utforming av planløsning som medfører at kun trafikkarealer (samt noe areal i kjeller)
havner på mest støyutsatte fasade .

I avsnitt 3.1 av T - 1442 står følgende:

Det er gjort en vurdering av støysituasjonen dersom hastigheten på E16 Hvalsmoveien er
50 km/t over en lengre strekning. Støysonekartet viser at hele bygget på HOV øst vil være

godt innenfor gjeldende grenseverd ier med nedsatt hastighet. Dersom dette ble gjennomført
ville det ikke være behov for støytiltak knyttet til omsorgsboligene på Hov Øst. Saken er
diskutert mellom Ringerike kommune v/Joakim Gjersøe og Trond Skogdal og Statens vegv e-
sen v/Anne - Mette Bjertnæs pr. telefon og epost 04. og 05.12.2017.

Statens vegvesen sier i epost datert 05.12.2017 følgende:

« Vi har mottatt en forespørsel om å sette ned hastigheten på E16 nord for «Gummikrysset».
Vi har behandlet dette og kan ikke sette ned hastigheten. Kriterie for nedsettelse av hasti g-
het er mange avkjørsler og utrygg skoleveg. Her er det separat gang/sykkelveg og ikke
mange avkjørsler. Vegens beliggenhet, topografien tilsier at vegen er ute av tettbebygge l-
sen og unaturlig å redusere hastigheten.
Det er riktig at hastighet og støy henger sammen, men vi kan ikke sette ned hastigheten for

støy. Tiltak som ønskes lagt inn til veger må redusere støyen på eget område. »

Fartsnedsettelse er dermed ikke en aktuell løsning.

3. Forslag

På bakgrunn av vurderinge ne, håper vi det kan være tilstrekkelig med følgende bestemme l-
se for prosjektet:

§ 0.1 Stø y
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningsli n-

jen T - 1442/2016. For arealer med tjenesteyting, herunder BT1, BT2, o_BOP, er det tilstre k-
kelig med soverom på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot Hvalsmoveien
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dersom grenseverdiene for støy i tabell 3 overskrides. Kravene til felles uteareal kan også
oppfylles på stille side .

Det er et stort ønske om å komme i havn med reguleringssaken og kunne starte realis e-

ringen av omsorgsboligene på Hov.

VEDLEGG
C - not - 001 - 01 Støyvurdering Hov Omsorgsområde



SAK : Dialogmøte, P lan 419 Hov O msorgsboliger

STED: Follum , Ringerike kommune

TID: 17.11.2017 kl. 11 – 12.30

TIL STEDE: Kari Haugerud Dahl, Adeline Arnesen (HB)
Trond Skogdal, Line Østvold, Ingr id Liseth (RK)

RK = Ringerike k ommune
HB = Hov barnehage

Nr. Dagsorden

D iskutere konsekvenser av planforslaget for Hov barne hage, samt se på
ulike løsningsforslag

Kommentar

1 Temaer
Status planprosess
Utforming av n ye bygninger på Hov øst ( felt o_BOP) og deres
forhold til omgivelsene
Barnehagens akebakke
Parkeringsforhold
Befaring

2 Status planprosess
Planforslaget har vært på offentlig høring, og det jobbes nå med
gjennomgang av høringsuttalelsene
Det ses på mulige løsnings forslag for å imøtekomme uttalelsene
Planforslaget justeres
Et revidert planforslag vil deretter komme til politisk behandling
for vedtak

3 Utforming av nye bygninger på Hov øst
Det har vært gjennomført brukerprosess i forhold til utforming
av de nye b ygningene
På bakgrunn av brukerprosessen vil det utarbeides et nytt
skisseprosjekt
Nytt skisseprosjekt vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2018
Viktige føringer i nytt skisseprosjekt, basert på barnehagens
kommentarer:
- Omgivelsene i området må også tegne s inn i skissene, så det
synliggjøres hvordan de nye bygningene passer inn i/forholder
seg til det fysiske miljøet de blir en del av
- Se nærmere på brukere av omsorgsboligenes behov
(eksempelvis demente) og barnas behov gjennom utfoldelse i
barnehagen (e ksempelvis støyende lek)
- Se nøye på parkeringssituasjonen i området, inkludert
barnehagens parkeringsbehov
- Viktig at prosjektleder for detaljstyring og gjennomføring av
byggeprosjektet opprettholder tett dialog med barnehagen
gjennom hele prosessen
- E t høyt antall boenheter i planlagte boliger må ikke gå på



bekostning av kvaliteten i prosjektet, hverken med tanke på
brukerne av boligene, barnehagebarna eller nærmiljøet som
helhet

4 Barnehagens akebakke
Eksisterende akebakke ligger delvis inne på o mr ådet for
omsorgsboliger på Hov øst (felt o_BOP)
Det kan bli nødvendig å flytte traséen for akebakken
Flytting av akebakken kan medføre at det blir behov for noe
tilrettelegging som f. eks fjerning av vegetasjon
Akebakken må ha en viss bredde. Dette må sik res i planarbeidet.

5 Parkeringssituasjon
Barnehagen disponerer i dag rundt 16 parkeringsplasser i
umiddelbar nærhet av inngangsparti
Planforslaget legger opp til redusert mulighet for parkering nær
inngangen til barnehagen
Planforslaget har satt av eks tra p - areal (felt o_SPP) lengre unna
barnehagen . Det kan være behov for å utvide dette arealet noe.
Det foreslås å etablere en gan gsti mellom o_SPP og barnehagen
Utbyggingsprosjektet vil etablere stien
Hvem som skal ha ansvaret for eventuell drift av stien blir ikke
avgjort i planarbeidet. Her må det eventuelt utformes en
privatrettslig avtale.

6 Befaring
Det planlegges felles befaring i løpet av nov./des.
På befaringen skal det blant annet ses nærmere på
- parkeringskapasitet
- lokalisering av sti mellom ek stra p - areal og barnehagen
- trasé for akebakken

Neste møte: Etter avtale

Referent: Ingrid Liseth , 23.11.2017

T elefon: 40 90 96 95
E - post: ingrid. liseth @ringerike.kommune.no



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Statens Vegvesen, Region Sør  

Postboks 723  Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9958-42 21966/17 PLN 419 Anne-Mette Bjærtnes 23.06.2017 

 
Svar på høringsuttalelse - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger 

 

Viser til deres høringsuttalelse av 01.06.2017 vedrørende plan 419 – Detaljregulering Hov 

Omsorgsboliger. 

 

I uttalelsen anbefaler dere at bredden på planlagt fortau i Hov Allé økes fra 2,5 til 3 meter. 

Ringerike kommune ønsker herved å orientere Statens vegvesen om at kommunen ikke vil 

bygge fortauet bredere enn 2,5 meter på bakgrunn av følgende forhold: 

 

1.  Eksisterende fortau langs deler av Hov Allé har en bredde på 2,5 meter. 

2.  De fleste av kommunens maskiner er tilpasset ut i fra en fortausbredde på 2,5 meter. 

3.  Trafikkanalysen som er utarbeidet av Rambøll i forbindelse med planarbeidet anbefaler ikke 

3 meters fortausbredde. Her anbefales å etablere fortauet med en standard bredde på 2,5 meter. 

