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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 2 - KOMMUNESTRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  24.04.2018  

Tid:   09:00  

 

TEMAMØTEDAGSORDEN:  

09:00 – 09:05 Opprop og møteinnkalling.  

09:05 – 10:05 Orientere om to kvalitetsprosjekter i Helse.  

                        Morgendagens omsorg og helhetlig pasientforløp.  

                        Prosjektene dreier seg om innføring av heltidskultur bærekraftig arbeidstid,  

                       og pasientens helsetjeneste inn i morgendagen.  

10:05 – 10:15 Pause  

10:15 – 11:00 Orientering om pågående arbeid med trafikkutredning  

                       v/Ole Einar Gulbrandsen.  

11:00 – 11:10 Pause.  

11:10 –11: 45 Orientering - Sykkel- og parkeringsstrategi.  

11:45 – 12:30 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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Arkivsaksnr.: 16/4161-18   Arkiv: PLN 404  

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs 

behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

12/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.04.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas.  

 

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

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan  

 

3.Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

 

 

 

 Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa og vil legge til rette for 36 nye tomter i områder, med 

kjøreveg til tomtene. Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i 

kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og 

framkommelighet. Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til 

offentlig ettersyn er vurdert og til dels innarbeidet. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    
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Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates fradeling av disse tomtene. 

 

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

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

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

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 

bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc. utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrensen. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for å kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. 

 

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

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

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

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

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

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 09.10.2017, sak 61/17. 
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Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det er lagt inn hensynsone i området hvor det er fare for utløpsområde for snøskred. 

 Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 2. Informasjonstavle og container i 

kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal flyttes ut av frisiktsonen på 

16 x 115 m. Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172. 

  Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 3. Før det tillates fradeling på tomtene 1, 

2, 3, 4, 7, 8 og skal det gjennomføres vurdering fra en fag- ekspert om fare for 

snøskred. Dersom vurderingen tilsier at tiltak er nødvendig skal disse gjennomføres 

før fradelingen tillates på tomtene. 

 Supplering § 2.1 punkt 5. Utforming. Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge 

høydekotene. Breddene på ny bebyggelse på tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 

32 og 34 skal ikke overstige 6 m.   

 

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 12.10.2017 – 27.11.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

 

 

Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

Kommuneoverlegen kommer med anbefalinger om at det innarbeides følgende punkt i 

detaljreguleringsplanen; 

- Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før først fritidsbolig er 

oppført. 

- Opparbeidelse av felles uteplass, lekeareal o.l. Lekeplass i området for tomt 1-27 og 

mellom tomt 6-22. 

- Etablering av turveier, gang- og sykkelvei til nærmeste friluftsområder, anbefales tidlig i 

utbyggingen.  
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 Forslagstillers kommentar: All infrastruktur kan ikke opparbeides før etablering av 

fritidsbebyggelse, dette medfører for store investeringer. Området er myrlendt og ikke 

så godt egnet for felles uteplass. I stedet foreslås tomt 6 endret til akebakke og felles 

uteareal. Det er ønskelig med etablering av turveier, men dette settes ikke som 

rekkefølgekrav. 

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

planforslaget. Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

Vi mener at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har 

følgelig ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

Deler av det aktuelle planområdet er bratt og utfordrende å planlegge med tanke på nye hytter 

og vei ned til de aktuelle hyttene. Det anbefales at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir 

tatt ut av planforslaget. Det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 

Viser til Meld. St. nr 18 om friluftsliv, lovgrunnlag vedrørende hensyn til vassdrag, 

landskapskonvensjonen mv. Blant annet med tanke på bygging i bratt terreng. Mener det er et 

godt plangrep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre god terrengtilpassing. Positivt med 

bestemmelser som begrenser høyden på pilarer og fyllinger. 

Det bør stilles krav i bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng 

som er brattere enn 1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om lengderetningen på 

hyttene skal følge høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for 

å redusere terrenginngrepet mest mulig.  

Fylkesmannen viser til at utredningen i forhold til skred i område med tomtene 1-4 og 7-9 

burde vært utredet som en del av detaljreguleringsplanen. Det er positivt med en bestemmelse 

ift dette, men bestemmelsen må suppleres med krav om tiltak ved eventuell fare for snøskred. 

Anbefaler også en egen hensynsone, fare for snøskred  

 Forslagstillers kommentar: Tomtene som er anbefalt å ta ut utgjør den beste delen av 

planen og det er vesentlig for tiltakshaver at denne opprettholdes i planen. Det er riktig 

at området er delvis bratt og krevende. Plassering av hyttene er gjort etter befaringer i 

terrenget. Det stilles krav til at lengderetninger på hyttene skal følge høydekotene. I 

tillegg er det fastsatt tomter hvor hyttene skal ha maksimal bredde i tråd med 

merknaden fra Fylkesmannen. Tomt 6 som er en av de bratteste tomtene tas ut og 

etableres som akebakke og felles uteplass.                                                                   

Det settes inn i bestemmelsene krav til tiltak dersom skredvurderingen tilsier det. Det er 

også lagt inn en hensynssone i revidert plankart. 

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

planforslaget. 
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Statens vegvesen, datert 27.11.2017 

Adkomst til hyttene skal benytte Ringerudsetervegen som tar av fv. 172. Statens vegvesen 

mener at avkjøringen er for dårlig. Frisiktsonene skal være 6 x 115 meter. Det er plassert 

informasjonstavle og containere i frisiktsonen. Det bør ses på stigning og overvann inn mot 

vegen, samt at veien inn mot fylkesveg bør asfalteres. 

Statens vegvesen forutsetter at det blir lagt inn i rekkefølgebestemmelsene og at det skal lages 

en plan for utbedring av avkjørsel. Planen må godkjennes av Statens vegvesen. 

 Forslagstillers kommentar: Det foreslås en bestemmelse om at informasjonstavle og 

container som er etablert skal flyttes lengre inn i adkomstvegen før det gis tillatelse til 

tiltak på tomter i området. Det blir også et punkt hvor det står at det skal asfalteres 

minimum 10m fra fv 172 og inn til Ringerudsetervegen.  

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

reviderte planforslaget. 

 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

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. 

 

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.  
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Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

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

 

Samlet vurdering 

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

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbjørrud på Vikerfjell. Ved at 

planen kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, 

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

Dette selv om det blir gitt faglige råd fra både Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen.  

 

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

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra ar plan & landskap as, datert 

23.02.2018 

6. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

d. Statens vegvesen, datert 27.11.2017  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Gunbjørrud snitt 

10.Gunbjørrud VA plan 

 

 

 Ringerike kommune, 06.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-98   Arkiv: PLN 431  

 

Medvirkningsopplegg - 431 Områderegulering Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Foreslått medvirkningsopplegg vedtas. Endringer vil medføre forsinkelser i forhold til 

vedtatt framdriftsplan. 

2. I kommunestyremøte 06.09.2018 settes det av tid til planverksted om transportsystem 

og grønn mobilitet. 

 

  

Medvirkning i planlegging 

Hensikten med medvirkning er å legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i planlegging 

etter plan- og bygningsloven. Hovedmålet for planleggingen er å utvikle et samfunn som 

ivaretar viktige fellesverdier og gode levevilkår for alle grupper, innen rammen av en 

bærekraftig utvikling. I slike prosesser vil dialogen og innspillene kunne påvirke og nyansere 

beslutningsgrunnlaget, bane vei for bedre planmessige løsninger og styrke lokaldemokratiet. 

Det vil også kunne sikre bedre og raskere planprosesser fra starten av. Kommunene skal sørge 

for at medvirkning er gjennomført i alle planer. 

 

Hva er medvirkning? 

I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne 

delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et 

samfunn er med på å planlegge sin framtid. Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om 

”best mulig plan”, og har slik det beskrives i veilederen, mål om å: 

 

• sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov 

• legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde 

• fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i 

lokalsamfunn 

• fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag 

 
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder Medvirkning i planlegging. 

 

Folkevalgtes roller 

Medvirkning forstås altså som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke 

offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. 
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For å sikre en tilstrekkelig interessant prosess er det for mange viktig at politikerne er synlige 

og tar eierskap, også underveis i medvirkningsprosessene. Det er ofte politikerne og ikke 

planleggerne som befolkningen vil ha kontakt med. 

 

Som folkevalgt er man enkeltperson/innbygger og kan delta i åpne medvirkningsopplegg på lik 

linje med andre innbyggere. I tillegg er man beslutningstaker som vil være med å fatte vedtak 

underveis i planprossen. 

 

Politisk forankring i planprosessen for områderegulering Hønefoss 

Formannskapet er styringsgruppe og planutvalg for områdereguleringen, og vil være tett på 

planprosessen underveis.  

 

Av planprogrammet framgår at formannskapet skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk 

og forankring som sikrer retning. Videre framgår at det vil arrangeres planverksteder for 

formannskapet underveis i planprosessen for å sikre deltakelse, forankring og eierskap. 

 

Kommunestyret er prosjekteier og øverste vedtaksmyndighet. Kommunestyret skal fastsette 

planprogrammet for områdereguleringen og fatte endelig vedtak av planen.  

 

For å sikre politisk medvirkning og forankring er det gjort et viktig grep med det at 

formannskapet er styringsgruppe. Rådmannens forslag til medvirkningsopplegg (til sist i saken) 

viser hvordan politisk medvirkning og forankring sikres gjennom stor politisk medvirkning:  

 

Medvirkning og forankring for folkevalgte ivaretas blant annet gjennom:  

 

Formannskapet:  

o Orienteringer 

o Deltakelse i møte mellom kommunen og utbyggere/initiativtakere 

o Planverksteder for formannskapet og åpne planverksteder i mai, (juni) og august hvor 

blant annet kommunestyrets medlemmer inviteres 

o Åpent folkemøte i mai 

o Orienteringssak om transportutredningen i september 

o Planverksted for kommunestyret om transportsystem og grønn mobilitet i september 

o Politisk sak om transportutredningen/ framtidig trafikksystem i oktober 

o Eventuelle orienteringssaker  

o Eventuelle prinsippavgjørelser 

 

Kommunstyret: 

o Åpne planverksteder i mai, (juni) og august 

o Åpent folkemøte i mai 

o Orienteringssak om transportutredningen i september/oktober 

o Planverksted for kommunestyret om transportsystem og grønn mobilitet i september 

o Politisk sak om transportutredningen/ framtidig trafikksystem i oktober 

 

Som det står tidligere i saken er det også viktig at politikerne er synlige og tar eierskap, også 

underveis i medvirkningsprosessene.  

 

Det legges opp til at kommunestyrets medlemmer blant annet inviteres til å delta i åpne 

planverksteder.   
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Planverkstedene er for elevene med lærere og for studentene. Formannskapet er velkomne til å 

delta.  

 

Planverkstedene er mer dynamiske enn barnetråkkregistreringene, som i hovedsak foregår på 

pc.  

For planverkstedene vil opplegget bestå av to gruppeoppgaver. Den første oppgaven vil 

fokusere på hva elevene synes om dagens Hønefoss, mens den andre oppgaven vil fokusere på 

fremtidens Hønefoss. Her vil de kunne komme med forslag til hvordan Hønefoss burde se ut i 

fremtiden. Begge oppgavene vil bestå av åpne spørsmål og kart slik at de kan uttrykke seg 

både skriftlig og visuelt. Spørsmålene vil tilpasses aldersgruppe/ situasjon.  

 

 

Medvirkning i planprosessen for områderegulering Hønefoss  

Kommunestyrets fastsetting av planprogram alt. 2 for områdereguleringen medfører at 

medvirkningsopplegget blir en god del mer komprimert som følge av forutsetning om endelig 

vedtak av områdereguleringen i august 2019.  

 

Resultatene fra planverkstedene vil være del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av 

planforslaget, og oppsummeringer fra hvert planverksted vil kunne legges fram for 

formannskap og kommunestyre som orienteringssaker.  

 

Hvem er målgruppene?  

o Grupper som krever spesiell tilrettelegging, deriblant barn og unge. 
o Innbyggere og organisasjoner  

o Næringsliv  

o Grunneiere og utbyggere/initiativtakere 

 

Medvirkningsopplegget 

 

Grupper som krever spesiell tilrettelegging 

Plan- og bygningsloven forutsetter spesielt at forslagsstiller skal ivareta medvirkning for 

grupper som krever spesiell tilrettelegging. Lovens minstekrav om anledning til å komme med 

innspill og merknad til planarbeid er ikke tilpasset disse gruppene. Barn og unge er særlig 

aktuelle i denne gruppen. Andre aktuelle grupper er for eksempel mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.   

 

Det er viktig å ha tilpassete opplegg for å få barn og unge i tale for å ivareta deres interesser.  

 

Oppleggene som planlegges for barn og unge omfatter:  

 

o Barnetråkk for Eikli og Hønefoss barneskoler, 6. klasse, 7. og 8. mai. 
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Dette er et tilpasset verktøy for å innhente informasjon som er viktig for elevene. Til tross for 

at skolene skal legges ned, vil barna bli boende. I tillegg til at man får informasjon om skolevei, 

får man informasjon om andre veier barna bruker – for eksempel til fritidsaktiviteter, steder 

barna liker å oppholde seg, steder de synes er skumle osv. Opplegget vil være for elevene med 

lærere. 

 

o Planverksted for studenter ved Høyskolen i Buskerud 11.april. 

  

o Planverksted for Hønefoss videregående skole 30. mai. 

 

o Planverksted for Hov, Veienmarka og Haugsbygd ungdomsskoler 4. juni.  

25 elever fra hver skole, hovedsakelig 9. klasse, samles på Kultursenteret.   

 

o Planverksted for Ringerike videregående skole 18. juni. 

 

 

Vi er opptatt av hvordan ungdommer og studenter bruker byen vår. Dette skal vi kartlegge, og 

sammen finne ut hvordan de synes byen skal utvikle seg for at den skal bli mer attraktiv og 

trygg å bruke. Planverkstedene er for elevene med lærere og for studentene. 

 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne: 

Relevante råd og foreninger vil inviteres til folkemøte og åpne planverksteder, og faglige 

opplegg i planverkstedene vil være designet for å ivareta også hensynet til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. 

 

Innbyggere og organisasjoner  

Medvirkning utover lovens minstekrav vil omfatte: 

o Åpent folkemøte i mai. 

o Åpne planverksteder i mai, (juni) og august. 

 

Næringsliv 

Spesifikt for næringsliv vil medvirkning, utover lovens minstekrav, omfatte: 

o Åpent planverksted i mai. 

 

I tillegg vises det til:  

o Åpent folkemøte i mai. 

o Åpne planverksteder i mai, (juni) og august. 

 

Utbyggere/initiativtakere 

Spesifikt for utbyggere/initiativtakere vil medvirkning, utover lovens minstekrav, omfatte: 

o Møte mellom kommunen og utbyggere/initiativtakere i april.  

 

I tillegg vises det til:  

o Åpent folkemøte i mai. 

o Åpne planverksteder i mai, (juni) og august. 
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Medvirkningsopplegget  
 

Medvirkning for barn og unge  

 

Når  Hva  For hvem Av hvem 

11. april Planverksted Studenter ved HIBU Kommunen 

7. mai Barnetråkkregistreringer Elever ved Eikli 

barneskole 

Kommunen 

8. mai Barnetråkkregistreringer Elever ved Hønefoss 

barneskole 

Kommunen 

30. mai  Planverksted Elever ved Hønefoss 

videregående 

Kommunen 

4. juni Planverksted Elever ved Hov, 

Veienmarka og 

Haugsbygd 

ungdomsskole 

Kommunen 

18. juni Planverksted  Elever ved Ringerike 

videregående 

Kommunen 

 

Medvirkning for allmennheten og folkevalgte i 2018 fram til sommeren 

 

Når  Hva  For hvem Av hvem 

April  

 

(Etter 

arbeidstid) 

 

Møte mellom kommunen 

utbyggere/ initiativtakere. 

o Gjensidig informasjon 

og dialog. 

o Vi må være tydelige 

overfor utbyggere/ 

initiativtakere på hva 

som kan forventes av 

medvirkning, jf. politisk 

vedtak om planprogram.   

Kommunen.  

Utbyggere og 

initiativtakere.  

 

Følgende inviteres også: 

Formannskapet  

Administrativ 

styringsgruppe 

Kommunikasjonsavdelingen 

Ring Blad 

Kommunen. 

 

24. april  Orientering og dialog: 

Trafikkutredning og sykkel- og 

parkeringsstrategi. 

Formannskapet.  Kommunen 

med konsulent. 

Mai Åpent folkemøte om status i 

byplanarbeidet. 

o Formannskapet står som 

formell arrangør og 

inviterer. 

o Status i arbeidet med 

områderegulering 

Hønefoss.  

o Status i arbeidet med 

trafikkutredning. 

o Spørsmål og innspill fra 

de fremmøtte tas med 

inn i arbeidet med 

byplanen.  

Befolkning 

Kommunestyret 

Organisasjoner 

Næringsliv 

Ring Blad 

etc. 

Formannskapet,  

kommune-

administrasjon 

med bidrag fra 

BFK. 
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o Eksterne 

foredragsholdere 

vurderes. 

22. mai  

 

 

Planverksted: 

Næringsutvikling, handel, kultur 

og byliv.  

o Eksterne 

foredragsholdere 

vurderes. 

 

Planverksted for 

formannskapet på dagen. 

 

Planverksted for 

allmennheten og 

Kommunestyret på 

kvelden. Formannskapet 

står som formell arrangør 

og inviterer. 

Kommunen 

med konsulent.  

Initiere 

samarbeid om 

planverkstedet 

med RNF.  

Når  Hva  For hvem Av hvem 

19. juni Orientering om overordnede 

grep, deretter gruppearbeid.   

 

Prinsippsak om overordnede 

grep og strategier for 

gjennomføring. 

 

Formannskapet. Kommunen.  

 

 

Sak fra 

rådmannen. 

Mai-Juni 

(tentativt) 

 

Etter 

arbeidstid  

 

Planverksteder i forbindelse 

med gjennomføring av 

kulturminneanalyse (DIVE-

analyse).  

  

Befolkning  

Organisasjoner 

Næringsliv,  

Politikere,  

BFK. 

 

Invitasjon til 

formannskapet. 

Kommunen 

med konsulent. 

 

Medvirkning for allmennheten og folkevalgte i 2018 etter sommeren  

 

Når Hva  For hvem Av hvem 

28. august 

(tentativt) 

Planverksted: 

Fysisk utforming, attraktivitet og 

bokvalitet 

 

o Eksterne foredragsholdere 

vurderes. 

 

 

Planverksted for 

formannskapet på dagen. 

 

Planverksted for 

allmennheten og 

Kommunestyret på 

kvelden. Formannskapet 

står som formell arrangør 

og inviterer. 

Kommunen 

med 

konsulent.  

 

28. august Orienteringssak om 

Trafikkutredningen 

Formannskapet (FS2) og 

Kommunestyret 

Sak fra 

rådmannen. 

06. sept. Planverksted: 

Transportsystem og grønn 

mobilitet  

o Ekstern foredragsholder 

vurderes. 

Kommunestyret  Kommunen 

med BFK og 

konsulent.  

 

25. sept. Politisk sak om Kommunestyret via Sak fra 
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transportutredningen/ framtidig 

trafikksystem 

o Eventuelt valg av nytt 

trafikksystem 

formannskapet (FS2). rådmannen. 

Oktober 

(tidspunkt 

uavklart, jf. 

vedtak om 

to FS-

møter i 

måneden) 

Planverksted: 

Utkast til områderegulering 

Hønefoss   

Formannskapet (FS2). Kommunen 

med 

konsulent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Linda Nethus 
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Arkivsaksnr.: 17/2403-21   Arkiv: 130  

 

Status for planarbeid i Ringerike (april 2018)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.04.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering, og slutter seg til 

            oversikten som viser videre arbeid med planene. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16  

            og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer  

            god framdrift i disse planene. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem i juni. 

 

  

 

Bakgrunn for saken 

Forrige statusrapporten for planarbeid var i februar 2017. I vedtaket som ble fattet fremgår det 

at ny statusrapport skal legges frem i april.  

 

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet, og 

hvordan forholdene i saken fra november er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

I november 2017 ble det lagt en oversikt over planlagte tiltak, og under vil vi redegjøre for 

status i disse per april 2018: 

- Jobbe videre med å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter  

            ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse de arbeidsoppgavene vi har.  

- Utvikle en enkel rapporteringsform som viser en oversikt over planarbeidene, status og  

            framdrift/saksbehandlingstid.  

- Ta i bruk plandialog og jobbe med informasjonen på kommunens nettsider.  

- Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.  

 

 

 

Kommuneplanen begrenset høring 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden mai 

- september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok kommunen 67 
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innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske 

partier og private aktører.. Det foreligger innsigelser til planen. Disse vil i sin helhet svares ut i 

sluttbehandlingen, og sammenfattet med innspillene som kommer til denne begrensede 

tilleggshøringen. 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.  Kommunen 

skal være «en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå 

dette målet må Fellesprosjektet implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel. I 

tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle innsigelsene fra 1. 

gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter til kommuneplanens 

arealdel.  

 

Det fremmes egen sak om dette i dette møtet. 

 

Masseforvaltningsplan 

Det vises til interpellasjon i kommunestyremøtet i mars 2018. Kommunal planstrategi for 

Ringerike kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen har også tidligere fastslått 

at det skal lages en plan for masseforvaltning for Ringerike kommune. Det er tidligere 

utarbeidet en temautredning om masseforvaltning (2015). Utredningen var da er en del av 

kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. I 

arealdelen vil aktuelle areal for uttak og produksjon av masser vurderes og ses i sammenheng 

med andre interesser og innspill. Andre hensyn kan for eksempel være kultur-, natur- og 

friluftsverdier, trafikk, transport og barn og unge. Det vurderes om det skal være overordnet 

interkommunal strategi i samarbeid med fylket. e. Det har også vært innspill der fylksmennene i 

Akershus og Buskerud vurdert behovet for en regional plan for massedeponier i forbindelse 

med byggingen av Intercity/FRE. ABY har nå geologer som arbeider med 

masseforvaltningsplanen.  

 

Rådmannen vil komme tilbake til en fremdriftsplan og vil fremme en egen sak på dette.   

 

 

Regionalt plankontor - plansamarbeid med nabokommuner og Buskerud 

fylkeskommune 

 

Ringerike kommune har sagt sagt opp samarbeidsavtalen mellom BFK, Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune om plansamarbeid fom. 01.06.2018, i sin nåværende form. Ringerike 

kommune ønsker å ta avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette gjøres våren 2018. 

 

Det har vært gjennomført et verksted i begynnelsen av april med deltaker fra kommuner og 

fylkeskommune. Innspill fra verkstedet tas videre av koordineringsgruppa for videre 

anbefalinger om regionalt samarbeid. 

 

Plansamarbeidet fortsetter frem til 01.06.18. Koordineringsgruppa består og får i oppdrag å 

utarbeide forslag til modell for regionalt plansamarbeid fra høsten 2018. Dette forslaget legges 

fram til politisk behandling i juni 2018.  
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Rapportering og dialog  

Vi har arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på våre planer med prosentvis 

ferdigstillelse og milepæler. Dette vil bli et egnet måleverktøy på samme måte som det er for 

saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall dispensasjoner sier 

også noe om kommunens planverk, samt andel arealplaner som blir møtt med innsigelser.  

 

I tilbakemeldingene vi mottar er det få som går på at fristene ikke overholdes, selv om 

forslagsstillere generelt ønsker en raskere fremdrift. Vi vil som et ledd i dette arbeidet jobbe 

med å gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status og hva som 

eventuelt må suppleres for at saken skal bli klar til behandling, og hva som kreves i den enkelte 

sak for å sikre fremdrift.  

 

Kommunen har fått på plass en løsning med digital plandialog, som er et godt hjelpemiddel for 

å bedre dialog og medvirkning i planprosessene. Plandialogen gir oversikt over pågående 

planarbeid, status i den enkelte sak og innsyn i saksdokumenter. Det er også mulig å gi innspill 

til planarbeidet direkte i plandialogen. Dette verktøyet er på plass i kommunens systemer, men 

foreløpig ikke tatt i bruk fullt ut.  

 

Vi vil jobbe videre med å ta dette i bruk. Ved overgang til kommunens nye nettsider vil vi 

jobbe med hvordan plansaker presenteres, koblingen til plandialog og kommunens kartsystem. 

Dette vil på sikt gi bedre service for publikum og forslagsstillere, og en mer effektiv tidsbruk 

for kommunen til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.  

 

Saker  

I tillegg til planer som er i prosess, og som fremmes til politisk behandling bistår avdelinga inn i 

annet arbeid i kommunens øvrige tjenesteområder (slik som f.eks. universell utforming, 

overvannshåndtering, vurderinger knyttet til nye tiltak og etableringer i regulerte og uregulerte 

områder mm.) uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, foretar egne kartlegginger 

m.m. og følger også opp arbeidet knyttet til sykkelbysatsinga (ca. 0,5 årsverk). 
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Rådmannens vurdering  

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet og 

hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

Rådmannen oppfatter fortsatt at kommuneplanens arealdel, områderegulering for Hønefoss, og 

FRE (E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret.  

 

 

Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Knut Kjennerud 

 

Vedlegg:  

1. Oversikt over planer under arbeid 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Arkivsaksnr.: 17/3927-7   Arkiv: 140  

 

Kommuneplanens arealdel revisjon 2017- 2030 - begrenset høring 2. 

gangsbehandling 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Endret forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringerike kommune sendes 

på ny begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Pbl. § 11-14. Det høres kun 

på de endringer som er gjort i planen og da primært på forslag til endret arealbruk og 

bestemmelser. Det åpnes ikke for nye forslag om endret arealbruk, og kun 

innspill/merknader til høringspunktene vil bli vurdert. 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden mai 

- september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok kommunen 67 

innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske 

partier og private aktører. Disse vil i sin helhet svares ut i sluttbehandlingen, og sammenfattes 

med innspillene som kommer til denne begrensede tilleggshøringen. 

 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. I samfunnsdelen 

til kommuneplanen s. 15 kommer det frem at kommunen skal være «en pådriver for en raskest 

mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå dette målet må Fellesprosjektet 

implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel, ved at det tas inn en 

båndleggingssone. I tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle 

innsigelsene fra 1. gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Høringstemaer 

Rådmannen foreslår at planen høres på følgende temaer: 

1. Ny båndleggingssone som er lagt inn i plankartet, for Fellesprosjektet og 

Områderegulering Hønefoss. 

2. Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en omfattende revidering. 

3. Konsekvensutredningen er presisert og tilført en ROS-analyse til nye 

utbyggingsområde. 

4. Forslag til hvilke innsigelser fra overordnede myndigheter som skal imøtekommes. 

Områdene B3, B7, B17, B18, B21-B25, FT2, N3, N2 (avgrenset) og 
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Pukerudhagen på Sokna foreslås tatt ut av arealdelen i tråd med innsigelsene. 

Områdene B20, B26 og B6 ligger fortsatt inne i planen. Innsigelser fra Statens 

vegvesen vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum. 

5. Mindre endringer 

 Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss hentes inn i plankartet 

 Boligområde B13 tas ut av kartet og tilbakeføres til LNF-område på 

bakgrunn av fare for kvikkleireskred 

 kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen 

 

Å gjennomføre en begrenset høring innebærer at planen ligger ute til høring og offentlig 

ettersyn (4 uker), og det gis kun mulighet til å komme med innspill til de nye temaene som er 

tatt inn/ut av planen. Innspill utover dette vil ikke vurderes videre i prosessen.  

 

Layouten på alle dokumenter er oppdatert og i henhold til Samfunnsdelen. Eksisterende 

dokumenter fra 1. gangshøringen finner en på kommunens hjemmeside; 

www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-

ettersyn1/. Videre gjennomgås høringstemaene som nevnt over. 

 

Temaer som foreslås lagt ut til begrenset høring: 

1. Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen) er etter innspill fra Bane Nor lagt inn i 

kommuneplanens arealdel. I plankartet og bestemmelsene vises det som båndleggingssone i 

påvente av ny plan (jf. pbl. §11-8 d). I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan 

vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette krever at aktuell myndighet (i dette 

tilfellet Bane Nor), skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen 

vises med skravur i plankartet, med tilknyttet kommuneplanbestemmelse § 12.4.4. Dette er 

et viktig grep for å være en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og 

E16. 

 

Områderegulering Hønefoss legges inn i kommuneplanens arealdel, og vises i kartet og 

bestemmelsene som båndleggingssone i påvente av ny plan (jf. Pbl. §11-8 d). I båndlagte 

områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette 

krever at aktuell myndighet (i dette tilfellet Ringerike kommune), skal gi sitt samtykke før 

tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen vises med skravur i plankartet, med tilknyttet 

kommuneplanbestemmelse § 12.4.4.  
 

Denne båndleggingen er i tråd med vedtaket gjort i FS2, sak 7/18 - 431 Områderegulering 

Hønefoss - Behandling av private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen. 

Den er ment som en sikkerhetsventil slik at fremtidige tiltak ikke kommer i konflikt med område-

reguleringen Hønefoss. Temaer som er aktuelle for videre sentrumsutvikling i Hønefoss 

avklares i områdereguleringen, som blant annet fremtidige sykkelveier. 
 

2. Kommuneplanbestemmelsene har vært gjennom en omfattende revidering da de viste seg 

å vært utdatert, gi stort rom for tolkning, bære preg av «kan»- bestemmelser, gjentakelser 

og usystematisk tekst. Ny kommuneplan skal være enkelt for utbygger og befolkning for 

øvrig å forholde seg til, samt for saksbehandler å bruke ved behandling av byggesaker og 

planer.  
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Bestemmelsene er bygget på høringsutkastet fra mars 2017. Det er lagt inn nye 

bestemmelser til uteoppholdsareal, fradeling, naturskader, renovasjon, overvann, 

tilgjengelighet/universell utforming, båndleggingssoner i påvente av ny plan etc. 

Bestemmelsene anses som vesentlige for en kommune med stor vekst.  

 

Gode planer trenger ikke retningslinjer. Retningslinjene er derfor byttet ut med gode 

bestemmelser uten rom for tolkning. En god del av retningslinjene er tatt ut; det forkommer 

retningslinjer der vi «mangler» eget formål, som ved spredt boligbebyggelse i LNF. Her 

viser retningslinjer til hvilke størrelser som er førende ved behandling av en dispensasjon. 

Det samme gjelder for strandsone. Alle retningslinjer i henhold til gjeldene TEK (Grad av 

utnytting) er tatt ut. Plan- og bygningsloven og TEK er naturlige koblinger til en 

kommuneplan og skal ikke utdypes. Eventuelle fravik kan utdypes.  

 

Øvrige bestemmelser er omformulert og gjort om til «skal» istedenfor «kan».  

 

3. Konsekvensutredningen (KU) er revidert etter innspill fra Norges vassdrag- og 

energidirektorat, hvor det kommer frem at fare for flom og skred ikke var godt nok vurdert 

og ivaretatt. Ved dette har kommunen utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

tilknyttet konsekvensutredningen til alle nye byggeområder i kommuneplanen.  

 

4. Innsigelse fra 4 overordnede myndigheter: 

 

Fylkesmannen i Buskerud  

Fremmer innsigelse til områdene B22, B23, B24 og B25 (Haugsbygd) begrunnet i blant 

annet nasjonale føringer for å begrense omdisponering av dyrka mark.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen imøtekommer innsigelsene fra fylkesmannen, og tilbakefører områdene i 

tråd med gjeldende kommuneplan. Ringerike er en betydelig landbrukskommune med 

store arealer med dyrka mark, samtidig som utbyggingspresset vil øke med årene som 

kommer som følge av planene for ny Ringeriksbane og E16. 

 

Videre vises det til innsigelse for områdene B20, B21 og B26 (Haugsbygd), grunngitt i 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere 

klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Haugsbygd er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis hver 

halvtime på hverdager. Det er ikke et fullstendig opparbeidet gang- og sykkelveinett 

fra sentrum. Deler av strekningen dekkes i dag av en vegskulder. I forslag til 

kommuneplankartet legges det opp til en fremtidig sammenhengende gang- og 

sykkelvei fra Hønefoss sentrum til Haugsbygd. 
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Når det gjelder område B21 vil rådmannen imøtekomme innsigelsen, da B21 ikke 

ligger i noe sammenhengende område for boligbebyggelse og anses som satellitt-

utbygging. B20 og B26 vil rådmannen beholde som fremtidig boligbebyggelse og 

imøtekommer ikke innsigelsen fra fylkesmannen, da Haugsbygd er et satsingsområde 

for Ringerike kommune, områdene ligger tilknyttet eksisterende boligområde og har 

gode bussforbindelser. I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at 

boligutvikling skal finne sted i Hønefoss by og de prioriterte lokalsamfunnene, 

deriblant Haugsbygd, noe som underbygger denne prioriteringen.  

 

Området B17 (Heradsbygda), B6, B7 (Trygstad) og B18 (Hensmoen) grunngis 

innsigelsene også i samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å 

redusere klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis 

hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda er det en eksisterende og gjennom-

gående gang- og sykkelvei fra sentrum. I område B17 i Heradsbygda imøtekommer 

rådmannen innsigelsen, da den ligger i et område med meget store friluftsverdier (A-

område), jf. Kartlegging av bynære friluftsområde (2013). Et A-område er ofte i bruk 

hele året og av mange personer. 

 

Området B6 på Trygstad vil rådmannen ikke imøtekomme innsigelsen fra fylkes-

mannen, men beholde som boligområde da det i dag er relativ god bussforbindelse, 

ligger tilknyttet annet boligområde og med sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelse mot Hønefoss sentrum. Område B7 kommer i konflikt med et 

kulturminne, og tas ut jf. høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune. 

 

I område B18 på Hensmoen imøtekommer rådmannen innsigelsen fra Fylkesmannen, 

og tilbakefører området i tråd med gjeldende kommuneplan. Dette imøtekommes, da 

området i dag ikke ligger med gode forbindelser mot Hønefoss sentrum. 

 

Det fremmes innsigelse til område B3 (Tyristrand) hvor det vises til nasjonale føringer for 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

På Sokna er det fremmet innsigelse til Pukerudhagen, som er et eksisterende boligområde. 

Det vises til nasjonale jordvernføringer og bes om at den delen av området som omfatter 

dyrka mark blir endret til LNFR-område.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og endres i nytt forslag til kommuneplanens arealdel. 



  Sak 15/18 

 

 Side 24 av 26   

 

 

Det fremmes innsigelse til område FT2 (Nes i Ådal) av hensyn til nasjonale føringer knyttet 

til ivaretakelse av vassdrag med tilhørende vassdragsbelter.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Det fremmes innsigelse til område N3 (Ringmoen) og viser til nasjonale føringer for 

ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Det begrunnes i manglende 

utredning av konsekvensene for barn og unge, da et lekeareal/fotballbane omreguleres til 

næringsformål.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette endres i tråd med fylkesmannens uttalelser. 

 

Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på risiko- 

og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd med plan- 

og bygningslovens krav og forskrift om konsekvensutredning.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det er gjennomført en ROS-analyse tilhørende konsekvensutredningen som ivaretar 

dette kravet. Viser til vedlagt konsekvensutredning for nye byggeområder.  

 

Buskerud fylkeskommune  

Fremmer innsigelse til områdene B7 (boligområde Trygstad) på grunn av konflikt med 

automatisk fredet gravfelt og gravhaug, samt kulturmiljø med svært høy verneverdi.  

 

Rådmannens kommentar: 

Området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Videre fremmer fylkeskommunen innsigelse til område N2 (næringsområde ved jernbanen 

Hensmoen) på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.  

 

Rådmannens kommentar: 

De områdene i N2 som berører kulturminnet tilbakeføres i tråd med gjeldende 

kommuneplan. 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Vurderingene knyttet til flom- og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk 

vurdert. Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De områdene der det 

kan være fare må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar 

sikkerheten videre.  
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Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i eksisterende konsekvensutredning, plankartet (H310) og 

kommuneplanbestemmelsene (§ 12.2.1). 

 

Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er 

gode bestemmelser til hensynssone. Men deler av bestemmelsene gjelder også for områder 

det ikke er hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i planbestemmelsene § 5.12.1 og § 5.12.2. 

 

Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone-

skredfare i bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og 

kartlegging av fare ved regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes 

inn der faresonene overlapper med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i plankart(H310) og bestemmelsene §12.2.1. 