4. Kommunen ønsker ikke å måtte erverve grunn fra naboeiendommer, hvilket vil være påkrevd 

dersom fortausbredden økes til 3 meter.  

5. Så langt vi kjenner til er det ingen fortau i tilsvarende boligstrøk i Ringerike kommune som 

har fortau bredere enn 2,5 meter. 

6. Endringer av kommunens praksis i forhold til fortausbredder på kommunale veier i boligstrøk 

bør tas på overordnet plannivå, ikke i en spesifikk detaljregulering. 

 

Ut fra de nevnte forhold opprettholder Ringerike kommune planlagt fortausbredde på 2,5 meter 

for fortauet som skal etableres i Hov Allé i forbindelse med byggingen av omsorgsboligene. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

Leder, Areal- og byplankontoret   

  Ingrid Liseth 

  Rådgiver 

  ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Trond Skogdal, Ringerike kommune 

Rune Tøndell, Rambøll  

 



Fra: Sveinung Homme [mailto: Sveinung.Homme@ringerike.kommune.no]
Sendt: 11. september 2017 13:55
Til: Trond Skogdal; Rune Tøndell
Emne: SV: Hov reguleringsprosess - Redegjørelse vedr. valg av tomt.

Ringerike kommune baserer all planlegging av botilbud for omsorg/bistandstrengende med
omfattende tilsynsbehov ut i fra at den enkelte selv i størst mulig grad skal kunne velge hvor i
kommunen man vil bo og hvem man eventuelt ønsker å bo sammen med dersom man velger
bo/boligfellesskap.
Ringerike kommune erfar er at de yngre brukerne som nå skal etablere seg i egen bolig
(førstegangsetablerere) uten unntak ønsker å bo i byen, et ønske som deles av pårørende og
eventuelle verger. Kommunen har derfor fokusert på slike løsninger i første omgang. Men velger
man å bo i byen, er det også visse forhold som man må ta i betraktning.

Bl.a. så er antall byggbare områder er begrenset. Dette fører til visse krav om utnyttelse av tomtene,
fortetting og flere etasjer. Om man ikke ønsker dette, må man søke ut i fra byen. Det bl ir derfor noe
paradoksalt når man på den ene siden ønsker å bo i by, men også ønsker å etablere småhus i
«tunløsninger» (ønske fra brukerorganisasjoner) som klart skiller seg ut i fra det institusjonelle. Det
er vanskelig å bygge boligblokker i dag som ikk e en eller annen vil kalle for institusjon og at
kommunen dermed institusjonaliserer boligene til våre brukergrupper. Ønsker man litt liv og røre
rundt seg, må man også akseptere noe støy til visse tider av døgnet.

HOV er for tiden et av de mest attrakti ve områdene for slik bebyggelse. Etterspørselen for å
disponere området har vært stort, og mange har arbeidet hardt og lenge for å sikre dette området
nettopp til dette formålet. Dette fordi:

Område Hov har basis i den gamle storgården Hov Gård. Ringerike kommune har lagt ned
mye ressurser for å ivareta dette image. Den gamle hovedbygningen er erstattet av et stort
nytt interkommunalt krisesenter (trebygning der en rekke arkitektoniske detaljer er ivaretatt
fra tidligere tider). Stabburet er resta urert og bevart, og den gamle låven er erstattet med et
stort bemannet bofellesskap med 30 leiligheter, stor kafeteria (som også huser klubbtilbud
til utviklingshemmede fra Ringerike, Hole og Jevnaker), store fellesarealer og
personalfasiliteter. Rundt Hov Gård er det etablert 41 omsorgsboliger organisert som
borettslag.
Hele området (se kartutsnitt) er flatt, og egner seg utmerket til egentransport, enten med
rullestol/rullator. Området har butikker, kiosker, bensinstasjon, apotek og lett adgang til
kollektivtransport
Det er etablert barnehage på området.
Det er ingen institusjoner i området.
Området har lett tilgang til flotte tur/rekreasjonsområder, og ny vei som er planlagt
(Nymoen) reduserer også trafikken gjennom Hønengaten og mot Jevnaker.
Adaptor as (VTA - plasser) er etablert på området, likeens omsorgsboliger tilhørende tidligere
Hønen Gård.
Kommunen har to mindre bofellesskap (4 + 4) i to hus på området fra før.
Det er etablert fas t bussforbindelse 3 ganger/dag til og fra sentrum av Hønefoss by.
Det er ingen kjente naboinnsigelser i området.

Det bor mange mennesker i dette området/kvartalet. Innbyggerne spenner over hele feltet. Vi har
eldre som greier seg selv, eldre ple ietrengende med hjemmesykepleie, yngre bistandstrengende i
omsorgsboliger, noen psykisk utviklingshemmede, mennesker som oppfattes som vanskeligstilte på
boligmarkedet. Men kanskje viktigst av alt, - her bor svært mange funksjonsfriske oppegående
mennesker og barnefamilier.



Det er et faktum at vi i nær framtid kommer til å mangle mennesker som kan bistå og hjelpe
brukerne, - spesielt med nødvendig fagutdanning. Vi er antagelig nødt til å optimalisere
turnusordninger og innrette oss etter krav om større sti llingsprosenter. Dette kan bli svært vanskelig
dersom man blir hindret i å ta ut stordriftsfordeler ved å etablere litt større bofellesskap, og ikke
måtte redusere disse ytterligere. Hov som område legger forholdene godt til rette for dette.

Det er ikke b yggekostnader som truer tilbudet til denne gruppen, men driftskostnadene og
mangelen på fagfolk. Større boenheter gir større fagmiljø, og et stort nok fagmiljø er
selvrekrutterende. Her kan de gode intensjoner om at «smått er godt» ødelegge tilbud og livsk valitet
for mange. Det handler om å kunne få til mest mulig effektiv tjenesteutøvelse. Hensynet til ansatte
er et sentralt argument for kommunen og knyttes til muligheten for å etablere gode fagmiljøer,
styrke rekrutteringen av personell og kunne ha en kos tnadseffektiv og brukervennlig
tjenesteorganisering.
Kommunen har et genuint ønske om at bistandstrengende innen disse brukergruppene selv skal
kunne få velge hvem de vil være sammen med på fritiden og eventuelt ha som nabo. Allikevel ser vi
at enkelte ald ri har vært så ensomme som når de flytter inne i boligfellesskap. Dette kommer som
regel av at boligfellesskapene er for små. Noen brukere ønsker fellesskap med naboer, andre
brukere ønsker ikke det. Større boligfellesskap gir flere beboere, og dette øker sjansen for at den
enkelte finner noen han eller hun kan trives sammen med.

For å imøtekomme det behovet som tildelingskontoret ser, samt de signaler vi får fra
avlastningsavdelingen ved Austjord Behandlingssenter og foreldre med hjemmeboende barn i
alder sgruppen 16 - 19 år har Ringerike kommune behov for å øke antall omsorgsboliger med mulighet
for fast bemanning. Foreldrene til 7 av disse ønsker hjelp til etablering etter en borettslagsmodell, og
er innstilte på et nært samarbeid, både under etableringsfas en og i framtiden. Kommunen har
vedtatt å stille opp på dette, og har stilt tomt på Hov til disposisjon.

Vi er oppmerksom på at mange stiller spørsmål om plassering under samme tak, da dette igjen
«trigger» diskusjonen i forhold til institusjonslignene o g institusjonalisering. Dersom personell skal
alternere mellom boenheter og er nødt til å bevege seg utendørs mellom oppdragene, utløser dette
igjen krav om glassganger eller kulverter slik at man slipper å kle på og av seg mellom oppdragene. Vi
ønsker å u nngå dette. Ved å benytte personalgruppen tverrfaglig og fleksibelt, gir dette også større
stillinger, færre pleiere å forholde seg til og muligheter for gode turnusløsninger.
Ut over disse to prosjektene (Hov Vest og Hov Øst) vil det ikke være plass til andre utbygginger i
forhold til disse gruppene på dette området, og vi planlegger ikke andre prosjekter.

Arbeidet med planer om å bygge disse boligene på HOV var i utgangspunktet begrunnet i et alt for
stort innslag av nattevakter i eksisterende boliger f or psykisk utviklingshemmede (etablert før og
under HVPU - reformen), samt det faktum at disse boligene var uhensiktsmessige og hadde i stor grad
behov for oppussing. Disse boligene er eide av Ringerike Boligstiftelse og kommunen leier disse for
framleie.
I løpet av de siste årene har ting endres seg. Oppussingsbehovet er fremdeles stort, men
bemanningen er redusert. Kommunen har vedtatt å bosette et stort antall flyktninger, og ser disse
som et naturlig alternativ til å bebo disse gamle leilighetene i stedet for å bygge nytt til flyktningene
og la de psykisk utviklingshemmede fortsette å bo der. Mange av disse begynner å bli eldre, og
trenger større tilgang til alternative faggrupper enn ordinært miljøpersonell. De vil også trenge en
annen type bolig.

Som ti dligere skrevet, er kommunen opptatt av å gi brukerne reell valgfrihet, og derfor kan vi ikke
med sikkerhet si hvem som blir beboere av det nye tilbudet. En ting er sikkert, - skal man flytte



personer i denne gruppen, må det nye tilbudet framstå som klart mer attraktivt enn det de flytter
fra.
Med bakgrunn i tidligere planlegging ble i oppdragsbeskrivelsen for mulighetsanalysen skrevet:
«På disse eiendommene ønsker vi satt opp omsorgsboliger i bofellesskap, tilrettelagt for psykisk
utviklingshemmede».
Dette innebærer ikke at boenhetene er øremerket psykisk utviklingshemmede, men boligene vil
kunne være et reelt valg for denne gruppen dersom de ønsker det.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9958-25   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 

 

Sammendrag 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss og består hovedsakelig av 

boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er utleid til 

barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås utbygget til 

omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst.  

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten 

Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for 

bygging av omsorgsboliger. Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et 

samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig for å dekke. Rent prinsipielt synes rådmannen 

det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til utbyggingsformål. Omdisponeringen av 

dyrkbar mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet. Rådmannen vurderer saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp ulempene. Rådmannen ser at Hov barnehage vil 



miste noe av dagens lekearealer utendørs. Dette bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov omsorgsboliger og anbefaler at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende omsorgssenter, 

en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende landbruksområder i 

nord, og at tomten er i kommunalt eie. Innenfor planavgrensningen er det også tatt med et 

større areal for å justere utdaterte reguleringsformål. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område ved Hov 

gård», egengodkjent i 1999.  

 

3. Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss, med innkjøring via Hov allé. Det består 

hovedsakelig av boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er 

utleid til barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås 

utbygget til omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst. 

Utbyggingsområdene for øvrig framstår som naturarealer. 

  

Når det gjelder infrastruktur har kommunen en avløpsledning som går gjennom området til 

Hov pumpestasjon. I samme grøftetrasé ligger også en signalkabel. Veiene i området er 

kommunale.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra forslagsstiller ved konsulent Rambøll 13.03.2017. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 



Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune ved Utbyggingsenheten er 

forslagstiller. Konsulent er Rambøll. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. Se 

oversiktskart i vedlegg 1, hvor utbyggingsområdet er markert med rødt.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten 

Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde og 

parkering på begge tomtene. For nærmere beskrivelse av utbyggingsplanene, se 

planbeskrivelsen, vedlegg 4. 

 

Trafikkforhold 

Veiene i planområdet er kommunale, foruten Hønengata og E16 som er tilhører Statens 

Vegvesen. Omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov 

Vest) og Hov Allé (Hov Øst). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av 

planen.  

I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at fortau langs Hov Allé skal 

være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst.  

Se rapporten Trafikkanalyse Hov Omsorgsboliger (vedlegg 8) for detaljer knyttet til 

trafikkforhold for øvrig. 

 

Parkering 

Parkering for bil for omsorgsboligene skal håndteres på de respektive tomtene. Minst 30 % 

av disse skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg skal det opparbeides 

sykkelparkeringsplasser, inkludert plasser for transport/HC-sykler, under tak.  

 

Ekstra parkeringsareal for bil settes av på området o_SPP. Dette området skal være offentlig 

tilgjengelig, og kan benyttes av ansatte ved omsorgsboligene, barnehagen, besøkende og 

andre. 

 

Infrastruktur 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før 

arbeidene på omsorgsboligene kan igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til 

enhver tid gjeldende kommunale standard. 

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m2. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 

 

 

 

 

 

Barns interesser 



Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av til sammen 1.200 m² uteområder som de har leid 

av kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De resterende 600 m² av 

uteområdene skal fortsatt benyttes som uteområde for Hov barnehage i henhold til 

planbestemmelsene. Løsningen gir noe mindre opparbeidet uteareal enn dagens situasjon. 

Avbøtende tiltak vil være at området nord for barnehagen videreføres som friområde i 

planforslaget, samt at uteområdene til omsorgsboligene foreslås offentlig tilgjengelige. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 5) er det konkludert 

med at ingen risikoer er overhengende store. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende 

tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de 

foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte 

når planen skal gjennomføres. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt 

et lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer 

arealer i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal (se planbeskrivelsen, 

vedlegg 4, s. 10).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 19.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4, planbeskrivelsen, s. 52 – 

56.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og 

prioriterte lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. 

Arealbruk og transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet (se 

planbeskrivelsen s. 9).  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg (se planbeskrivelsen s. 9). 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 



Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid.  

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine 

hovedmål å stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i 

Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. 

 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål 

at universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder.  

 

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 er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. 

gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet 

for tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I 

følge jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se vedlegg 4, planbeskrivelsen s. 24) 

består disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk. 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I 

Ringerike kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt 

med som arealer med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens 

kartløsning.  