 

Statens vegvesen  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innsigelsene som vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum, før 

sluttbehandling av kommuneplanens arealdel.  

5. Mindre endringer  

 

Sykkelveier i Hønefoss sentrum vil utredes i Områderegulering Hønefoss. Fremtidige 

sykkelveier utenfor sentrumsområdet er ført inn i kommuneplankartet (soneplan Hønefoss), 

og tilført bestemmelse § 5.10 (Gang- og sykkelvei). Dette vil si at nåværende sykkelveier 

vises med sort strek, mens de fremtidige sykkelveiene vises med rød strek og binder hele 

sykkelnettet sammen. Strekene tar utgangspunkt i kommunedelplan for gående og syklende 

(1995). I forbindelse med områderegulering Hønefoss utarbeides det en sykkel- og 

parkeringsstrategi for Hønefoss, som vil supplere planen fra 1995.  

 

Boligområde B13 er tatt ut av planforslaget grunnet fare for kvikkleireskred. Dette kom 

frem av Konsekvensutredning for nye byggeområder, etter innsigelse fra NVE angående 

manglende ROS-analyse. Etter grundig vurdering ser rådmannen det som ikke forsvarlig å 

sette av området til fremtidig boligbebyggelse. 

 

Ringerike kommune har to vedtatte kommunedelplaner for areal. Dette er Kommune-

delplan for Ådalsfjella og Kommunedelplan for Krakstadmarka. Begge disse områdene 

vises som hvite i kommuneplanen, da de skal gjelde på lik linje med kommuneplanen. På 

denne måten vil ikke kommuneplanen ha motstridende formål med kommunedelplanene. 
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Rådmannens samlede vurdering 

For å styrke Ringeriksregionen er det svært viktig å legge til rette for gjennomføring av 

Fellesprosjektet. Infrastruktur er avgjørende for en regions konkurransekraft og integrasjon 

med omkringliggende områder. Ved å båndlegge områder for fremtidig utbygging av 

Ringeriksbanen og E16, vil en synliggjøre Ringerike som en naturlig vekstregion i Oslo-

området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen legges ut på begrenset 

høring. Rådmannen ser for seg følgende fremdrift: 

 

Formannskapet 

- på høring 

Høringsrunde 

- 4 uker 

Vedtak i 

formannskapet 

Vedtak i 

kommunestyret 

24.04 28.04-26.05 19.06 28.06 

 

Endringer av rådmannens forslag vil kunne forskyve planlagt fremdrift. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kommuneplankart Ringerike  

2. Forslag til soneplan for Hønefoss  

3. Forslag til soneplan Nes i Ådal  

4. Forslag til soneplan Hallingby 

5. Forslag til soneplan Sokna  

6. Forslag til soneplan for Tyristrand – Ask – Nakkerud  

7. Forslag til kommuneplanbestemmelser  

8. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

9. Planbeskrivelse (uendret fra 1. gangshøringen, vil revideres til sluttbehandlingen) 

10. Saksutredning – oversikt over høringsinnspill 

11. Høringsuttalelse – Buskerud fylkeskommune 

12. Høringsuttalelse – Fylkesmannen i Buskerud 

13. Høringsuttalelse – Norges vassdrags- og energidirektorat 

14. Høringsuttalelse – Statens vegvesen 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Kammerud Katrine 
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Saksprotokoll - 0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas.  

 

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

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan  

 

3.Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet». 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Braatens (SP) forslag til nytt pkt 3. ble enstemmig vedtatt som 

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

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-18   Arkiv: PLN 404  

 

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas. 

 

1. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa og vil legge til rette for 36 nye tomter i områder, med 

kjøreveg til tomtene. Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i 

kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng 

og framkommelighet. Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn 

til offentlig ettersyn er vurdert og til dels innarbeidet. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 

å legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates fradeling av disse tomtene. 

 

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

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

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



- 

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 

bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc. utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrensen. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for å kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen for 

Ådalsfjella, ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

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

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

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

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 09.10.2017, sak 61/17. 

 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det er lagt inn hensynsone i området hvor det er fare for utløpsområde for snøskred. 

 Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 2. Informasjonstavle og container i 

kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal flyttes ut av frisiktsonen på 

16 x 115 m. Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172. 

  Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 3. Før det tillates fradeling på tomtene 1, 

2, 3, 4, 7, 8 og skal det gjennomføres vurdering fra en fag- ekspert om fare for 

snøskred. Dersom vurderingen tilsier at tiltak er nødvendig skal disse gjennomføres 

før fradelingen tillates på tomtene. 

 Supplering § 2.1 punkt 5. Utforming. Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge 

høydekotene. Breddene på ny bebyggelse på tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 

32 og 34 skal ikke overstige 6 m.   

 

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 12.10.2017 – 27.11.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

 

 

Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

Kommuneoverlegen kommer med anbefalinger om at det innarbeides følgende punkt i 

detaljreguleringsplanen; 

- Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før først fritidsbolig 

er oppført. 

- Opparbeidelse av felles uteplass, lekeareal o.l. Lekeplass i området for tomt 1-27 og 

mellom tomt 6-22. 

- Etablering av turveier, gang- og sykkelvei til nærmeste friluftsområder, anbefales 

tidlig i utbyggingen.  



- 

 Forslagstillers kommentar: All infrastruktur kan ikke opparbeides før etablering av 

fritidsbebyggelse, dette medfører for store investeringer. Området er myrlendt og ikke 

så godt egnet for felles uteplass. I stedet foreslås tomt 6 endret til akebakke og felles 

uteareal. Det er ønskelig med etablering av turveier, men dette settes ikke som 

rekkefølgekrav. 

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

planforslaget. Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

Vi mener at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har 

følgelig ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

Deler av det aktuelle planområdet er bratt og utfordrende å planlegge med tanke på nye hytter 

og vei ned til de aktuelle hyttene. Det anbefales at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir 

tatt ut av planforslaget. Det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 

Viser til Meld. St. nr 18 om friluftsliv, lovgrunnlag vedrørende hensyn til vassdrag, 

landskapskonvensjonen mv. Blant annet med tanke på bygging i bratt terreng. Mener det er et 

godt plangrep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre god terrengtilpassing. Positivt med 

bestemmelser som begrenser høyden på pilarer og fyllinger. 

Det bør stilles krav i bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng 

som er brattere enn 1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om lengderetningen på 

hyttene skal følge høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for 

å redusere terrenginngrepet mest mulig.  

Fylkesmannen viser til at utredningen i forhold til skred i område med tomtene 1-4 og 7-9 

burde vært utredet som en del av detaljreguleringsplanen. Det er positivt med en bestemmelse 

ift dette, men bestemmelsen må suppleres med krav om tiltak ved eventuell fare for snøskred. 

Anbefaler også en egen hensynsone, fare for snøskred  

 Forslagstillers kommentar: Tomtene som er anbefalt å ta ut utgjør den beste delen av 

planen og det er vesentlig for tiltakshaver at denne opprettholdes i planen. Det er riktig 

at området er delvis bratt og krevende. Plassering av hyttene er gjort etter befaringer i 

terrenget. Det stilles krav til at lengderetninger på hyttene skal følge høydekotene. I 

tillegg er det fastsatt tomter hvor hyttene skal ha maksimal bredde i tråd med 

merknaden fra Fylkesmannen. Tomt 6 som er en av de bratteste tomtene tas ut og 

etableres som akebakke og felles uteplass.                                                                   

Det settes inn i bestemmelsene krav til tiltak dersom skredvurderingen tilsier det. Det 

er også lagt inn en hensynssone i revidert plankart. 

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

planforslaget. 

 

 

 



- 

Statens vegvesen, datert 27.11.2017 

Adkomst til hyttene skal benytte Ringerudsetervegen som tar av fv. 172. Statens vegvesen 

mener at avkjøringen er for dårlig. Frisiktsonene skal være 6 x 115 meter. Det er plassert 

informasjonstavle og containere i frisiktsonen. Det bør ses på stigning og overvann inn mot 

vegen, samt at veien inn mot fylkesveg bør asfalteres. 

Statens vegvesen forutsetter at det blir lagt inn i rekkefølgebestemmelsene og at det skal lages 

en plan for utbedring av avkjørsel. Planen må godkjennes av Statens vegvesen. 

 Forslagstillers kommentar: Det foreslås en bestemmelse om at informasjonstavle og 

container som er etablert skal flyttes lengre inn i adkomstvegen før det gis tillatelse til 

tiltak på tomter i området. Det blir også et punkt hvor det står at det skal asfalteres 

minimum 10m fra fv 172 og inn til Ringerudsetervegen.  

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

reviderte planforslaget. 

 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

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. 

 

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 

Innkomne uttalelser 

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

 

Samlet vurdering 

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

rådmannen at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbjørrud på Vikerfjell. Ved at 

planen kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, 

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

Dette selv om det blir gitt faglige råd fra både Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen.  

 

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

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra ar plan & landskap as, datert 

23.02.2018 

6. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

d. Statens vegvesen, datert 27.11.2017  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Gunbjørrud snitt 

10.Gunbjørrud VA plan 

 

 

 Ringerike kommune, 06.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 



Utsn¡tt fra Ringerike kommune sine kartsider, kommunedelplaner - innhold

Ringerudseterveien

Veslefjell ll

Planområdet

Dokid:
1 6072649
(1 6t41 61 -1 )
Kart
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Reguleringsplan for Veslefjell ll. Øvre adkomst til Gunbjørrud er ikke lenger aktuell da det eikke er
område for fritidsbebyggelse i okommuneplanen så hØyt i terrenget.
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1. Bebyggelse og anlegg

SIGN. DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Gunbjørrud

RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING
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2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift
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PBL § 12-5 Arealformål
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SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Miljø- og arealforvaltning

2. GANGS B EHANDLING
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud hyttefelt

Utarbeidet av Ringerike kommune/ konsulent, 11.09.2017
Sist revidert 2 7 .02.2018

1 .gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 09.10.2017
Høring og offentlig ettersyn i p e r i o d e n 1 2 . 1 0 . 1 7 – 2 7 . 1 1 . 1 7 .
2 .gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning
Formannskapet
Vedtatt av K ommunestyret

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 Endring av § 2.5 utforming vedrørende bredde og

møneretning. Endring av § 5.2, rekkefølgebestemmelser
for kryss mellom fv 172 og Ringerudsetervegen.

2 7 .02.2018 AR

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,
Fritidsbebyggelse, frittliggende, B FF
Om råde for drikkevannsforsyning, BVF
Avløpsanlegg, BAV

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg, felles, SKV

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift ,
Skogbruk, LSK
Friluftsformål , LF

Hensynssoner ( P B L § 1 1 - 8 , 1 2 - 6 )
F a r e s o n e r ; R a s o g s k r e d f a r e , H 3 1 0 _

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningsloven § 12 - 7.
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§ 1 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Behandling av ubebygde arealer (9)
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal så snart som mulig
bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes/ plantes.

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

§ 1.3 Strømtilførsel (4)
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele - /tv - /datakommunikasjon, samt
vann - og avløpsledninger o.l. skal innenfor planområdet legges i bakken.

§ 1.4 Terrenginngrep
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn . Alle inngrep skal
derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 1.5 Vann og avløp
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før
vannforsyning og bortledning av avløpsvann er sikret. VA - plan for hytteområdet Gunbjørrud
(Sweco 0100/2017) skal legges til grunn for prosjektering av vann og avløpsledninger.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Frittliggende fritidsbebyggelse , BFF 1 - 1 3

1. Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnyttin g
Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt maks 170 kvm. Av dette kan
maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm brukes til p arkering og maksimum
120 kvm brukes i hytte/fritidsbolig .

3. Byggehøyde
Bebyggelsen skal ligge lavest m ulig i terrenget. Innenfor området tillates høyder for ramloft/
oppstu gu på tomtene 1 - 13, 15 - 24, 28, 29,30 og 32 med tillatt gesimshøyde inntil 4,4 og
mønehøyde inntil 6,3 m, alle høyder i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. For tomtene 14, 25, 26, 27, 31 og 33 - 36 tillates gesimshøyde inntil 3,6 m og
mønehøyde inntil 6,0 m. Alle høyder er i forhold til planert terrengs gjenno msnittsnivå rundt
bygningen.
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Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Takvinkelen på
oppstugudelen skal ikke overstige 25 grader. Det tillates takoppløft som ikke er høyere enn
møne for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og
matt fargevirkning. Blanke metallplates tillates ikke som taktekking i området.

4 . Punkt, plassering av hytte
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor
hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og
parkeringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene gi r
minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. Byggegrense mot større veger er
vist på plankartet.

5 . Utforming
Bebyggelse kan planlegges med samtidsarkitektur såfremt bygningene harmonerer med
tilliggende bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe.

Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller
eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, stiluttrykk, vindussett ing og det landskap
og natur den inngår i.

Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og
kontrastfarger godkjennes ikke. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme
takform som hovedbygningen.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng.
Høyde på grunnmur/ pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige
0,8 m.
Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge høydekotene. Bredden på ny bebyggelse på
tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 32 og 34 skal ikke overstige 6 m.
Kjeller/ underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og
fyllin g. Fyllingen skal fortrinnsvis ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg mer
enn 3m fra yttervegg til fyllingsfot.

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt. Det kan settes opp enkle
skigarder nær hyttene, øvrige gjerder tillates ikke.

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde.

6 Tomtedeling
Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller der det er ønskelig med endringer i den
viste tomtedelingen, skal det være vedtatt tomtedelingsplan for et naturlig delområde før det
gis tillatelse til fradeling av enkelt tomter eller igangsetting a v tiltak, jfr. PBL § 28 - 1 nr.3.

Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til
matrikkelloven § 33 foretas mindre justeringer av grensene.
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§ 2 . 2 O mråde for drikkevannsforsyning, BVF 1 - 7
1. Forsyning
Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser / fjell. Det skal dokumenteres at
vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann.
Plassering og utføring av brønner må foretas av fagkyndig personell og i tråd med VA - plan
for områd et (Sweco 0100/2017).

§ 2. 3 Avløpsanlegg , BAV 1 - 5
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til
separate eller gruppevise renseanlegg beregnet for dette. Alle utslipp fra private avløpsanlegg
skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. Avsatte renseområder i VA - planene skal
brukes til fellesanlegg og/eller utslippssted (etterpolering) for renset avløpsvann fra
enkeltanlegg/små fellesanlegg. Enkeltanle gg kan godkjennes der det er mest hensiktsmessig.
Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal
oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven og plan - og
bygningsloven.
For hytter uten in nlagt vann, skal utslipp skje via en enkel filterkum og til en etterfølgende
utslippsgrøft tilrettelagt under terreng. Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av
fagkyndig personell og i tråd med VA - plan for området (Sweco 0100/2017).

§ 3 Samfer dselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3 .1 Veg og parkering , SKV 1 - 3

1. Adkomstvei, felles
Adkomstveger internt i byggeområdene er regulert med 8 m bredde. Tillatt opparbeidet
bredde er inntil 4,5 m inkl. skulder. Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner
til dem. Rett til adkomst sikres i skjøte eller festekontrakt.
Ved bygging av vegene kan det gjøres mindre justeringer i forhold til plankartet.
Ved bygging av strekningen SKV 2 mellom tomt 27 og snuhammer i sør kan justerin gene
være inntil en vegbredde (8 m). Justeringen skal ikke medføre end ringer for tomter eller areal
for avløpsanlegg.
Veger innenfor området skal tåle 10 tonn akseltrykk.

2. Parkering
Parkeringslommer til ny og eksisterende bebyggelse kan etableres på egnede steder langs
adkomstvegen.

§ 4 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift

§ 4 .1 Skogbruk , LSK 1 - 6
Området skal brukes til jord - og skogbruksvirksomhet.
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Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for skiløyper og turstier som
vist på plankartet. Det kan legges ledningstraseer for vann/avløp og kabler gjennom
skogbruks om rådet.

Det tillates oppsetting av trafo i område for skogbruk på egnet plass etter avtale med lokal
energi leverandør.

§ 4 .2 Frilufts formål , LF 1 - 2
Vegetasjonen i området skal bevares.
Innenfor område tillates tilrettelegging for sitteplasser og grillplass.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser

1. Krav til veger, vann - og avløpsordninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsanlegg skal tekniske planer
for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terre nget
tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.

2. Krav før tillatelse til tiltak
Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomter skal:
- området med fritidsbebyggelse være sikret hygienisk betryggende og tilstrekkelig
vannforsyning.
- det foreligge r en utslippstillatelse ( kan baseres på delområder) gitt på grunnlag av en
helhetlig vann - og avløpsplan for hele planområdet med innarbeided e vannforsyningstiltak
basert på hydrogeologiske undersøkelser og vurderinger samt eventuelt resipientundersøkelse
og sårbarhetsanalyse for eksisterende fritidsbebyggelse.
- informasjonstavle og container i kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal
flyttes ut av frisiktsona på 6 x 115 m , før det gis tillatelse til tiltak på tomtene i området .
- Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172.

3 . Krav til vurdering av skredfare
Før det tillates fradeling på tomtene 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 9 skal det gjennomføres vurdering fra en fag -
ekspert om fare for snøskred. Dersom vurderingen tilsier at krav til tiltak er nødvendig skal disse
gjennomføres før fradelingen tillates på tomtene.

§ 6 Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav)

§ 6.1 Situasjonsplan
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som bl.a. viser plassering
av bebyggelsen med høydeangivelse, veg/ parkering og terrengbearbeiding.
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§ 7 Hensynssoner
1. F a r e s o n e , r a s o g s k r e d , H 3 1 0 _ 1
Innenfor området skal det gjennomføres vurdering av snøskredfare i forhold til tomtene
1,2,3,4,7,8 og 9.
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1 INNLEDNING

1 a) Bakgrunn for og hensikt med planarbeid e ne
Planen e skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella.
Det er etterspørsel etter tomter i området og kommu n edelplanen har tilrettelagt for denne
muligheten.

1 b) Profil
Ådalsfjella er et «familieo mråde» med godt tilbud av turterreng og langrennsløyper . Sammen med
kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet gjør dette at områ det er attraktive arealer for
fritidsbebyggelse. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder s om allerede
er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder» med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Området vil ha vegadkomst fra Ringerudsetra hvor det er etablert
fritidsbebyggelse samt et mindre skitrekk med kiosk mv. Økt bruk av området vil styrke
næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet , og i
kommunen.

1 c ) Eiendomsforhold , t iltakshaver/ konsulent
Planområdet omfatter gnr 299, bnr 1, hvor grunneier og tiltakshaver er Karin Bang.
Planen utarbeides av ar plan & landskap as ved Landskaps arkitekt Anne Ribberud

1 d ) Planprogram/ krav til konsekvensutredning
Område for fritidsbebyggelse er avsatt i kommunedelplan for Ådalsfjella og det foreslås kun mindre
justeringer av dette. Det er med bakgrunn i dette ikke krav til konsekvensutredning for planen.

Områdene ved
Tosseviksetra

O mrådene ved
Ringerudsetra

Veslefjell

Områder for
utbygging på
Gunbjørrud

Tosseviksetervegen

Ringerudsetervegen

Høgfjell
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2 PLANSTATUS

Området er i kommunedelplan for Ådalsfjella , vedtatt 30. 06. 2011, avsatt til byggeområder for
fritidsbebyggelse og LNF - område. Det foreslås enkelt e mindre justeringer av formålsgrensene i
kommuneplanen av hensyn til terreng og framkommelighet. Området er tidligere uregulert, men
grenser inntil reguleringsplan for Veslefjell II, vedtatt 1999, som har regulert inn to mulig e framtidig e
adkomst er til de tte området. det øvre adkomsten er ikke lenger aktuell da det ikke er avsatt arealer
for fritidsbebyggelse her i siste kommunedelplan.

Områdene ved Ringerudsetra er et etablert senter med et lite skitrekk og fritidsbebyggelsen
lokaliseres med dette i til knytning til et område med både bebyggelse og aktivitet.

Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen, det er justeringer ihht detaljert
vurdering av terrenget i området.

Utsnitt fra Ringerike kommune sine kartsider, kommunedelplaner – innhold.

U tsnitt fra kommune delplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. juni 2011.

Planområdet

Veslefjell II

Ringerudseterveien
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Kartutsnitt som v iser vedtatte planer i området og stiplet linje viser avgrensning av plan e n som nå
sendes til behandling.

Temaplaner, statlige retningslinje r
Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming innenfor
området.
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3 PL ANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON

2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdene ligger i Ringerike kommune , vest for Sperille n , sør for Ringerudsetra. Planområdet
omfatter ca 130 daa. Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor området, men eksisterende
fritidsbebyggelse nord for planområdet i Veslefjellområdene. Det er heller ikke eksisterende
fritidsbebyggelse andre steder på eiendommen fra tidligere.

2 b) Samferdsel og teknisk infrastruktur
Adkomst til områdene er foreslått fra Ringerudsetervegen. Vegen har god standard og krysset med
fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i dette området. Det er ing en
infrastruktur i området i dag.

2 c) Terrengforhold, landskap, vann og vassdrag og vegetasjon
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 690 - 770 moh. Terrenget stiger jevnt og til tider bratt fra
Sperillen og fylkesvegen i øst opp forbi området til Høg fjell med 1000 m høyde som er det høyeste
punktet i søndre Ådalsfjella. Fritidsbebyggelse i områdene ved Ringerudsetra og Tosseviksetra lenger
nordover er lokalisert på flatere partier i terrenget. Utbyggingsarealene på Gunbjørrud følger de
flatere partien e sørover. Det er til dels flott utsikt over Sperillen fra området.

Det er i hovedsak barskog i området i dag med overvekt av gran og områder med bart fjell innimellom.
Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog.
Berggrunnen i området er granitt .

2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv
Det er ikke registreringer i området på Direktorat for Naturforvaltning sin naturbase eller på artskart.

Flyfoto viser vegetasjonsstrukturen i området med
åpne myrpartier(brune områder) og sk ogkledte
arealer.
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PLANPROSESS

Planarbeidet ble påbegynt høsten 2011. Området ble befart og oppstartsmøte ble avholdt 10. april
2013. Planarbeidet ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom
fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5
år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til
behandling. Vår/ sommer 201 6 ble det endelig avklaringer i f orhold til kryss - spørsmålet og
planarbeidet ble gjenopptatt. N ytt oppstartsmøte ble ikke vurdert å være nødvendig . Det ble ikke
mottatt noe referat fra oppstartsmøtet fra Ringerike kommune.

Sweco bidrar med vurderinger av vann og avløp i dette planfors laget, og har laget et notat i forhold ti l
løsninger for dette området.

4 a) Kunngjøring
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er
varslet ved brev datert 06. juli 2016 , og annonse ble satt inn i Ring blad i oktober 2016 . Kopi av
varslingsm ateriale og kunngjøringsannonse herfra er vedlagt. Vi har ikke utklipp fra avisen.

4 b ) Innkomne merknader til kunngjøringen
Det er innkommet merknader til kunng jøringen Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i
Bus kerud .

Merknadene til p lanforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.
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5 PLANFORSLAGET

Planområdet omfatte r totalt i overkant 130 daa.
Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12 - 5,1): Frittliggende fritid sbebyggelse , B FF 1 - 13
Vannforsyning , BVF 1 - 7
Områder for rensing av avløpsvann , BAV 1 - 5

S amferdselsanlegg og tekn. i nfrastruktur ( PBL § 12 - 5,2): Veg og parkering, SKV 1 - 3

Landbruks - , natur - og friluftsområder, samt reindrift ( PBL § 12 - 5,5): Sk ogbruk , LSK 1 - 2
F riluftsområde , LF 1 - 2

Hensynssoner (PBL § 11 - 8, 12 - 6) ; Faresoner Ras og skred, H310_1

5 a) Bebyggelse og anlegg

Frittliggende fritidsbebyggelse
Det er totalt foreslått totalt 3 6 nye tomter i området . Etter offentlig ettersyn er tomt 6 er tatt ut etter
og erstattet med et felles grøntområde , slik at 35 tomter gjenstår. Områd et er til dels bratt østvendt,
med platåer på ulike nivåer i terreng et . Det er søkt å utnytte hyllene og de tørre partiene. Terrenget i
dette områ det er noe mer krevende enn arealene lenger nord hvor det er større partier med flatt
terreng.

Hoveddelen av tomtene er plas sert i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan
for Ådalsfjella , med noen avvik: T omtene 1 - 3 er i sin helhet lag t vest for gjeldende avgrensning og
likedan del av tomtene 4 og 5. Adkomstvegen til tomtene 28 - 36 er lagt i en liten sving sør for
avgrensningen i kommunedelplanen for å oppnå best mulige stigningsforhold.
Til gjengjeld utelates andre deler innenfor bygge området. Kommunedelplaner utarbeides i en annen
målestokk og en finjustering av grensene er naturlig på reguleringsplannivå.

Tomtene 1 - 4 og 7 - 9 er lokalisert innenfor areal som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i NVE
Atlas. Det er derfor satt inn et fare områd e og et rekkefølgekrav til at vurdering av snøskredfare og
eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging på disse tomtene.

Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. De aller fleste tomtene i
område t er lokalisert med svært god ryggdekning i terrenget og høyde på bebyggelsen vil ikke
me d føre negativ påvirkning på landskapsbildet. D et stilles for ø vrig i regulerings bestemmelsene krav
til utforming og materialvalg for bygningene. Etter offentlig etter syn er det satt inn krav om at
lengderetningen på ny bebyggelse skal følge høydekotene, og at ny bebyggelse på en del av tomtene
ikke skal overstige 6 m i bredden.

Byggegrense mot veg varierer mellom 2 og 4 m fra formålsgrense. Området er forholdsvis bra tt, og
hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil
bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt for
landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget , og for muligheten for uteplass etc utafor hyttene på
utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense på 2 m fra
formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18 ,20, 25, 27, 30 og 35.
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Støv og støy vurderes ikke å være te ma i dette området – vegene vil få svært lite trafikk.
For snøopplag så vurderes hensynet til terreng og landskap som mer vesentlig for området. Det er
bare enkelttomter dette gjelder og snøopplag vil kunne la seg løse i nærområdene.

Kommunedelplan fo r Ådalsfjella har som en retningslinje at tomtene b ør være minst 1,5 daa. I dette
området er tomtene mindre. Terrenget i
området er bratt med smale hyller. Det
er til dels forholdvis lange
vegstrekninger for å nå fram til
områdene som er egnet for bebyggel se,
og en bør utn ytte de arealene som er
egnet for bebyggelse bedre. Det er også
lite hensikt s messig at hyttetomtene
omfatter store deler av terreng som er
svært bratt og ikke kan brukes til noe.
Tomtestørrelsene er i all hovedsak over
1,2 daa, men noen un ntak ned imot 1
daa.

Grad av utnytting for bebyggelsen følger
bestemmelsene i kommunedelplan for
Ådalsfjella som ble vedtatt i
2011. Kommunedelplan for Ådalsfjella
åpner for at det kan tilrettelegges for
sam ti dsarkitektur i byggeområdene.

Foto fra områd et ved som er endret til felles
grøntareal. Det er fin utsikt sørover.
Området er benyttet til adkomst i
forbindelse med uttak av skog og er derfor
uten større vegetasjon.
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Foto fra adkomstvegen forbi tomt 25 med utsikt mo t området for tomtene 21 – 24.

5 b) Adkomst og parkering
Statens vegvesen har til kommunedelplanen stilt krav i forhold til vurdering av en mulig opprusting av
krysset ved E 16 på Ringmoen dersom det skal bygges ut sto re mengder fritidsbebyggelse i Ådalsf jella.
I denne forbindelse ble Vikerfjell F orum AS opprettet av grunneiere berørt av kommunedelplanen .
Forumet har jobbet med å avklare betingelsene rundt gjennomføring av rekkefølgebestemmelsen i
kommunedelplanen. Det er nå enighet om en rekkefølgebestemm else mellom Ringerike kommune og
Statens vegvesen og situasjonen rundt krysset er løst.

Krysset mellom fylkesvegen og Ringerudseter vegen er rustet opp og ny bomløsning er etablert.
Statens vegvesen har imidlertid merknad til dette kryssområdet til offentl ig ettersyn. Med bakgrunn i
merknaden er det satt inn bestemmelser som sikrer at frisiktsona skal ryddes dersom det er konflikt ift
denne samt at Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10 m inn fra vegkant fylkesveg.

Tilkomstveg fram til området omf attes av planer på Ringerud, gnr 298, bnr 1. A dkomstveger innenfor
plan området er regulert med 8 m bredde . Mindre adkomst veger kan bygges smalere enn regulerings -
bredden tilsier, men 8 m reguleringsbredde gir noe større slingringsmonn med hensyn til plas seringen.
Skråningsutslag er vist som illustrasjon i planen for å synliggjøre at vegtraseene i enkelte områder
medfører større terrenginngrep.

Adkomst veger til de første 2 6 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.
Adkomsten ned til p latået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt . Tomtene her nede har imidlertid en
fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt best mulig i terrenget
av hensyn båd e til terreng, l andskap og visuelle forhold samt oppa rbeidelseskostnader . Vegtraseen vil
medføre skjæring og fylling, men om rådet ligger godt skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord
og tilrettelegges for etablering av stedegen vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.
Det åpnes f or at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved opparbeidelse for i
kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal ikke berøre tomtegrenser
eller areal for avløpsanlegg. Lengdeprofil er fo r hovedadkomstvegene er vedlagt.

Tomt 22 Tomt 24 Tomt 23



11

Foto viser avslutningen på dagens veg på Ringerud som er regulert videre til grense som mulig adkomst til
Gunbjørrud.

5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt lands kapet og landskaps -
kvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som landskaps - , og
naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre
inngrep enn stier og løypetraseer. I randsona ru ndt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert.
Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fastsatt at det ved ny utvikling skal bygges
videre på eksisterende utbygging s struktur, og området ved Gunbjørrud er gjennom dette definert som
et byggeområd e som kan utvikles. Dette er ramm ene for forvaltning av området. Den videre
detaljplanlegging skal så hensynet til landskapsmessige forhold, grøntstruktur, eventuelle
løypekorridorer mv. innenfor områdene foreslått til bebyggelse.

Området ved Gunbjørrud er en videreføring av etablerte områder for fritidsbebyggelse i lisida øst for
fjellpartiet ved Høgfjell. Arealene har til dels fantastisk utsikt over Sperillen. Området er imidlertid noe
mer bratt og mer utfordrende å utnytte enn arealene lenger nord.

Utsikt fra nedre del av området med søndre del av Sperillen og områdene videre sørover.
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Vegetasjonen i området er i hovedsak barskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men tilstrekkelig
vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Vid ere hogst vil skje i samråd med
utbygging i området.

Foto fra tomtene på haugen (30 – 36) nordvestover. I etterkant av at bildet er tatt er det tynnet ut i skogen i
området.

All ny bebyggelse i området vil ha ryggdekning av lia i bakkant. Ny bebyggels e er lokalisert i noenlunde
tilsvarende høyde som bebyggelsen på tilliggende arealer i nord. For tomtene 31 - 36 er disse lokalisert
rundt en liten kolle. Beliggenheten i terrenget tilsier at ny bebyggelse heller ikke her vil bli
framtredende i det visuelle landskapsbildet. Lisida på østsida strekker seg høyt oppover og det er
svært begrenset innsyn til området. Det er også stilt krav til bevaring av vegetasjon på toppen av
kollen som avsettes til felles friområde.

Bebyggelsen vil med bakgrunn terrenget i o mrådet ikke medføre vesentlig negativ fjernvirkning. Det er
åpnet for bebyggelse med ramloft/ oppstugu i deler av området. Ingen av tomtene vurderes som
spesielt sårbare, men de mest utsatte er likevel ikke foreslått med tillatt oppstugu/ ramloft. Dette
gj elder for tomtene 14, 25,26 og 27 samt 31, 33, 34, 35 og 36.Forholdet er fastsatt gjennom
bestemmelsene.

Det vedlegges snitt som redegjør for terrenget gjennom hele området. Snittlinjene er valgt med
bakgrunn i de tomtene som vurderes å være mest utsatt.

Bebyggelsen er til dels foreslått noe tettere enn kommunedelplanen anbefaler. Området er imidlertid
omgitt av store arealer med skog og natur, noe som bidrar til at området fortsatt vil bære preg av å
være et naturlandskap.

Kommunedelplanen for Ådals fjella stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av
utebelysning. Dette er et godt virkemiddel som bidrar til å redusere fjernvirkningen av området fra
dalen. Krav i reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at bebyggelse
vil tilpasse seg landskapet på best mulig måte.

5 d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til rette
for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til bebyggelse .
Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere bebyggelse er noe
begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er d et er viktig å ivareta
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deler av den eksisterende vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene.
Dette vil bidra til skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite
areal i et stort område uten bebyg gelse eller andre tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette
begrenset behov for grøntstrukturer internt i området.

5 e) Vann og vassdrag
Det er ikke vann eller vassdrag med vesentlig størrelse i området. Mindre bekkedrag finn es i grensa
mellom eiend ommene i nord, og i myrområdene vest for tomtene 27 - 36. I dette myrdraget er det
lokalisert et lite tjern med starr.

Utsikt fra området nordover Sperillen

5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet
Området er god t egnet til opphold og friluftsliv med fine tur o mråder både på godværsdager innover
fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene.

D et kjøres gode ski løype nett oppe på knausen vest for området både nord over mot
Ringerud/ Tosseviksetra og Vikersetra og sør over mot områdene ved Flaskerudsetra. Det er tilknytning
til fjell - løypene opp på Høgfjell fra Ringerud og fra Flaskerudsetra. Ei tilførselsløype mot nordvest kan
knytte seg fint inn på løypenettet. Nettopp turmu ligheter er hovedattraksjonen i Ådalsfje lla og
årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her. Det viser seg også at folk i stor grad
benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk. Det er en sykkelstiforbindelse fra
Ringerudseterområdet til Tossevikseterområdet, slik at en kan komme langt nordover på grusa sti/
veg.

Ved Ringerudsetra er det et lite skitrekk som gir aktivitetsmuligheter . Det er også baseplass for
paraglidere ute på Ringerudkollen. På Tosseviksetra er det kafe. Det er også mulighet for å ha båtplass
ved Sperille n for hytteeiere i området slik at sommeren kan ha flere aktivitetsmuligheter.
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Utsnitt fra Ringerike kommunes kartsider, rekreasjon. Skiløyper er vist med rød heltrukken linje, turveg
med stiplet svart linje.
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Kartet viser mulig tilkopling til s kiløypenettet (rød stipla linje).

Foto fra nedre del
av området
nordøstover mot
Ringerud - kollen.
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5 g) Biologisk mangfold , vilt, skog bruk
Området er vurdert etter opplysninger fra Ar tsdatabanken, D N sin naturbase , og artskart , NVE Atlas
samt MiS. Det er ingen registreringer på artsdatabanken i nær tilknytning til området.

Naturmangfoldloven
§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8 - 12 i loven legges til grunn ved utøving av
offentlig myndighet. I følge § 8 skal offe ntlige beslutninger så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand
samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karak ter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom
forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I denne
konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturb ase og Skog - og landskap samt øvrige
kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre opplysninger fra
kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle kvaliteter i forhold til
naturmangfold.

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for betydelig
skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig betydning ikke
berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at sak en i hovedsak skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp.

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre - var ” - prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne k onkrete saken ligger det ikke inne
registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ” føre - var ” prinsippet vektlegges i liten
grad i denne saken.

§ 10 Samlet belastning. Kommune delplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området
og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak i overensstemmelse med
kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egne t i området – samtidig som det
ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store tilsvarende arealer som forblir urørt, og
som ikke er naturlig å bruke for beboere i fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det
ikke er kjente true de arter eller naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i
nærområdene i stort omfang vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede
belastningen av utbyggingen vurderes å være l iten.

§ 11 omhandler kostnader ve d miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til
bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. Med
dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak.

§ 12 De miljømes sige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og tomteplasseringer er
gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta na tur og landskapsmessige forhold innenfor arealer
avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene
i naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan.

Skogbruket i området har middels og lav bonitet, og utgjør en begrenset inntektskilde.
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5 h) Kulturminner og kulturmiljø
Området er registrert for kulturminner sommer 2012 , uten at det ble gjort funn . R apport fra
kulturminnemyndighetene er vedlagt.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av kulturminner
under anleggsarbeid.

5 i) Beredskapsmessige forhold, risiko og sårbarhet
Det er pla nlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt.

Farekategori Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for s nø - eller steinskred Nei NVE atlas viser risiko fra snø skred
i deler av området ved tomtene
1 - 3 m - fl .