 

 

 

 

Økonomiske forhold 



Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget 

vil således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra 

Husbanken for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går 

planforslaget ikke nærmere inn på.  

 

Behov for informasjon og medvirkning 

I forbindelse med varsling av planoppstart kom det inn uttalelser fra naboer til 

utbyggingsområdene. Disse uttalelsene viste at det var behov for samarbeidsmøter. 

Det har vært gjennomført to samarbeidsmøter, ett med Hov Barnehage 23.02.16 og et med 

naboer til tomt Hov Vest 01.07.16. Møtereferatene kan leses i vedleggene 23 og 24. 

Ut over dette legges det opp til normal medvirkningsprosess gjennom ordinært offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. «Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på 

høring eller legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak vil blant annet kunne begrunnes i de store økonomiske konsekvensene 

utbyggingsplanene vil medføre for kommunen. Videre vil det være i tråd med de 

argumentene som anføres fra Norsk Forbund for Funksjonshemmede i deres merknad til 

planoppstart (se vedlegg 22), hvor det hevdes at lokaliseringen og utformingen av 

omsorgsboligene vil være med til segregering av mennesker med ulike støttebehov og føre 

til kollektiv sosial isolering.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for 

eksempel utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og 

nødvendige for å oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller 

sin funksjon som boliger med gode bokvaliteter. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av planbeskrivelsen (vedlegg 4) s. 52 – 

56. Omfanget av innkomne merknader til planoppstart er beskjedent. De viktigste 

merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Overordnede samfunnsmessige 

hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å 

imøtekomme merknadene. 

 

 

 

 

Omdisponering av dyrkbar mark og forholdet til Jordlova 



Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til 

utbyggingsformål. Når rådmannen likevel foreslår å tillate arealene omdisponert er dette 

først om fremst på grunn av at de i den jordpolitiske arealvurderingen (JAV) ikke er 

klassifisert som arealer med sterke landbruksinteresser. 

 

Videre er utbygging til omsorgsboliger et stort samfunnsbehov. Omdisponeringen av 

dyrkbar mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet generelt ved at det får flere 

omsorgsboliger til rådighet. Når vi snakker om samfunnsgagn snakker vi gjerne om tiltak 

som har betydning for en større gruppe mennesker. Den foreslåtte utbyggingen vil komme 

mange grupper i samfunnet til gode.  

 

Rådmannen vurderer saken til at samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt 

beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

 

Trafikkforhold 

Siden omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov Vest) og 

Hov Allé (Hov Øst) vil det ikke bli nye utkjøringer mot E16 som følge av planen. Dette ser 

rådmannen som svært positivt. Likeledes sikrer rekkefølgekravet om at fortau langs Hov 

Allé skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov 

Øst at trafikksikkerheten for myke trafikanter blir bedre som følge av planforslaget enn hva 

situasjonen er i dag.  

 

Parkering 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger til rette for at alle brukergrupper skal 

kunne ha gode parkeringsmuligheter, også dersom man velger å bruke sykkel som 

transportmiddel. Dette bygger opp under Hønefoss som sykkelby. Ekstra parkeringsareal 

som er offentlig tilgjengelig sørger for ryddige parkeringsforhold i nærområdet.  

 

Barns interesser 

Rådmannen ser at Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av de til sammen 1.200 m² 

uteområder som de leier av kommunen i dag, og som er opparbeidet til lekeområde. Dette er 

ikke en optimal løsning for barnehagen, men bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse 

Planen har ikke utløst krav om full konsekvensutredning. Likevel er en rekke temaer belyst 

og gjort rede for i planbeskrivelsen. Rådmannen anser dermed utredningsplikten er oppfylt. 

De risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De 

foreslåtte avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i 

forhold til dagens situasjon.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov Omsorgsboliger. Disse vil dekke et 

viktig samfunnsbehov.  Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen avventer for 

øvrig innspill til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 



 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til planbestemmelser 

4. Planbeskrivelse inkl. oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

6. Grunnundersøkelser 

7. Avfallshåndtering 

8. Trafikkanalyse 

9. Naturmangfold, sjekkliste 

10. Mulighetsstudie Hov Vest 

11. Sol/skyggeanalyse Hov Vest 

12. Sol/skyggeanalyse Hov Øst 

13. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud 

14. Uttalelse Buskerud fylkeskommune 

15. Uttalelse Statens Vegvesen 

16. Uttalelse Jernbaneverket 

17. Uttalelse Karianne Berg 

18. Uttalelse Hov Barnehage v/Amund Gravdal 

19. Uttalelse Tore Bakken 

20. Uttalelse Naboer Tomt Hov Vest 

21. Uttalelse Kommuneoverlegen v/Unni Suther 

22. Uttalelse NFU Ringerike og Hole lokallag, NFU Buskerud fylkeslag 

23. Møtereferat, Hov Barnehage 

24. Møtereferat, Naboer Hov Vest 

25. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

26. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

27. Gjeldende reguleringsplaner  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 21.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-26  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 25/17 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes. Hovedutvalget (HMA) ønsker befaring før vedtak fattes» 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på høring eller 

legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Avstemming: 

Arnfinn Baksvær (Ap) utsettelsesforslag oppnådde 4 stemmer (Nancy Amundsen (Ap), Stein-

Roar Eriksen (Ap), Nena Bjerke (FrP) og Hilde Maria Steinhovden (MDG).) og falt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP og MDG) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-27  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 15/17 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 





RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER
1. GANGSBEHANDLING

0605_419 Detaljregulering for
HOV OMSORGSBOLIGER

Utarbeidet av Ringerike kommune / konsulent 2016 - 11 - 16
Sist revidert 2017 - 0 3 - 1 3

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

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

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn

1. Boligbebyggelse -
frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 4

2. Boligbebyggelse -
konsentrert småhusbebyggelse BKS

3. Offentlig elle r privat tjenesteyting BOP

4. Barnehage BBH

5. Vann - og avløpsanlegg BVA

6. Bolig/tjenesteyting BT1 - 2

7 . Bolig/forretnin g/kontor BKB



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. Kjøreveg SKV1 - 3

2. Fortau SF1 - 3

3. Gang/sykkelveg SGS

4. Annen veggrunn - grøntareal SVG

5. Parkeringsplasser SPP

3. Grønnstruktur

1. Friområde GF1 - 2

Hensynssoner
Det reguleres inn hensynssone, jf. pbl. § 12 - 6:

d) Båndleggingssoner -
Båndlegging etter lov om kulturminner H703_1

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy
Innenfor planområdet skal støy til enhver tid tilfredsstil le kravene som er gitt i gjeldende
lovverk, forskrifter og retningslinjer.

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

§0.3 Avkjørsler
Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg
tomten skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at
avkjøringen ikke kommer i konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

§0.4 Uteoppholdsareal (MUA)
Uteoppholdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene kl.
15.00 ved vår - og høstjevnjevndøgn.

§0.5 Tilknytning til fjernvarmeanlegg
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernv armeanlegg.