Er det fare for utglidning,
geoteknisk ustabilitet

Nei Lite sannsynlig

Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/ vann
eller elv/ bekk ?

Nei

Er det radon i grunnen Forholdet til radon ivaretas av
TEK 10

Infrastruktur Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer (veg, jernbane, sjø/
elv, luft) utgjøre en risiko for området.

Nei

Vil utilsiktede hendelser s om kan inntreffe på
nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for
området?

- utslipp av giftige gasser/ væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/

brennbare gasser/ væsker.

Nei
Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?

- elektrisitet
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/ spillvann

Nei
Nei
Nei
Nei

Er det høyspentlinjer i området som utgjør fare
for magnetisk felt eller klatrefare i forbindelse
med master?

Nei Det e r ikke kraftlinjer i området.

E r det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende eller
kjørende innenfor området?

- til skole/ barnehage
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.
- til forretning
- til busstopp

Nei
Nei
Nei

Uaktuelt
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Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige

anlegg?
- Har området utilstrekkelig

brannvannforsyning?
- Har området bare en mulig

adkomstrute for brannbil?

Nei

Ja

Brannvann kan hentes i lite tjern i
området.

Tidligere bruk Er området påvirket/ forurenset fra tidligere
v irksomheter?

- Gruver, åpne sjakter, steintipper
- Militære anlegg, fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder

avfallsdeponering

Nei
Nei

Nei

Omgivelser Finnes det regulerte vannmagasiner i
nærheten med spesiell fare for usikker is ? Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup) etc ?

Området er til dels bratt, både
opp til Veslefjell på vestsida og
øst for tomtene 31 - 36.

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger:
- Er tiltaket i seg selv et

sabo tasje/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje/

terrormål i nærheten?

Nei

Nei

Det er lagt inn et
f a r e område o g
krav til videre
under søkelser før
det tillates
utbygging i
området som
omfattes av
skredfare,
tomtene 1 - 4 og
7 - 9.

Kartet viser risiko
for snøskred.
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5 j) Alternativ energi
Det er ikke strøm i området i dag. Men strøm kan fremføres fra V eslefjell området lenger nord. Det vil
oppfordres til bruk av alternative energikilder i området som varmepumpe eller bioenerg i. Det er
imidlertid ikke økonomisk gjennomførbart å anlegge fellesløsninger med bakgrunn i
terrengforholdene.

5 k) Sanitærteknisk standard
Foreslåtte felles områder for vannforsyning og mulige områder for rensing av avløpsvann er vist på
plankartet. En rapport som redegjør for framtidige løsninger for vann og avløp i området er vedlagt
planen.

5 l) Renovasjon
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Containere er plassert ved
avkjørsel fra hovedvegen nede i Ådalen og o mfattes ikke av planforslaget. Brøyting av plassen blir gjort
av grunneier og bekostes gjennom årskort knytta til atkomstvegen for hytteeiere.

5 m) Universell utforming
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn til universell utforming . Terrengmessig er
ikke dette et område som naturlig peker seg ut for tilrettelegging for universell utforming. Det er
likevel avmerket enkelte tomter i området som har flatere terreng og er lokalisert i tilknytning til
vegstrekninger med noe mindre stigni ng. Tomtene er avmerket på plankartet, men det er ikke stilt
krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
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6 VIRKNINGER AV PLANEN

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune som kan
dra nytte a v denne type n æringsvirksomhet . Kommunen har i seinere tid vært utsatt for nedleg ging av
arbeidsplasser. Denne t ype virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i bygda, men også i kommunen
totalt sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt næringsliv i bygda kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo - området gir et unikt ut gangspunkt i denne
sammenhengen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. Det er en kontinuerlig etterspørsel etter
tomter i området.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av n æringsgrunnlaget på e iendommen og
for lokalsamfunnet/ kommunen.

Nytt område for fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området. Trafikken er imidler tid
svært liten og knyttet til hovedvegen og vil ha beg renset påvirkning for øvrig bebyggelse .

For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med betydning for
nærområdet.



Merknader til 404 Detaljregulering – Gunbjørrud, offentlig ettersyn

Fra: Merknad: Kommentar:

Ringerike kommune ,
Miljørettet
helsevern

1. Ferdigstillelse av veger, fellesarealer
mv.

2. Felles uteplass og lekeplass må
opparbeides sentralt i gang avstand fra
tomtene. Forslag om felles uteplass
mellom tomt 6 og 22.

3. Etablering av turveier og gang og
sykkelveg tidlig i utbyggingen.

4. Positivt med universell utforming.

5. System for vannforsyning, avløps -
rensing og avfalls håndtering må
etableres i tråd med regler og
retningslinjer.

All infrastruktur kan ikke
opparbeides før etablering av
fritidsbebyggelse, dette med -
fører for store investeringer.

Området er myrlendt og ikke så
godt egnet for felles uteplass. I
stedet foreslås tom t 6 endret til
akebakke og felles uteareal.

D ette er ønskelig for
tiltakshaver. Det foreslås
imidlertid ikke rekkefølgekrav til
dette.

Fylkesmannen i
Buskerud

Viser til at området er bratt og
krevende. Viser til Meld. St. nr 18 om
Friluftsliv, l ovgrunnlag vedrørende
hensyn til vassdrag, landskaps -
konvensjonen mv. Blant annet med
tanke på bygging i bratt terreng. Mener
det er et godt plangrep å punktfeste
hyttene i kartet for å sikre god terreng -
tilpassing. Positivt med bestemmelser
som begrenser høyden på pilarer og
fyllinger. Anbefaler at det stilles krav til
at hytter ikke kan plasseres i terreng
brattere enn 1:4, og at det er krav til at
lengderetningen på bebyggelse skal
følge kotene i terreng mellom 1:4 og
1:6.

Mener med bakgrunn i landskap s -
forholdene at de foreslåtte tomtene 28
– 36 med tilhørende adkomstveg bør
tas ut av planforslaget.

Har ingen spesielle merknader ift
naturmangfoldloven.

Det er riktig at området er
delvis bratt og krevende.
Plassering av hyttene er gjort
etter flere befaringer i
terrenget.

Det stilles krav til at
lengderetningen på hyttene skal
følge høydekotene. I tillegg er
det fastsatt tomter hvor hyttene
skal ha maksimal bredde i tråd
med merknaden fra
fylkesmannen. Tomt 6 som er
en av de bratteste tomtene tas
ut og etableres som akebakk e
og felles uteplass.

Dette området utgjør den beste
delen av planen og det er
vesentlig for tiltakshaver at
denne opprettholdes i planen.



Forutsetter at kommunen som lokal
forurensningsmyndighet følger opp i
forhold til vannforvaltningsplaner for
området. Resipienten som velges må
ikke forringe tilstanden som følge av
utslippene eller gjøre det vanskelig å
oppnå miljømålene i den regionale
v annforvaltningsplanen.

Fylkesmannen viser til at utredning i
forhold til skred i området med
tomtene 1 - 4 og 7 - 9 burde vært utredet
som del av detaljreguleringsplanen. Det
er positivt med en bestemmelse ift
dette, men bestemmelsen må suppleres
med krav om tiltak ved eventuell fare
for snøskred. Anbefaler også en egen
hensynssone, fare for snøskred.

Dette ivaretas gjennom
utslippstillatelse.

Det settes inn i bestemmelsene
krav til tiltak dersom
skred vurderingene tilsier det.

Buskerud
Fylkeskommune

Ingen merknader til forslaget

Statens vegvesen Synes avkjøringen fra hovedvegen er for
dårlig. Frisiktsonen skal være 6 x 115 m
og container og informasjonstavle er
satt opp i denne sona. Det må sees på
overvannet og stigningen inn mot
vegen, asfaltering bør vurderes på
Ringerudsetervegen inn mot fylkes -
vegen. Forutsetter at kommunen
innarbeider en rekkefølgebestemmelse
som omfatter d isse forholdene og at
det skal lages en plan for utbedring av
avkjørselen. Planen skal godkjennes av
statens vegvesen.

Det foreslås en bestemmelse
om at informasjonstavle (og
evnt. container) som er etablert
skal flyttes lenger inn i
adkomstvegen før det gis
tillatelse til tiltak på tomter i
området.

D et er også satt krav til
as f a ltering minimum 10 m inn
fra veg kant på f v 172.

Kong sb erg 2 3.02.2018
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Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

14.11.2017 

 

Vår ref.: 2016/4161 

  

Uttalelse til reguleringsplan 404  Detaljregulering - Gunbjørrud 

  

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes internettside 12.10.2017, saksframlegg 

og saksprotokoll, Sak 61/17 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, 9.10.2017.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan virke inn på folks helse. Disse 

kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelselovens § 8. 

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har følgende kommentarer til reguleringsplan-

forslaget: 

1. Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før oppføring av første 

fritidsbolig, slik at de første innflytterne kan ferdes trygt i området.   

 

2. Felles uteplass, lekeplasser o.l. må opparbeides sentralt i gangavstand fra tomene slik at 

alle har en reell mulighet for å benytte disse. Felles uteplasser må etableres for området 

for tomt 1 – 27, f.eks. mellom tomt 6 og 22.  

 

3. Etablering av turveier, gang- og sykkelvei ut til nærmeste friluftsområder anbefales 

etablert tidlig i utbyggingen. 

 

4. Det er positivt at forslagsstiller har vurdert å avsette noen tomter som kan utformes 

universelt. Universell utforming av enkelte tomter og atkomst til felles uteoppholdsarealer 

må fastsettes i reguleringsplanen.  

 

5. System for vannforsyning, avløpsrensing og avfallshåndtering må ikke  etableres i 

samsvar med eksisterende regelverk for området.    

 

 

 



Konklusjon 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern anser at forslag til detaljreguleringsplan nr. 404 

Gunbjørrud kan med nevnte anbefalinger, oppfylle Folkehelselovens bestemmelser en 

tilfredsstillende god måte.  

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf. 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

PlanlD 4O4 - Gunbjørrud - gnr 299 bnr 1 - Ringerike kommune -

detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturm¡nner

Vi viser til brev av t2. oktober 2OL7 der planforslag for Gunbjørrud i Ringerike kommune legges ut
til offentlig ettersyn, jf. Pbl. 512-10. Høringsfrist er satt til 27. november 2017.

Buskerud fylkeskommune gir med dette en kulturminnefaglíg uttalelse til planforslaget. Viviser
også til vår tidligere uttalelse i saken, datert 26. august 2016.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger vest for innsjøen Sperillen og er ikke bebygd. Nord for planområdet finnes det
eksisterende fritidsbebyggelse i Veslefjel l-områdene.

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med 36 nye hyttetomter.
Planforslaget er i tråd med kommunedelplanen for Adalsf.¡ella. Det planlagte hyttetomtene víl
være tilkn¡tet den eksisterende fritidsbebyggelsen.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Vi mener planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har
følgelig ingen merknader til planen.

BYGNINGSVERN

Vi har tidligere uttalt at vi ikke kjenner til nyere tids kulturminner innenfor planområdet eller i

umiddelbar nærhet, som vil bli berørt av planen. Vi anbefalte kommunen om å sette krav til nye
tiltak for å sikre god tilpasning til de bygde og naturgitte omgivelsene. Vi konstaterer at
kommunen har utarbeidet bestemmelser i planforslaget for å sikre god tilpasning til omgivelsene
Vi har følgelig ingen flere merknader til planforlaget.

bfk.no S¡de 1av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postad resse:

Postboks 3563

NO-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse

postmottak@ bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.L3523

Foretaksregisteret
NO 964 951 373



Med verurlig hilsen

Turid Kolstadløkken

fylkeskonservator

Fylkesmannen i Buskerud

Statens vegvesen Region Sør

Lars Hovland

rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten slgndtur

Saksbehøndlere: Tora Flovik Aune (bygningsvern), Lors Hovland (arkeologi)

Postboks 1604

Serviceboks 723
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Vår dato: 22.11.2017 
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Gunbjørrud hyttefelt 
 

Ringerike kommune har sendt over forslag til detaljregulering for Gunbjørrud ved 
Ådalsfjella hvor det skal tilrettelegges for nye hytter. Fylkesmannen viser til nasjonale 
føringer for planlegging av fritidsbebyggelse hvor hensyn til landskap er spesielt 
vektlagt. Deler av det aktuelle området er bratt og utfordrende å planlegge med tanke 
på nye hytter. Vi anbefaler derfor at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir tatt ut 
av planforslaget. Hyttene er i dette området foreslått på en markert kolle i landskapet 
og adkomstvei er lagt i kanten og delvis i et myrdrag. Utbygging i dette området vil 
medføre store terrenginngrep og eksponert bebyggelse. Videre anbefaler vi 
presiseringer i bestemmelsene for å sikre en bebyggelse som ivaretar landskapet mest 
mulig og som medfører mindre terrenginngrep. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 12 oktober 2017 hvor ovennevnte planforslag et utlagt til offentlig 
ettersyn. 
 
Planforslaget omfatter et areal på ca 130 dekar ved Ådalsfjella i et område som per i dag er 
ubebygd. Området grenser til et hyttefelt i nord. Det er foreslått i alt 36 nye hytter innenfor 
området. 
 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommunedelplanen hvor området er avsatt til 
fritidsbebyggelse.  
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen har i brev av 29. august 2016 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til landskap, friluftsliv, naturmangfold og 
samfunnssikkerhet og beredskap ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Når det gjelder landskapstilpasning kan det se ut til at deler av området er bratt og krevende. 
Det aktuelle området ligger på en hylle i landskapet på ca. 700 moh. hvor terrenget stiger bratt 
mot vest og opp til Veslefjell på ca 800 moh. og videre opp til Høgfjell på 1000 moh. 
 
Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, 
hvor det er en arealpolitisk føring at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for 
fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, 
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landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der 
landskapsanalyser danner grunnlag for planene. Videre er det viktig at vassdrag skal forvaltes 
gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser. 
 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 og 
veilederen fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) om planlegging av 
fritidsbebyggelse T-1450. 
 
Her går det blant annet frem at nye hytter ikke bør plasseres i terreng brattere enn 1:4. Terreng 
mellom 1:4 – 1:6 bør bare bygges ut med bygninger som tar spesielle hensyn til 
terrengtilpasning. Bakgrunnen for disse føringene er at hytter som oppføres i sterkt skrånende 
terreng vil medføre store terrenginngrep.  
 
Vi mener det er et godt planmessig grep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre en god 
terrengtilpasning ved plassering av hyttene. Vi forutsetter at plasseringen er basert på befaring 
i området. Videre mener vi det er positivt at det også er tatt inn bestemmelser som begrenser 
høyden på pilarer og fyllinger. Vi vil likevel anbefale at det også blir stilt krav i 
bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng som er brattere enn 
1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om at lengderetningen på hyttene skal følge 
høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for å redusere 
terrenginngrepene mest mulig.  
 
Når det gjelder hensynet til viktige landskapsverdier er det først og fremst den østlige delen 
av planforslaget som vi mener vil få størst uheldige virkninger for landskapet i området. 
Området i vest er også svært bratt, men området i øst omfatter blant annet en markert kolle i 
landskapet som er foreslått bygd ned med seks hytter. Videre er det foreslått tre tomter som 
blir liggende på brinken mot et juv. Noen av tomtene har også en høydeforskjell på hele10 
meter. Videre er deler av adkomstveien, som er ca 450 meter lang målt fra tomt 27, plassert i 
kanten og delvis i en myr. Tomtene vil bli eksponerte og sammen med tilhørende vei medføre 
store terrenginngrep. 
 
Vi viser til ovennevnte nasjonale føringer for planlegging av fritidsbebyggelse hvor det 
blant annet er vektlagt viktigheten av å ivareta viktige kvaliteter i landskapet. Med dette 
som bakgrunn fraråder vi de foreslåtte hyttetomtene 28-36 med tilhørende adkomstvei. 
Fylkesmannen mener det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 
 
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 spesielle merknader til dette. 
 
I planbeskrivelsen er det lagt ved en utredning om hvordan vann- og avløpssituasjonen i 
området tenkes løst. For dette hytteområdet er det kommunen som er forurensnings-
myndighet. Vi viser i den sammenheng til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) § 4 hvor det går frem at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og minst god kjemisk tilstand.  
 



Side 3 av 3 

Vannforskriften er fulgt opp gjennom regional plan for vannregion Vest-Viken. Den regionale 
vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
 
Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke 
vil nå miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er 
oppfylt. Fylkesmannen forutsetter at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger 
dette opp og at resipienten som velges ikke forringer tilstanden som følge av utslippene eller 
gjør det vanskelig å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. Dette er 
forhold som må kunne dokumenteres gjennom overvåking av resipientene. 
 
I risiko- og sårbarhetsanalysen går det frem at noen av de foreslåtte tomtene ligger innenfor et 
område hvor det er risiko for snøras. Denne kunnskapen er hentet fra NVE Atlas hvor 
potensielle områder er vist etter en datomodell hvor spesielt helning i terreng er avgjørende. 
Videre undersøkelser av området vil kunne avkrefte eller bekrefte om det er en reell fare for 
snøskred i området. I planforslaget er området vist med en bestemmelsesgrense som omfatter 
tomtene 1-4 og 7-9 hvor det er krav om undersøkelser før tomtene kan benyttes. 
 
Fylkesmannen vil vise til at denne informasjonen burde vært utredet som en del av 
detaljreguleringen for å kunne ta stilling til om disse tomtene kan benyttes til 
fritidsbebyggelse eller ikke. Vi mener det er bra at det er foreslått en bestemmelse om at dette 
skal utredes, men det er også viktig at bestemmelsen blir supplert med krav om tiltak ved 
eventuell fare for snøskred slik at kravene til sikkerhet mot skred i TEK-17 blir oppfylt. Vi 
anbefaler også at området vises med egen hensynssone – fare for snøskred. 
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller vesentlige 
regionale interesser tilknyttet våre ansvarsområder.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
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Reguleringsplan for Gunbjørrud - høring og offentlig ettersyn

Vi har mottatt overnevnte plan. Hensikten med planen er å legge til rette for 36 hytter i

Ådalsfjella. Fritidsbebyggelsen skal ligge inntil eksisterende fritidsbebyggelse og er i tråd

med vedtatte kommunedelplan for.

Adkomsten til hyttene skal benytte Ri ngerudsetervegen som tar av fv . 1 72 ved Gunbjørrud.

Vi har fått opplyst fra kommunen og konsulent at det er gjort utbedringer i 2003. Vi synes

fortsatt avkjøringen er for dårlig. Det er satt opp en stor informasjonstavle og en cointainer i

f risiktsonen. F riksikt sonen skal være 6 x 1 1 5 meter. D et må sees på stigningen og

overvannet inn mot vegen . Det b ør vurderes å asfal ter e R i ngerudsetervegen inn mot

fylkes vegen.

Vi forutsetter at det blir tatt inn i rekke følgebestemmelsene og at det skal lages en plan for

utbedring av avkjørselen. Planen må godkjennes av oss.

Vi setter vår lit til at kommunen innarbeider dette i reguleringsplanen.

Vegavdelingen Buskerud

Med hilsen

Anders Hagerup

seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

 

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging av disse tomtene. 

 

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

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

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

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 
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bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for i kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. Det aktuelle området er merket som 

SKV a i plankartet. 

 

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

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

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

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

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss- spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Men det eksisterer fritidsbebyggelse 

nord for planområdet i Veslefjellområdene.  

 

For å komme til planområdet er det foreslått å bruke Ringerudsetervegen. Vegen har god 

standard og krysset ved fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i 

området. Det er ikke opparbeidet noe infrastruktur i planområdet i dag. 

 

Planområdet ligger på ca 690-770 moh. Det er hovedsak barskog i område med overvekt av 

gran. Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog. Innimellom kan 

man finne bart fjell. Berggrunnen er granitt.  

 

I naturbase og artskart finner man ikke noe registrering i forhold til miljøforhold, dyre- og 

planteliv. 
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Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskap as ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud, 

20.03.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1.gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Oversiktskart, snitt 

- VA plan 

- Lengdeprofiler 

- Tverrprofiler 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Karin 

Berg. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap as ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til fremtidig fritidsbebyggelse og LNFR-

områder.  

 

Maksimal utnyttelsesgrad begrenses i BYA er total 170 m². Av dette kan maksimum 20 m² 

brukes til uthus, maksimum 30 m² brukes til parkering og maksimum 120 m² brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområdene. Det tillates etablert både svartvann- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik at 

sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder som 

er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskapet.  

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr 299, bnr 1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan og landskap as varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 06.07.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i oktober 
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2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 07.07.2016 

Planleggingen må ta hensyn til landskap og natur. Viser til den europeiske 

landskapskonvensjonen og til T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Randsoner langs 

vassdrag er artsrike og bevaringsverdige og et tilstrekkelig grøntbelte langs vassdraget må 

innreguleres.  

Det må redegjøres for forhold til naturmangfoldloven. 

Planleggingen bør tilrettelegge for alternative oppvarmingsmåter, f.eks. varmepumpe eller 

bioenergi.  

Forhold knyttet til risiko og sårbarhet må vurderes, det vises til veileder knyttet til bl.a. skred. 

Det anbefales at videre planlegging vektlegger prinsippene om universell utforming. 

 Forslagstillers kommentar: Hensyn til landskapet blir redegjort i planbeskrivelsen. Det 

er kun mindre bekkefar innenfor planområdet. Naturmangfoldloven blir beskrevet i 

planbeskrivelsen. Det vil anbefales varmepumpe. Ift aktsomhetsområde for skred er det 

satt inn rekkefølgekrav til vurdering. Området har store høydeforskjeller og begrenset 

egnethet ift tilgjengelighetskrav. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud fylkeskommune, 26.08.2016  

Området ble registrert i forhold til kulturminner i 2013, og det ble ikke gjort funn i området. 

Bestemmelse knyttet til varsling må settes inn. 

Det er ikke kjente kulturminner fra nyere tid innenfor området- men det anbefales å sette krav 

til nye tiltak for å sikre god tilpassing til omgivelsene. 

 Forslagstillers kommentar: Varsling har blitt satt inn i bestemmelsene. 

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

planforslaget.  

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelser ved planoppstart. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 
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kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad 

06.07.2016, med høringsfrist 01.09.2016. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 
 
Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Det er foreslått å legge til rette for 36 nye hyttetomter ved Gunbjørrud.  Planens avgrensning 

er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre 

justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet. På plankartet er det vist 

hvor hytta skal ligge på eiendommen. Dette er fornuftig i forhold til terrengforholdet og at 

hyttene skygger minst mulig grad for hverandre, samt minske fjernvirkningen. Et annet tiltak 

som reduserer fjernvirkninger noe, er krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av 

utebelysning.  

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette virker fornuftig siden området er forholdsvis bratt, 

og hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å ha 4 meter byggegrense på hele 

felte, kan dette medføre at hyttene blir lagt ut på hyllene, som vil være negativt for 

landskapsvirkningnen. De tomtene som har behov etter disse kriteriene har byggegrense på 2 

meter. 

 

Enkelte av tomtene åpnes det for oppstugu hvor takvinkelen på oppstugudelen ikke skal 

overstige 25 grader.    

 

Innkomne uttalelser 

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

Omfanget er beskjedent. 

 

Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg, og offentlig 

vegforbindelse. 

 

 

Naturmangfold 

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8- 1 2 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 
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bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger. 

 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskaps 

amt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre 

opplysninger fra kommunen eller fylkesmannens om tilsier at området har spesielle kvaliteter i 

forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre- var” -prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap 

brukes som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken 

ligger det ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldets om følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre- var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken. 

 

§ 10, samlet belastning. Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i 

området og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak 

overensstemmelse med kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store 

tilsvarende arealer som forblir urørt, og som ikke er naturlig å bruke for beboere i 

fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det ikke er kjente truede arter eller 

naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i nærområdene i stort omfang 

vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede belastningen av 

utbyggingen vurderes å være liten. 

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til 

bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. 

Med dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak. 

 

§ 12, de miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold innenfor arealer avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer. 

Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til 

reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har middels og lav bonitet, og utgjør en begrenset inntektskilde. 

 

 

 

Grøntstruktur 

Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til 

rette for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til 



- 

bebyggelse. Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere 

bebyggelse er noe begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er 

det viktig å ivareta deler av den eksisterende vegetasjonen i byggeområdene som skjerm 

mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til skjerming av de enkelte tomter og gi bedre 

bomiljø. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite areal i et stort område uten bebyggelse eller andre 

tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette begrenset behov for grøntstrukturer internt i 

området. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

For tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for 

snøskred i NVE atlas. Dette er ivaretatt i bestemmelsene under rekkefølgebestemmelser punkt 

3. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbørrud på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

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

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

etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjel blir solgt inn som Oslos nærmeste høyfjell. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

Plankart 

Reguleringsbestemmelser 

Planbeskrivelse 

Oversiktskart og snitt 

VA plan Gunbjørrud 
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Saksprotokoll - 0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 





KARIN BANG

VA – PLAN
PLANLAGT HYTTEOMRÅDE

GUNBJØRRUD
GNR. 299 BNR. 1

RINGERIKE KOMMUNE



Oppdrag 145331 ; ITH

c: \ users \ anne ribberud \ documents \ prosjekt \ gunbjørrud \ vaplangunbjørrudv3.docx

ra
o
4n
20
08
-0
1-
23

RAPPORT
VA plan planlagt hytteområde – G unbjørrud – Ringerike kommune

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

0100 /201 7 145331 10.02 .201 7

Kunde :

Grunneier Karin Bang

VA – plan for planlagt hytteområde Gunbjørrud
Gnr. 299 bnr. 1

Ringerike kommune

Sammendrag :

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Norge AS, avd.Drammen v/ O dd Roar
Sæther på oppdra g fra grunneier Karin Bang og omfatter vurdering av vann - og
avløpsløsning for pla nlagt hyttefelt Gunbjørrud , Ådalsfjella i Ringerike kommune.

V urdering av grunnforhold, løsmasser o g resipienter er i hovedsak basert på tilgjengelig
grunnlagsmateriale (NG U /andre vurderinger/undersøkelser i samme område ) og
u ndersøkelsene omfattet også forhold rundt drikkevannskilder og vurdering av
forurensningsfaren i tilknytning til drikkevannskilder generelt. Lars Westlie i
Hydrogeologi og Avløps Rådgivning har bidratt gjennom sine tidligere feltmessige
vurderinger av resipientforholdene generelt i Ådalsfjella og med sin lokalkunnskap til
området.

Rapporten tar for seg og diskuterer forhold rundt anbefalt avløpsbehandling. Anbefalt
alternativ er utformet slik at det med rimelig sikkerhet ikke oppstår konflikt med ønske
om å forsyne hyttene i område med drikkevann via grunnvannsbrønner, eller uønsket
påvirkning av nærmiljøet i området generelt.

Rev. Dat o Revisjonen gjelder Sign.
Utarbeidet av : Sign.:

Odd Roar Sæthe r
Kontrollert av : Sign.:

ar p lan & landskap as v/Anne Ribberud

Oppdragsansvarlig / avd.:

Odd Roar Sæther 133/3 - VA

Oppdragsleder / avd.:

Odd Roar Sæther
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1 Innledning

Gunbjørrud hyttefelt ligger syd for Veslefjell/ Ringerudsetra – Ådalsfjella i R ingerike
kommune og består av 36 planlagte hyttetomter innenfor reguleringsområdet .

F or stedslokalisering se figur 1, utsnitt fra kommunedelplan for Ådalsfjella.

Utsnitt fra kommu nedelplan for Ådalsfjella

Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan f or området. For å få ferdigbehandlet
denne er det påkrevet med en vann - og avl øpsplan som viser og tar hensyn til
fremtidige løsninger for disse nødvendige infrastrukturtiltakene sa mmenholdt med
arealbruken, jfr. reguleringsplanforslaget.

P lanområdet er beliggende i Ringerike kommune vest for Sperillen. Adkomst til
området skjer fra egen fjellvei til Veslefjell/ Ringerud setra. Planområdet er ca. 130 daa
og reguleringsp lanforslaget legger opp til en planlagt utbygging av 36 hytter i området .
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Det legges opp til n y fritidsbebyggelse med mulighet for høy sanitær stand ard.

Vurderingene i denne planen angir mulige løsninger. Det er på dette stadium ikke
hensikts messig å gå ne d på et mer detaljert prosjekterings nivå. Vurderingene må
betraktes som et redskap for å bedre beslutningsgrunnlaget for gjennomføring og som
grunnlag for søknad om tillatelser etter forurensni ngsloven med tilhørende forskrifter.

Planen er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48, 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følg er ny forskrift på området. U ndersøkelser er gjennomført med basis
i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med ut nyttelse av lokale resipienter
så langt dette er mulig. Det er søkt etter valg av renseløsning og områder for
anleggsplassering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til fjell
og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttels e av naturgrunnlaget ved
etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkelser og vurderinger

I NGU;s løsmassedatabase f remgår det at utbyggingsområdet domineres av
løsmassedekke med variabel mektig het (relativt tynt dekke). De lokale vassdragene
har sin avrenning mot øst og til Sperillen . Det er lagt til grunn at vannkvaliteten
opprettholdes i vassdragene . Det er sto r høydeforskjell ned til Sperillen og vassdraget
er til dels utilgjengelig i nedre del. Det er myrpartier mellom mindre morenerygger i
området. Mindre f orekomster av løsmass e avsetninger opptrer i området, men disse er
ikke av en slik kvalitet/mektighet/omfang at de uten videre kan benytte s til rensing av
avløpsvann.

Geologisk består området i hovedsak a v granitt og granodioritt. Dette er stive og
krystallinske bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten. Disse har liten
porøsitet og var i e rende oppsprek k ing. Vanngiverevnen er avhen gig av
oppsprek k ingen og kan være i området 100 - 1000 l/time ( registrert kapasitet ved
eksisterende brønner i området).

Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Topografisk er området
småkupert/hellende med skogkledde høyder og åsrygge r i terrenget. Skogen er tildels
åpen fjellskog med lav bonitet, men med innslag av bar skog og lier/mindre områder
med blandingsskog. Planområ det ligger fra 69 0 m.o.h. til 77 0 m.o.h. Om rådet heller i
hovedsak mot øst . Områdene dreneres som før nevn t i hovedsak gjennom
løsmassene og deretter til små lokale sig/bekker g jennom myrpartier mot de mindre
lokale vassdragene. Målsettingen om å opprettholde va nnkvalitete n i vassdragene
tilsier at en må benytte renseløsninger med optimale renseprosesser.

V annforsyning kan løses ved bruk av borebrønn i fjell, enten som separate anlegg
eller mindre fellesanlegg (gruppevis) for de enkelte områdene , jfr. R egulerings -
planforslaget og VA - plankart . Alternativ kan det etableres et felles anlegg med
høydebasseng/distr ibu sjonstanker eller lignende og me d mating fra flere fjellbrønner,
men dette anses som meget kostnadskrevende i dette tilfelle og det synes lite
sannsynlig at en slik løsning vil bli valgt.



3

10.02.2017
VA - plan for Gunbjørrud – Ringerike kommune

Oppdrag 145331 ; ITH
c: \ users \ anne ribberud \ documents \ prosjekt \ gunbjørrud \ vaplangunbjørrudv3.docx

ra
o4
n
20
08
-0
1-
23

2.1 Vurdering av bergarter

Bergarten i området består av granitt og grandodioritt. Dett e er stive og krystallinske
bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking. Hovedfallretningen på sprekksystemene synes å være mot
nordøst. Lokale foldinger kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det
generelle.

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har i hovedsak et tynt løsmassedekke som består av morenemateriale med
sandig silt og noe stein. Nedstrøms området er det større områder me d torv og myr.
Det er stedvis mye fjell i dagen.

Figur 2 . Løsmassekart over området. Kilde NGU



4

10.02.2017
VA - plan for Gunbjørrud – Ringerike kommune

Oppdrag 145331 ; ITH
c: \ users \ anne ribberud \ documents \ prosjekt \ gunbjørrud \ vaplangunbjørrudv3.docx

ra
o4
n
20
08
-0
1-
23

Som undersøkelsene viser består løsmassene stor t sett av et tynt morenelag og mye
bart fj ell i deler av området. Det er ingen steder i området som er godt egnet for
naturlig infiltrasjon. Det finnes enkelte områder som har noe mer mektighet enn an dre
steder, men som er marginale i forhold til infiltrasjon. O mråde t heller og drenerer ned
mot myrområd e r og lokal bekk/elv. Stedlige mineralske løsmasser kan benyttes som
mellomresipient for ferdig renset gråvann under forutsetning av noen tilpasninger.
Hove dresipienten i området er lokale bekker . Andre områder for infiltrasjon av renset
gråvann kan utelat es ut fra løsmassenes beskaffenhet og hydraulisk kapasitet.
Hydraulisk kapasitet for løsmassene i området vil generelt også være begrensende.
Tiltak for dette er da vurdert gjennom de for eslåtte løsninger, jfr. gråvann/avløpsfri
klosettløsning.

3 Res ipientforhold

Lokale små bekker og va nn er resipien ter i området med og til slutt Sperillen som
hoved resipient. Alternative resipienter utover dette er jord og grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann. Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologi sk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke.

I det undersøkte område t er løsmassene av en slik kvalitet at i nfiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidlertid benyttes som
mellomresipient for bortleding av rens et gråvann. Det forutsettes da at det tas
tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av grøfte ne.
Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til forurensningsfare.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnv annet i fjell er ikke
undersøkt nærmere.

Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekke lig transportevne. Det må ikke
foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev entuelle konsekvenser av
vannutslag i terrenget.
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D et er lite mineralske løsmasse r i området, men noe myr og torv med hengende
grunnvann i utstrømningsområdet.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Lokale resipient er har til tider god vannføring, men kan i vinter og sommerperioder
være n oe utsatt for frost og tørke.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

De tekniske løsningene på vannforsyningssiden er begrenset til bruk av overflatevann
eller boring i fjell/løsmasser. Bruk av overflatevann som råvannskilde vil betinge et
rensetiltak e ller minimum en sikring gjennom installasjon av UV - /kloringsanlegg e.l.
Løsningen er tildels kostnadskrevende på anleggs - og drift s siden.

Bruk av borebrønn i fjell/løsmasser er å betrakte som en hygienisk og trygg
forsyningsløsning og betinger normalt in gen sikring gjennom installasjon av
overnevnte tiltak. Løsningen er normalt rimeligste alternativ og kan bygges ut enke l tvis
eller i etapper som delanlegg (gruppevise) som senere kan koples sammen til et
fullverdig forsyningsnett for området dersom det er ønskelig.

For mindre hyttefelt er grunnvann, hvis tilgjengelig, den klart mest sikre og
økonomiske løsningen. Grunnvannsbrønner kan etableres i løsmasser eller i fjell.
Hovedforskjellen på disse er måten vannet mates til brønnen. I løsmasser
transporte res vannet via poreåpninger i sedimentene, mens i fjell vil vannet bevege
seg gj ennom sprekksystemer. Både elve sedimenter og morene kan være gode
vanngivere. Mektigheten til de mindre forekomstene i området gir ikke grunnlag for en
kilde basert på brønn i løsmasser.

Fjellbrønner plassert oppstrøms i hyttefeltene vil representere en bedre løsning. Dis se
bør plasseres i nærheten av svakhetssoner. Det er vanskelig å vurdere kapasiteten i
området, men trolig vil det kunne forsynes flere hytter fra samme brønn der det er
hensiktsmessig. Riktig satte brønner vil være godt beskyttet med henhold til eventuell
forurensning fra avløpsanleggene, jfr. pkt. 3. Det er i planforslaget avsatt /vist
foreløpige områder for etablering av borebrønner ut fra ovenstående.

Vanngiverevnen i tidligere omtalte bergarter er lav og gjenspeiler ofte et tettere fjell og
liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en vanngiver evne som varierer
sterkt i liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GIN veileder nr. 8). Større
spr ekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe som forbedrer vanngiverevnen.

Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Det er viktig at brønner ikke
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bores for tett for å unngå påvirkni ng av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig
antall brønner, plassering og behov for behandling bør avgjøres etter prøveboring. En
prøveboring vil gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønner bør etableres med tette forings rør i den øverste delen for å hindre
nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Behovet for vannbehandling bør som tidligere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger. Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å legge opp til bruk av UV behandling på alle vannforsyninger knyttet
opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med UV behandling
vil dermed gi to barrierer som vannforskriften e krever. Dette regnes for å være et
tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Andre former for vannbehandling må avgjøres etter prøveboring med
vannprøvetaking.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
Sokkeloppbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.