§ 1. Bebyggelse og anlegg

§. 1.1 Fellesbestemmelse
Bebyggelsens takform skal tilpasses strøkets karakter.

§ 1.2 Boligbebyggelse
1. BFS1 - 4
Inne felt BFS 1 - 4 tillates oppført tomannsboliger og eneboliger, sistnevnte eventuelt med
tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

Ved eventuell fraskilling av tomt skal ingen tomt få areal mindre enn 700 m². For
tomannsboliger kreves minimum tomtestørrelse 900 m².

2. BKS
Innen felt BKS er maksimalt fem (5) boenheter tillatt. Pr. boenhet kan tillates tilbygg inntil 30
% av hovedbygningens BYA. Samlet utnyttelsesgrad for hele felt BKS må likevel ikke
overstige BYA 30 %. Tilbygg skal tilpasses hovedbygningens uttrykk så disse harmoniserer.
Påbygg tillates ikke. Takvinduer kan tillates.

§ 1.3 Bolig/tjenesteyting
1. BT - 1
Felt BT - 1 kan benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelpar kering, samt plass for
avfallsbeholdere. Feltet kan også benyttes til bolig.

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor BT - 1skal utformes slik at den fremstår som separate boenheter i form
av lavblokker eller kjedet bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets
karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning
menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med
eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for BT - 1er BYA 30 %. Maksimal mønehøyde er kote +93. Det er tillatt med
sokkeletasje eller kjeller. Fraskilling av tomt er ikke tillatt.

3.Universell utforming
Innenfor BT - 1skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god ti lgjengelighet til så
vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av
inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Bratt terreng på tomta kan
sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Ev entuelle usikre område må sperres av.

Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or , hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
Det skal tilrettelegges og oppmerkes e n (1) parkeringsplass for bil p r . boenhet .
Minim um 30 % av parkeringsplassene for bil skal utf ormes for funksjonshemmede (HC). HC -
plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m.
Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning til hovedinngang(er).



Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass p r . boenhet . Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

5. Uteområder
Det skal være minimum 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller flere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet .

Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten. Takterrasser og
overbygde terrasser tillates medregn et som uteoppholdsareal.

2. BT - 2
Felt BT - 2 kan benyttes til tjenesteyting eller bolig. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

2. Utforming
Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter. Med tilpasning menes at plassering,
størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og
bebyggelse i området. For felles uteoppholdsarealer skal settes av minimum 50 m² pr.
boenhet.

For ny bebyggelse som skal romme tjenesteyting gjelder bestemmelsene om univ ersell
utforming og parkering som nevnt under § 1.3.1. BT - 1 pkt. 3 og 4.

§ 1.2 Offentlig el ler privat tjenesteyting (BOP), B arnehage (BHH)
1. o_BOP , BHH (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_BOP skal benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere.

Felt BBH skal benyttes som barnehage og uteområde for barnehage med tilhørende bygg for
lager og utstyr, samt areal for parkering, henting og levering.

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor o_BOP skal utformes slik at den fremstår som separate boenheter i
form av lavblokker eller kjedet bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets
karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning
menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med
eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for o_BOP er BYA 45 %. Maksimal mønehøyde for er kote +100. Det er
tillatt med sokkeletasje eller kjeller.

Utny ttelsesgrad for BHH er BYA 30 %.

3.Universell utforming
Innenfor o_BOP og BBH skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god
tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal
integreres i utforming en av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.
Bratt terreng på tomta kan sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må
sperres av.



Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk , or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
1. o _BOP

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til parkering, svarende til é n (1) parkeringsplass for bil
per boenhet innenfor o_BOP. Antall oppmerkede parkeringsplasser kan være behovsprøvd
i forhold til brukergruppe, likevel må minst 15 plasser merkes opp. Eventuelt
overskytende areal avsatt til parkering kan ikke benyttes til tiltak som hindrer fremtidig
opparbeiding av parkeringsplasser på arealet.

Minimum 30 % av opparbeidede parkeringspla sser for bil skal utformes for
funksjonshemmede (HC). HC - plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og
ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning
til hovedinngang(er).

Det skal opparbeides mini mum é n (1) sykkelparkeringsplass per boenhet innenfor o_BOP.
M inst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel.
Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

2. BHH
Innenfor felt BHH skal det opparbeides ni ( 9 ) parkeringsplasser for bil og tolv ( 12 )
parkeringsplasser for sykkel. Minst én ( 1 ) av bilparkeringsplassene skal utf ormes for
funksjonshemmede (HC), og minst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for
transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsp lassene skal være under tak.

3. o_SPP

Parkeringsplassen o_SPP er offentlig og kan benyttes som ekstra parkeringsareal for
feltene BT1 - 2, o_BOP og BHH.

§ 1.3 Bolig/forretning/kontor

1. BKB (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt BKB kan benyttes til forretnings - og kontorvirksomhet, eventuelt i kombinasjon med
bolig. Utnyttelsesgraden er BYA 40 %.

Innenfor felt BKB skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet
til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal i ntegreres i utformingen
av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 - o_SF3 (jf. pbl. § 12 - 7 )
For o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 – o_ skal utforming av veier og fortau følge
kommunalteknisk norm.



§ 3. Grønnstruktur
1 . Friområde (jf. pbl. § 12 - 7 )
Innenfor o_GF1 og GF2 tillattes ikke oppføring av bygninger eller annen bruk som kan hindre
områdets formål som friområde.

§ 4. Hensynssoner
1. Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor gjeldende område (H730_1) ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke
forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten
tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

§ 5. Rekkefø lgebestemmelser og vilkår for tiltak

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for være godkjent. Behandlingen av
planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i målestokk
1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snuplasser, parkeringsplass for ansatte og
hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minib usser og maxitaxier og
sykkelparkering.
Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
Støyberegninger for utendørs og innendørs støy
I varetakelse av støykrav og aktuelle støytiltak
Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 5.2 Byggetillatelse for tekniske anlegg
Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før
arbeidene kan igangsettes. Teknisk e anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende
kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg sk al det foreligge

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
Belysningsplan
Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.



§ 5.3 Før bruksti llatelse
Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:

Renovasjon
Nødvendige tiltak i forhold til støykrav
For BT1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal
For o_BOP: F ortau langs Hov allé
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-67  Arkiv: PLN 417  

 

Sak: 15/18 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 

137/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-64   Arkiv: L12  

 

 

417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 137/1 
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmanne i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 

 

Sammendrag 
i desember 2017 vedtok kommunestyret detaljreguleringen for plan 417 Færden gård. Denne 

planen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 

småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt område på 

Færdentoppen i Haugsbygd. Gjennomføring av planen medfører fortetting, da LNF-området 

tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. 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. 

Det klages på at eiendommene gnr/bnr 137/62 og 137/64 er en del av planen. Dette er forhold 

Modalen har spilt inn i forbindelse med planoppstart og 1. gangsbehandling. Innspillene er 

kommentert og vært en del av planprosessen fra oppstart til vedtak av plan.                          

Disse eiendommene vil ikke miste verdi eller få innskrenkede utbyggingsmuligheter som følge 

av denne planen. Fullstendig klage og tilsvar ligger vedlagt saken. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Administrativ oppstart av detaljregulering for Færden gård, varslet 18.01.2016. 



- 

2. 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 03.04.2017, bh.nr 

24/17. 

3. 1. gangsbehandling, formannskapet 2, 25.04.2017, bh.nr 14/17. 

4. 2. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 06.11.2017, bh.nr 

71/17. 

5. 2. gangsbehandling, formannskapet 2, 21.11.2017, bh.nr 29/17. 

6. 2. gangsbehandling, kommunestyret 05.12.2017, bh.nr 138/17.  

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 05.12.2018, sak 2015/5952 detaljregulering for Færden gård. 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn én klage på vedtaket, fremsatt av Else-

Marie Modalen. Klagen er mottatt innenfor utsatt klagefrist. Hun eier to eiendommer innenfor 

plangrensen og er dermed part i saken. Klagen er oversendt forslgastiller COWI AS på vegne 

av Henrik Færden Petersen, og de har gitt tilsvar på klagen. COWI på det planfaglige i klagen, 

Færden på det privatrettslige. 

 

 

Klage fra Else-Marie Modalen, datert 09.01.2018  

Modalen eier to eiendommer innenfor plangrensen, gnr/bnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker 

hun fjernet fra planen. Dette begrunnes i at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da 

hun bygde huset og dermed trengs det heller ikke nå. 

Det påpekes at planen ikke vil bli noen naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygd 

ettersom det både er høyspentledninger, gangvei og en åpen bekk mellom nåværende boliger 

og nytt utbyggingsområde. Klager mener også at avkjøringen, av hensyn til barn i området, 

ikke er ønskelig der den er lagt i planen.  

 

Det blir tatt opp en privatrettslig avtale for området som i ny plan omtales som G2.  Klager 

mener også at de tre eiendommene gnr/bnr 137/62, 137/63 og 137/64 ikke er en naturlig del av 

utbyggingen, da de ligger vesentlig høyere i terrenget, og at hvis de tas ut vil en større andel av 

planen bli omdisponert dyrka mark. 

Til sist i klagen antar Modalen at utbygging vil være en belastning for Vang skole. 

 

  

Sammendrag av COWI AS sin kommentar til påklagede forhold: 

Forslag til planavgrensning, som også omfattet gnr.137 bnr.62, 63, 64, ble avklart med 

kommunen tidlig i prosessen, og ble diskutert i oppstartsmøte med Ringerike kommune 

13.11.15. Avgrensning ble bekreftet av kommunen, med små justeringer, i påfølgende 

møtereferat datert 13.11.15. Bakgrunn for valg av planavgrensning var bl.a. ønske om at den 

gjeldende reguleringsplanen ikke deles opp i flere mindre planer. For gnr 137 bnr.62, 63, 64 

skulle boligformålet videreføres, men plankart og bestemmelser skulle oppdateres i tråd med 

faktisk situasjon. Bakgrunnen for dette var at reguleringsplan for Færdenmarka vedtatt 1985 

viste en utdatert løsning. Antall hus, tomteutforming, husplassering og g/s vei var ikke i tråd 

med dagens situasjon. Det ble vurdert som viktig å se på helhetlige løsninger i området for å 

kunne legge til rette for et helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 

 



- 

Avkjøringen til vei f_SV1 er begrunnet med områdets topografi og den skisserte 

bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 

tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal. Avkjøringen ligger i slak yttersving med 

god avstand til nærliggende avkjørsler. Den gir god oversikt og sikkerhet. 

 

I planforslaget er plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst begrunnet med hensyn til 

trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og betydelig bedre stigningsforhold 

enn tidligere regulert løsning fra 1985. Det er forøvrig lagt inn et smett gjennom boligfeltet 

som gir fotgjengere en snarvei lik gangveien som er vist i reguleringsplan fra 1985. 

 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klagen er fremsatt innen utsatt klagefrist og vurderes å ha rettslig 

klageinteresse etter Forvaltningsloven § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov, og har delegert ansvaret til Fylkesmannen. Klage på reguleringsvedtak 

forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), formannskapet og 

kommunestyret iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom HMA finner grunn til 

å ta klagen til følge, legges saken fram for formannskapet og kommunestyret med forslag til 

endring av vedtaket. Hvis ikke Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen til følge, fatter 

kommunestyret vedtak og sender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra et helhetsperspektiv er eiendommene gnr/bnr 317/62 og 137/64 tatt med i planen. 

Gammel plan for de to eiendommene er plan nr. 170 Færdenmarka. Her er eiendommene avsatt 

til boliger. Det er også en gangvei gjennom området i gammel plan. Denne ønsker kommunen å 

avregulere, siden gangveien har fått en annen plassering. Rådemannen ser det som naturlig at 

alle eiendommene på vestsiden av Færdenveien tas med i den nye planen for ikke å få en 

oppstykking av gammel plan. I ny plan, plan 417 Færden gård, er eiendommene avsatt til 

frittliggende småhusbebyggelse, en videreføring fra gammel plan.   

Rådmannen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. En 

gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme seg rundt i nabolaget. 

Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge veier i Færdenveien og anses ikke 

som farlig for barn i nabolaget. 

Reguleringsplaner tar ikke for seg privatrettslige forhold. Eventuelle avtaler som er gjort 

omkring område G2 er irrelevante for arealplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til utbygging av tettstedene i kommunen. 

Haugsbygd er en av disse. Fortetting er positivt ved at man opprettholder den sosiale 

infrastrukturen og rådmannen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større tilfang 

med vedtak av planen.  

 

 



- 

  
Bilde av gammel og ny plan 

 

Oppdatert arealplaner til gjeldene plan- og bygningslov (pbl) er et gode for kommunen. 

Endringer for bestemmelsene til eiendommene til Modalen vil ikke innskrenke 

utnyttingsmulighetene hun har på sin eiendom. Derimot vil utnyttelsen øke fra 20 % til 40 %. 

Vedtak av detaljregulering for Færden gård vil ikke ha innvirkning på bygg som allerede er på 

tomten til klager. Bestemmelser om byggehøyde for BF1-2 følger pbl § 29-4 og anses ikke å 

innskrenke mulighetene for de nevnte eiendommene. 

Den samla vurderingen i saksframlegget ved 2.gangsbehandling opprettholdes og rådmannen 

anbefaler at klagene ikke tas til følge. 

 

 

Vedlegg 

Tilsvar til klage - Reguleringsplan for Færdentoppen boligområde 22.1.18.pdf 

E-post vedlegg 1 - Tilsvar Henrik Færden Petersen. 

Klage vedrørende sak 138 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart plan 170 

 

 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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REF mato

PROJEKTNR A071608

0605_41 7 D ETALJREGU LERIN G FOR FÆRD EN GÅRD -
U TTALELSE TIL KLAGE

Viser til oversendelse datert 10.1.18, av klage på vedtak i Ringerike kommune-

styre sak 2015/5952; 0605_417 Detaljregulering for Færden gård. Klagen ble

oversendt tiltakshaver, med kopi til COWI AS og det ble informert om anled-

ning til å uttale seg til klagen innen 31.1.18.