Renseanleggene sk al totalt samlet utgjøre beh andling av gråvann fra 36 hytte -
enheter . Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank.
Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett. Det forutsettes at
renseanlegget må dimensjoneres ut i fra god sanitær hyttestandard.
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Tabell 2. Dimensjon erende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i:

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]

Hytte enheter
i hele rensesonen 1 36 500 18.0

Totalt 36 18 ,0

1 Gjelder 36 hytteenheter i regulert område.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr. 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for
Gunbjørrud hyttefelt etter NS 9426.

Virksomhet
Bebygg -
els e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann

Gjennomsnitt lig
døgnbelastning
for maks ukentlig
belastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

36 h ytte -
enheter 36 *5*70%1= 126 182 2268 37.8

Totalt 126 2268 37.8

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.

2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS 9426.
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6 Diskusjon og anbefaling – Avløp

Med bakgrunn i gjennomførte undersøkelser /vurderinger , samt utbyggers ønske ,
anbefales etablering av separate/gruppevise renseanlegg for gråvann.
P rinsippskisse er vist i figur 1, i henhold til VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for
gråvann”. Renseanlegget skal fortrinnsvis plasseres innen for tomteområdet avmerket i
planen og t ilgjengelighet for bl.a. slamtømm ebil skal være ivaretatt.

Ut fra stedets naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og
planlagte brønner i området anbefales det å etablere renseløsning for kun gråvann.

Renset gråvann skal etterfiltre res i tilkjørte sandmasser/annet optimalt filtermedium
og ledes diffust ut i myrdrag og lokal e bekker. Det er valgt en løsning ut fra forhold
som tilgjengelig are al, tidsaspekt i forhold til utbyggingstakt og standard på øvrig
in frastruktur i området (el. forsyn ing etc).

Områdene (A 1 - 6) som på planen er angitt som steder hvor det er hensiktsmessig å
etablere eventuelt felles renseanlegg/ - etterpoleringsanlegg for gråvann fra to eller
flere hytter, er vurdert ut fra topografi, adkomstsforhold, utstrømnin gsområde for det
rensede avløpsvannet og forhold betraktet fra et vannforsyningsaspekt. Dette, til
sammen med s tedlige løsmasser og tilført filtermedium , vil bidra til en god
etterpolering for restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet samles opp i lokale
bekker.

7 Toalettløsninger – type avløpsfrie

Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk mater iale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor /avgjørende
betydning i forhold til valgte løsninger og resipient messige anbefalinger (kun gråvann) .

7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestilling av tømming. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke
brøytes, anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vinter -
sesongen startes med tom tank. Vaku u mklosettløsninger kan benyttes i tilknytning til
tett oppsamlingstank og er en god løsning ved at denne løsningen minimaliserer den
bortkjørte avløp smengden i betydelig grad..



9

10.02.2017
VA - plan for Gunbjørrud – Ringerike kommune

Oppdrag 145331 ; ITH
c: \ users \ anne ribberud \ documents \ prosjekt \ gunbjørrud \ vaplangunbjørrudv3.docx

ra
o4
n
20
08
-0
1-
23

7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan foruren se
nærliggende brønner.

7.3 Forbren n ingstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.

8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henhold til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråv ann”.

Anlegget skal utenom tilførselsledning bestå av følgende hoveddeler:

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøbla d nr 48//revidert
versjon ).

2. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann. .

3. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

4. Utslippsledning som føres til oppbygd fil ter over stedlige løsmasser for
etterrensing og diffust utslipp mot lokal bekk.
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8.2 Ledningsnett

Det skal legges n ytt ledningsnett med minimum 100 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, tilsvarende fra slamavski lleren og frem til støtbelaster om
det benyttes separat pumpekum). Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1
% fo r å sikre selvrensing. Bend på 88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling.
For å beskytte grunnvannet og sikre god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er
det viktig at nettet er tett. Det må derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og
påkoblinger.

8.3 Slamavskiller

An leggets slamavskiller skal være en prefabrikkert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Slamavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
48, ”Slamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskill erene skal plasseres slik at den kan tømmes og driftes forskriftsmessig.

8.3 Filterkummer

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert
polyester /betong . I øvre del av kummen skal det være mon tert trykkdyser. Dette vil gi
en optimal spredning av slamavskilt gråvann over filterflaten. Filterkummene skal
inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert og anbefalt gje nnom offentlige
FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen skal det være en drenering som
leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til utslippsledningen. Samlet
filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for
gråva nn».

8.4 Utslipp - /inspeksjonkum

Dette tiltaket sørger for at renset gråvann kan kontrolleres før utslipp til resipienten.
Kummen benyttes som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før
etterpolering.

8.5 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som
faller i felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 10
m/døgn. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk
kapasitet da dette e r begrensende i området. Utstrømning av ferdig renset gråvann vil
til dels måtte gå i stedlige masser ved lav belastning og noe mer i tilførte masser ved
høy belastning. Ut fra disse forhold kan filterflaten på etterp oleringsfiltret belastes med
50 - 80 li ter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et filterareal i
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etterpoleringen tilsvarende 7 – 12 m2 pr. hytteenhet (avhengig av terrengets fall). Dette
må således beregnes av prosjekterende ut fra topografi, hydraulisk kapasitet, tilfør te
filtermasser og generell lokal tilpasning .

8.6 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at renseanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Re nseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg har
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og utslipps -
konsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann . Verdiene er før
rensing i biofilter og stedlige masser som etterpoleringstrinn.

(VA/Miljøblad nr 60):
Totalf osfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
Total nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøblad nr . 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann. Ut fra
denne betraktning og antall m3 vann som passerer i resipienten vil et utslipp til lokale
bekker være minimal. Anbefalt løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsy ning
for hyttefeltet samt følge den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.

10 Prosjektering

Renseløsning med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant
dokumentasjon som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og t ilsvarende. All
prosjektering skal utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.
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11 Drift og vedlikehold

Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalise ring av renseanlegget. Det skal etter bygging av anlegget utleveres en
monterings - og driftsinstruks som beskriver de ulike anleggskomponentene med
nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god oppfølging av driften ivaretas
best ved å tegne en serviceavtale med leverandør en. Kopi av inngått avtale skal
oversendes kommunen sammen med søknad om tillatelse til tiltak.

12 Vedlegg (VA - plankart)

Reguleringsplanforslag med inntegnet område for anbefalte brønnplasseringer og
områder for mulig felles renseanleg g/ - etterpoleringsanleg g (A1 – 5 ).





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-98   Arkiv: PLN 431  

 

 

Medvirkningsopplegg - 431 Områderegulering Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

1. Foreslått medvirkningsopplegg vedtas. Endringer vil medføre forsinkelser i forhold til 

vedtatt framdriftsplan. 

2. I kommunestyremøte 06.09.2018 settes det av tid til planverksted om transportsystem 

og grønn mobilitet. 

 

  

Medvirkning i planlegging 

Hensikten med medvirkning er å legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i planlegging 

etter plan- og bygningsloven. Hovedmålet for planleggingen er å utvikle et samfunn som 

ivaretar viktige fellesverdier og gode levevilkår for alle grupper, innen rammen av en 

bærekraftig utvikling. I slike prosesser vil dialogen og innspillene kunne påvirke og nyansere 

beslutningsgrunnlaget, bane vei for bedre planmessige løsninger og styrke lokaldemokratiet. 

Det vil også kunne sikre bedre og raskere planprosesser fra starten av. Kommunene skal sørge 

for at medvirkning er gjennomført i alle planer. 

 

Hva er medvirkning? 

I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne 

delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et 

samfunn er med på å planlegge sin framtid. Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om 

”best mulig plan”, og har slik det beskrives i veilederen, mål om å: 

 

• sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov 

• legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde 

• fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i 

lokalsamfunn 

• fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag 

 
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder Medvirkning i planlegging. 

 

Folkevalgtes roller 

Medvirkning forstås altså som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke 

offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. 



- 

For å sikre en tilstrekkelig interessant prosess er det for mange viktig at politikerne er synlige 

og tar eierskap, også underveis i medvirkningsprosessene. Det er ofte politikerne og ikke 

planleggerne som befolkningen vil ha kontakt med. 

 

Som folkevalgt er man enkeltperson/innbygger og kan delta i åpne medvirkningsopplegg på lik 

linje med andre innbyggere. I tillegg er man beslutningstaker som vil være med å fatte vedtak 

underveis i planprossen. 

 

Politisk forankring i planprosessen for områderegulering Hønefoss 

Formannskapet er styringsgruppe og planutvalg for områdereguleringen, og vil være tett på 

planprosessen underveis.  

 

Av planprogrammet framgår at formannskapet skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk 

og forankring som sikrer retning. Videre framgår at det vil arrangeres planverksteder for 

formannskapet underveis i planprosessen for å sikre deltakelse, forankring og eierskap. 

 

Kommunestyret er prosjekteier og øverste vedtaksmyndighet. Kommunestyret skal fastsette 

planprogrammet for områdereguleringen og fatte endelig vedtak av planen.  

 

For å sikre politisk medvirkning og forankring er det gjort et viktig grep med det at 

formannskapet er styringsgruppe. Rådmannens forslag til medvirkningsopplegg (til sist i saken) 

viser hvordan politisk medvirkning og forankring sikres gjennom stor politisk medvirkning:  

 

Medvirkning og forankring for folkevalgte ivaretas blant annet gjennom:  

 

Formannskapet:  

o Orienteringer 

o Deltakelse i møte mellom kommunen og utbyggere/initiativtakere 

o Planverksteder for formannskapet og åpne planverksteder i mai, (juni) og august hvor 

blant annet kommunestyrets medlemmer inviteres 

o Åpent folkemøte i mai 

o Orienteringssak om transportutredningen i september 

o Planverksted for kommunestyret om transportsystem og grønn mobilitet i september 

o Politisk sak om transportutredningen/ framtidig trafikksystem i oktober 

o Eventuelle orienteringssaker  

o Eventuelle prinsippavgjørelser 

 

Kommunstyret: 

o Åpne planverksteder i mai, (juni) og august 

o Åpent folkemøte i mai 

o Orienteringssak om transportutredningen i september/oktober 

o Planverksted for kommunestyret om transportsystem og grønn mobilitet i september 

o Politisk sak om transportutredningen/ framtidig trafikksystem i oktober 

 

Som det står tidligere i saken er det også viktig at politikerne er synlige og tar eierskap, også 

underveis i medvirkningsprosessene.  

 

Det legges opp til at kommunestyrets medlemmer blant annet inviteres til å delta i åpne 

planverksteder.   



- 

 

Planverkstedene er for elevene med lærere og for studentene. Formannskapet er velkomne til å 

delta.  

 

Planverkstedene er mer dynamiske enn barnetråkkregistreringene, som i hovedsak foregår på 

pc.  

For planverkstedene vil opplegget bestå av to gruppeoppgaver. Den første oppgaven vil 

fokusere på hva elevene synes om dagens Hønefoss, mens den andre oppgaven vil fokusere på 

fremtidens Hønefoss. Her vil de kunne komme med forslag til hvordan Hønefoss burde se ut i 

fremtiden. Begge oppgavene vil bestå av åpne spørsmål og kart slik at de kan uttrykke seg 

både skriftlig og visuelt. Spørsmålene vil tilpasses aldersgruppe/ situasjon.  

 

 

Medvirkning i planprosessen for områderegulering Hønefoss  

Kommunestyrets fastsetting av planprogram alt. 2 for områdereguleringen medfører at 

medvirkningsopplegget blir en god del mer komprimert som følge av forutsetning om endelig 

vedtak av områdereguleringen i august 2019.  

 

Resultatene fra planverkstedene vil være del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av 

planforslaget, og oppsummeringer fra hvert planverksted vil kunne legges fram for 

formannskap og kommunestyre som orienteringssaker.  

 

Hvem er målgruppene?  

o Grupper som krever spesiell tilrettelegging, deriblant barn og unge. 
o Innbyggere og organisasjoner  

o Næringsliv  

o Grunneiere og utbyggere/initiativtakere 

 

Medvirkningsopplegget 

 

Grupper som krever spesiell tilrettelegging 

Plan- og bygningsloven forutsetter spesielt at forslagsstiller skal ivareta medvirkning for 

grupper som krever spesiell tilrettelegging. Lovens minstekrav om anledning til å komme med 

innspill og merknad til planarbeid er ikke tilpasset disse gruppene. Barn og unge er særlig 

aktuelle i denne gruppen. Andre aktuelle grupper er for eksempel mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.   

 

Det er viktig å ha tilpassete opplegg for å få barn og unge i tale for å ivareta deres interesser.  

 

Oppleggene som planlegges for barn og unge omfatter:  

 

o Barnetråkk for Eikli og Hønefoss barneskoler, 6. klasse, 7. og 8. mai. 

 

Dette er et tilpasset verktøy for å innhente informasjon som er viktig for elevene. Til tross for 

at skolene skal legges ned, vil barna bli boende. I tillegg til at man får informasjon om skolevei, 

får man informasjon om andre veier barna bruker – for eksempel til fritidsaktiviteter, steder 

barna liker å oppholde seg, steder de synes er skumle osv. Opplegget vil være for elevene med 

lærere. 

 



- 

o Planverksted for studenter ved Høyskolen i Buskerud 11.april. 

  

o Planverksted for Hønefoss videregående skole 30. mai. 

 

o Planverksted for Hov, Veienmarka og Haugsbygd ungdomsskoler 4. juni.  

25 elever fra hver skole, hovedsakelig 9. klasse, samles på Kultursenteret.   

 

o Planverksted for Ringerike videregående skole 18. juni. 

 

 

Vi er opptatt av hvordan ungdommer og studenter bruker byen vår. Dette skal vi kartlegge, og 

sammen finne ut hvordan de synes byen skal utvikle seg for at den skal bli mer attraktiv og 

trygg å bruke. Planverkstedene er for elevene med lærere og for studentene. 

 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne: 

Relevante råd og foreninger vil inviteres til folkemøte og åpne planverksteder, og faglige 

opplegg i planverkstedene vil være designet for å ivareta også hensynet til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. 

 

Innbyggere og organisasjoner  

Medvirkning utover lovens minstekrav vil omfatte: 

o Åpent folkemøte i mai. 

o Åpne planverksteder i mai, (juni) og august. 

 

Næringsliv 

Spesifikt for næringsliv vil medvirkning, utover lovens minstekrav, omfatte: 

o Åpent planverksted i mai. 

 

I tillegg vises det til:  

o Åpent folkemøte i mai. 

o Åpne planverksteder i mai, (juni) og august. 

 

Utbyggere/initiativtakere 

Spesifikt for utbyggere/initiativtakere vil medvirkning, utover lovens minstekrav, omfatte: 

o Møte mellom kommunen og utbyggere/initiativtakere i april.  

 

I tillegg vises det til:  

o Åpent folkemøte i mai. 

o Åpne planverksteder i mai, (juni) og august. 

 

 

 

Medvirkningsopplegget  
 

Medvirkning for barn og unge  

 

Når  Hva  For hvem Av hvem 



- 

11. april Planverksted Studenter ved HIBU Kommunen 

7. mai Barnetråkkregistreringer Elever ved Eikli 

barneskole 

Kommunen 

8. mai Barnetråkkregistreringer Elever ved Hønefoss 

barneskole 

Kommunen 

30. mai  Planverksted Elever ved Hønefoss 

videregående 

Kommunen 

4. juni Planverksted Elever ved Hov, 

Veienmarka og 

Haugsbygd 

ungdomsskole 

Kommunen 

18. juni Planverksted  Elever ved Ringerike 

videregående 

Kommunen 

 

Medvirkning for allmennheten og folkevalgte i 2018 fram til sommeren 

 

Når  Hva  For hvem Av hvem 

April  

 

(Etter 

arbeidstid) 

 

Møte mellom kommunen 

utbyggere/ initiativtakere. 

o Gjensidig informasjon 

og dialog. 

o Vi må være tydelige 

overfor utbyggere/ 

initiativtakere på hva 

som kan forventes av 

medvirkning, jf. politisk 

vedtak om planprogram.   

Kommunen.  

Utbyggere og 

initiativtakere.  

 

Følgende inviteres også: 

Formannskapet  

Administrativ 

styringsgruppe 

Kommunikasjonsavdelingen 

Ring Blad 

Kommunen. 

 

24. april  Orientering og dialog: 

Trafikkutredning og sykkel- og 

parkeringsstrategi. 

Formannskapet.  Kommunen 

med konsulent. 

Mai Åpent folkemøte om status i 

byplanarbeidet. 

o Formannskapet står som 

formell arrangør og 

inviterer. 

o Status i arbeidet med 

områderegulering 

Hønefoss.  

o Status i arbeidet med 

trafikkutredning. 

o Spørsmål og innspill fra 

de fremmøtte tas med 

inn i arbeidet med 

byplanen.  

o Eksterne 

foredragsholdere 

Befolkning 

Kommunestyret 

Organisasjoner 

Næringsliv 

Ring Blad 

etc. 

Formannskapet,  

kommune-

administrasjon 

med bidrag fra 

BFK. 



- 

vurderes. 

22. mai  

 

 

Planverksted: 

Næringsutvikling, handel, kultur 

og byliv.  

o Eksterne 

foredragsholdere 

vurderes. 

 

Planverksted for 

formannskapet på dagen. 

 

Planverksted for 

allmennheten og 

Kommunestyret på 

kvelden. Formannskapet 

står som formell arrangør 

og inviterer. 

Kommunen 

med konsulent.  

Initiere 

samarbeid om 

planverkstedet 

med RNF.  

Når  Hva  For hvem Av hvem 

19. juni Orientering om overordnede 

grep, deretter gruppearbeid.   

 

Prinsippsak om overordnede 

grep og strategier for 

gjennomføring. 

 

Formannskapet. Kommunen.  

 

 

Sak fra 

rådmannen. 

Mai-Juni 

(tentativt) 

 

Etter 

arbeidstid  

 

Planverksteder i forbindelse 

med gjennomføring av 

kulturminneanalyse (DIVE-

analyse).  

  

Befolkning  

Organisasjoner 

Næringsliv,  

Politikere,  

BFK. 

 

Invitasjon til 

formannskapet. 

Kommunen 

med konsulent. 

 

Medvirkning for allmennheten og folkevalgte i 2018 etter sommeren  

 

Når Hva  For hvem Av hvem 

28. august 

(tentativt) 

Planverksted: 

Fysisk utforming, attraktivitet og 

bokvalitet 

 

o Eksterne foredragsholdere 

vurderes. 

 

 

Planverksted for 

formannskapet på dagen. 

 

Planverksted for 

allmennheten og 

Kommunestyret på 

kvelden. Formannskapet 

står som formell arrangør 

og inviterer. 

Kommunen 

med 

konsulent.  

 

28. august Orienteringssak om 

Trafikkutredningen 

Formannskapet (FS2) og 

Kommunestyret 

Sak fra 

rådmannen. 

06. sept. Planverksted: 

Transportsystem og grønn 

mobilitet  

o Ekstern foredragsholder 

vurderes. 

Kommunestyret  Kommunen 

med BFK og 

konsulent.  

 



- 

25. sept. Politisk sak om 

transportutredningen/ framtidig 

trafikksystem 

o Eventuelt valg av nytt 

trafikksystem 

Kommunestyret via 

formannskapet (FS2). 

Sak fra 

rådmannen. 

Oktober 

(tidspunkt 

uavklart, jf. 

vedtak om 

to FS-

møter i 

måneden) 

Planverksted: 

Utkast til områderegulering 

Hønefoss   

Formannskapet (FS2). Kommunen 

med 

konsulent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Linda Nethus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-21   Arkiv: 130  

 

 

Status for planarbeid i Ringerike (april 2018)  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering, og slutter seg til 

            oversikten som viser videre arbeid med planene. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16  

            og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer  

            god framdrift i disse planene. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem i juni. 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Forrige statusrapporten for planarbeid var i februar 2017. I vedtaket som ble fattet fremgår det 

at ny statusrapport skal legges frem i april.  

 

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet, og 

hvordan forholdene i saken fra november er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

I november 2017 ble det lagt en oversikt over planlagte tiltak, og under vil vi redegjøre for 

status i disse per april 2018: 

- Jobbe videre med å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter  

            ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse de arbeidsoppgavene vi har.  

- Utvikle en enkel rapporteringsform som viser en oversikt over planarbeidene, status og  

            framdrift/saksbehandlingstid.  

- Ta i bruk plandialog og jobbe med informasjonen på kommunens nettsider.  

- Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.  

 

 

 

Kommuneplanen begrenset høring 



- 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden mai 

- september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok kommunen 

67 innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske 

partier og private aktører.. Det foreligger innsigelser til planen. Disse vil i sin helhet svares ut 

i sluttbehandlingen, og sammenfattet med innspillene som kommer til denne begrensede 

tilleggshøringen. 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.  Kommunen 

skal være «en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå 

dette målet må Fellesprosjektet implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel. I 

tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle innsigelsene fra 1. 

gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter til kommuneplanens 

arealdel.  

 

Det fremmes egen sak om dette i dette møtet. 

 

Masseforvaltningsplan 

Det vises til interpellasjon i kommunestyremøtet i mars 2018. Kommunal planstrategi for 

Ringerike kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen har også tidligere 

fastslått at det skal lages en plan for masseforvaltning for Ringerike kommune. Det er tidligere 

utarbeidet en temautredning om masseforvaltning (2015). Utredningen var da er en del av 

kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. 

I arealdelen vil aktuelle areal for uttak og produksjon av masser vurderes og ses i 

sammenheng med andre interesser og innspill. Andre hensyn kan for eksempel være kultur-, 

natur- og friluftsverdier, trafikk, transport og barn og unge. Det vurderes om det skal være 

overordnet interkommunal strategi i samarbeid med fylket. e. Det har også vært innspill der 

fylksmennene i Akershus og Buskerud vurdert behovet for en regional plan for massedeponier 

i forbindelse med byggingen av Intercity/FRE. ABY har nå geologer som arbeider med 

masseforvaltningsplanen.  

 

Rådmannen vil komme tilbake til en fremdriftsplan og vil fremme en egen sak på dette.   

 

 

Regionalt plankontor - plansamarbeid med nabokommuner og Buskerud 

fylkeskommune 

 

Ringerike kommune har sagt sagt opp samarbeidsavtalen mellom BFK, Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune om plansamarbeid fom. 01.06.2018, i sin nåværende form. Ringerike 

kommune ønsker å ta avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette gjøres våren 2018. 

 

Det har vært gjennomført et verksted i begynnelsen av april med deltaker fra kommuner og 

fylkeskommune. Innspill fra verkstedet tas videre av koordineringsgruppa for videre 

anbefalinger om regionalt samarbeid. 

 

Plansamarbeidet fortsetter frem til 01.06.18. Koordineringsgruppa består og får i oppdrag å 

utarbeide forslag til modell for regionalt plansamarbeid fra høsten 2018. Dette forslaget legges 

fram til politisk behandling i juni 2018.  

 



- 

 

Rapportering og dialog  

Vi har arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på våre planer med prosentvis 

ferdigstillelse og milepæler. Dette vil bli et egnet måleverktøy på samme måte som det er for 

saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall dispensasjoner 

sier også noe om kommunens planverk, samt andel arealplaner som blir møtt med innsigelser.  

 

I tilbakemeldingene vi mottar er det få som går på at fristene ikke overholdes, selv om 

forslagsstillere generelt ønsker en raskere fremdrift. Vi vil som et ledd i dette arbeidet jobbe 

med å gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status og hva som 

eventuelt må suppleres for at saken skal bli klar til behandling, og hva som kreves i den 

enkelte sak for å sikre fremdrift.  

 

Kommunen har fått på plass en løsning med digital plandialog, som er et godt hjelpemiddel 

for å bedre dialog og medvirkning i planprosessene. Plandialogen gir oversikt over pågående 

planarbeid, status i den enkelte sak og innsyn i saksdokumenter. Det er også mulig å gi 

innspill til planarbeidet direkte i plandialogen. Dette verktøyet er på plass i kommunens 

systemer, men foreløpig ikke tatt i bruk fullt ut.  

 

Vi vil jobbe videre med å ta dette i bruk. Ved overgang til kommunens nye nettsider vil vi 

jobbe med hvordan plansaker presenteres, koblingen til plandialog og kommunens kartsystem. 

Dette vil på sikt gi bedre service for publikum og forslagsstillere, og en mer effektiv tidsbruk 

for kommunen til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.  

 

Saker  

I tillegg til planer som er i prosess, og som fremmes til politisk behandling bistår avdelinga 

inn i annet arbeid i kommunens øvrige tjenesteområder (slik som f.eks. universell utforming, 

overvannshåndtering, vurderinger knyttet til nye tiltak og etableringer i regulerte og uregulerte 

områder mm.) uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, foretar egne kartlegginger 

m.m. og følger også opp arbeidet knyttet til sykkelbysatsinga (ca. 0,5 årsverk). 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet og 

hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

Rådmannen oppfatter fortsatt at kommuneplanens arealdel, områderegulering for Hønefoss, 

og FRE (E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret.  

 

 

Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Knut Kjennerud 

 



- 

Vedlegg:  

1. Oversikt over planer under arbeid 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Status saker per april 2018 (OBS! denne lista er ikke uttømmende) 
 

FORSLAGSSTILLER Ballen er hos forslagsstiller 

KOMMUNE   Ballen er hos kommunen 

EKSTERN ETAT   Ballen er hos ekstern etat 
               

  

Sak: Nr navn ESA Merknad Planlagt 

videre 

framdrift 

 

Områdereguleringer 

 

 

271 Øvre Hønengata 

øst 

14/2825 
FORSLAGSSTILLER 

 

Høring og offentlig ettersyn 2014. Begrenset 

høring av endringer juni 2017. Innsigelse fra 

Statens vegvesen. 

Planvedtak 

2018 

366 Kunnskapspark 

Ringerike 

14/1488 
KOMMUNE 

Høring og offentlig ettersyn 2016 (2. gangs). 

Innsigelse fra Statens vegvesen. Dialogmøter 

avholdt uten resultat.  

Uavklart  

354 Ringerike 

Vannverk Kilemoen 

14/1016 
KOMMUNE 

1.gangsbehandling i HMA oktober 2017, 

utsatt i formannskapet. Vært på høring.  

Vedtak 

høsten 2018 

424 Follummoen 

(storskala datasenter) 

16/4592 
KOMMUNE 

Høring og offentlig ettersyn 2017. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Fremmes egen 

orienteringssak i formannskapet 20.02.2018. 

 

Uavklart 

431 Hønefoss byplan 17/1379 
KOMMUNE 

Forslag til planprogram har vært på høring og 

offentlig ettersyn.  Egen sak i formannskap i 

april om medvirkning 

Planvedtak 

sommer  

2019 

367  Eggemoen 

Aviation & 

Technology Park   

(Ola Tronrud) 

14/1477 
EKSTERN ETAT 

Høring og offentlig ettersyn 2014-2015. 

Innsigelse fra Statens vegvesen. Dialogmøter. 

Avhenger blant annet av avklaringer i 

kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen 

og trasevalg, som er planlagt ferdig 2018.  

 Uavklart 

 

Detaljreguleringer 

 

 

375 Eggemoen 

næring/industri 

(Røysi) 

14/989  
EKSTERN ETAT 

Planprogram fastsatt 2012. Avhenger blant 

annet av avklaringer i kommunedelplan for 

E16 Nymoen-Eggemoen og trasevalg, som er 

planlagt ferdig 2018. 

Uavklart 

405 Tandberghøgda 15/4556 
KOMMUNE 

 

Planforslag mottatt april 2017.  

Kan ikke starte opp med bygging her før E16 

har startet bygging i Sundvollen 

(rekkefølgekrav i kommunedelplan for 

Krakstadmarka). Møter gjennomført med 

forslagsstiller. 

Uavklart 



420 Kvartal 46 

(Stangsgt.og gml 

Vikenbygget) 

15/8783 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2016. Uttalelser oversendt 

forslagsstiller som jobber med å utarbeide 

planforslag til 1. gangsbehandling 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

414 Kvartal 36 

Storgata/Sundgata 

15/9051 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2017. Uttalelser oversendt 

forslagsstiller som jobber med å utarbeide 

planforslag til 1. gangsbehandling. 

 

 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

421 Lloyds marked 16/3915 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2016. Arbeidsmøter avholdes 

med forslagsstiller.  

 

Uavklart 

419 Hov 

omsorgsboliger 

15/9958 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn mai-juni 2017. 

Uttalelser oversendt forslagsstiller som jobber 

med å utarbeide planforslag.  

 

Planvedtak 

april 2018 

393 Kvartal Hønengt, 

Hønen alle, Halvdan 
Svartesgt og Dr. 

Ragnhildsvei 

14/884 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn 2014. Forbereder 

sluttbehandling, avhengig av noen avklaringer 

med forslagsstiller.  

Planvedtak 

2018 

428 Nedre 

Klekkenhagen 

16/5443 
FORSLAGSSTILLER 

Varsel om oppstart mai-juni 2017. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller, som jobber med å 

utarbeide planforslag.  

 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

432 Hemskogveien 

panorama 

17/1273 
KOMMUNE 

Varsel om oppstart september 2017. Mottatt 

planforslag fra forslagsstiller. Har etterspurt 

tilleggsinformasjon. Har mottatt dette i medio 

januar. Dialog med forslagsstiller frem til 

saken er klar for 1. gangsbehandling.  

 

 

433 Nye skoler i 

Ullerål og Hov 

17/2150 
KOMMUNE 

Varsel om oppstart mai 2017. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller. Vært til 1. 

gangsbehandling. På høring. Høringsfrist mars. 

 

379 Hensmoen 

grusuttak 

 14/286 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn april-mai 2017. 

Mer enn 60 høringsinnspill. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller, møter i den 

forbindelse.   

Uavklart  

411 Løkenstuen 

boligprosjekt 

 

15/8194 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstartsak september 2017, varsel om 

oppstart oktober 2017 med frist desember. 

Forslagsstiller jobber med merknader til 

oppstart. 

Uavklart 

 VÆRT TIL BEHANDLING/AVHOLDT OPPSTARTSMØTE ETTER NOVEMBER 

439 Hvervenkastet 17/161 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstart dagligvare Hvervenkastet 

(Coop/Skeidar). Avholdt oppstartsmøte og 

varslet, med høringsfrist 26. februar. 

Planforslag 

til 1. gangs-

behandling i 

mai/juni 

2018 



373 Apalbakken 15/487 
FORSLAGSSTILLER 

Ble 1. gangsbehandling desember 2017. Vært 

på høring med høringsfrist primo januar. 

Innkomne merknader er oversendt 

forslagsstiller. 

Uavklart. 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

430 Krokenveien 23 

og 40 A 

17/736 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart desember 2017. Mottatte innspill er 

oversendt forslagsstiller. 

Uavklart. 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

438 Strandgata 3 17/4016 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstartsmøte avholdt i desember. 

Forslagsstiller har gitt tilbakemelding om at de 

ønsker saken stilt i bero. 

Uavklart. 

436 Lamoen 17/2721 
KOMMUNE 

Politisk oppstart. Varslet oppstart med frist for 

innspill, 20. mars 2018. 

Uavklart. 

415 Sagaveien 56 15/5449 Sluttbehandlet i KS i desember.   

417 Færden 

boligområde 

15/5952 
KOMMUNE 

Sluttbehandlet i KS i desember. Klage på 

vedtak som kommer til politisk behandling i 

HMA i mars, og deretter FS og KS.  

 

Sagaveien 47 17/4628 
KOMMUNE 

Oppstartsmøte avholdt. Uavklart.  

429 Slettveien 19 17/219 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart i HMA februar 2018. Fattet vedtak om 

at kommunen ikke anbefaler oppstart. 

Uavklart. 

440 Benterud 

søndre/Bakkeveien 7 

17/4425 
KOMMUNE 

 

Oppstartsmøte avholdt 29.01.2018.  Uavklart. 

437 Telegrafalleen 17/3414 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstart. Fattet vedtak om at 

kommunen ikke anbefaler oppstart. 

 

BESLUTTET AT SKAL AVVENTE ANDRE FORHOLD 
387 Øya 14/266 

 

 

Høring og offentlig ettersyn 2015. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Må vurderes ifm.  

områderegulering Hønefoss (grensesnitt og 

trafikkløsninger). 

Avventer 

område-

regulering 

Hønefoss 

395 Nordre Park 

boligsameie 

14/260 Høring og offentlig ettersyn 2016. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Dialogmøte avholdt i 

2016, uten resultat. Avventer 

områderegulering for Hønefoss.  

Avventer 

område-

regulering 

Hønefoss 

330 Soknedalsveien 

5-27 

15/6836  1.gangsbehandling desember 2015: Vedtak 

om utsettelse, med henvisning til 

områderegulering for Hønefoss, KVU og ny 

stasjon. Noen arealer ligger inne i 

fellesprosjektet. 

Uavklart 

427 Byporten 16/6457 Ønske om planprosess for bl.a. endring av 

byggehøyde og byggegrense. Politisk 

oppstartsak mai 2017, vedtak om å ikke 

anbefale oppstart og at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i 

Hønefoss sentrum.  

Uavklart 



Stormarkedet Tippen 15/8924 Politisk oppstartsak mai 2016, vedtak om 

utsettelse og at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i 

Hønefoss sentrum (deler av dette planområdet 

inngår i 421 Lloyds marked som er under 

arbeid).  

Uavklart 

    

 

Kommuneplan, kommunedelplaner 

 

 

Kommuneplanens 

arealdel  

17/3927 
KOMMUNE 

 

Høring og offentlig ettersyn mai-september 

2017. Innsigelser fra 5 myndigheter, nærmere 

70 innspill totalt. Vært avholdt møte med 

Statens vegvesen.  

Planvedtak 

vår/sommer

2018 

1012 E16 Nymoen – 

Eggemoen, 

kommunedelplan 

15/8928 
KOMMUNE 

Fastsatt planprogram september 2016. Høring 

og offentlig ettersyn januar 2018. Kommer til 

behandling i FS i mars. 

Planvedtak 

2018 

 

Avsluttet siden november 2017 

415 Sagaveien 56 15/5449 Sluttbehandlet i KS i desember.   

417 Færden 

boligområde 

15/5952 Sluttbehandlet i KS i desember. Mottatt klage, 

forbereder klagebehandling som kommer til 

politisk behandling i HMA i mars, og deretter 

FS og KS.  

 

 

 

 

NYE PLANINITIATIV ETTER JUNI 2017 
 

Listen nedenfor omhandler planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt etter juni 2017 og frem til 

februar 2018. Listen er ikke uttømmende. Vi behandler kontinuerlig ulike planinitiativ, hvor 

noe tas videre i en planprosess, annet behandles som byggesøknad og noen initiativ blir ikke 

videreført.  

 

Xxx Detaljregulering for 

Hollerud boligfelt 

18/153 

Xxx Detaljregulering for 

Osloveien 35 

17/4760 

441 Midtmoen 1, Sokna 17/4696 

Xxx Detaljregulering 

Citygården med hotell 

Ringerike og 

Thoresengården, Hønefoss 

17/4655 

Xxx Detaljregulering for 

Vestsiden pukkverk 

18/313 



Xxx Detaljregulering 

Fossekallveien 7 

17/4630 

 

 

 

Prestmoen, masseuttak  

Bekkegata 17  

Vestliveien 10  

Strømsoddveien 81, Sokna  

Stabells gate 4  

Brutorget, planendring 17/4039 

Søndre Ringåsen 3  

Storgata, Norderhovsgate, 

Sundgata 

 

Ringåsen gnr/bnr 8/10  

Eikli sør, planendring  

Kvartal 42, Hønefoss  

Setertjern, planendring  

Veme Kvernvolden   

Nytt krematorium  
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Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
Arkivsaksnr.: 17/3927-7   Arkiv: 140  

 

Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 – 2030, begrenset høring  

 

Forslag til vedtak: 

 

Endret forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringerike kommune 

sendes på ny begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Pbl. § 11-14. Det 

høres kun på de endringer som er gjort i planen og da primært på forslag til endret 

arealbruk og bestemmelser. Det åpnes ikke for nye forslag om endret arealbruk, og 

kun innspill/merknader til høringspunktene vil bli vurdert. 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden 

mai - september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok 

kommunen 67 innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og 

foreninger, politiske partier og private aktører. Disse vil i sin helhet svares ut i 

sluttbehandlingen, og sammenfattes med innspillene som kommer til denne begrensede 

tilleggshøringen. 