COWI uttaler seg til de deler av klagen som er knyt tet til utarbeidelse av plan-

saken. For tilsvar knyttet til andre privatrettslig e forhold, vises til vedlegg 1,

tilsvar fra Henrik Færden Petersen.

Tilsvar til klage

Prosess og medvirkning:

Et hovedpoeng i klagen er manglende involvering og mulighet til medvirkning.

Planforslaget er utarbeidet i tråd med føringer git t i plan- og bygningsloven, og

føringer gitt av Ringerike kommune ifm. utarbeidels e av planforslag. Det er

sikret medvirkning i tråd med gjeldende lovverk. Al le innspill er vurdert og

kommentert i planarbeidet. De løsningene som er vid ereført, er valgt etter en

bred utredningsprosess og i samråd med bl.a. Ringer ike kommune.

Forslag til planavgrensning, som også omfattet gnr. 137 bnr.62, 63, 64, ble av-

klart med kommunen tidlig i prosessen, og ble disku tert i oppstartsmøte med

Ringerike kommune 13.11.15. Avgrensning ble bekreft et av kommunen, med

små justeringer, i påfølgende møtereferat datert 13 .11.15.

Bakgrunn for valg av planavgrensning var bl.a. ønsk e om at den gjeldende re-

guleringsplanen ikke deles opp i flere mindre plane r. For gnr 137 bnr.62, 63,

64 skulle boligformålet videreføres, men plankart o g bestemmelser skulle opp-

dateres i tråd med faktisk situasjon. Bakgrunnen fo r dette var at regulerings-

plan for Færdenmarka vedtatt 1985 viste en utdatert løsning. Antall hus, tom-

teutforming, husplassering og g/s vei var ikke i tr åd med dagens situasjon. Det

Ringerike kommune

Miljø og arealforvaltning

PB 123 Sentrum

3502 Hønefoss

CVR 44623528
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ble vurdert som viktig å se på helhetlige løsninger i området for å kunne legge

til rette for et helhetlig og god utvikling av nord re del av området.

Utsnitt av reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 1985.

Det ble sendt ut varsel om oppstart av plansaken de n 18.1.2016, med avtalt

planavgrensning. De innkomne innspillene og merknad ene ble oppsummert og

kommentert. Plansaken ble så utarbeidet og oversend t kommunen til 1. gang-

behandling 12.05.16. Saken ble behandlet av Ringeri ke kommune og lagt ut til

offentlig ettersyn etter politisk behandling i Form annskapet 25.04.17, med den

planavgrensning som var avtalt og brukt både i vars el om oppstart og ved

oversendelse av planforslaget til kommunen.

I saksfremlegget til kommunen datert 16.03.17, støt ter rådmannen forslagstil-

lers planforslag, og skriver følgende kommentar til merknaden fra Else-Marie

Modalen datert 12.02.16: "Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligfor -

mål, noe som anses viktig å videreføre i ny plan sli k at nabo ikke blir skadeli-

dende av planforslaget."

I etterkant av offentlig ettersyn ble merknadene ov ersendt fra kommunen til

forslagsstiller den 26.06.17. Her fremkommer at Els e M. F. Modalen har inn-

sendt merknad til offentlig ettersyn datert 09.06.1 7. Her fremmes bl.a. forslag

om at utbygging kan foregå på et annet sted på eien dommen (antas eiendom-

men Færden gård), som ikke berører landbruksareal.

Forslagsstiller oppsummerte og kommenterte merknade ne i plansaken som

oversendes politisk behandling 04.10.17. Forslagsst iller kommentar til Moda-

lens merknad var da følgende: "Planforslaget er i tråd med gjeldende planer,

og vil for eksisterende boliger i hovedsak være en vi dereføring av gjeldende si-

tuasjon."
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Planforslaget ble deretter sendt til politisk behan dling. I saksfremstillingen da-

tert 17.10.17 videreføres de vurderinger som tidlig ere er gjort, og i en samlet

vurdering uttalte rådmannen bl.a.: "Rådmannen er positiv til utvikling av Fær-

den boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i attraktive deler av kom-

munen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkni nger for Ringerike kom-

mune i form av sysselsetting i forbindelse med utby gging og et mer variert bo-

ligtilbud. Arealet som foreslås omdisponert fra ful ldyrket jord til boligformål er

ca. 1daa, men vil bidra til å skape et helhetlig bol igområde." Planen ble vedtatt

av kommunestyret 05.12.2017.

Øvrige forhold:

Utover ønsket om å utelate gnr.137 bnr.62, 64 fra n y reguleringsplan, samt

merknad til medvirkningsprosessen, vurderer vi at d et ikke er noen konkrete

forhold ved planen som omtales. Klager nærmer seg p lanens materielle løs-

ninger med følgende påstander; "Av hensyn til barn i området er det (heller)

ikke ønskelig med avkjøring der denne er lagt i planka rtet … Dagens gangvei …

vil (derfor) skille omsøkte område fra resten av fel tet." Klager informerer der-

imot ikke om hvorfor løsningene gir grunnlag for kl age og hva som ville vært

en god løsning. Selv om det her kan stilles spørsmå l om forvaltningslovens

krav til begrunnet klage er tilfredsstilt, ønsker v i likevel å begrunne planforsla-

gets valg av løsning:

I planforslaget er plassering av avkjøringen til ve i f_SV1 begrunnet med områ-

dets topografi og den skisserte bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mu-

lig boenheter tilkomst med best mulig tilgjengeligh et ved hjelp av minst mulig

kjøreareal. Avkjøringen ligger i slak yttersving me d god avstand til nærlig-

gende avkjørsler. Den gir god oversikt og sikkerhet .

I planforslaget er plassering av (eksisterende) gan gvei i nordøst begrunnet

med hensyn til trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og

betydelig bedre stigningsforhold enn tidligere regu lert løsning fra 1985. Det er

forøvrig lagt inn et smett gjennom boligfeltet som gir fotgjengere en snarvei lik

gangveien som er vist i reguleringsplan fra 1985.

Oppsummering

Vi ber om at oversendte klage fra Else Marie Færden Modalen ikke tas

til følge. Planforslaget er utarbeidet i tråd med f øringer gitt i plan- og

bygningsloven, og føringer gitt av Ringerike kommun e ifm. utarbei-

delse av planforslag. Det er sikret medvirkning i t råd med gjeldende

lovverk. Alle innspill er vurdert og kommentert i p lanarbeidet. De løs-

ningene som er videreført, er valgt på bakgrunn av medvirkningspro-

sess, planfaglige utredninger og vurderinger og er utarbeidet i samråd

med bl.a. Ringerike kommune.
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Planforslaget sikrer en god og helhetlig løsning fo r et nytt og attraktivt

boligområde, samtidig som det sikrer oppdatert regu leringsstatus for

gnr 137 bnr.62, 63, 64. Områdene som i planforslage t er avsatt til bo-

ligformål ligger i tilknytning til eksisterende bol igområder og kan sees

på som en naturlig utvidelse av disse.