 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. I samfunns-

delen til kommuneplanen s. 15 kommer det frem at kommunen skal være «en pådriver for en 

raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå dette målet må 

Fellesprosjektet implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel, ved at det tas inn 

en båndleggingssone. I tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle 

innsigelsene fra 1. gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter 

til kommuneplanens arealdel.  

 

Høringstemaer 

Rådmannen foreslår at planen høres på følgende temaer: 

1. Ny båndleggingssone som er lagt inn i plankartet, for Fellesprosjektet og 

Områderegulering Hønefoss. 

2. Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en omfattende revidering. 



3. Konsekvensutredningen er presisert og tilført en ROS-analyse til nye 

utbyggingsområde. 

4. Forslag til hvilke innsigelser fra overordnede myndigheter som skal imøtekommes. 

Områdene B3, B7, B17, B18, B21-B25, FT2, N3, N2 (avgrenset) og 

Pukerudhagen på Sokna foreslås tatt ut av arealdelen i tråd med innsigelsene. 

Områdene B20, B26 og B6 ligger fortsatt inne i planen. Innsigelser fra Statens 

vegvesen vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum. 

5. Mindre endringer 

 Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss hentes inn i plankartet 

 Boligområde B13 tas ut av kartet og tilbakeføres til LNF-område på 

bakgrunn av fare for kvikkleireskred 

 kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen 

 

Å gjennomføre en begrenset høring innebærer at planen ligger ute til høring og offentlig 

ettersyn (4 uker), og det gis kun mulighet til å komme med innspill til de nye temaene som er 

tatt inn/ut av planen. Innspill utover dette vil ikke vurderes videre i prosessen.  

 

Layouten på alle dokumenter er oppdatert og i henhold til Samfunnsdelen. Eksisterende 

dokumenter fra 1. gangshøringen finner en på kommunens hjemmeside; 

www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-

ettersyn1/. Videre gjennomgås høringstemaene som nevnt over. 

 

Temaer som foreslås lagt ut til begrenset høring: 

1. Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen) er etter innspill fra Bane Nor lagt inn i 

kommuneplanens arealdel. I plankartet og bestemmelsene vises det som båndleggingssone 

i påvente av ny plan (jf. pbl. §11-8 d). I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan 

vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette krever at aktuell myndighet (i dette 

tilfellet Bane Nor), skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen 

vises med skravur i plankartet, med tilknyttet kommuneplanbestemmelse § 12.4.4. Dette 

er et viktig grep for å være en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen 

og E16. 

 

Områderegulering Hønefoss legges inn i kommuneplanens arealdel, og vises i kartet og 

bestemmelsene som båndleggingssone i påvente av ny plan (jf. Pbl. §11-8 d). I båndlagte 

områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette 

krever at aktuell myndighet (i dette tilfellet Ringerike kommune), skal gi sitt samtykke før 

tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen vises med skravur i plankartet, med tilknyttet 

kommuneplanbestemmelse § 12.4.4.  
 

Denne båndleggingen er i tråd med vedtaket gjort i FS2, sak 7/18 - 431 

Områderegulering Hønefoss - Behandling av private planinitiativ og planforslag 

innenfor planavgrensningen. Den er ment som en sikkerhetsventil slik at fremtidige tiltak 

ikke kommer i konflikt med områdereguleringen Hønefoss. Temaer som er aktuelle for 

videre sentrumsutvikling i Hønefoss avklares i områdereguleringen, som blant annet 

fremtidige sykkelveier. 
 

2. Kommuneplanbestemmelsene har vært gjennom en omfattende revidering da de viste 

seg å vært utdatert, gi stort rom for tolkning, bære preg av «kan»- bestemmelser, 



gjentakelser og usystematisk tekst. Ny kommuneplan skal være enkelt for utbygger og 

befolkning for øvrig å forholde seg til, samt for saksbehandler å bruke ved behandling av 

byggesaker og planer.  

 

Bestemmelsene er bygget på høringsutkastet fra mars 2017. Det er lagt inn nye 

bestemmelser til uteoppholdsareal, fradeling, naturskader, renovasjon, overvann, 

tilgjengelighet/universell utforming, båndleggingssoner i påvente av ny plan etc. 

Bestemmelsene anses som vesentlige for en kommune med stor vekst.  

 

Gode planer trenger ikke retningslinjer. Retningslinjene er derfor byttet ut med gode 

bestemmelser uten rom for tolkning. En god del av retningslinjene er tatt ut; det 

forkommer retningslinjer der vi «mangler» eget formål, som ved spredt boligbebyggelse i 

LNF. Her viser retningslinjer til hvilke størrelser som er førende ved behandling av en 

dispensasjon. Det samme gjelder for strandsone. Alle retningslinjer i henhold til gjeldene 

TEK (Grad av utnytting) er tatt ut. Plan- og bygningsloven og TEK er naturlige koblinger 

til en kommuneplan og skal ikke utdypes. Eventuelle fravik kan utdypes.  

 

Øvrige bestemmelser er omformulert og gjort om til «skal» istedenfor «kan».  

 

3. Konsekvensutredningen (KU) er revidert etter innspill fra Norges vassdrag- og 

energidirektorat, hvor det kommer frem at fare for flom og skred ikke var godt nok 

vurdert og ivaretatt. Ved dette har kommunen utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) tilknyttet konsekvensutredningen til alle nye byggeområder i kommuneplanen.  

 

4. Innsigelse fra 4 overordnede myndigheter: 
 

Fylkesmannen i Buskerud  

Fremmer innsigelse til områdene B22, B23, B24 og B25 (Haugsbygd) begrunnet i blant 

annet nasjonale føringer for å begrense omdisponering av dyrka mark.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen imøtekommer innsigelsene fra fylkesmannen, og tilbakefører områdene i 

tråd med gjeldende kommuneplan. Ringerike er en betydelig landbrukskommune med 

store arealer med dyrka mark, samtidig som utbyggingspresset vil øke med årene 

som kommer som følge av planene for ny Ringeriksbane og E16. 

 

Videre vises det til innsigelse for områdene B20, B21 og B26 (Haugsbygd), grunngitt i 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere 

klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Haugsbygd er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis 

hver halvtime på hverdager. Det er ikke et fullstendig opparbeidet gang- og 

sykkelveinett fra sentrum. Deler av strekningen dekkes i dag av en vegskulder. I 

forslag til kommuneplankartet legges det opp til en fremtidig sammenhengende 

gang- og sykkelvei fra Hønefoss sentrum til Haugsbygd. 



 

Når det gjelder område B21 vil rådmannen imøtekomme innsigelsen, da B21 ikke 

ligger i noe sammenhengende område for boligbebyggelse og anses som satellitt-

utbygging. B20 og B26 vil rådmannen beholde som fremtidig boligbebyggelse og 

imøtekommer ikke innsigelsen fra fylkesmannen, da Haugsbygd er et satsingsområde 

for Ringerike kommune, områdene ligger tilknyttet eksisterende boligområde og har 

gode bussforbindelser. I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at 

boligutvikling skal finne sted i Hønefoss by og de prioriterte lokalsamfunnene, 

deriblant Haugsbygd, noe som underbygger denne prioriteringen.  

 

Området B17 (Heradsbygda), B6, B7 (Trygstad) og B18 (Hensmoen) grunngis 

innsigelsene også i samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å 

redusere klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis 

hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda er det en eksisterende og gjennom-

gående gang- og sykkelvei fra sentrum. I område B17 i Heradsbygda imøtekommer 

rådmannen innsigelsen, da den ligger i et område med meget store friluftsverdier (A-

område), jf. Kartlegging av bynære friluftsområde (2013). Et A-område er ofte i 

bruk hele året og av mange personer. 

 

Området B6 på Trygstad vil rådmannen ikke imøtekomme innsigelsen fra fylkes-

mannen, men beholde som boligområde da det i dag er relativ god bussforbindelse, 

ligger tilknyttet annet boligområde og med sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelse mot Hønefoss sentrum. Område B7 kommer i konflikt med et 

kulturminne, og tas ut jf. høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune. 

 

I område B18 på Hensmoen imøtekommer rådmannen innsigelsen fra Fylkesmannen, 

og tilbakefører området i tråd med gjeldende kommuneplan. Dette imøtekommes, da 

området i dag ikke ligger med gode forbindelser mot Hønefoss sentrum. 

 

Det fremmes innsigelse til område B3 (Tyristrand) hvor det vises til nasjonale føringer for 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

På Sokna er det fremmet innsigelse til Pukerudhagen, som er et eksisterende 

boligområde. Det vises til nasjonale jordvernføringer og bes om at den delen av området 

som omfatter dyrka mark blir endret til LNFR-område.  

 



Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og endres i nytt forslag til kommuneplanens arealdel. 

 

Det fremmes innsigelse til område FT2 (Nes i Ådal) av hensyn til nasjonale føringer 

knyttet til ivaretakelse av vassdrag med tilhørende vassdragsbelter.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Det fremmes innsigelse til område N3 (Ringmoen) og viser til nasjonale føringer for 

ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Det begrunnes i manglende 

utredning av konsekvensene for barn og unge, da et lekeareal/fotballbane omreguleres til 

næringsformål.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette endres i tråd med fylkesmannens uttalelser. 

 

Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på risiko- 

og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd med plan- 

og bygningslovens krav og forskrift om konsekvensutredning.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det er gjennomført en ROS-analyse tilhørende konsekvensutredningen som ivaretar 

dette kravet. Viser til vedlagt konsekvensutredning for nye byggeområder.  

 

Buskerud fylkeskommune  

Fremmer innsigelse til områdene B7 (boligområde Trygstad) på grunn av konflikt med 

automatisk fredet gravfelt og gravhaug, samt kulturmiljø med svært høy verneverdi.  

 

Rådmannens kommentar: 

Området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Videre fremmer fylkeskommunen innsigelse til område N2 (næringsområde ved jernbanen 

Hensmoen) på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.  

 

Rådmannens kommentar: 

De områdene i N2 som berører kulturminnet tilbakeføres i tråd med gjeldende 

kommuneplan. 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Vurderingene knyttet til flom- og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk 

vurdert. Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De områdene der det 

kan være fare må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar 

sikkerheten videre.  

 



Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i eksisterende konsekvensutredning, plankartet (H310) og 

kommuneplanbestemmelsene (§ 12.2.1). 

 

Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er 

gode bestemmelser til hensynssone. Men deler av bestemmelsene gjelder også for 

områder det ikke er hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i planbestemmelsene § 5.12.1 og § 5.12.2. 

 

Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone-

skredfare i bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og 

kartlegging av fare ved regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes 

inn der faresonene overlapper med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i plankart(H310) og bestemmelsene §12.2.1. 

 

Statens vegvesen  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innsigelsene som vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum, før 

sluttbehandling av kommuneplanens arealdel.  

5. Mindre endringer  

 

Sykkelveier i Hønefoss sentrum vil utredes i Områderegulering Hønefoss. Fremtidige 

sykkelveier utenfor sentrumsområdet er ført inn i kommuneplankartet (soneplan 

Hønefoss), og tilført bestemmelse § 5.10 (Gang- og sykkelvei). Dette vil si at nåværende 

sykkelveier vises med sort strek, mens de fremtidige sykkelveiene vises med rød strek og 

binder hele sykkelnettet sammen. Strekene tar utgangspunkt i kommunedelplan for 

gående og syklende (1995). I forbindelse med områderegulering Hønefoss utarbeides det 

en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss, som vil supplere planen fra 1995.  

 

Boligområde B13 er tatt ut av planforslaget grunnet fare for kvikkleireskred. Dette kom 

frem av Konsekvensutredning for nye byggeområder, etter innsigelse fra NVE angående 

manglende ROS-analyse. Etter grundig vurdering ser rådmannen det som ikke forsvarlig å 

sette av området til fremtidig boligbebyggelse. 

 

Ringerike kommune har to vedtatte kommunedelplaner for areal. Dette er Kommune-

delplan for Ådalsfjella og Kommunedelplan for Krakstadmarka. Begge disse områdene 

vises som hvite i kommuneplanen, da de skal gjelde på lik linje med kommuneplanen. På 

denne måten vil ikke kommuneplanen ha motstridende formål med kommunedelplanene. 



 

Rådmannens samlede vurdering 

For å styrke Ringeriksregionen er det svært viktig å legge til rette for gjennomføring av 

Fellesprosjektet. Infrastruktur er avgjørende for en regions konkurransekraft og integrasjon 

med omkringliggende områder. Ved å båndlegge områder for fremtidig utbygging av 

Ringeriksbanen og E16, vil en synliggjøre Ringerike som en naturlig vekstregion i Oslo-

området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen legges ut på 

begrenset høring. Rådmannen ser for seg følgende fremdrift: 

 

Formannskapet 

- på høring 

Høringsrunde 

- 4 uker 

Vedtak i 

formannskapet 

Vedtak i 

kommunestyret 

24.04 28.04-26.05 19.06 28.06 

 

Endringer av rådmannens forslag vil kunne forskyve planlagt fremdrift. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kommuneplankart Ringerike  

2. Forslag til soneplan for Hønefoss  

3. Forslag til soneplan Nes i Ådal  

4. Forslag til soneplan Hallingby 

5. Forslag til soneplan Sokna  

6. Forslag til soneplan for Tyristrand – Ask – Nakkerud  

7. Forslag til kommuneplanbestemmelser  

8. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

9. Planbeskrivelse (uendret fra 1. gangshøringen, vil revideres til sluttbehandlingen) 

10. Saksutredning – oversikt over høringsinnspill 

11. Høringsuttalelse – Buskerud fylkeskommune 

12. Høringsuttalelse – Fylkesmannen i Buskerud 

13. Høringsuttalelse – Norges vassdrags- og energidirektorat 

14. Høringsuttalelse – Statens vegvesen 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Kammerud Katrine 
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1 Sam la vu rdering

I denne rapporten er alle innspill med samla konsekvensvurdering «liten/ingen negativ
konsekvens» presentert . Av disse er 1 6 forslag om framtidig bolig, 3 forslag om framtidige
næringsområder, 3 forslag om utvidelse av mas seuttak, 2 forslag om fritidsbebyggelse, og
ett forslag om utvidelse av camping plass (fritidsformål) .

1 . 1 Konsekvensutredning

En stor del av områdene hvor det foreslås framtidig bolig er i allerede eksisterende
tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioritert e tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby,
Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne fortettingen er i tråd med overordna
føringer om samordna bolig - , areal - og transportplanlegging, herunder statlige
planretningslinjer og regionale planer. Dette gj elder i mindre grad for områdene B28 «Åsa»
og B1 «Nakkerudgata». Områdene ligger imidlertid i tilknytning til eksisterende mindre
tettsteder, og vil bidra til å opprettholde et befolkningsgru nnlag. Forslag B1 «Nakkerudgata»
ligger i nærheten av Rv. 35 med god kollektivforbindelse mot Hønefoss og Drammen. B28
«Åsa» har et mer begrenset kollektivtilbud mot Hønefoss, hvilket betyr at reiser til og fra
dette området i større grad vil være bilbasert. De resterende forslagene til boligområder er i
stor grad tilkn yttet eksisterende tettsteder med nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. For
områdene der støyproblematikk kan være en utfordring må dette løses som en del av en
eventuell reguleringsprosess. De fleste boligforslagene har samlet sett begrensede
konsekv enser, med lite fruktbar mark som foreslås omdisponert. Alt i alt gir det totale
antallet innspillsområder for framtidig bolig med liten eller ingen negativ konsekvens en god
fordeling av nye boligområder og fortetting. Innspillene er også fordelt på Hønef oss by og
alle kommunens prioriterte tettsteder, helt i tråd med målsetningen i kommuneplanens
samfunnsdel.

De tre forslagene til framtidige næringsområder ligger i tilknytning til eksisterende
næringsområder , og har overordnet sett få negative konsekvense r. For området i tilknytning
til MiS er det viktig at dette området ikke nedbygges.

De tre forslagene om utvidelse av masseuttak er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel,
hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har st ore
grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av
eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte
områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak
kreves reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i større
detalj .

Forslaget om fritidsbebyggelse innebærer utvidelse/fortetting av et allerede eksisterende
hytteområde. Forslaget anses å ha få negative konsekvenser .

Forslag FT1 «Utvidelse Buttingsrud camping» vil bidra til økt sikkerhet mot flom ved å flytte
og utvide virksomheten høyere i terrenget og dermed redusere sjansen for at viktig
infrastruktur går tapt ved eventuelle flomhendelser.
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Innspillene vurderes sa mla sett å være i tråd med overordna utvikling og uten særskilte
overordna konsekvenser utover det som gjelder enkeltvis for hvert område.

1 . 2 Risiko - og sårbarhetsanalyse

Fortetting i sentrale områder innebærer i mange tilfeller at områdene er berørt av støy fra vei
og bane i mindre eller større grad. Dette vil i de fleste tilfeller la seg løse gjennom avbøtende
tiltak, men det er viktig at støyfaglige utredninger blir gjort ved detaljreguleringer, slik at
nødvendige sikringstiltak gjennomføres.

Mange av de vurderte områdene ligger under marin grense og på marine avsetninger.
Grunnforholdene er i flere områder uavklarte, og i enkelte områder er det usikkerhet rundt
områdestabiliteten. Ved detaljregulering må det gjøres vurderinger av grunnforhold, og der
vurd eringene tilsier det må det gjøres geotekniske grunnundersøkelser.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er også gjennomgangstema for mange områder, og
vurderinger av gode, trafikksikre forbindelser for gående og syklende må gjøres i
reguleringsprosessene. Dette vil også bidra til å øke andelen gående og syklende.

Utover de nevnte forhold har det ikke blitt identifisert alvorlige overordna risiko - og
sårbarhetsforhold i tilknytning til innspillene.
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2 I nn ledn ing

Ringerike kommune er i ferd med å rullere kom muneplanen for perioden 201 X - 202X.
Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel ble påbegynt i 201 5. Det ble da sendt
inn 99 innspill til ulike arealformål. Kommunen engasjerte COWI AS i arbeidet med grovsiling
og konsekvensutredning av innspill til n ye utbyggingsområder. I COWIS grovsiling ble 65
områder utvalgt til en grundigere konsekvensutredning. På bakgrunn av COWIs
konsekvensutredning, innkomne merknader, innsigelser og egne vurderinger er 4 2 av
områdene tatt ut. I tillegg er noen av innspillsom rådene delt opp, hvorav noen deler er tatt ut
og andre deler er med videre.

I etterkant av høring og offentlig ettersyn har kommunen mottatt merknader på kvaliteten av
ROS - analysen som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen av innspillsområder.
Kommunen har derfor revidert konsekvensutredningen og gjort en grundigere analyse av
risiko og sårbarhet for alle innspillområdene som ble videreført etter
konsekvensutredningen. I forbindelse med denne revisjonen har kommunen tatt ut
ytterligere to områd er, med bakgrunn i nye vurderinger og informasjon som ikke framkom av
opprinnelig konsekvensutredning. Kommunen har også valgt å ta inn igjen to områder som
tidligere har vært sortert ut.

For konsekvensutredningene og ROS - analysene er det benytta et metod eopplegg som
sikrer at plan - og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Fokus har vært på
vesentlige virkninger på det overordna nivået kommuneplanen er på.

Alle arealendringene som inngår i konsekvensutredninga er gitt en vurdering når det gjelder
naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser, samt en overordna ROS - analyse med
fokus på naturfare, teknisk og sosial infrastruktur og virksomhetsrisiko. Vurderingene som er
gjort bygger på kunnskap i tilgjengelige databaser som beskrevet i kildeli sta. Kommunen
har i tillegg vurdert innspillene opp mot egen arealbruksstrategi.

Merk: avgrensningene som er vist i denne konsekvensutredning a er ikke endelige. Endelige
og tilpassa avgrensninger er vist i plankartet.
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2. 1 Metodikk

2. 1 . 1 Generelt

I henhold til p l an - og bygningsloven skal planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn konsekvensutredes. På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkninge ne av planens arealendringer som skal
utrede s. Men også alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende
byggeområder må utredes.

2. 1 . 2 Konsekvensvurdering

Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpassa plannivået, være
beslutningsrelevant og basere seg på foreliggende kunnskap . I tråd med forskrift om
konsekvensutredning skal planer som har vesentlig virkning konsekvensutredes, og dermed
er det også planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Kommuneplanens
arealdel har ikke til hensikt å beskrive konkrete løsninge r for detaljutforming og effektene av
disse.

Drøftinger av konsekvenser av forslag til endra arealbruk er gjort med utgangspunkt i
relevante nasjonale retningslinjer, fylkesplaner, samt kommuneplanens samfunnsdel.

De enkelte innspillene er vurdert ut fra temaene som er listet opp i tabellen under. Disse er
basert på temaer som er omtalt i planprogrammet, samt en videreføring av temaer og
vurderinger fra grovsili ngen. For hvert tema er det under de enkelte innspillene gjort en
vurdering for å komme fram ti l hvilken konsekvens tiltaket vil ha. Tabellen under beskriv er
hva som betegnes som liten/ ingen, middels og negativ konsekvens for temaene.

Tema Liten/ ingen negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Forhold til
overordna planer :
kommuneplanens
samfunnsdel og
øvrige regionale
og nasjonale
føringer.

I tråd med føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og
øvrige overordna
planer.

Delvis i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og /
eller øvrige overordna
planer.

Ikke i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen
eller øvrige
overordna planer.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

God kapasitet / ingen
store kostnader knyttet
til infrastruktur som
følge av tiltaket.

Krever noe utbygging
av infrast ruktur.
Omfang for
infrastruktur må
vurderes i forhold til
behov for tiltaket som
foreslås.

Tiltaket medfører
større utbygging av
teknisk og / eller
sosial infrastruktur,
som ikke står i
forhold til størrelsen
eller behovet for
tiltaket.
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Landskapsbilde L i ten eller ingen nær /
fjernvirkning. Små
terrenginngrep.

Terrenginngrep og /
eller tiltak som gir noe
negativ
landskapsvirkning.

Stor negativ
landskapsvirkning .

Naturmangfold
og vassdrag

Ingen kjente lokaliteter
blir berørt.

Noe inngrep i viktige /
verdif ulle lokaliteter.

Viktige / verdifulle
lokaliteter får store
negative virkninger
eller går tapt.

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner blir
berørt.

Noen kjente mindre
viktige kulturminner går
tapt.

Kjente viktige
kulturminner /
kulturmiljø får store
negat ive virkninger
eller går tapt.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet.
Ikke dyrka mark.

Mindre områder dyrka
eller dyrkbar mark går
tapt. Vanskelig
tilgjengelig skog av høy
bonitet.

Dyrka eller dyrkbar
jord og / eller skog av
høy bonitet går tapt.

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

Gangavstand til
sentrum / skole.
Nærhet til friområder.
Gode boforhold.
Universelt utformet.
Ingen negativ virkning
for eksisterende
friområder.

Litt lengre avstander,
forhold som er noe
negativt for bomiljø og
/ eller negative
konsekvenser for
eksisterende
friom r åder.

Tiltaket vurderes som
negativt med tanke
på folkehelse /
bomiljø / nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flo m,
radon)

Ingen kjente faktorer
som utgjør en
naturfare. God avstand
til vassdrag, fravær av
marin leire i grunnen,
slake skråninger, ikke
påvist radon.

Marin leire i grunnen,
ukjent stabilitet. Bratte
skråninger. Nærhet til
elv. Behov for
ytterligere
und ersøkelser ,
avbøtende tiltak .

Kjente fareområder
for kvikkleire eller
skred i bratt terreng.
Innenfor flomsone for
200 - årsflom. Stor
radonfare. Høy risiko
for ulykker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Lite trafikk (>4 000
ÅDT) , god sikkerhet
for alle trafikanter –
f.eks godt G/S - veinett,
oversiktlige kryss, god
veistandard, ingen
ulykker

Middels trafikk (4 -
6000 ÅDT) , akseptabel
sikkerhet for biler og
myke trafikanter – f.eks
god veistandard, G/S -
vei, få ulykker

Høy (6 - 1 2000 ÅDT)
eller svært høy
(<1 2000 ÅDT) trafikk
kombinert med lite
sikkerhet – f.eks
smale veier, farlige
kryss,
ulykkesstrekning,
mangel på G/S - vei
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Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Utenfor støysone,
ingen påvirkning.
Ingen fare for grunn -
/vann -
/luftforurensning,

Innenfor gul støysone.
Ukjent/middels fare for
grunn - /vann -
/luftforurensning.

Innenfor rød
støysone, stor
støypåvirkning. Stor
fare for grunn - /vann -
/luftforurensning.

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert
innspill. Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å v urdere at et
tiltak har liten/ ingen, middels eller stor negativ konsekvens.

Liten/ ingen negativ
konsekvens

Positivt tiltak for Ringerike kommune. I tråd med føringene i den
vedtatte samfunnsdelen av kommuneplan. Ingen eller få negative
konsekvenser.

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.

Stor negativ
konsekvens

Viktige verdier går tapt.
Tiltaket e r ikke i tråd med overordna planer .
Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Vurderingene som er gjort er tilpassa det overordnede nivået, og det vil være mange
nyanser innenfor de ulike fargene. Dette synliggjøres i beskrivelsene av de enkelte
områdene. Stor negativ konsekvens for ett av temaene kan gi stor negativ konsekvens for
innspillet som helhet, avhengig av områdets størrelse og del av området som blir berørt.

Ved reguleringsplaner er det dokumentasjonskrav knytta til flere av de ovennevnte temaene.
Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap. II og
kulturminnelovens § 9, samt at det skal utarbeides risiko - og sårbarhetsanalyse med omtale
av blant annet flom - og skredfare. Det betyr at temaer som k onsekvensutredes i denne
utredningen, uavhengig av utfall, også skal utredes i nærmere detalj ved en eventuell
reguleringsplan.

Avbøtende tiltak

Som en del av en planprosess kan det gjø res tilpasninger av et prosjekt for å redusere
eventuelle negative kons ekvens er. Denne konsekvensutredningen på kommuneplan nivå
har ikke lagt til grunn eller gått i detalj på mulige avbøtende tiltak. For innspill som tas inn
kommuneplanens arealdel, må man i det videre planarbeidet vurdere avbøtende tiltak som
kan redusere de negative virkningene som er påpekt i denne konsekvensutredningen .
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2. 2 Kunnskapsgrunnlag

Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på
kommunens nettside har vært brukt, samt temautredninger som er utarbeidet i forbindelse
med kommuneplanrevisjonen. Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap.
Vurderingene baserer seg i all hovedsak på eksisterende kunnskap. Gjeldende
kommuneplan er også en viktig del av kunnskapsgrunnlag et i planprosessen.

F ølgende datagrunnlag b litt brukt:

Aktsomhetskart for jord - og flomskred (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet

Aktsomhetskart for radon (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/

Aktsomhetskart for flom (som WMS - tjeneste i kommunens karttjeneste):
http://www.kart.ringerike.kommune.no

Kvartærgeologisk kart (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/

Kart over marin grense og kartlagte kvikkleiresoner (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire

Kart over skredhendelser (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser

Kommunens kart over støysoner langs veinett:
http://www.kart .ringerike.kommune.no samfunnssikkerhet støy

Statens vegvesens vegkart (for trafikkmengder, ulykkespunkter etc.):
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart

Ringerike kommune - Kommuneplanen samfunn sdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Gje ldene kommuneplan, arealdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Masseforvaltning – temautredning
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/P lansaker/Utredninger - og - analyser/Masseforvaltning --- temautredning/

Kulturminnesøk, Riksantikvaren
http://www.kulturminnesok.no

NIBIO – Kilden
http://kilden.sko goglandskap.no/
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Miljøstatus
http: //www. miljostatus.no/kart/

Artsdatabanken
http: //artskart.artsdatabanken. no/Default.aspx

Statens kartverk – Norgeskart
http: //www. norgeskart. no/

Ringerike kommune, kart
http: //kart.ringerike. kommune. no
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3 Vu rdering av forsl ag til arealbru ksendringer

3. 1 Nes i Ådal

3. 1 . 1 01 – Fritid sbebyggelse Lunde, Nes i Ådal ( F1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
1 2 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse : Området ligger mellom E1 6 og Begna, rett sør for beb yggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca . 1 00 m, og avstand til E1 6 ca . 230 m.

Samla vurdering
Området innebærer utbygging av hyttefelt litt utenfor Nes sentrum, i et
område som ikke er bebygd fra før. Utbygging beslaglegger skog av høy
bonitet. Det mang ler noe G/S - veg langs E1 6. Negativ virkning for jord - og
skogbruk. Kan være utfordring knyttet til nærhet til renseanlegg.

Ringerike kommune anbefaler ikke utbygging av hytter i dette området på
grunn av beslaglegging av skog av høy bonitet, samt at det l egger til rette for
et unøska utbyggingsmønster.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Relativt nært Nes sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Planlagt nytt v annverk og renseanlegg vil gi
tilstrekkelig V/A - kapasitet. Nytt renseanlegget bygges
nordøst i det foreslåtte hytteområdet. Mangler G/S -
forbindelse ca. 1 70 m langs E1 6, retning Nes.

Landskapsbilde Vurderes å gi liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente store verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente.

Jord - og
skogressurser

Skog, høg og særs høg bonitet . D yrkbar jord, A -
område i jordfaglig vurdering.

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

Nærhe t til elv og friluftsområder. Flatt. Gangavstand til
sentrum. Utenfor gul støysone. Nærhet til
renseanlegg kan gi luktproblemer.

ROS - analyse

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetn inger (sand, grus, blokk). Det er
ingen kjent skredfare. Området er vist med usikker
aktsomhetsgrad for radon. Området ligger i nærhet til
elv og delvis innenfor aktsomhetssone for flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetat er)

Manglende G/S - veg langs E1 6 mot Nes, 1 70 meter –
lite trafikksikkerhet for myke trafikanter. Ellers ingen
kjente farer.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.



RINGERIKE KO MMUNE – KOMMUNEPLANE NS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

1 5

3. 1 . 2 08 – Masseuttak nord for Nes i Ådal ( R 3 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse : Forslagsstiller foreslo 4 områder til uttak av masser. Fra grovsi ling er det det
vedtatt at område A skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor kun område A.

Området ligger nord for Nes i Ådal, vest for E1 6.
Forslagsstiller opplyser at det har vært drevet grusuttak her siden tidlig på 1 900 - tallet.
Usikker avgrensn ing av innspill.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utvidelse av grustak nord for Nes i Ådal, i en
r egistrert viktig ressurs. Uttaksvirksomhet er allerede etablert, men i et
terreng hvor det er vanskelig å skjule terrenginngrepet. Utvidelse er i tråd
med føringer i kommuneplanens samfunnsdel om å prioritere eksisterende
uttak, men vil beslaglegge noe skog av høy bonitet.

Ved detaljregulering må avgrensning vurderes med tanke på landskapsbilde.
Støy må utredes nærmere. Trolig må avkjørsel en dres (ligger i dag nærme
sving på E1 6).

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Allerede åpna uttak priorit eres framfor etablering av
nye. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Registrert som viktig grusfor ekomst med lokal
betydning hos NGU.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

A dkomst direkte fra E1 6. Nærhet til EL.

Landskapsbilde Ligger i skråning ut mot dalen, nært bebyggelse.
Allerede uttak. Vanskelig å skjerme terrenginngrepet
ved utvidelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Der det ikke er tatt ut masser er det skog av høg
bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og un ge/universell
utforming

Nærmeste bolighus er nord for E1 6 , ca . 1 30 m fra
området. Flere bolighus mellom 3 - 500 m fra området.

ROS - analyse

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , løsmassene består
av breelvavsetning og tykk morene . Det er i ngen kjent
skredfare. Aktsomhetsgrad for radon er vist som
usikker . Det er god høydeforskjell ned mot elv, og
dermed utenfor aktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Risiko knytta t il avkjørsel. Dagens løsning ikke egna
for økt trafikk. Veien har lite trafikk, men E1 6 er
stamvei og mye tungtrafikk må påregnes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Kan føre til økt anleggsstøy og økt trafikkstøy.
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3. 2 Hallingby og Ådal

3. 2. 1 1 4 – Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal ( FT1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LNF
Næring
1 40 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse : Området ligger ved E1 6 og Buttingsrud camping i Ådal. Forslagsstiller ønsker å
utvide dagens virksomhet til motsatt side av E1 6. Bakgrunnen er bl.a. at dagens camping er
sårbar for flom.
Området ønskes omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.

Samla vu rdering
Forslaget innebærer utvidelse av en etablert campingplass. Det er nært
etablert infrastruktur. Utbygging i skråninga vil være synlig i landskapet, og
det beslaglegger skog og dyrka mark. Landskapsbilde må derfor vurderes
ved videre regulering, samt naturmangfold i området mot bekken i øst.

Ved detaljregulering må også trafikksikkerhet og støy vurderes nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Økt verdiskaping og produktivitet er et mål i
kommunepla nen, og flere arbeidsplasser i
besøksnæringene er en av strategiene for dette.
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Dagens virksomhet har behov ut fra etterspørsel og at
området er flomutsatt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær E1 6 og kollektivtilbud. Ikke G/S - veg langs E1 6.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området.

Landskapsbilde Utvidelse av campingplassen oppover skråningen vil
være synlig i landskapet, og skiller seg ut fra øvrig
bebyggelse som i hovedsak ligger nede langs
Sperillen.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk øst for området. MiS - områder i nordøst, langs
med bekken

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Deler av området er fulldyrka
jord (ca . 1 4 daa).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/uni versell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Støy fra E1 6.
Foreslått område ligger i terreng med stigning.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består i hovedsak av breelvavsetninger , samt noe tykk
morene . Den nord - østlige delen av området ligger
svært nære utløpsområde for snøskred, men området
er dekket av skog . Radon moderat til lav
aktsomhetsgrad. Sørøstlige hjørne av tomt innenfor
aktsomhetsområde flom pga. nærhet til bekk , eller s
utenfor.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan være risiko knyttet til trafikk. E1 6 har lite trafikk i
ÅDT, men ettersom veien er stamvei mellom Øst - og
Vestlandet er det mye tungtrafikk. Det mangler GS
langs E1 6.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Dagens camping har lokal avløpsløsning. Ved
utvidelse må framtidig løsning ha nok kapasitet for å
hindre forurensning av grunn og vann.
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3. 2. 2 1 7 – Næring, Ringmoen skole ( N3)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
For eslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
Vikerfjell Eiendom AS
282/34

Beskrivelse : Sentral beliggenhet ift. E1 6 og adkomst til Ådalsfjella via Fv. 1 72. Det er gitt
dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstiller beskriver ønsket arealbruk
slik: Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer knytta til Vikerfjell. Ønsker
også å ha mulighet for å ha midlertidig visningshytte.

Samla vurdering
Forslaget innebærer næring i nedlagte lokaler, som er et positivt tiltak. Få
negative konsekvenser.

Ved videre detaljregulering må ny bebyggelse tilpasses omgivelsene
(byggehøyder, utnyttelse, etc.). Det bør vurderes om deler av eiendommen
skal settes av til lekeareal.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Næringsutvikling er et satsingsområde i
kommuneplanen. Positivt med ny virksomhet i
nedlagte lokaler.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksitu asjon.

Eksisterende infrastruktur. Nytt avløpsanlegg.
Nytt og utbedra kryss mot Vikerfjell.

Landskapsbilde Etablert bebyggelse i et ellers bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente forhold.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jor d - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

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

Skolegården kan ha funksjon som balløkke og
lekeareal for nærmiljøet. Ved utbygging av
eiendommen kan dette forsvinne.

ROS

Naturfar e (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består av breelvavsetninger . Ingen kjent skredfare.
Området er vist med h øy aktsomhetsgrad for radon ,
og ligger utenfor a ktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (ve i,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan generere noe økt trafikk ut mot kryss v E1 6. Dette
krysset er utbedra fra tidligere situasjon for å håndtere
økt trafikk.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Foreslått utnytting vil ikke gi merkbar støyend ring.
Ellers ingen kjente forhold. Tidl. bruk indikerer liten
sannsynlighet for grunnforurensning.
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3. 2. 3 1 8 – Hytter Langtangen, Samsjøen ( F2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNF
Frit idsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse : Langtangen ligger nordvest i Samsjøen. Det er i dag 30 bebygde og 3 ubebygde
fritidseiendommer på Langtangen. Forslagsstiller ønsker å skille ut ytterligere 2 tomter for
fritidsbe byggelse mellom eksisterende bebyggelse og Samsjøveien. Området er allerede
utbygd, og bærer preg av relativt konsentrert fritidsbebyggelse.

Samla vurdering
Mindre utvidelse/fortetting av etablert hytteområde. Ingen kjente natur eller
kulturverdier innenfor området, få negative konsekvenser.
Tomter må plasseres med hensyn til eksisterende hyttetomter.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til etablert hyttefelt.

Teknisk og sosial
infrastr uktur.
Trafikksituasjon.

Ikke kommunalt V/A - anlegg eller strøm i området.
Privat veg.

Landskapsbilde Innspillet foreslår flere tomter i et allerede utbygd
område.



RINGERIKE KO MMUNE – KOMMUNEPLANE NS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

22

Naturmangfold og
vassdrag

Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men
ingen r egistreringer innenfor avgrensningen.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg og middels bonitet.

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

Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består av tynn morene . Det er i ngen kjent skredfare.
Området ligger utenfor aktsomhetssone flom, og er
vist med usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og so sial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil ikke gi stor økning i trafikk.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt trafikkmengde antas å være liten. Liten forskjell i
støynivå.
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3. 2. 4 21 – Boliger Gamle Ådalsv ei 66, Hallingby ( B29)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsvei 66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 98

Beskrivelse : Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større
del av eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skråning mot vest.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Kort avstand til infrastruktur, samt skole og andre tjenestetilbud.
Nedbygging av skog av høg bonitet og buffersone mot dyrka mark.
Nærliggende tomter vil bli mer innebyg d. Ellers få negative konsekvenser.

Ved detaljregulering bør behov for G/S - veg vurderes. Noe av bufferet mot
dyrka mark bør beholdes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.
Del av et s tørre sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S -
veg.
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Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i deler av naturlig buffersone /
vegetasjonen mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Bygger ned deler av buff ersonen
mot dyrka mark.

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

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole
(ca. 1 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud .
Utenfor registrerte støysone r, ca . 200 m til E1 6.
Etablerte bolighus øst for foreslått utvidelse vil bli
" klemt " mellom veg og n y e boliger, i stedet for å
grense mot LN F.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger u nder marin grense , og løsmassene
består i hoveds ak av marin leire, samt noe torv/myr .
Det er i ngen kjent skredfare. Området ligger utenfor
aktsomhetssone flom, og er vist med m oderat til lav
aktsomhet sgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området mangle r G/S - veg, men f oreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengden i området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E1 6. Liten
trafikkøkni ng vil ikke gi merkbar endring av støybilde.
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3. 2. 5 22 – Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby ( B30)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/ 2

Beskrivelse : Området ligger ved Gamle Ådalsvei, nord for eksisterende boligområde på
Hallingby. Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Utvidelse av eksisterende
boligbebyggelse. Ingen kjente natur - eller kulturverdier. Kort avstand til
infrastruktur, samt skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høg
bonitet og dyrkbar mar k, og buffersone mot dyrka mark. Ellers få negative
konsekvenser.

Ved detaljregulering må n aturmangfold utredes nærmere, særlig i tilknytning
til elv i nord. Behov for G/S - veg må også utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Del av et større
sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei og i sløyfa
Røsslyngveien. Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og
mangler G/S - veg.
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L andskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i naturlig buffersone / vegetasjonen
mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv like nord for området. Leveområde for elvemusling
nedstrøms. Ingen kjente registrerte naturverdier
innenfor foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord (ca . 4,5 daa).
Bygger ned deler av buffersonen mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsl iv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole
(ca. 1 ,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud . Gode solforhold.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger u nder marin g rense, på marin leire.
Det er i ngen kjent skredfare. Området er d elvis
innenfor aktsomhe tssone flom pga. kryssende bekk,
og er vist med l av til moderat aktsomhet sgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Områd et mangler G/S - veg, men foreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengden i området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E1 6. Liten
tr afikkøkning vil ikke gi merkbar endring av støybilde.
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3. 3 Sokna

3. 3. 1 26 – Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna ( R2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
340 daa (forslagsstiller ønsker også at områder øst for Fv. 1 78 vurderes)
Andres Lundesgaard
1 48/1

Beskrivelse : Det har vært uttak av masser her siden 1 940 - tallet, og det tas i dag ut stein, grus
og sand. Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. R ingerike
kommune ga midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan.
Driftsplan ble godkjent i 2002, og mobilt asfaltverk i 201 2. Bergart av høy kvalitet , fri for radon.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse a v et etablert pukkverk på en registrert meget
viktig forekomst av høy kvalitet. Utvidelsen gir liten landskapsvirkning. Det er
ingen kjente kulturverdier i området. Negative konsekvenser kan være
nærhet til Sogna, samt beslaglegning av noe skog og dyrkbar jord.

Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning for utvidelse av masseuttaket. Dette sikrer at
konsekvenser og avbøtende tiltak blir vurdert på detaljnivå. Det anbefales
derfor at området avsettes til råstoffu tvinning i arealdelen. Dette er i tråd med
kommunens strategi om å prioritere eksisterende uttak fremfor å etablere
nye.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Av hensyn til naturmangf old og
landskap er det positivt å utnytte allerede åpna
områder, framfor å starte uttak i nye områder. Behov
for uttak som kan dekke lokalt og regionalt behov.
Registrert som meget viktig sand - og grusforekomst
av NGU , og fjell av høy kvalitet.

Teknisk o g sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Uttaket grenser direkte mot Fv. 1 78 Strømsoddveien,
med etablert avkjørsel . Skogsbilveg gjennom uttaket.

Landskapsbilde Etablert pukkverk langs lokalveg / dalsøkk. Lite
bebyggelse i nærheten. Omgitt av skog og kupert
terreng. Synlig for forbipasserende mens fjernvirkning
vurderes som liten.

Naturmangfold og
vassdrag

Elva Sogna renner øst for området, og er registrert
leveområde for fredet elvemusling. Ingen kjente
registrerte naturverdier innenfor området.

K ulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet. C a . 20 daa dyrkbar jord i
området (i hovedsak øst for Fv. 1 78).

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

Nærmeste bolig fra eksi sterende uttaksområde er ca .
500 m i sør. Medfører trafikk forbi f lere boliger langs
Strømsoddveien.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger, samt morene i ulike
tykkelser . Det er ingen kjent skredfare i området, og
det ligger utenfor aktsomhetssone for flom. Unntak er
i umiddelbar nærheten til bekken sør i området.
Aktsomhetsgraden for radon er vist som usikker og
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
in stitusjoner,
utrykningsetater)

Ligger inntil Fv. 1 78, avkjørsel er etablert. Fv. 1 78 har
lite trafikk (ÅDT). Problematisk med uttak på østsiden
av vei mtp. traf ikkavvikling og kryssing av vei – det er
derfor ikke ønskelig med utbygging på denne siden.
Økt uttak kan føre til økt belastning på vei.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt uttak medfører risiko for økt støy og
støvforurensning. Utbygging mot øst medfører økt
risiko for forurensning av Sogna - elva.
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3. 4 Heradsbygda

3. 4. 1 27 – Boliger Bålerudma rka/Oppenåsen ( område B 1 5 og B1 6 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde ( C) og LN F (D)
Boligbebyggelse
60 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse : Forslag om 4 områder for utvidelse a v boligområde i Bålerudmarka/Oppenåsen.
Fra grovsiling er det det vedtatt at område C og D skal vurderes nærmere. KU her omhandler
derfor kun disse områdene.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting/utvidelse av eksisterende boligfelt i priorite rt
tettsted. Nærhet til infrastruktur og tjenestetilbud. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Utvidelsen beslaglegger noe skog og grøntområder, og kan gi
redusert adkomst til friområdene for dagens boligområde.
På grunn av bratt terreng må man vurdere mulighet for adkomster.
Bebyggelse må tilpasses terrenget.

B1 6 – Det går m ange stier gjennom området , her bør man bevare
grøntkorridor for å gi forbindelse mot grøntområder videre oppover (mot øst
og nord) og bryte opp bebyggelsen noe.
B1 5 - Må avgrenses med tanke på høyspent.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende
boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende infrastruktur i om rådet.
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Landskapsbilde I tilknytni ng til eksisterende boligområde.
C og D vurderes å gi liten landskapsvirkning, forutsatt
utforming tilpasset nærliggende boliger.
B kan gi fjernvirkning da det strekker seg til / over
toppen på åskammen.

Naturmangf old og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor
områdene.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet.

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

Gangavstan d til skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt
under visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i
kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.
Foreslåtte områder berø rer stier og inngangsporter til
friområdet.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Områdene ligger delvis under marin grense (B1 5
under, B1 6 og 1 7 over), og i stedvis bratt terreng. For
B1 6 og 1 7 er det lite løsmasser, stort sett tynt dekke
og bar t fjell. For B1 5 finner vi tynn hav -
/strandavsetning. Det er ingen kjent skred - eller
flomfare i området, og det er vist med lav til moderat
aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Eksisterende inf rastruktur i området, og kort vei til
skole. Område C og D vil sannsynligvis ikke generere
signifikant økning i trafikk , og Fv. 1 74 gjennom
Heradsbygda har lite trafikk (ÅDT) . Kan være
utfordrende med bratt terreng i noen områder mtp.
utbygging/vei.

Virk somhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Lite sannsynlig med signifikant økning av støynivå.
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3. 5 Haugsbygd og Åsa

3. 5. 1 33 – Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd ( B27)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
G nr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
1 31 /1 og 1 06/1

Beskrivelse : Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 1 31 /1 Øren som er positiv. Øren
har også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier av 1 06/1 hadde ikke besvart
henvendelse fra Tyri Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er
naturlig å se området under ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetti ng av boligområder i prioritert tettsted.
Gangavstand til skole mm. Ingen kjente natur - eller kulturverdier.
Beslaglegger noe skog og dyrka mark. Kan gi negativ landskapsvirkning, og
beslaglegge friområde for eksisterende boliger.

Friområde for eksisteren de boliger og eventuelt nye boliger må sikres.
Bebyggelse på de høyeste punktene bør unngås for å redusere
landskapsvirkningen. Videre må bebyggelse tilpasses bratt terreng for å
redusere behov for terrenginngrep.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konse kvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Nærhet til eksisterende
boligfelt.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til eksisterende bebyggelse og
infrastruktur. Grenser mot kommunal veg. Kommunalt
V/A - ne tt i området.

Landskapsbilde Området er et visuelt element i kulturlandskapet .
Terrenget (stedvis bratt) gjør at bebyggelse vil bli
synlig både på nært hold og på avstand. Grenser mot
eksisterende boligfelt, og vil være en utvidelse av et
allerede beb ygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, samt ca. 2 daa fulldyrka jord.
Skog som del av boliområde, og dyrka mark delt fr a
større jord med vei.

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

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca . 1
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud . Utbygging vil legge beslag på skog /
f riområde for eksisterende boligfelt. Ikke
sammenhengende G/S - vei til sentrum.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og grunnen består
av forvitringsmateriale i tynt dekke. Det er ingen kjent
skred - eller flomfare i området. Aktsomhetsgrad for
radon er satt til moderat/lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold utover allerede nevnte.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 5. 2 34 – Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd ( B26)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LN F
Boligbebyggelse
Ca. 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
1 05/1

Beskrivelse : I utkanten av tet tbebyggelsen i Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende
eneboliger.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utbygging i tilknytning til eksisterende boliger, i
utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd. Haugsbygd er et prioritert tettsted.
Omr ådet har gangavstand til skole, butikk mm, og det er ingen kjente natur -
eller kulturverdier. Forslaget beslaglegger noe skog og dyrkbar jord.
Utbygging må tilpasses omgivelsene, og buffer mot dyrka mark bør bevares.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Ko nsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Offentlig og privat veg. V/A - anlegg krysser
eiendommen. Mangler G/S - veg langs Gamle
Ringkollvei og Gjermundboveien.

Landskapsbilde I et område preget av kulturlandskap, med spredte
eneboliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.
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Relativt flatt, og en del vegetasjon (randsoner) skjuler
bebyggelse i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk nord for området. Ingen kjente registre rte
naturverdier innenfor området som er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.
Automatisk fredet kulturminne (gravfelt) på
naboeiendommen i vest.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av hø g
bonitet og noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord.

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

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca.
1 ,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.
Ikke samme nhengende G/S - vei til sentrum.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale. Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker.

Teknisk og sosial
i nfrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til skole. Fv. 241 har middels
trafikk (ÅDT). Mulig het for å lage sti/stikkvei t il skole
uten å gå via hovedvei bør vurderes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kj ente forhold.
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3. 5. 3 43 – Boliger Nedre Klekken, Haugsbygd ( B1 9)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gartneri
LNF, samt ca . 2 daa avsatt til boligformål i sørvest.
Boligbebyggelse
C a . 36 daa (hele to mta)
Paul Skov Clausen
1 02/2

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker å få avsatt områdene utenfor gårdstunet til eneboliger, og
anslår at ca . 22 daa vil kunne bli nye tomter.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av boligområde i prioritert tett sted . Ingen
kjente natur - eller kulturverdier. Gir muligens noe økt trafikk på Klekkenveien,
ellers få eller ingen negative konsekvenser.
Når det gjelder risiko og sårbarhet må s tøy fra Klekke nveien utredes
nærmere, samt infrastruktur (adkomstvei). Mangel på G/S - veg mot Hønefoss
og Klekken/Haugsbygd er negativt.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Mellom etablert boligfelt og offent lig veg.
Offentlig V/A krysser eiendommen.
2 adkomstmuligheter via eksisterende sideveier.
Mangler noe G/S - veg for å få sammenhengende
forbindelse til sentrum.
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Landskapsbilde Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt.

Naturmangfold og
va ssdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Eiendommen er i dag intensivt utnytta til hagebruk. I
hovedsak "anna skogdekt fastmark". Dyrkbar jord (ca .
1 6 daa). Omgitt av boliger.

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

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca.
1 ,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud . Mangler noe G/S - veg for å få
sammenhengende forbindelse til sentrum.

ROS

N aturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og
grunnforholdene domineres av forvitringsmateriale i
tynt dekke. Det er ingen kjent skred - eller flomfare.
Området vises med lav/moderat og usikker
aktsomhetsgrad for radon.

Teknis k og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

To mulige atkomstveier. Disse er smale; bør utvides
for å håndtere forventet trafikkøkning. Fv. 1 63 har
middels trafikkmengde (ÅDT). Manglende G/S - veg
mot Hønefoss.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 5. 4 50 – Boliger Borgerenga, Haugsbygd ( B20)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
1 01 /1

Beskrivelse : Forsla gsstiller opplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske
om bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 M W. Forslagsstiller skisserer at friareal kan ligge sørvest i området .

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for u tbygging i tilknytning til eksist erende boliger og
infrastruktur i Haugsbygd, som er et prioritert tettsted. Utbyggingen bidrar til å
knytte sammen fragmentert bebyggelse. Avstand til skole og andre tjen ester
er ca 2 km, med sammenhengende G/S - veg . Utbygging vil beslaglegge
skog av høy bonitet , men ellers få negative konsekvenser. Støy reduserende
tiltak mot Fv. 241 må vurderes nærmere ved eventuell detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Ko nsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eks. boligfelt
Borgergrenda.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ny G/S - veg forbi området, samt ny avkjøring fra
Fv.241 til Borgergrenda. V/A - anlegg i o mrådet. EL
luftstrekk på tvers av området.
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Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging
av boliger i området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Viktig viltpassasje i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

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

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca. 2
km), barnehage, diverse tjenest etilbud og
kollektivtilbud.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale. Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
moderat til lav.

Teknisk og sos ial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Nærhet til Fv. 241 med lav trafikk (ÅDT).
Sammenhengende G/S - vei helt til Haugsbygd
sentrum .

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Støy fra Fv. 241 i deler av området nærmest veien.
Avbøten de tiltak må vurderes v. reguleringsplan.
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3. 5. 5 55 – Boliger Åsa ( B28)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1 0 daa
Espen Hval
21 /1 , 21 /3, 21 /4

Beskrivelse : Forslagsst iller ønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på
attraktive tomter med livsløpsstandard. Forslagsstiller beskriver området som fjellknaus og
udyrka krattskog.

Samla vurdering
Foreslår boligutbygging i et område med etablert bebyggelse. Stor avstand til
sentrumsfunksjoner/offentlig tjenestetilbud, men det ligger en ny privat skole
på naboeiendommen mot øst. Ingen kjente natur eller kulturverdier.
Beslaglegger noe dyrkbar mark/beite, men ellers få negative konsekvenser.
Bør bev are buffer mot vest pga. landskapsvirkning.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Ikke prioritert lokalsamfunn , men i tilknytning til
etablert bebyggelse i Åsa.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjo n.

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under
planlegging.

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog /
kulturlandskap. Mot vest er det skråning, og
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bebyggelse lengst vest vil kunn e bli godt synlig fra
Åsaveg en og Steinsfjorden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

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

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive
tomter. Ikke gangavstand til sentrumsfunksjoner /
offentlig tjenestetilbud (Sundvollen, Hønefoss,
Haugsbygd ). Skolen i Åsa er en privat Montessorri -
skole.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av marine avsetninger. Beliggenheten er noe
høyere enn aktsomhetssone for flom. Det er ellers
ingen kjent skred - eller flomfare. Området er vist med
lav til moderat aktsomhetsgrad for rad on.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til skole. Fv. 1 65 har lite trafikk
(ÅDT). Mulig å lage sti/stikkvei til skole uten å gå via
hovedvei?

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6 Hønefoss

3. 6. 1 56 – Masseuttak Heen Sand ( R1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende uttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
1 25 daa
Knut Waagaard
271 /1 37

Beskrivelse : Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og friluftsområde. Ca. 2,5 km
fra E1 6. Uttaket har vært i drift siden 1 940 - tallet. Totalt ca. 1 ,5 mill m3 / 2,7 mill tonn reserver
sand ifølge forslagsstiller. Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil forekomste n ha en
varighet på 1 35 år.

Samlet vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende uttak, som er i tråd med
føringene i kommuneplanens samfunnsdel. Beslaglegger skog, og nærhet til
elv kan gi negative konsekvenser. Kan medføre ulemper for nærl iggende
boliger.

Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning for utvidelse av masseuttaket. Dette sikrer at
konsekvenser og avbøtende tiltak blir vurdert nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvense r

Forhold til
overordnede
planer

Klassifisert som delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs
av NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for
framtida, og hindre nedbygging av denne. Allerede
åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst fra E1 6, via kommunal veg i Hensmoen
industriområde og videre på privat veg. Nær jernbane.

Landskapsbilde Flatt område med tett skog, bort sett fra eksisterende
uttak og litt boligbebyggelse. En utvidelse av
masseuttaket vurderes å ha liten fjernvirkning.
Nærvirkning for forbipasserende på privat veg.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nord for området.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogre ssurser

Skog av middels og høg bonitet. Anna jorddekt
fastmark i eksisterende uttaksområde.

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

Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter
og miljøulemper for beboere. H ensmoen er
klassifisert som B - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger stort sett over marin grense, på
breelvavsetninger. Det er ingen kjent skred - eller
flomfare i området, som ligger utenfor
aktsomhetssoner for flom. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mulig økt anleggstrafikk på veinett. Ellers ingen kjente
forhold.

Virksomhetsrisik o
(bl.a. støy,
forurensning)

Mulig økt støy og økt støvforurensning på veinett.
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3. 6. 2 58 – Næring ved jernbane Hensmoen ( N2A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Næring
95 daa
Hans Tollef S olberg
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næringsområde. Forslag om
næringsområde med jernbanen som et viktig grunnlag for næringsutvikling.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eks. industriområde. Få negative
k onsekvenser, utenom M i S - område og beslaglegning av skog.
Naturmangfold må vurderes nærmere ved en eventuell detaljregulering.
Avgrensning bør justeres for å unngå nedbygging av MiS - område i øst.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold ti l
overordnede
planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Jernbane gjennom området.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på
Hensmoen. Adkomst fram til området må etableres.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området.
MiS - registrering delvis innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor fo reslått område.
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Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Høg
bonitet sør for jernbane. Noe dyrkbar jord.

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

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartle gging
av bynære friluftsområder 201 4. Forslagsstiller
forutsetter at traktorvei gjennom området legges om,
og opplyser at det ellers ikke er noen brukte turstier.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger delvis under marin grense, men
løsmassene domineres av breelvavsetninger, ellers
tynt dekke eller bart fjell. Det er ingen kjent fare for
hverken flom eller skred i området, og
aktsomhetsgraden for radon er definert som moderat
til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institus joner,
utrykningsetater)

Hensmobanen går tvers gjennom området.
Byggegrense mot bane på ivaretas.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3. 6. 3 60 – Næring ved Spenncon, Hensmoen ( N2B)

Dagens a realbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LNF
Næring
27 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse : Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende næring. Arealet ønskes
avsatt til næring, for å l egge til rette for mer areal til Spenncon.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende industriområde. Få negative
konsekvenser, annet enn at området beslaglegg er skog av middels bonitet
og nærhet til en bolig.

Kriterier Vurderin g / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane .

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.
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Jord - og
skogressurser

Skog av låg og mid dels bonitet.

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

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4. Enebolig sørvest for
området. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konf likter og miljøulemper for beboere.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassedekke
er tynt eller fraværende. Mye bart fjell. Det er ingen
kjent skred - eller flomfare. Området er avmerket med
moderat til l av aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3. 6. 4 67 – Bolig/næring Rua gård , Hønefoss ( Område A) ( B1 3)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse og/eller næring
Område B ca. 30 daa
Siri, Morten og Eve Rua
88/1 og 88/2

Beskrivelse : Nær Almemoe n og Øvre Hønengata. Forslagsstiller ønsket boligareal i område A,
og bolig evt. næring i område B. Fra grovsiling er det det vedtatt at kun område A skal
vurderes nærmere. KU her omhandler derfor område A.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbyggin g i tilknytning til eksisterende boligfelt og i kort
avstand til sentrumsfunksjoner, skole, etc. Beslaglegger dyrka mark. Delvis i
konflikt med høyspent. Ingen kjente natur - eller kulturverdier.

Når det gjelder risiko - og sårbarhet er det risikosone for kvikkleire i
umiddelbar nærhet, i tillegg til at området ligger i en bratt skråning.
Kommunen kan derfor ikke anbefale utbygging i foreslått område.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. b oligområder i sentrum.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser mot eksisterende offentlig veg. V/A i
nærheten. Deler av området ligger under / nær
høyspent.

Landskapsbilde Delvis skog og dyrka mark, i tilknytning til eks.
boligbeby ggelse. Vurderes å ha liten nær - eller
fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak fulldyrka jord. Skog av høg bonitet i
nordvest.

Folkehel se/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole (ca. 1 ,5 km), barnehage og
diverse tjenestetilbud. Gode solforhold. Nærhet til elv
og friluftsområder (Hovsenga, Hovsmarka,
Eggemoen)

ROS

Naturfare (grunn,
skr ed, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av marine avsetninger. Foreslått utvidelse
ligger delvis i en bratt skråning, som også dels
omfattes av en kjent kvikkleiresone i risikoklasse 3.
Det er ingen kjent flomfare i området , og
aktsomhetsgrad for radon er usikker, men avstand til
område med høy aktsomhetsgrad er ca. 500 meter.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Adkomstvei bør kobles til den kommunale veien
«Almemoen». Den bratte helling sgraden er en
utfordring. Området ligger også nært høyspent.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6. 5 68 – Boliger Rundtom (område sør) , Hønefoss ( B1 2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
F orslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Industri (nord for vegen) / Friområde (sør for vegen)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for vegen)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Beskrivelse : Fra grovsiling er det vedtatt at kun o mrådet sør for Hovsmarkaveien skal vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.

Samla vurdering
Forslaget innebærer boligbygging i tilknytning til eks. boligfelt. Få negative
konsekvenser. Buffer mot industriområde må sikres. Når det g jelder risiko og
sårbarhet er det lite sikkerhet for myke trafikanter nedover mot Hønefoss
langs Hovsmarkveien. Ved reguleringsplan må rekkefølgekrav om G/S - veg
vurderes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. boligområder , sentrumsnært.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - nett i området. Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S - veg.

Landskapsbilde Relativt flatt område i tilknytning til eks. boligfelt.
Vurderes å ha liten nær - / fjernvirkning.
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Noe s kog av høg bonitet, men dette er et mindre
område, mellom boliger / industri / næring.

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

Gangavstand til skole ( ca. 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Nærhet til Hovsmarka
friområde. Arealene er i hovedsak regulert til
grønnstruktu r i gjelden de reguleringsplan. Nærhet til
industriområde kan medføre miljøulemper. Mangler
noe G/S - veg mot skole / sentrum.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
domineres av elveavsetning, sannsynligvis op på
marine avsetninger. Området som ønskes utbygd
omkranses av bratte skråninger. Det er ingen kjent
flomfare. Aktsomhetsgrad for radon er usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området bør tilknyttes dagens atkoms tvei fra
Hovsmarkveien. G/S - veg mangler – bør vurderes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6. 6 69 – Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss ( B1 4)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagssti ller
Gnr/bnr

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
1 5 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Beskrivelse : Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde i Hønefoss.

Samla vurdering
Foreslår bolig i tilknytn ing til eks. boligfelt. Ingen negative konsekvenser, men
nærhet til E1 6 kan gi støyulemper. Ved detaljregulering må støyforhold
utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. boligområder.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - nett i området. Grenser mot offentlig veg og
jernbane (lite trafikkert bane). G/S - veg i området.

Landskapsbilde Lagerområde mellom eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette bli r en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.
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Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universel l
utforming

C a . 3, 5 km til skole , barnehage, diverse tjenestetilbud
og kollektivtilbud . Nær het E1 6 og jernbane som kan
medføre støyulemper.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av elveavset ninger, sannsynligvis oppå marine
avsetninger. Topografien er flat og ukomplisert, men
store deler av området ligger innenfor
aktsomhetssone for flom. Aktsomhetsgrad for radon
er moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utryk ningsetater)

Ligger tett mot jernbane. Byggegrense må
overholdes. Ellers ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold. Jernbanen er ikke trafikkert pr. i
dag, kan utgjøre kilde til støy hvis trafikk øker.
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3. 6. 7 71 – Boliger Børdalsmoen , Hønefoss (I KKE I KAR T)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog, trening og friluftsliv
LNF
Boligbebyggelse
300 daa (antyder 1 60 daa til boligformål)
Ragnhild Borl aug Alme og Hans Gamkinn
89/1 og 89/3

Beskrivelse :

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boligområde ca. 2 - 5 km fra Hønefoss
sentrum, ikke i direkte tilknytning til eks. boligområder. Kort avstand til
friområder. Beslaglegger skog av høg bonitet/dyrkbar jord og friområder.
Ingen kjente naturverdier.

Børdalsmoen er nylig regulert til industri i områderegulering for Treklyngen.
Kommuneplanen oppdateres iht. dette. I formannskapet 1 1 .06.201 3 sak
87/1 3 ble det bl.a. vedtatt at dersom Treklyng en ikke utvikler og tar i bruk
arealene senest 31 .1 2.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i
den til enhver tids gjeldende kommuneplan. Området anbefales derfor
ikke utbygd til boligformål nå. Dersom det seinere blir aktuelt å endre formål
til bolig vil det kunne bli en lettere prosess da området allerede nå er utreda
på kommuneplannivå mtp. eventuelt boligformål.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår boliger i relativt kort avstand til Hø nefoss
sentrum, men ikke i direkte tilknytning til større
eksisterende boligområder. Ikke i samsvar med
vedtatt områdeplan for utvidelse av Follum
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Hovedvannledning på tvers av området. Ad komst fra
E1 6 på Risesletta. Teknisk infrastruktur må
opparbeides for området.

Landskapsbilde Foreslår boliger på et stort flatt område, omgitt av
brattere skråninger og skog. Vurderes å ha liten
negativ nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdra g

Området er vurdert å ha liten verdi i KU for Follum /
Treklyngen sin områdeplan, og utbygging vil ha liten
negativ virkning.

Kulturmiljø Registrerte ku lturminner som er frigitt i regulerings plan
for Follum.

Jord - og
skogressurser

Dyrkbar jord. Skog a v høg bonitet.

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

Relativt flatt område, med kort avstand til friområder.
Ca. 2,5 km til skole nord i Hønefoss sentrum . Mangler
GS - veg på deler av strekningen til sentrum / skole.
Nærhet til industri. Beslaglegger deler av Hovsmarka
friområde.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
elveavsetninger som sannsynligvis ligger oppå marine
avsetninger. Det er ikke kjent skredfare i området,
m en man bør være obs på bratte omkringliggende
skråninger. Ingen kjent flomfare, område ligger ikke
innenfor aktsomhetssone flom. Radonfare er usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger nær E1 6, som er middels trafikkert
(ÅDT). Ingen G/S - veg i området. Bør vurderes hvis
utbygging.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Mulig støy fra E1 6, ellers ingen kjente forhold.
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3. 6. 8 72 – Næring V eienmarka ( N1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstø rrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
F riområde
N æring
1 2 daa
Ringerike kommune
4 9/256

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker at eiendommen settes av til næringsformål.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende n æringsområde. Få negative
konsekvenser, annet enn at området beslaglegg er skog av h øg bonitet , samt
nærhet til boligområder og skole. Lokal - og områdestabilitet må vurderes ved
en eventuell detaljregulering m tp. kvikkleir e/skred .

Kriterier Vurdering / begrun nelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår næring i relativt kort avstand til Hønefoss
sentrum , i tilknytning til eksisterende næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Hovedvannledning på tvers av området. Adko mst fra
R v. 35 Soknedalsveien . Teknisk infrastruktur må
opparbeides for området.

Landskapsbilde Foreslår n æring på et slakt s krånende område , omgitt
av brattere skråninger og skog , samt eksist.
bebyggelse, hovedsakelig næringsbygg . Vurderes å
ha liten negativ nær - / fjernvirkning.
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø I ngen registrerte kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av h øg bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utfo rming

Hensmoen er klassifisert som D - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4 , og regnes ikke som
friluftsområde tross regule ring som friområde . Nærhet
til eksisterende boliger og ungdomsskole kan
medføre konf likter og miljøulemper for beboere. Bratt
skråning sør for området gir en naturlig barriere mot
bolig bebyggelsen her.

ROS

Naturfare (gru nn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
elveavsetninger som sannsynligvis ligger oppå marine
avsetninger. Det er kjent fare for kvikkleire i området,
med klassifisering i risikoklasse 4 som er nest høyeste
risiko . D en bratte skråningen i sør er skjerpende.
Utredninger gj ort av Bane NOR i forbindelse med
reguleringsplan for Fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E1 6 viser derimot at stabiliteten fo r
Veienmarka er tilfredsstillende, og at lokale tiltak for å
ivareta stabilitet også vil ivareta områdestabilitet.
Ingen kjent flomfare, område l igger ikke innenfor
aktsomhetssone flom. Radonfare er m oderat til lav .

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger nær Rv. 35 , som er middels trafikkert
(ÅDT). G/S - veg i området.

Virkso mhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

D eler av området er innenfor rød eller gul støysone fra
Rv. 35 , ellers ingen kjente forhold.
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3. 6. 9 72 – Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss ( B9)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gamle Shell - tomta. Lage r.
Erverv
Bolig/næring
6 daa
Hønengata 59 AS
31 7/200

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet
for oppføring av boliger og salg av handelsvarer.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger i tråd med planer om fortetting i
sentrum. Ingen negative konsekvenser.
Ved detaljregulering må støyforhold vurderes, samt
grunnforhold/forurensning. Trafikksituasjon og avkjørselsforhold ved endret
bruk av eiendommen må avklares nærmere. Statens vegvesen er
trafikkmyndighet for Rv. 35 Hønengata.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

VA - nett i området . Grenser mot offen tlig veg.
Manglende G/S - veg i Asbjørnsens gate.

Landskapsbilde Foreslår bolig - /nærings bebyggelse i sentrum, i
tilknytning til eks. bebyggelse. Området har i dag noe
næring / lagerbebyggelse, og en helhetlig



RINGERIKE KO MMUNE – KOMMUNEPLANE NS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

58

omarbeiding av tomta kan gi positiv
landska psvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen negative konsekvenser.

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

Gan gavstand til skole, barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Støy må avklares da
eiendommen grenser mot jernbane og Hønengata.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av fyllmasse (nært bykjerne). Det er ingen kjent
flom - eller skredfare, området ligger utenfor
aktsomhetssone flom. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker, men området ligger nært område med særlig
høy aktsomhetsgrad, ca. 1 00 meter.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei ,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mye trafikk i området, Hønengata er svært trafikkert
(ÅDT). Fortau og fotgjengerfelt for myke trafikanter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området har vært disponert som bensinstasjon, med
lagring av bensi n og diesel, i tidligere år. Det er derfor
stor fare for forurensning i grunnen. Området er
umiddelbar nabo til Hønengata og Roa -
Hønefossbanen, og er dermed støyutsatt.
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3. 6. 1 0 73 – Bolig Rabba Storløkka 1 , Hønefoss ( B1 0)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Fore slått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
4 daa
Knut Gullingsrud
86/41 6

Beskrivelse : Forslagsstiller har inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstiller opplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde,
samt at det er store friområder i samme reguleringsplan.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Bebyggelse i
skråninga beslaglegger mer av friområdet, og kan være uheldig med tanke
på landskap og grunnforhold . Dette må utredes ved en eventuell
detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde. I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Foreslår bolig i et lite utnyttet område i sentrum. Deler
av foreslått eiendom er bratt, og bebyggelse i
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skrån inga vil kunne bli mer synlig og medføre større
terrenginngrep enn bygging i flatere terreng.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, og regis trert som dyrkbar jord,
men ligger inneklemt i boligområde og er regulert
som friområde.

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

Gangavstand til skole ( ca. 1 ,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Beslaglegger deler av friområde.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger, i en skråning på ca. 1 5°. Det er ingen
kjent flomfare, men kombinasjonen marine
avsetninger og skråning kan utgjør e en fare, spesielt
under byggearbeider. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente fo rhold.
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3. 6. 1 1 74 – Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss ( B1 1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Eiendommen er eid av Ringerike kommune.
87/20 5

Beskrivelse :

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Tilgang til
friområde må sikres ved en eventuell detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde . I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Fortetting i eksisterende boli gfelt. Vurderes å ha liten
nær - eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, og registrert som dyrkbar jord,
men ligger innekl emt i boligområde og er regulert
som friområde.
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Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 ,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud . Beslaglegger
deler av friområde.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger. Det er ingen kjent skred - eller flomfare.
Området er avmerket med usikker aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
u trykningsetater)

Nærhet til kryss. Ellers i ngen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6. 1 2 77 – Masseuttak Kilemoen nord ( STEM M ER I KKE I KAR T)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak i deler av området, resten er skog/ubebygd, friluftsliv
LNF (samt markert som område for grunnvann)
Råstoffutvinning
1 60 daa
Hans Anton Støen
52/1

Beskrivelse : Kilemoen nord for Hønefoss. Ca. 1 km til Fv. 1 78, og vide re ca. 3 km til E1 6.

Samla vurdering Utvidelse av eksisterende uttak. Beslaglegger skog av
høg bonitet. Strekker seg ned mot elva som er
leveområde for fredet elvemusling. Nærhet til Kilemoen
vannverk.

Konklusjon Må ses i forhold til pågående regule ringsarbeid i
området . Området tas ikke med videre på grunn av fare
for forurensning av drikkevannskilde.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Registrert som nasjonalt viktig sand - og
grusforek omst av N GU. Al lerede åpna uttak prioriteres
for videre drift.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Privat veg fram til området. Mangler G/S - veg langs
Fv. 1 72.
Tiltaket vil medføre økning i tungtransport på
fylkesveg.

Landskapsbilde Eksiterende uttak s om ønskes videreført / utvidet.
Ligger delvis ned m ot elva og tilhørende
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landskapsr om. Vurderes som negativt dersom uttaket
strekkes ned mot den naturlige elvebredden /
randsonen til elva. Utvidelse av eksisterende uttak i
sør /sørvest vurderes å ha liten negativ virkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til Begnavassdraget, som er leveområde for
fredet elvemusling. Ingen kjente naturverdier registrert
innenfor foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av hø y bonitet, unntatt der det
allerede er tatt ut masser.