Vedlegg

Vedlegg 1: Tilsvar fra Henrik Færden Petersen, date rt 15.1.18.



1

Magnus Torp

From: Henrik Færden Petersen <h-fp@online.no>
Sent: 15. januar 2018 19:14
To: Magnus Torp
Subject: Svar til klage
Attachments: IM G.pdf; IM G_0001.pdf

Hei.
Det ble skrevet en leieavtale mellom Henrik Færden Petersen og Else-Marie Færden Modalen på er område på ca.
10 daa, som også var litt av området G2.
Da denne avtalen ikke ble overholdt av Else-Marie F ærden Modalen, ble den sagt opp ved at det ble send t et
rekommandert brev 20.10.2015, og en påfølgende mail for opplysning, med ett års varsel som var etter k ontrakten.
Området var dermed helt fritt for heftelser 20.10.2 016.
Det har aldri vært noen muntlig avtale om at dette arealet skulle bli en utvidelse av 62/64

Mvh
Henrik Færden Petersern



LEI EAVTALE

Mellom Henrik Færden petersen, t, L7. Og.tg7g, som utleier

Og

Else-Marie Færden Modalen, f .tZ. O7. Lgg0, som leier

l- Henrik eier landbrukseiendommen gnr. !37,bnr l iRingerike.
Else-Marie eier boligeiendommen gnr. !37, bnr 62 i Ringerike

2 Som eier av 137/62 i Ringerike leier Else-Marie et areal på ca. L0 dekar av Henrik,
som eier av 137/1. Arealet er vedlagt med bilder og kart.

3 Arealet skal benyttes til blant annet dyrehold

4 Else-Marie har rett til å fylle ut areal som vist på bildet, over eiendomsgrensen

5 Årlig leie er kr. 1000,- og betales årlig etter avtale

6 Det leide arealet skal holdes i orden, uten skrot og forsøpling, til enhver tid. Det
skal også anlegges adkomst for grunneier mellom jordene nedenfor fylling.

7 Eventuelle naboklager på dyrehold er leiers ansvar og utleier uvedkommende.

8 Utleier og leier har rett til å si opp leien med ett års varsel.

\/ 9 Leieforholdet opphører automatisk dersom gnr. 137 , bnr 62 eies av andre enn
Else-Marie, hennes ektefelle i uskiftet bo, eller deres livsarvinger i rett
nedstigende linje.

1 0 Ved opphør av leieforholdet overtar utleier leiearealet tilknyttet jorde, inklusive
det utfylte arealet slik det fremstår ved opphør av leieforholdet. Ved salg av
137/62, selges utfyllingsområde til kjøper.

1 1 , Denne avtalen tinglyses ikke, men er bindende mellom partene. Utleier og leier
plikter på forhånd å gjøre rettsetterfØlgere oppmerksom på denne avtalen.

tZ Denne avtale er opprettet ito eksemplarer hvorav partene har hvert sitt.

Henrik Færden Petersen Else-Marie Færden Modalen
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Klage vedrørende sak 138/17

Viser til tidligere innsendte klager 12/2-16 og 9/6 -17 samt flere samtaler med Ringerike kommune for
møte angående planarbeidet og forslag til endringer .

I klage av 12/2-16 blir det av min advokat krevd at tomter gnr.137 bnr.62/64 tas ut av planen for
detaljreguleringsarbeid for Færden boligområde. Kom munen svarer med at de ikke ønsker at
gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i mindr e planer. Til det vil jeg si at det ikke tidligere er
søkt om endringer i reguleringsplan, da vi har forh oldt oss til gjeldende plan ved bygging. Jeg finner
det derfor underlig at vi, etter å ha fått godkjent og gjennomført bygging av Ringerike kommune,
plutselig skal innlemmes i en ny plan som vi ikke e ngang er blitt tatt med i planarbeidet for
utforming. Dersom vi hadde bedt om endringer fra gj eldende plan og vært med på utarbeidelse av
ny, ville jeg kunne forstått hvorfor vi skulle innl emmes i ny plan. Jeg har i flere omganger vært i
kontakt med kommunen med et ønske om samarbeid for å kunne lage en best mulig løsning både for
meg som nabo og utbygger. Jeg har tidligere blitt l ovet at det vil komme mange muligheter for å
delta i planarbeidet og komme med innspill og forsl ag.

Det skal også sies at bruken av området som i plank artet omtales som G2, er omdiskutert og ikke
avklart da denne er gitt tillatelse til å disponere av undertegnede og etter muntlig avtale skulle bli en
utvidelse av 62/64 dersom det skulle søkes om endri ng av reguleringsplan.

Planen vil ikke bli noen naturlig utvidelse av boli gområdet i Haugsbygd ettersom det er både
høyspentledninger, gangvei og åpen bekk mellom nåvæ rende boliger i nord og planforslag, det er
anlagt gangvei i øst og en betydelig høydeforskjell mot boliger i sør. Det er andre områder langs
Færdenveien som er bedre egnet til boligformål som ville gi en mer naturlig utvidelse av
boligområdet og da uten å måtte omdisponere fulldyr ket mark. Av hensyn til barn i området er det
heller ikke ønskelig med avkjøring der denne er lag t i plankartet, dette håper jeg uansett vil være
mulig å se på en endring av. Da den gjeldende regul eringsplan ble vedtatt, med tre tomter i omsøkte
planområde som nå er utvidet til 15, var også gangv eien tilpasset disse. Dagens gangvei er lagt lenger
opp mot eksisterende boliger og vil derfor skille o msøkte område fra resten av feltet.

Rådmannen har lagt til i sin vurdering de to bolige ne med bnr 62/63/64, som ikke ønsker å være en
del av endingen i det hele tatt. Dessuten vil ikke disse boligene bli en naturlig del av utbyggingen, da
de ligger vesentlig høyere i terrenget. Dersom bnr 62/63/64 tas ut av planforslaget, vil det kun være
omdisponering av fulldyrket mark som er gjeldene fo r forslaget noe som ikke ser spesielt heldig ut. Vi
tar gjerne imot representanter fra Ringerike Kommun e til befaring i området for å se hvordan
utbyggingen med fordel kunne vært endret uten å nek te for utbygging – noe som sannsynligvis ville
være helt umulig.

Jeg vil likevel anta at det vil være en belastning for Vang skole med betydelig utbygging i området
rundt, da det allerede foregår mye utbygging i skol ekretsen tilpasset familier med barn i skolepliktig
alder.

Mvh

Else-Marie Modalen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-50  Arkiv: L12  

 

Sak: 138/17 

 

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

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
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 Kommunestyret 05.12.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble vedtatt mot 10 

stemmer. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-49  Arkiv: L12  

 

Sak: 29/17 

 

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

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
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 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble vedtatt mot 

2 stemmer (V og SP) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

 
 



 

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. 
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- 

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 

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart Færdentoppen 2.5.16 
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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.   

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

20 

 
 

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.    
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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. 
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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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