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

Klassifisert som B - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom ,
radon)

Området ligger under marin grense, løsmassene
domineres av breelvavsetninger, også noe
elveavsetninger. Ingen kjent skredfare, men nærhet til
Begnaelva tilsier flomfare. Høydeforskjellen fra
planområdet ned til elva er stor, så mye av området vil
ligge høyere enn en eventuell flom. Området er
avmerket med usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Uttak av sand og gru s og medfølgende
anleggsvirksomhet kan påvirke vannkvaliteten til
Kilemoen vannverk. Anlegget vil også kunne generere
en del støy og støvforurensning.
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3. 6. 1 3 78 – Boliger Tolpinrud, Hønefoss ( B8)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrel se ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax AS
47/85

Beskrivelse :

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger i tilknytning til eksisterende
boligfelt, sentrumsnært. Få/ingen negative konsekvenser.

Når det gjelder risiko og sårbarhet kan jernbane og høyspent være
utfordringer. Støy fra jernbane må utredes ved en eventuell detaljregulering.
Vurdering av lokal - og områdestabilitet m å også vurderes ved
detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. bol igområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur. V/A - nett i området.
Manglende G/S - veg et stykke.

Landskapsbilde Lagerområde nært eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universe ll
utforming

Ca. 3 km avstand til skole og diverse tjenestetilbud .
Nært barnehage og idrettsanlegg. Jernbane og
høyspent i nærheten.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marin l eire .
Skredfare er ikke kjent, men utredninger gjort i
nær området av Bane NOR i forbindelse med
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E1 6 vurderer
stabiliteten i nærliggende områder til å ikke være
tilfredsstillende. Det er ingen kjent flomfare i området.
Området er avmerket med moderat til lav aktsomhet
for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei ,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger svært nærme jernbane, og vil være
nærmeste nabo til hensettingsspor for ny
Ringeriksbane. Områdets avgrensning mot jernbane
er mindre enn 30 meter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Nærhet til jernbanespor og hensettingsspor vil være
en kilde til støy.
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3. 6. 1 4 82 – Boliger Trygstadveien, Hønefoss ( B7)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LN F
Boligbebyggelse
59
Regina Klouman Mohn, Steven Kirwin og Fredrik W Skarstein
38/1 og 44/25

Beskrivelse : Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.
Forslagsstiller ser for seg at noe av området kan nyttes til park ifm. gravhauger i området.

Samla vurdering
F orslaget tilrettelegger for utbygging av boliger i tilknytning til eksiterende
bebyggelse i Trygstadveien. Forsl aget b eslaglegger dyrkbar jord og området
er registrert m ed skog av høg bonitet. V ed en eventuell detaljregulering må
høyspent og kulturminner hensyntas.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær veg. Adkomst og annen infrastruktur må
etableres.

Landskapsbilde Slak skråning og flate, i tilknytning til eksisterende
boligfelt (Trygstadveien). Bebyggelse nedenfor
høyspent vurderes å ha liten landskapsvirkning, mens
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den øvre delen er i et område dominert av landbruk
og spredt bebyggelse. Her vil boligfelt bryte mer med
omgivelsene.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Fredet gravmi nne i nedre del av området, og gravfelt
like nord for høyspent.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, men ikke del av større
skogsområde. Dyrkbar jord

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

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbud i nærheten.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
breelvavsetninger. Stor sannsynlighet for leire i
underliggende lag. Det er inge n kjent sk redfare eller
flomfare i omr ådet. Aktsomhetsgrad for radon er satt
til usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei ,
institusjoner,
utrykningsetater)

Høyspent på tvers av området. Ellers ingen kjente
forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.

3. 6. 1 5 83 – Boliger Trygstad, Hønefoss ( B 6 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Bolig
LNF
Boligbebyggelse (sekundært LNF for spredt boligbebyggelse)
21 daa
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
44/6 og 44/6/1

Beskrivelse : Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstiller viser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir
mulighet for flere boliger på eksisterende boligeiendom.
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Samla vurdering
Forslaget innebærer f ortetting i nærheten av eks. boligfelt. Ca. 3 - 4 km til
skole og diverse tjenestetilbud. Få / ingen negative konsekvenser.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende boliger har privat avløpsanlegg.
Kommunalt vann, privat veg. Manglende G/S -
forbindelse. Kort avstand til boligfelt nærmere
sykehuset.

Landskapsbilde Fortetting i område med spredt boligbebyggelse, nært
eks. boligfelt. Slak skråning. Vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ca. 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og
kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.

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

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbud i nærheten.
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universell
utforming

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
breelvavsetninger. Stor sannsynlighet for leire i
underliggende lag. Det er inge n kjent sk redfare eller
flomfare i omr ådet. Aktsomhetsgrad for radon er satt til
usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei ,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7 Tyristrand / Ask og Nakkerud

3. 7. 1 86 – Boliger Nakkerudgata , Nakkerud (B1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1 7 daa
Lars Thomasrud
262/22

Beskrivelse : Fra grovsiling er det det vedtatt at området nord for Nakkerudgata kan vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boliger på Nakk erud, som ikke er et prioritert
tettsted. Få negative konsekvenser, men utbygging av området vil
beslaglegger skog av middels bonitet. Mulighet for adkomstvei må utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Na kkerud, ikke prioritert lokalsamfunn. Nakkerud har
ubebygde boligområder i gjeldende kommuneplan.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nakkerudgata er kommunal, og det er teknisk
infrastruktur i området. Usikkerhet rundt løsning med
tanke p å adkomstvei.

Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkning dersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Ingen kjente registrerte naturverdier.
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Kultur miljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

S kog av middels bonitet.

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

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Nakkerud sentrum og
kollektivforbi ndelse. Ikke gangavstand til skole og
barnehage.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, i skråning ned
mot Tyrifjorden. Løsmassene er marine avsetninger,
stedvis tynt og stedvis tykt dekke, samt noe bart fjell.
O mrådet ligger utenfor aktsomhetssone flom.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav,
stedvis usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7. 2 90 – Boliger Nedre Fegriveien, Tyristrand ( B4)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B består av skog.
LNF
Boligbebyggelse
7 daa + 1 3 daa = 20 d aa
Helge Bakken
244/1 60 og 244/ 5 5

Beskrivelse : Fra grovsiling er det vedtatt at område B kan vurderes nærmere. KU her
omhandler derfor kun dette området. Området ligger nordøst for sentrum. Antall tomter må
vurderes nærmere.

Samla vurdering
Forslage t tilrettelegger for boliger ca. 1 ,5 kilometer fra Tyristrand sentrum.
Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn. prioritert lokalsamfunn. Få negative
konsekvenser, men utbygging vil beslaglegge skog av middels bonitet.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Flere mulige adkomstveger. V/A - ledninger i
nær området. Kraftlinje over området.

Landskapsbilde Område med spre dt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkning dersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog a v middels bonitet.
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Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage (ca. 1 ,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, stort sett på bart
fjell, delvis tynt dekke med marine avsetninger. Det er
stor høydeforskjell ned til Tyrifjorden og ingen kjent
flomfare. Området er avmerket med aktsomhetsg rad
moderat til lav for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7. 3 93 – Boliger Justisveien, Tyristrand ( B2)

Dagens arealb ruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, veg og skog
LNF
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende veg og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse : Forslagsstiller antyder 6 - 9 enheter. Alt er i kke utbyggbart, da eiendommen er
bratt. Forslagsstiller opplyser at ca 1 ,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt
jordsmonn. Dette har ligget brakk i 25 år. Området ligger sør for sentrum, ved nedkjøring til
fengselet.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til f ortetting av boligområde i utk anten av Tyristrand,
som er et prioritert lokalsamfunn. Få/ ingen negative konsekvenser.
Ved en eventuell detaljregulering må s tøy forhold vurderes nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forh old til
overordnede
planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justisvegen som
er kommunal, og videre på privat veg Tyristien.
Enebolig i øst har atkomst via Justisvegen og videre
om vegen Haga bru, som er kommunal. Det er V/A -
ledninger i Justisveien som går gjennom området.

Landskapsbilde I et område med spredt boligbebyggelse i utkanten av
Tyristrand sentrum. Fortetting av bebyggelse på dette
området vur deres å ha liten landskapsvirkning. Areal
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vest for Justisvegen er relativt flatt, mens den østlige
delen er bratt og vil kreve en del terrenginngrep.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

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

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage (ca. 1 ,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse. Mulig støy fra Rv. 35 på øvre del av
området.
Det planlegges et større massedeponi ved Kind gård,
som vil medføre betydelig tungtrafikk i området.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger unde r marin grense, men stort sett på
bart fjell eller tynt løsmassedekke. Høydeforskjell til
Tyrifjorden er god og det er ingen bekker i området;
det er derfor ingen kjent flomfare. Området er
avmerket med moderat til lav aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk o g sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil medføre økt trafikk i krysset mot
Rv. 35. Sikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt
med G/S - veg og undergang for kryssing av Rv. 35.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området er innenfor gul støysone pga. Rv.
35. Støytiltak bør vurderes.
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3. 7. 4 97 – Boliger Ask sentrum ( B5)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LNF
Boligbe byggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/1 2

Beskrivelse : Sentralt på Ask, nær eksisterende boligfelt. Forslagsstiller skisserer makeskifte
og opplegg for å få løst rekkefølgebestemmelse om etablering av nytt kryss og
avkjørselssanering i gjeldende kom muenplan.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til fortetting og utvidelse av boligområde på Ask, som er
et prioritert tettsted. Utbygging beslaglegger skog av høg bonitet, i tillegg til at
det bryter opp kulturlandskapet. Det er ikke gangavstand til offentlig skole
eller øvrig tjenestetilbud, men Montessori - stiftelsen driver privat grunnskole i
lokalene til den tidligere offentlige barneskolen på Ask, i kort avstand fra
foreslått område.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
o verordnede planer

Tyristrand/ Ask er prioritert område, men dette er
ikke ønsket utbyggin gsmønster pga. avstand til
skole/ sentrumsfunksjoner.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.
Kraftlinjer på tvers av området. Rekkefølgekrav om
ny adkomst til boligområde. Denne er ikke bygd.
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Landskapsbilde I områ de med spredt boligbebyggelse/ skog.
Utbygging midt på dyrka mark vil bryte opp
kulturlandskapet og gi negativ virkning. Noe mer
spredt bebyggelse i den nedre delen av det vestre
området vurderes å ha liten landskapsvirkning, men
bolig lengst opp i terrenget vurderes som negativt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området som
er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord.

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

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole eller øvrig tjenestetilbud .
Støy fra Rv . 35 (nedre del av området) .

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Størsteparten av området ligger under marin
grense. Nordre del ligger på stort sett bart fjell/tynt
dekke, mens søndre del ligger på marine
avsetninger. Det er ingen k jent skredfare. Søndre
deler av området ligger innenfor aktsomhetssone for
flom pga. en bekk som renner gjennom området, fra
tjernet Øgardsbakken og ned til Tyrifjorden.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktu r (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Dagens kryssløsning er ikke tilpassa utbygging. Bør
løses før bygging av boliger. Ellers G/S - veg i
området.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området ligger innenfor gul støysone for
Rv. 35.
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3. 7. 5 98 – Masseuttak Prestmoen ( mangler i kart)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, friluftsliv og eksisterende deponi og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
800 daa
Opplysningsvesenets fond
42/1

Beskrivelse : Ved fylkesveg 1 62 Busundveien, mellom Botilrud og Snyta. Ca. 2 km til rv . 35 i
vest, og ca. 3 km til E1 6 i øst.

Samla vurdering
Forslaget innebærer u tvidelse av eksis terende grustak nær infrastruktur.
Beslaglegger skog av høg bonitet. Vi ktig naturtype like ved og sårbare arter i
området. Registrerte kulturminner i området. Boliger i nærheten. Ikke G/S -
vei. Området ligger i traseen for E1 6/Ringeriksbanen.
Eksisterende uttaksområde avsettes til råstoffutvinning. Videre / ikke
videre.

Krit erier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Utvidelse av eksisterende uttak som er registrert som
meget viktig sand - og grusforekomst av NGU.
Området ligger i traseen for E1 6 / Ringeriksbanen.
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Teknisk og sosial
infrastruk tur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende vegnett.

Landskapsbilde Flatt skogkledd område, omgitt av dyrka mark og
spredt boligbebyggelse. Et større masseuttak vil gi
nærvirkning. Fjernvirkning vil være mindre, da området
i liten grad e r synlig på større avstand.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nordøst og sør (viktig naturtype) for området. Flere
registreringer av sårbare arter i og rundt området.

Kulturmiljø Flere automatisk fredete kulturminner i området, og
noen med uavklart status.

Jord - og
skogres surser

Skog av høg bonitet, unntatt eksisterende deponi og
uttaksområde. I hovedsak dyrkbar jord

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

Klassifisert som C - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.
Fv. 1 62 er skoleveg uten G/S . Flere bolighus langs
Fv. 1 62.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, hovedsakelig på
elveavsetninger. Disse ligger sannsynligvis oppå
underliggende marine avsetninger. Området slik det
ligge r i dag har god høydeklaring mot elva mtp. flom,
men ønsket formål kan utgjøre en risiko i og med at
området grenser mot yttersving elv i nord og
innebærer en senkning av terreng. Aktsomhetsgrad
for radon er satt til moderat til lav.

Teknisk og sosial
in frastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området er tilknytta eksisterende vegnett. Foreslått
utvidelse av virksomhet kan føre til økt tungtrafikk.
Vegdimensjon bør vurderes med hensyn til
persontrafikk til boliger og gårdsbruk i området.

Virks omhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Risiko f or støv og forurensing til elva, samt økt støy.
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4 Om råder som er tatt ut

Sted Område Kode Årsak
Nes i Ådal Fritidsbebyggelse Lunde F1 Egen vurdering

Boliger Østsida Ikke i kart Egen vurdering
Smørhølko llen Ikke i kart Egen vurdering
Utmarksturisme ved Begna FT2 Innsigelse
Masseuttak Gravlimoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Veslesetermoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Lindelia Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Veltelia Ikke i kart Egen vurdering

Ådal Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Storvika Vestre
Bjonevatnet

Ikke i kart Egen vurdering

Masseuttak Gråbeinbekken Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Buttingsrud Ikke i kart Egen vur dering

Heradsbygda Boliger Bålerudmarka/Opp enåsen B1 7 Innsigelse
Haugsbygd Østre Berg/Klekken økogrend B21 Innsigelse

Boliger Gamle Ringkollvei øst Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Gjermundboveien A Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Gjermundbove ien B Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Bergstjern B23 Innsigelse
Østre Berg/Klekken økogrend Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ringkollveien B25 Innsigelse
Boliger Andersløkkeveien B24 Innsigelse
Boliger Putten A Ikke i kart Egen vurdering
B oliger Putten B Ikke i kart Egen vurdering

Hønefoss Næring Geiteryggen, Hensmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Vågård Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ulvenåsen, Vågård B1 8 Innsigelse
Næring Eggemoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Eg gemoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Børdalsmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ve Ikke i kart Egen vurdering
Boliger ved Veien skole Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Kilemoen nord Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Tandberg Ikke i kart Egen vurdering
Bolig/næring Rua gård B1 3 Egen vurdering

Tyristrand
Ask
Nakkerud

Boliger Hovli, Tyristrand Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Kindsåsveien, Tyristrand B3 Innsig else
Boliger Vælerenveien, Tyristrand Ikke i kart Egen vurdering

Andre
områder

Masseuttak Prestmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Knestangåsen Ikke i kart Egen vurdering
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Bestemmelser til kommuneplanens areald el

Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet og
bestemmelsene er juridisk bindene. Kommuneplanens arealdel skal tilrettelegge for mål i

Kommuneplanens s amfunnsdel, og tilrettelegge for satsningsområdene innen: B efolkningsvekst,
styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er utarbeidet i henhol d til plan - og

bygningslovens (p bl) kapittel 11. Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel følger av pbl. § 11 - 6.
Ti ltak som ikke er i samsvar med bestemmelsene må behandles som dispensasjon etter pbl. § 19 - 1.

Retningslinjer tilknyttet paragrafer er vist til i ramme og kursiv. Retningslinjene er ikke juridisk
binden d e, men veiledende.

Bestemmelsene viser til enhver tid s gjeldene kommunale normer , veiledninger og forskrifter . Disse

fungerer som et supplement til bestemmelsene , og er retningsgivende:

• Bryggeveileder Ringerike kommune

• Grønn plakat

• Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerik e kommune,

Buskerud

• Parkeringsforskrift for Ringerike kommune

• Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune
tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud

• Krav til l ekeplasser
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GEN ER ELLE B ESTEM M ELSER

§ 1 Forhold til andre planer (pbl. § 1 .5)

§ 1.1 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel.

§ 1.2 Forhold til gjeldende reguleringsplaner
Områdereguleringsplaner vedtatt etter 01.1.200 7 skal ved motstrid gjelde foran

kommuneplanens arealdel.

Detaljreguleringsplaner vedtatt etter 01.1.2007 skal ved motstrid gjelde foran

kommuneplanens arealdel.

§ 1.3 Forhold mellom kommuneplan og regulerte boligområder
Innenfor reguleringsplaner og detaljregul eringer eldre enn nevnt i § 1.2, skal følgende

bestemmelser og planelementer vist i plankart gjøres gjeldende :

• Boligtype
• Delelinjer

• Utnyttelse , avstander og høyder angis etter gjelden d e plan og bygningslov med
forskrift (TEK) , jf. Kommuneplanens generel le føringer .

Retningslinje til §§ 1.2 - 1.3
Ved eldre reguleringsplaner (områdereguleringer og detaljreguleringer) enn 01.1.2007 skal

kommuneplanens bestemmelser gjøres gjeldende der bestemmelser som både er nevnt i

kommuneplan og reguleringsplan har motstrid. Dette er gjeldende for forhold nevnt i §§ 6.1.2 til

6.1.7 (utnyttelse, høyder, uteopphold og parkering). Reguleringsplanens bestemmelser for

utforming (takform, takvinkel) av bebyggelse og anlegg, samt punkter nevnt i § 1.3 gjøres

gjelden d e av eldre plan.

Der reguleringsplan angir boligtype «e nebolig», tillates det frittliggende småhusbebyggelse:

enebolig, enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2 eller tomannsbolig.

Der reguleringsplan angir boligtype konsentrert småhusbebyggelse, mene s rekke - og kjedehus,

med inntil tre målbare plan, innenfor høydebestemmelser i pbl. § 29 - 4.

Der reguleringsplan angir tillat t høyde i 1,5 etasje, skal gesims høyde ikke overstige 4,0 meter.

Knevegg i fasadelivet tillates ikke. Høyder skal tilpasses strøke t s karakter, området skal ses under

ett. Der utnyttelsesgrad er angitt med «grunnflate» forstås bebygd areal (BYA).

I reguleringsplaner med krav om bebyggelsesplan vedtatt før 01.07.1986, kreves situasjonsplan.

I reguleringsplaner med krav om bebyggelsesp lan vedtatt etter 01.07.1987 , kreves

detaljregulering jf. pbl. § 12 - 3 .

Der det i eldre reguleringsplan står eksempelvis «Bygningsrådet kan, i tilfeller hvor særlig grunner

taler for det, tillate unntak fra bestemmelsene», kreves det søknad om dispensasjon .
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§ 2 Plankrav (pbl. § 1 1 - 9 nr. 1 )

Innenfor områder avsatt til utbyggingsformål kan det ikke utføres arbeider eller tiltak som nevnt i pbl.
§ 20 - 1 før området inngår i reguleringsplan.

§ 2.1 Unntak fra plankrav
Følgende tiltak i §§ 2.1 .1 til 2.1.4 er u nntatt krav om reguleringsplan, forutsatt at det ikke
vanskelig g jør utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplan.

§ 2.1 .1 Alle arealformål
Innenfor kommuneplanens arealdel er følgende tiltak unntatt krav om reguleringsplan:

• Tiltak uten krav til ansvarlig søker
• Tiltak unntatt søknadsplikt (pbl § 20 - 5)
• Installasjoner og bygninger som er del av kommunalteknisk anlegg
• Riving etter pbl § 20 - 1 , bokstav a, med mindre det er del av

kulturminner/del av kulturmiljø, eller har verneverdi
• Oppføring, endring eller rep arasjon av bygningstekniske installasjoner
• Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

§ 2.1 .2 Boligbebyggelse
Innenfor områder avsatt til boligbebyggelse er følgende tiltak unntatt plankrav
for utsatt at bestemmelsene i §§ 5 og 6 overholdes :

• Oppføring av en enkelt ene - eller tomannsbolig på eksi s terende
boligeiendom

• Fradeling av en enkelt eiendom til ene - eller tomannsbolig , jf. § 6.1 .8
• Tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bolig
• Oppføring av garasje eller uthus
• For eneboliger til lates opprettelse av en sekundærleilighet på inntil 65 m2

BRA

§ 2.1 .3 Fritidsbebyggelse
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse er følgende tiltak unntatt krav om

reguleringsplan:

• Tilbygg, påbygg, ombygging på eksisterende fritidsbebyggelse

§ 3 Utbyggingsavt ale (pbl. § 1 1 - 9 nr. 2 jf. § 1 7 - 2)

Kommunen kan inngå utbyggingsavtale med utbyggere og grunneiere i forbindelse med utbygging.
Utbyggingsavtale utarbeides der det er gjensidig nytte av at avtalen inngås.

Behovet for utbyggingsavtale avklares i regulering splanprosessen.

Utbyggingsavtalen utformes i henhold til pbl. § 1 7 - 3, og kan inneholde elementer som:

• Opparbeidelse av teknisk infrastruktur
• Grunnerverv
• Skilting
• Grønnstruktur
• Rekkefølge på utbygging
• Kvalitet på tiltak
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• Boligsosiale forhold
• Kostnadsford eling
• Refusjon

§ 4 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 1 1 - 9 nr. 4)

Ved regulering av områder avsatt til boligbebyggelse skal det vurderes å stille rekkefølgekrav i
henhold til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, for følgende:

• Teknisk infras truktur, herun der; v ei, vann og avløpsanlegg, brannvann, energiforsyning,
renovasjon og overvannshåndtering

• Trafikksikker adkomst for gående, syklende og kjørende
• Skolekapasitet og trafikksikker skolevei
• Uteoppholdsareal, lekeareal, idrettsområder og kult urelle funksjoner
• Samfunnssikkerhet, herunder; flomfare, skredfare, radon og grunnforurensning

Teknisk infrastruktur, uteoppholdsarealer, lekearealer og løsning for overvannshåndtering skal være
opparbeidet før brukstillatelse gis.

§ 4.1 Særskilte nye bygg eområder

§ 4.1 .1 Ask
Før det kan tillates utbygging av fremtidige boligområder på Ask, skal det:

1. Etableres ny avkjøringsvei (samlevei) fra nye boligområder vest for Rv. 35.
Denne tilknyttes Fv. 173 Sandakerveien.

2. Krysset Sandakerveien 35 skal forbedres
3. Ved reguler ing av samlevei for nye boligområder bør avkjøringer til Rv. 35

stenges. Ny adkomst blir via Sandakerveien og ne vnte samlevei. Utkjøring fra
A k l angveien til Rv. 35 s tenges

§ 5 Generelle bestemmelser til alle arealformål

§ 5.1 Kulturminner
Dersom det ved gjennomfør ing av tiltak forekommer automatisk fredete kulturminner, skal

arbeidet stanses umiddelbart i den utstrekning det berører kulturminnet.
Fylkeskommunen skal varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd.

§ 5.2 Støy

§ 5.2.1 Generelt , støy
Ved vurdering av stø y skal Miljøverndepartementets «Veileder til retningslinje r for s tøy

i arealplanlegging, T - 1442» følges ved planlegging av ny bebyggelse eller virksomhet.

Ved søknad om nye bygninger til støyfølsomme bruksformål (bolig, fritidsbolig,
sykehus, pleiehje m/institusjon, skole og barnehage) i rød eller gul støysone, stilles det

krav til støydokumentasjon.
Ved planlegging av ny støyende virksomhet stilles det krav til støydokumentasjon.
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§ 5.2.2 Støy i sentrumsområder
I sentrumsområder ved kollektivknutepunkt kan kr av til støyforhold fravikes under
forutsetning av at boenhetene er gjennomgående og har en stille side, samt at

flertallet av rom for støyfølsomt bruk, inkludert minst ett soverom, skal ha vindu i
fasade med støyforhold i tråd med grenseverdiene.

Alle boen heter skal ha tilgang på både private og felles utearealer med
tilfredsstillende grenseverdier etter gjeldende retningslinjer i T - 1442.

Nødvendige utredninger, avveininger og avbøtende tiltak skal foretas og fastsettes
gjennom reguleringsplan.

§ 5.3 Parkering
Kr av til parkering skal følge enhver tids gjeldende « Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud » .

§ 5.4 Minste uteoppholdsareal (M UA)
Før det gis tillatelse til tiltak for nye bygninger som nevnt i pbl. § 20 - 1, skal det foreligge en
utomhusplan for den ak tuelle eiendommen. Utomhusplanen utarbeides i målestokk 1:500.

Det skal ikke gis ferdigattest før opparbeidelse av godkjent utomhusplan er ferdig utført.

Uteoppholdsareal skal utformes etter følgende kriterier:

• Uteoppholdsareal tilknyttet bolig skal ha en sammenhengende og hensiktsmessig
form, og skal som utgangspunkt ligge på terreng.

• Areal brattere enn 1:3 medregnes ikke i MUA.
• Utforming av uteoppholdsareal skal ikke føre til uheldig utforming ved

planering/oppfylling av terreng. Terreng og stedstypis k vegetasjon skal søkes bevart.
• Uteoppholdsarealer skal ikke ha støynivå som overskrider Lden 55 dB.

• Areal avsatt til kjøring, parkering og lignende skal ikke medregnes i
uteoppholdsarealet.

§ 5.5 Renovasjon
Renovasjonsløsning skal være i henhold til gjeldend e forskrift «Forskrift om renovasjon for
innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike

avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud».

Ved alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det avsettes plass t il
renovasjonsløsning i plankart eller situasjonskart. I reguleringsplan skal renovasjonsløsning

beskrives i egen bestemmelse , og det skal i plankart vises adkomst og snuarea l for
renovasjonsbil.

Boligkompleks med mer enn 20 boenheter bør ha nedgravd reno vasjonsløsning.

§ 5.6 Overvann
Overvann skal håndteres lokalt, og innenfor hver enkel planavgrensning. Ov ervann skal
håndteres åpent og utnyttes som ressurs. Naturlige flomveier skal bevares . Ved regulering

skal det utarbeides en plan og bestemmelser for fordrøy ning og overvannshåndtering.
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§ 5.7 Teknisk infrastruktur
Krav til tilknytting, fjernvarmeanlegg skal følge enhver tids gjeldende «Forskrift om vedtekt
om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud» .

Det skal være minimum 4 meters a vstand mellom fast konstruksjon (bygning) og

kommunale vann - og avløpsledninger

§ 5.8 Arkitektur
Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre nye
visuelle kvaliteter til området. I reguleringsplaner og byggesaker skal d et inngå en

redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv,
omgivelsene og fjernvirkning.

Tiltak skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,

helningsgrad og helningsretning.

§ 5.9 Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer skal være universelt utformet med tilgjengeli ghet for alle.
I boligbygg som omfatter mer enn 4 nye boenheter, og ved regulering av ny bebyggelse skal

minst 50 % av de nye boenhetene være utforme t som ti lgjengelige boenheter.

§ 5.1 0 Gang - og sykkelvei
I alle plansaker for nye utbyggingsområder skal det tilrettelegges med effektive

sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet der dette finnes eller er planlagt.

I alle plansaker skal korte og trafikksikre gangforbi ndelser til viktige målpunkter, herunder
lokale tjenestetilbud, skole, barnehage og kollektivholdeplass, ivaretas.

Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang - og sykkelforbindelser til
holdeplasser, offentlig tjenestetilbud (skole og barneh age), sentrumsområder og stasjon.

§ 5.1 1 Fradeling
Fradeling til boligbebyggelse tillates jf. § 6.1 .8 .
Følgende fradeling uavhengig av arealformål tillates ikke:

• Fradeling av anneks tilknyttet fritidsbolig
• Fradeling av kårbolig
• Der en reguleringsplan viser tom ter til fradeling, tillattes ikke fradeling av ytterligere

tomter uten uta rbeidelse av ny reguleringsplan

§ 5.1 2 Naturskader
Bebyggelse skal sikres mot skade fra skred og flom. I forbindelse med arealplanlegging og
søknad om tiltak innenfor flom - og fareområder og innenfor områder vist som sekundære

flomveier, jf . Ringerike kommunes kartdatabase, skal det redegjøres for nødvendige
sikringstiltak.

§ 5.1 2.1 Kvikkleire
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder uten dokumenterte stabile

grunnforhold skal undersøkelser i henhold til NVEs retningslinjer gjennomføres før
planen går til 1 .gangsbehandling. Det skal legges særlig vekt på vurdering av

områdestabilitet.
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Før behandling av søknad om tiltak som ligger under marin grense (200 moh.) og hvor

forholdene på stedet tils ier det, skal det foreligge geoteknisk vurdering.

§ 5.12.2 Flom
For bebyggelse i flomutsatte områder skal det fastsettes sikkerhetsklasse i tråd med
byggeteknisk forskrift. For områder uten flomsoneberegninger eller annen

flomsonekartlegging, skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak
nær vassdrag redegjøres for nødvendige sikringstiltak. Nær vassdrag defineres som:

• 20 meter fra bekker
• 100 meter fra elver

§ 5.13 Vesentlig terrenginngrep
Terrenginngrep i byggeområder som avviker mer enn 1,5 meter i fo rhold til opprinnelig
terreng eller samlet har et omfang på mer enn 500 m2 er søknadspliktige, jf. pbl. I tettbygde

områder, rekke - eller kjedehus, vil et terrengavvik på mer enn 0,5 meter og 500 m2 i
utstrekning være søknadspliktig.

I LNF - områder må terr engavvik inntil 3,0 meter eller et omfang mindre enn 1 000m 2 uten
søknad sees i sammenheng med tiltakets totale sammenheng, grunnforhold og innvirkning

på omgivelsene. Det skal foreligge geoteknisk vurdering om tiltaksområdet er under marin
grense.

All til kjøring av eksterne masser anses som massemottak. Det er krav om reguleringsplan for

massemottak med volum på mer enn 10 000m3, jf. § 6.7.

B ESTEM M ELSER TI L AR E ALFO R MÅL

§ 6 Bebyggelse og anlegg

§ 6.1 Boligbebyggelse ( pbl. §§ 11 - 9 og 11 - 10)
Innenfor områder avsatt til boligbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i

reguleringsplan, jf. § 2. Se unntak i § 2.1.2.

§ 6.1.1 Boligbebyggelse i uregulerte områder og i eldre reguleringsplaner
I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye tiltak tilfredsstille krav i §§ 6. 1. 2 til 6. 1.6 ,
inntil det foreligger ny reguleringsplan for området. Bestemmelsene er ikke til hinder

for at kommunen kan kreve ny reguleringsplan for området før nye tiltak kan tillates.
Rekkefølgebestemmelser i § 4 er gjeldende .

Det tillates ikke bruk, eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

§ 6.1.2 Tomtestørrelse
Boligtomter skal være minimum 700 m2 for enebolig og 900 m2 for tomannsbolig.

§ 6.1.3 Boligtype
Boligtomter kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse; enebolig, enebolig

med sekundær leilighet på inntil 65 m2, eller tomannsbolig, derso m ikke annet

forekommer jf. § 1.3.
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§ 6.1 .4 Utnyttelse og høyde
Total utnyttelse skal ikke overstige 25 % BYA.
Bebyggelse tillates med maksimal gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter.

Bygningens hovedmøneretni ng skal være langs med bygningens lengderetning.

§ 6.1 .5 Minste u teoppholdsareal for bolig (MUA)
Der annet ikke er bestemt i gjeldende plan, skal det på eiendommer avsatt til
boligbebyggelse avsettes MUA etter følgende krav , og kriterier i § 5 . 4 .

Kravene skal o gså legges til grunn ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner:

• Minimum 200 m2 MUA for enebolig
• Minimum 150 m2 MUA per boenhet i tomannsbolig
• For sekundærleiligheter avsettes 50 m2 MUA per boenhet
• For boligkomplekser med flere enn to boenheter, avsettes 50 m2 MUA per

boenhet
• En andel på 30 % av total MUA kan løses på private balkonger, terrasser

eller takterrasser
• Innenfor sentrumsformålet skal det avsettes 20 m2 MUA per boenhet (kan i

sin helhet løses privat)
• Felles lekeareal inngår ikke i beregningen av MUA

§ 6.1 .6 Parkering
Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende « Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud » .

I alle felles parkeringsanlegg skal minimum 10 % av plassene rese rveres
forflytningshemmede.

Tomten skal planlegges slik at det kan oppføres carport/garasje for antall minstekrav
til parkeringsplasser .

§ 6.1 .7 Lekeareal
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse, skal det tilrettelegges for

lekeplass(er).
Det skal avsettes 25 m2 lekeareal pr boenhet.

Lekeplassene skal være av tre ulike typer:

• Sandlekeplass 2 - 6 år
• Nærlekeplass 5 - 13 år
• Strøkslekeplass 10 år og oppover

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm «Krav til Lekeplasser».

Lekeplassen skal være skjermet mot biltrafikk, og følge retningslinjer for støy i T - 1442.

§ 6.1 .8 Fradeling til boligbebyggelse
Ved fradeling av eiendom til frittliggende småhusbebyggelse skal boligtomt være
minimum 700 m2 for enebolig og minimum 900 m2 for tomannsbolig.

Ved innsendelse av delingssøknad skal det på situasjonskart vises forslag til:

• Plassering av bolig, garasje og parkering
• Adkomst
• Snuareal
• Uteoppholdsareal jf. § 6.1.5.
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§ 6.2 Fritidsbebyggelse (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i
reguleringsplan, j f. § 2. Se unntak i § 2.1 .3 .

Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for fritidsbebyggelse, skal følgende hensyn ivaretas:

• Det skal tas hensyn til eksisterende terreng. Skj æringer og fyllinger bør unngås
• Fritidsbolige ne skal fortrinnsvis plassers samlet, for en hensiktsmessig løs ning av

infrastruktur
• Det skal avsettes 1 ,5 parkeringsplass per hytte i felles parkeringsareal

§ 6.2.1 Areal til fritidsbebyggelse
Fritidsboligens areal skal ikke overstige 1 20 m2 BRA. Det kan i till egg til fritidsbolig
oppføres et enkelt uthus på 20 m2 BRA. Uthus skal ikke benyttes til varig opphold.

Uthusets mønehøyde skal ikke overstige 4,0 meter.

§ 6.2.2 Infrastruktur
Fritidsbolig med innlagt vann pliktes å tilkobles offentli g avløp, der dette foreligger.
I nnenfor byggeområder, samt ved tilførsel til disse, skal strø mkabler legges som

jordkabler. Luftstrekk skal unngås.

§ 6.3 Sentrumsformål (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og

be vertni ng, samt nødvendig grøntareal.

Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i Hønefoss, skal bygge opp under Hønefoss

som bosted, handelsby og regionhovedstad.

Gode estetiske løsninger for nybygg/ombygging skal vektlegges høyt. Det skal etterstreb es
aktive, åpne fasader i Hønefoss sentrum. S valganger og innglassing av balkonger tillates

ikke .

Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i kommunens tettsteder skal bygge opp under
tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud skal

lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål.

Lokalisering av plasskrevende handel skal ikke etableres i sentrumsområdene.

Det tillates ikke etablering av kjøpesenter utenfor sentrumsområdene.

§ 6.4 Forretninger (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av
eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens

arealdel.

Ved regulering kan d etaljhandel for dagligvarer med inntil 8 00 m2 BRA salgsareal etablere s i

områder for boligbebyggelse.
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§ 6.5 Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter forskjellige former for offentlig eller privat tjenesteyting, som for eksempel
skole, barnehage, helseinstitusjoner, kultur tilbud, kirke/annen religionsutøvelse,

administras jon, konsulentvirksomhet .

Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelige, gode og
solfylte leke - og oppholdsareal er egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders - og
brukergrupper.

Terreng og stedtypisk vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, og hoveddelen av

arealene skal være sammenhengende og ha hensiktsmessig form.

§ 6.6 Fritids - og turistformål (pbl. § 1 1 - 9 nr. 1 )
For områder avsatt til fritids - og turistformå l kreves det utarbeiding av reguleringsplan

dersom virksomheten endres eller utvides i forhold til nåværende kommuneplan.

For campingplasser avsatt i kommuneplanens arealdel som ikke er regulert i egne planer og

bestemme lser gjelder følgende: Enhetene (cam pinghytte/vogn) skal ha en
minimumsavstand på 3 meter.

§ 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak og - mottak skal det
utarbeides reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inn eholde omfang, utførelse og

tidsbegrensninger. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og
snitt. Det skal også foreligge dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk vurdering,

biologisk mangfold (naturkvaliteter), kulturmin ner, støy og støv og trafikk. Andre tema som
kan være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet skal vises og angis ved

kotehøyde. For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for
utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om

rekkefølgebestemmelse.

Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres fremfor å åpne nye.

Ved utvidelse av eksisterende masseuttak skal det utvides i areal, fremfor utvidelse i dybden.

§ 6.8 Næringsvirksomhet (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som

ikke er angitt som eget formål.

Plasskrevende handel (biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer og salg f ra planteskoler/hagesentre) tillates kun innenfor næringsområder.

Treningssentre kan etableres innenfor næringsområder.

§ 6.9 Idrettsanlegg (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, stadioner, skytebaner og

lignende.

§ 6.1 0 Andre typer bebyggelse og anlegg (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter kommunaltekniske anlegg etter pbl. kapittel 18, som vann - og
avløpsanlegg, støyvoller, massedeponier, områder for andre større terrenginngrep som

vindkraftanlegg, godsterminal, godslager , energianlegg, fjernvarmeanlegg, vann - og
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avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, renovasjonsanlegg, øvrige tekniske

anlegg, telekommunikasjonsanlegg, småbåtanlegg, små vannkraftverk og lignende.

§ 6.1 1 Grav - og urnelund (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formåle t omfatter gravplasser som går inn under lov om gravplasser, kremasjon og gravferd

(gravferdsloven), samt nødvendige bygg for anlegg av grav - og urnelund, herunder
krematorium.

§ 7 Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)

§ 7.1 Bane
Formålet omfa tter ulike baneformål som trase for jernbane, stasjons - /terminalbygg,
holdeplass/plattform, tekniske bygninger/konstruksjoner samt annen banegrunn ( tekniske

anlegg og grøntareal).

§ 7.2 Lufthavn
Formålet omfatter lufthavn med landingsbaner, terminalbygg, hangare r, samt landingsplass

for helikopter.

§ 7.3 Parkeringsanlegg
Formålet omfatter rasteplass, parkerings plass og parkeringshus/ - anlegg.

§ 7.4 Kollektivtransport
I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivtransport sikres på alle hovedveger.

§ 8 Forsvaret

Forsv aret kan selv fatte vedtak om utbygging og virksomhet innenfor eget arealformål.

§ 9 Grønnstruktur og friområder (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)

I områder avsatt til grønnstruktur tillates kun bygge - og anleggstiltak som bygger opp under formålet.
Søknad om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige

myndigheter og organisasjoner som er berørt. Bestemmelsene i § 1 1 .1 .1 (Småbåthavner) gjelder.

Eksisterende grønnstruktur bør bevares. Ved ny utvikling i områder bør det etterst rebes å tilrettelegge
for sammenhengende grønnstruktur som naturområder, parker, turdrag og friområder.

Fri lufts områder skal utformes så de tilrettelegges for alle. De skal ha en hensiktsmessig beliggenhet,
og skal ha kvaliteter som sikrer rekreasjon og l ek. Det kan oppføres bygninger som er i tråd med

formål og som er tilrettelagt til bruk for allmennheten.
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§ 1 0 Landbruks - , natur - og friluftslivsformål ( LN F)

(pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 1 )

§ 1 0.1 Bygge - og anleggstiltak i LN F (§ 1 1 - 7, nr. 5)
I landbruks - , natur - , og frilu ftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge - og

anleggstiltak som er nødvendige for landbruks - , natur - og friluftsformål, samt for
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Det tillates ikke

nedbygging av dyrka eller dyrkba r mark.

Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates
oppføring av é n kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før.

Oppføring av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse
av sli k bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.

Det tillates etablering av mindre kraft - /telefonledninger for boliger og stedbunden næring,

kommunikasjons master , og tiltak i forbindels e med kommunaltekniske anlegg.
Utspillstillatelse for avløpsanlegg til g odkjent bolig/fritidsbolig krever ikke dispensasjon.

Retningslinje til § 1 0.1
Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksisterende boliger i LNF - områder

er det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200 m2 BYA, og at utnyttingsgraden til

boligeiendommen ikke overstiger 1 5 % BYA .

Dersom det gis dispensasjon for ny bebyggelse eller utvidelse av bebyggelse på

fritidseiendommer i LNF - områder, er det en forutsetning at samlet størrelse på bebyggelse ikke

overstiger totalt 1 20 m² BRA. Inkludert i dette arealet kan det bare være total t to bygninger, ei

hytte og inntil ett uthus på maksimalt 20 m² BRA.

Det tillates ikke bruk, eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

Ved gjennomoppbygging etter brann kan det åpnes opp for at opprinnelig utnyttelsesgrad legges

til gru nn.

I husklynger med overvekt av boliger, kan det vurderes å tillates bruksendring fra fritidsbolig til

bolig. Det tillates ikke bruksendring mellom fylkesvegen i Åsa og Steinsfjorden.

Innenfor LNF - formålet kan det gis dispensasjon for etablering av spred t ervervsbebyggelse,

dersom denne har funksjon som binæring i landbruket eller vurderes å ha stor betydning for

sysselsetting i området.

Alle søknader om tiltak i LNF - områder behandles som dispensasjonssøknader. Det skal foreligge

tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon, og det er en forutsetning at tiltakene ikke vil

være til ulempe for landskaps - , natur - , og friluftsverdeier.
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§ 1 1 Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone

(§§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 1 )

§ 1 1 .1 Byggeforbud i strandsonen (pbl. § 1 - 8)
I 1 00 - metersonen o g ved angitt byggegrense mot vann og vassdrag tillates ikke tilt ak jf. p bl.

§ § 1 - 6 etter 20 - 1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20 - 4 og 20 - 5.

§ 1 1 .1 .1 Småbåthavn
Landfaste brygger og flytebrygger/badebrygger som er åpne for allmennheten og

tilrettelagt for allmenn bruk og fe rdsel, kan tillates. Bryg ger og flytebrygger/
badebrygger kan tillates etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For

brygger med mer enn to båtplasser eller flate større enn 1 ,8 x 4,0 m, kreves det
reguleringsplan. I behandling av byggesøknaden eller i reguleringsplanprose ssen

skal prinsippene og retningslinjene i «Bryggeveileder Ringerike kommune» følges,
herunder soneinndelingene for ulike bryggetyper langs elvene i Hønefoss.

§ 1 1 .1 .2 Vann og vassdrag
I vann og vassdrag tillates det ikke utført tiltak jf. pbl. §1 - 6. Det kan ikke o ppføres
anlegg eller igangsettes virksomhet som kan gi fare for forurensning.

Retningslinje til § 1 1 .1
Alle søknader om tiltak i strandsone behandles som dispensasjonssøknader. Det skal foreli gge

svært tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon, forutsetning er at tiltakene ikke vil være

til ulempe for allmennheten, landskap - , natur - , og friluftsverdier.

Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksisterende boliger i strandsone, er

det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 1 50 m2 BYA. Det kan ikke tillates mer enn et

uthus på 20 m2 BRA, og en garasje på 50 m2 BRA.

Dersom det gis dispensasjon utvidelse av fritidsboliger i strandsonen, er det en forutsetning at

bygget ikke overstiger 50 m² BRA. Det kan i tillegg tillates ett uthus på maksimalt 1 0 m² BRA.

Utvidelse av bygningsmasse skal legges bort fra vannet.
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§ 1 2 Hensynssoner (pbl. § 1 1 - 8)

§ 1 2.1 Hensynssoner (pbl. § 1 1 - 8 a)

§ 1 2.1 .1 Nedslagsfelt for drikkevann H1 1 0
I sone H1 1 0 er all aktivitet og tiltak som kan medføre fare for forurensning av
d rikkev annskilden ikke tillatt.

§ 1 2.1 .2 Område for grunnvannsforsyning H1 20
Innenfor nedbørsfeltet for drikkevann er det forbudt med tiltak som kan forurense

drikkevann.

§ 1 2.1 .3 Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H1 30
Innenfor området angitt som sikringssone H1 30 skal de t ikke oppføres bebyggelse

§ 1 2.1 .4 Andre sikringssoner H1 90
Innenfor omr ådet angitt som sikringssone H1 9 0 skal det ikke oppføres bebyggelse.

For forsvaret Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud om å bygge så høyt at det
kan komme i konflikt med militære installa sjoner. Det tillates ikke etablering av bygg

med direkte innsyn til Forsvarets bygninger eller tekniske insta llasjoner. Generell
hensynssone 100 m eter , med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder.

Forbud mot etablering av virksomhet som i s eg selv kan utgjøre en trussel for
Forsvaret Eggemoen. Det tillates ikke etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv

i forhold til Forsvarets virksomhet.

§ 1 2.2 Faresoner (pbl. § § 1 1 - 8 a og 28 - 1 )

§ 1 2.2.1 Ras - og skredfare H31 0
Innenfor områder angitt som hensynss one «skred i bratt terreng» og «kvikkleire» H31 0
skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak redegjøres for

nødvendige sikringstiltak, i tråd med byggeteknisk forskrift (TEK 1 7 § 7 - 3, sikkerhet
mot skred)

§ 1 2.2.2 Flomfare H320
Innenfor område a ngitt som hensynssone flom (H320) skal det i forbindelse med
arealplanlegging og søknad om tiltak redegjøres for nødvendige sikringstiltak, i

henhold til byggeteknisk forskrift (TEK1 7 § 7 - 2, sikkerhet mot flom).

§ 1 2.2.3 Skytebane H360
Sikkerhetssoner skal avgrense s jf. forskrift om anlegg av, kontroll med og
god kjenning av sivile skytebaner.

Retningslinje til § 1 2 .1 .1
Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksisterende friti dsboliger innenfor

H11 0 (Væleren) , er det en forutsetning a t samlet areal ikke overstiger 50 m2 BRA . Det kan ikk e

tillates mer enn et uthus på 1 0 m2 BRA .

Som aktivitet og tiltak innebefattes vegutbygging, masseuttak og planering selv om det måtte

være led d i landbruksnæringen.
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§ 1 2.2.4 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370
Innenfor område angitt som hensynssone (H370 ) må bygninger etableres med
avstander til kraftledningen slik at en overholder krav etter regelverk under el -

tilsynsloven (LOV - 2009 - 06 - 1 9 - 1 03) forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap.

§ 1 2.2.5 Krav vedrørende infrastruktur H41 0
Nye bygninger over 1 000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1 000

m² bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger med
en samlet utbygging over 1 000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor et område

for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6. november 2002 etter energiloven, må tilknyttes
fjernvarmeanlegget. Tilknytn ingsplikten innebærer ikke at en kunde trenger å kjøpe

eller bruke fjernvarme

§ 1 2.3 Retningslinjer for sone med angitte særlige hensyn
(pbl. §§ 1 1 - 8 og 1 1 - 9 nr. 6)

§ 1 2.3.1 Hensyn friluftsliv H530
Innenfor hensynssone H530 bør det med sikte på å sikre viktige frilufts livskvaliteter,
ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av området til friluftsliv.

§ 1 2.3.2 Bevaring kulturmiljø H570
Innenfor hensynssone H570 skal det l egges særlig vekt på å ivareta kulturmiljøenes

særpreg. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene skal de t dokumenteres at
kulturmiljøets kvaliteter og stedsidentitet blir ivaretatt.

I plansaker som berører registrerte kulturminner bør det utføres en kulturhistorisk

stedsanalyse som dokumenterer områdekarakter, bebyggelsesstruktur og
karakteristiske trekk ved bebyggelsesmønster, høyder og volum.

I plansaker som berører registrerte kulturminner bør det utarbeides ulike prinsipielle

alternativer for vern som en del av planforslaget.

§ 1 2.3.3 Hensyn mineralressurser H590
Innenfor hensyns sone H590 er det forbudt å bygge og/eller anlegge tiltak som
ødelegger eller vanskeliggjør fremtidig utnyttelse av mineralforekomste r

§ 1 2.4 Båndleggingssoner

§ 1 2.4.1 Båndlegging etter lov om naturvern H720_N
Områdene er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfoldloven. Tiltak (arbeid,
anlegg eller virksomhet) innenfor båndlagte områder skal, før de iverksettes,

forelegges til uttalelse for vedk ommende myndighet.

§ 1 2.4.2 Båndlegging etter lov om kulturminner H730_N
Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter kulturminneloven skal
forvaltes iht. bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan -

og bygningsloven .
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§ 1 2.4.3 Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner

(Markalova) H735_N
Innenfor Marka kan det kun tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift.

Øvrige bygge - og anleggstiltak er forbudt. Det tillates ikke oppføring av nye b ygg eller
fradeling til slikt formål.

I området rundt Ringkollen kan det tillates mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av
friluftsanleggene. Ved større og vesentlige tiltak kreves planprosess.

§ 1 2.4.4 Båndleggingssone i påvente av ny plan (pbl. §1 1 - 8 d)
I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med
båndleggingen. Aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk.

Båndleggingssone for vedtak etter plan - og bygningsloven H 71 0_F1 - 2:

H71 0_F1 : Fellesprosjektet - Ringeriksbanen og E1 6
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.

H71 0_F2: Område regulering Hønefoss
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.

Retningslinje til § 1 2.4.3
Dersom det skal gis dispensasjon for bygge - og anleggstiltak i marka, må saken forelegges

fylkesmannen eller annen direkte berørt statlig eller regional myndighet til uttalelse.

Dersom overordnet myndigh et ikke uttaler seg mot dispensasjon for å utvide hytter i marka,

skal hytte ikke overstige 60 m² BRA. Tilsvarende kan det tillates ett uthus på maksimalt 1 0

m² BRA. Det kan etter en konkret vurdering tillates at uthusfunksjoner som lagring av blant

annet ved og utstyr og toalett, legges inn i hytte.

I de deler av Marka som er tilnærmet uberørt av hytter, tillates det ikke å øke bruksareal eller

å endre byggestil.
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Forord
Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet i 201 3. Kommuneplanens
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2 Bakgrunn og kommunens målsettinger

2.1 Kommunens plansystem
Figuren nedenfor illustrerer arealdelens plass i kommunens plansystem.
Komm uneplanens arealdel skal følge opp føring ene i samfunnsdelen, som er
kommunens overordna styringsdokument.

Kilde: Veileder T - 1492 Miljøverndepartementet

2.2 Kommunens overordna målsettinger

2.2.1 Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013 - 2015 ble vedtatt av
kommunestyret 20.06.2013. Planstrategien fastslo at både kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel skulle revideres. Ny planstrategi for perioden 2016 - 2020 ble
vedtatt av kommunestyret 29.09.2016 og her vises det til kommuneplanens
samfunns del som førende for arealdelen .

2.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015.

Samfunnsdelen inneholder overordna mål og strategier, samt et eget kapittel om
effektiv ar ealdisponering. Dette ligger til grunn for arbeidet med forslag til revidert
arealdel.

Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst.

Visjonen i samfunnsdelen er at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet.

Mål om en betydelig befolkningsvekst.
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Hovedtrekkene i føringene fra samfunnsdelen som har betydning for arealdelen er:

- Befolkning:
o Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og

familier i etableringsfasen
o Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
o Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike

- Næring
o Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv

med god bredde
o Ringerike og omland skal ha effektive samferdselsløsninger

- By - og lokalsamfun n
o Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og

lokalsamfunn
o Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av

fornybar energi og reduksjon av utslipp
o Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og

reg ionhovedstad

I perioden 2015 - 2018 er det lagt opp til en vekst på 1 %, altså ca 300 nye innbyggere
hvert år. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere
vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan det bli en høyere vekst når
samferdselsprosjekter blir realisert. Kommunen skal planlegge for en vekst på om lag
2,5 % i denne perioden (ca 800 nye innbyggere per år).

Samfunnsdelens kapittel 5 Effektiv arealdisponering inneholder arealstrategier som
skal ligge til grunn for kommuneplanens arealdel. Effektiv arealdisponering
innebærer at arealer forvaltes og utvikles på en hensiktsmessig og realistisk måte.
Arealstrategiene bygger opp under målsettingene i samfunnsdelen og de vedtatt
prioriterte stedene , Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, N es i
Ådal, Sokna og Tyristrand. Se sak fra formannsk apet nr. 56/13 , datert 14.05.13 .

I løpet av første halvdel 2017 startes det opp en områdeplan for Hønefoss sentrum.
Formålet er å avklare forholdene knyttet til de store samferdselsprosjektene som
påvirker sentrale deler av Hønefoss.

2.2.3 Kommuneplanens arealdel
Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen
mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder behov for vern og
utbygging (jf. pbl. § 11 - 5).

Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens overordna
målsettinger, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser.

Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.
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1. Plankartet: Viser hovedtrekkene i arealbruken ved hjelp av arealformål,
symboler og hensynssoner

2. Bestemmelsene: Utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken og innholdet i
hensynssonene

3. Beskrivelsen: Beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt
hvilke vurderinger som er gjort og hvilke rammebetingelser planen bygger på

Plankartet og b estemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av
arealdelen, med nærmere utdyping i planbeskrivelsen. Arealdelen er en overordna
plan, og skal ha en grovmaska karakter.

Ny samfunnsdel er vedtatt i forkant av arealdelen. Hensikten med dette va r å få en
sterkere sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Det er i samfunnsdelen
kommunen tar stilling til overordna mål og satsingsområder.

2.3 Forholdet til nasjonale mål og retningslinjer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved
kongelig resolusjon 12.06.2015.
Forventningene skal legges til grunn for kommunens arbeid med planstrategier og
annet planarbeid. Forventningene har tre hovedkapitler:
I. Gode og effektive planprosesser
II. Bærekraftig areal og samfunnsutv ikling
III. Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder

2.3.1 Gode og effektive planprosesser
Regjeringen forventer at kommunen:
- Tar i bruk plan - og bygningslovens muligheter for prioriteringer og forenklinger
- Oppdaterer overordna planer
- Unngår fle re plannivåer enn nødvendig og h ensiktsmessig detaljering

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale
selvstyret i planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige
ressurser til planbehandling og tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare
overordna føringer for areal - og samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan
behandles ra skere og mer forutsigbart.

2.3.2 Ringerike kommunes oppfølging av nasjonale forventninger
• Tidlig dialog for å oppnå e ffektive planprosesser med fokus på bærekraft.
• Klimahensyn skal være førende for utviklingen av Hønefoss som regionby.
• Ringerike kommune skal gjennom overordna føringer framstå som en tydelig

og ansvarlig samfunnsutvikler og tilrettelegge for forutsigb are prosesser.
• Utforske nye arbeidsmetoder for å ivareta alle planoppgaver som tilfaller

kommunen gjennom å etablere et regionalt plankontor i samarbeid med
ansvarlige samarbeidspartnere.



9

2.4 Planprosess og medvirkning

2.4.1 Planprosessen
Hovedfasene i planprosess en er vist i figuren nedenfor.

2.4.2 Kommuneplanutvalg
Formannskapet er kommuneplanutvalg i henhold til gjeldende delegeringsreglement.
Saker vedrørende revisjon av arealdelen behandles derfor i formannskapet.
Formannskapet har også blitt muntlig orientert om kommuneplanarbeidet underveis i
plan prosessen. Når arealdelen skal til sluttbehandling behandles den først i
formannskapet, og legges deretter fram for vedtak i kommunestyret.

2.4.3 Planprogram og føringer for planarbeidet
Planprogram for revisjon av kommuneplanen ble fastsatt av
kommunestyret 20.06.2013 sak 76/13 . Planprogrammet
beskriver planprosessen , og inneholder en del føringer for
hvordan planprosessen skal gjennomføres.

2.4.4 Uttalelser og innspill
I prosessen med revidering av komm uneplanen er de t i
hovedsak kommet innspill i 2 omganger . Neste mulighet for
å gi uttalelser til planarbeidet er ved høring og offentlig
ettersyn av planforslaget.

Når Hva Antall Behandling
Våren
2013

Innspill til oppstart av
planarbeidet, herunder forslag
til planprogram

17 Oppsummert og kommentert i
sak om fastsetting av
planprogram

Før
30.08.2013

Innspill til innhold i ny plan –
herunder konkrete
arealbruksinnspill

120 Generelle innspill oppsummer t
og kommentert ved 1.
gangsbehandling av
kommuneplanens
samfunnsdel.
Arealbruksinnspill behandlet i
sak om grovsiling 18.08.2015.
Her gikk ca 70 videre til
konsevensutredning (finsiling).

Høring og
offentlig
ettersyn

Innspill til forslag til revidert
a realdel

Oppstart og
plan -

program

Utarbeide
planforslag

Høring og
offentlig
ettersyn

Ferdigstille
planforslag

Vedtak
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I tillegg ble det vinteren 2013/2014 gjennomført flere gjestebud hvor temaer knytta til
kommuneplanen ble diskutert. Det er utarbeida en egen rapport fra gjestebudene,
denne er tilgjengelig på kommunens nettsider: www.ringerike.kommune.no
Arealplaner Kommuneplan Gjestebud.

Det er også gjennomført barnetråkkregistrering ved Hallingby skole, samt en
medvirkningsdag på Hov ungdomssko le.

2.4.5 Åpne møter
Følgende møter er gjennomført:

- Møte med lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunna, Haugsbygd ,
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Hønefoss ble
ikke invitert spesielt til dette møtet, i og med at Hønefoss som by har andre
problemstillinger enn øvrige lokalsamfunn.

- Møter med næringslivet: Areal - og byplankontoret har arran gert to møter med
representanter fra næringslivet, samt deltatt på møter i regi av Ringerike
Næringsforum og Ådal Landbrukslag. Areal - og byplan har også informert om
kommuneplanen på bransjedag arrangert av byggesakskontoret.

- Åpent møte Nes i Ådal
- Åpent møte Åsa

A real - og byplankontoret har også deltatt på kommunens stand på
Ringeriksdagen i 2014 og 2015.

2.4.6 Høring og offentlig ettersyn
Forslag til revidert arealdel legges fram for formannskapet i mars 20 17 .
Formannskapet fatter vedtak om planen skal sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel vil bli annonsert på ordinær
måte, med annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommune r og
aktuelle myndigheter. Det vil bli avholdt informasjonsmøter før frist for
høringsuttalelser og merknader løper ut.

I høringsperioden vil planforslaget bli meldt inn til drøfting i regionalt planforum.
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3 Vurdering av arealbehov

3.1 Vurdering av områder i g jeldende kommuneplan
Vedtatt arealdel fra 2007 er utgangspunktet for revideringen.

Plan - og bygningsloven ble sist endret i 2010 og revidert arealforslag er utarbeidet i
tråd med dette.

Det er gjort en gjennomgang av vedtatt arealdel fra 2007 og noen endringer er
foreslått. De viktigste endringene er:

- Vedtatte reguleringsplaner etter 2007 er lagt inn slik at arealformål i revidert
kommuneplan er justert og endret i trå med dette.

- «Aktuelle korridorer for ny vei – uten rettsvirkning»; er tatt u t. Slike korridorer
har ingen bakgrunn i annet planverk og nye korridorer må utredes via
kommunedelplaner og derpå følgende reguleringsplaner.

- Det er noen områder som ikke er videreført i ny plan bl.a. boliger utenfor Ask
og golfbane i samme område .

- De t er også gjort noen mindre tilpasninger.

3.2 Vurdering av befolkningsvekst og behov for boligområder
Med utgangspunkt i en ønsket befolkningsvekst må arealavsetning til formål for
bolig bebyggelse svare ut dette.

Under omtale av de enkelte tettsteder (kap.7) er utbyggingspotensialet i
kommuneplanen fra 2007 og potensialet i revidert arealdel nærmere redegjort for.

Fra 2015 – 2018 legges det opptil en vekst på rundt 1 %. Så skal det planlegges for
en vekst på om lag 2,5 % i perioden 2020 - 2030.

Generelt regnes det med 2,6 personer pr. husholdning

Avsetting av areal til bolig avhenger av boligtyper . O g valg av boligtyper avhenger
igjen av hvor i kommunen det planlegges. Mange områder i kommunen er
spredtbygd eller pre ge t av frittliggende eneboli ger. I en del tettsteder med arealformål
for boligbebyggelse er det rimelig å regne 1 boenhet pr. daa. Nærmere Hønefoss må
tettheten bli høyere, og 2 - 4 boenheter pr. daa er realistisk. I byen er det ikke forenlig
å bygge ut nye eneboliger dersom arealene sk al utnyttes på en effektiv måte, her vil
boligtettheten bli enda høyere.

Med en befolkningsvekst på 10 000 personer og 2,6 personer per husholdning er det
behov for 3850 nye boenheter fram til 20 3 0.

I kapittel 7 er utbyggingspotensialet nærmere vurder t og beskrevet for alle
tettstedene i kommunen.
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3.3 Fritidsbebyggelse
Ringerike er en stor hyttekommune, men i søndre deler er det ikke åpnet for ny
fritidsbebyggelse. Dette gjelder i Marka og langs Tyrifjorden og Steinsfjorden og
nedre deler av de store elvene. I Ådalsfjella var det rundt 1000 etablerte fritidsboliger
da k o mmunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt i 2011. I denne planen legges det opp
til rundt 350 nye hytter, men et krav om venstresvingefelt ved Ringmoen måtte
opparbeides først. K ommunedelplanen er ikke revidert . K rysset ved Ringmoen skal
nå opparbeides og p otensialet for 350 nye fritidsboliger kan realiseres. Det ligger
inne flere områder for fritids - og turistformål langs vestsiden av Sperillen som ikke er
realisert.

I foreliggende arealplan er det lagt inn forslag om 11,5 daa fremtidig
fritidsbebyggelse p å Nes, samt arealer for fritids - og turis t formål både på Nes og ved
Buttingsrud camping, til sammen ca 184 daa.

Det er lagt inn formål om fritidsbebyggelse for eksisterende hyttefelt på Langtangen
ved Samsjøen, her er det mulig å utvide med to tomter.

3.4 Nær ingsbebyggelse
Potensialet i gjeldende kommuneplan er på rundt 5540 daa, da er det medtatt et sort
areal på Eggemoen som er i reguleringsprosess. I forslag til ny arealdel ligger det
inne ca. 150 daa nytt areal for næringsvirksomhet. Da er ikke områderegul ering på
Follummoen medtatt . Området i planavgrensningen for Follummoen er på til sammen
ca 1 770 daa. Områdereguleringene på Eggemoen og Follummoen vil, når de blir
vedtatt, overstyre kommuneplanen.

3.5 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet
Det kom inn mange innspill til planarbeidet . I utve lgelsen av arealinnspill er det
benyttet strategi for effektiv arealdisponering som er vedtatt i samfunnsdelen.

Alle innspill ble først vurdert i en grovsiling, hvor 72 innspill ble tatt med videre i
prosessen . Disse innspillene ble konsekvensutredet (finsilt), og 51 i nnspill ble
foreslått innarbeidet i revidert arealdel , mens 52 områder er forkastet .

4 Forslag til arealdel

4.1 Planområdet
Planområdet omfatter hele Ringerike kommune. I 2011 ble kommunedelplan for
Åda lsfjella vedtatt, etter en lang planprosess. Dette området er ikke en del av
revisjonen, jf. fastsatt planprogram. Gjeldende kommunedelplan er er innarbeide t i
revidert kommuneplan på et mindre detaljert nivå , dette gjelder k ommunedelplan for
Ådalsfjella fra 2011 med bestemmelser og kommunedelplan for Krakstadmarka med
bestemmelser , slik at revidert kommuneplan o mfatter hele kommunens area l .
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4.2 Plankartet
Kommuneplanen er oppdatert til plan - og bygningsloven av 2008. Dette innebærer
en del endringer i plankar tet når det gjelder formål og tegneregler. En viktig forskjell
er at duse og sterke farger på arealformålet har endra betydning. I kommuneplanen
fra 2007 er f.eks. eksisterende boligområder sterkt gule, mens framtidige
boligområder er lysegule. På nytt pla nkart er nye boligområder sterkt gule, mens
områder som tidligere har vært avsatt i kommuneplanen er lysegule. Dette gjelder
uavhengig av om området er utbygd.

Hensikten med dette er på en klar og tydelig måte å framheve de områdene som blir
avsatt til ut byggingsområder i denne revisjonen.
Kommuneplankartet skal vise hovedtrekk i arealbruken. Bruk av hensynssoner er
vurdert i samspill med øvrige arealformål og begrenset til vesentlige formål .

F aresoner for flom vil ikke være synlige på papirutgaven av kommuneplankartet, men
vil komme til syne etterhvert som det zoomes inn på de digitale kartløsningene, i form
av hensynssoner.

Grunnkartet for Ringerike inneholder store mengder informasjon . Og de fleste data
ligger på offentlige kartbaser og er hentet derfra i arbeidet med arealdelen. Dette er
kunnskap som er brukt i arbeidet med kommuneplanen.
For å få et fungerende og lesbart kommuneplankart har det vært nødvendig å
forenkle framstill i ng en noe. Det er ikke utelatt informasjon, men f. e ks har det vært
nødvendig å forenkle noe i kartbasen for vann. Vann under 10 daa er utelatt i
kommuneplankartet, men ligger i grunnkartet. Slik at 100 - m etersbeltet langs vann og
vassdrag gjelder også for vann u nder 10 daa dersom ikke annet er bestemt.

4.3 Forholdet til kommuneplan ens arealdel fra 2007
Kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 har vært utgangspunktet for
utarbeiding av forslag til revidert arealdel.

Revidert arealdel vil ved vedtak oppheve arealde len fra 2007.

4.4 Planbestemmelser og retningslinjer
Oppdatering til plan - og bygningsloven av 2008 medfører også en del endringer i
bestemmelsene. Bestemmelsene er omstrukturert for å passe til formålene på
plankartet. Det er også en del endrede henvisninger til nytt lovverk.

Det er lagt vekt på å utforme bestemmelsene på en enkelt og lettfattelig måte. Det er
også utarbeida en del retningslinjer, for å klargjøre bestemmelsene.

Bestemmelser til kommunedelplanene for Ådalsfjella og Kraks tadmarka er ikke
endret og er gjeldende for disse kommunedelplanene .

4.5 Gjeldende lover og regelverk
Nødvendige hensyn som er ivaretatt i gjeldende lov - og regelverk blir ikke gjengitt i
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planbestemmelsene. Relevante bestemmelser som framgår av annet lov - og
regelverk blir kort beskrevet her:

4.5.1 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner (KML)
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses, i den grad det berør er
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som
utfører arbeidet i marka gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn
skal straks sendes Buskerud fylkeskommune v/kulturminnemyndighetene, jf lov om
kulturminner § 8, annet ledd. Dette gjelder også kulturminner i strandsonen og under
vann som for eksempel steinalderboplasser, helleristningslokaliteter og kulturminner
tilknyttet fiske i førhistorisk tid og middelalder, jf kulturminnelovens §§ 4 og 14.

4.5.2 Forskrift om t ekniske krav til byggverk (TEK - 10)
Hovedformålet med forskrifen er å bidra til byggverk av god kvalitet og som er i
samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven,
herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskrift en setter krav til tiltak
innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot
naturpåkjenning, utearealer, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann,
planløsning, miljø og helse og energi. Kravene gjelder i utgangspunktet for alle tiltak,
uavhengig av om arbeidene krever saksbehandling i kommunen eller ikke. Hensyn
som er tilstrekkelig ivaretatt gjennom TEK - 10 inngår ikke i planbestemmelser. Krav
utover TEK - 10 er stilt i Generelle bestemmelser.

4.5.3 Radon
Nye byg g skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver tid gjeldende Forskrift om
tekniske krav til byggverk.

4.5.4 Vann - og avløpsanlegg
Vannforsynings - og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver
gjeldende Forskrift om tekniske krav til bygg verk. Anlegg skal være dimensjonert slik
at det gir tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovet,
inklusive brannvann.

4.5.5 Forurensningsforskriften kap 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge - og
gravearbeider

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep
er planlagt gjennomført. Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i
området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å
få klarlagt omfang et og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Dersom
undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, kreves det ytterligere undersøkelser
og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og
b rukerinteresser og behov for tiltak.
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4.5.6 Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i n aturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn i alle
offentlige beslutninger som får konsekvenser for naturverdier. Der det er mangelfulle
registreringer av biologisk mangfold skal det vurderes om kunnskapsgrunnlaget er
godt nok jf. § 8, og om det er grunnlag for å anvende ”føre - var prinsippet” jf. § 9.

4.5.7 Friluftsloven
Loven sikrer allmennhetens rett til fri ferdsel og opphold i naturen, men loven angir
samtidig en del plikter og hensyn som allmenn heten må ivareta ved utøvelse av
friluftsliv. Ferdselsretten er knyttet til utmarksbegrepet som loven gir en definisjon av.

4.5.8 Markaloven
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og
idrett. Loven skal sikre Markas grens er og bevare et rikt og variert landskap og natur -
og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til
andre formål. Lovens geografiske virkeområde er avgrenset til arealene innenfor
markagrensen. Arealene er båndlagt med hjemmel i markaloven.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en sentral rolle i oppfølgingen av markaloven.
Prosedyren for utarbeiding av nye kommuneplaner og reguleringsplaner innenfor
Marka er at Klima - og miljødepartementet skal gi sin godkjennelse før pl anoppstart
kan varsles. Departementet skal også stadfeste alle kommuneplaner og
reguleringsplaner som vedrører Marka, ved å foreta en vurdering av planen opp mot
markaloven.

4.5.9 Vannressursloven
Inngrep/tiltak i vassdrag som berører nevneverdige allmenne inter esser krever
særskilt tillatelse (konsesjon) etter vannressursloven (§ 8). NVE kan fastsette om et
tiltak trenger slik konsesjon (§ 18). For tiltak som er tillatt etter andre særlover eller i
regulerings - eller bebyggelsesplan kan NVE bestemme at tiltak ik ke trenger
konsesjon (§ 20).
Det skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker
avrenning og gir levested for planter og dyr langs bredden av vassdrag, jf. § 11.

4.5.10 Jordloven
Jordlove n skal beskytte arealressursene på den måten som er mest tjenlig for
samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Dyrkbar mark har samme status som
fulldyrka areal. Ved vedtak eller godkjenning av kommuneplan eller reguleringsplan
kan det fattes vedtak av planmyndighetene om at § 9 (bruk av dyrka og dyrkbar jord)
og § 12 (delingsforbud for landbrukseiendommer) skal gjelde for planområdene eller
avgrense deler av dem. I de tilfeller planområdet omfatter dyrka jord, vil jordlovens §
8 om driveplikt gjelde inntil området er tatt i bruk til regulert formå l.

4.5.11 Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
Stortinget har behandlet fire Verneplane r for vassdrag, følgende vassdrag er vernet i
Ringerike kommune: Marka - vassdragene, Tyrifjorden, Holleia, Sogna, Vassfaret
inkludert Urula og Tørrsjøe lva. Utgangspunktet for vern har vært trusselen for
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kraftutbygging. Men g jennom hele verneplanarbeidet har det blitt presisert at
vassdrag som er vernet mot kraftutbygging også må behandles med varsomhet når
det gjelder andre typer inngrep.

4.5.12 Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven
Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling
innebærer: likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjons hemmende barrierer og
hindre at nye skapes.

4.6 Hovedtrekk og viktige hensyn i arealdisponeringen
I kommuneplanens samfunnsdel er strategiene for effektiv arealdisponering nærmere
fastsatt. Disse strategiene er lagt til grunn for revisjon av arealdelen :

Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og tettsteder.
Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur - og kultu r miljø samt god
vannkvalitet.
Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle.

4.7 Byggeområder
Revide rt arealdel skal ta opp i seg utviklingen fram mot 2030. Tidlig i denne perioden
vil det bli tatt nasjonale beslutninger om bygging av de store samferdselsprosjektene
som er under planlegging. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av
arealdelen og andre planer.

Det er aktuelt å starte opp en planprosess for regional plan for Ringeriksregionen, for
å få til en bærekraftig utvikling for bolig - , næring - og transportutvikling.

4.8 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplan er (juridisk bindende arealplaner) vedtatt før kommuneplanens
arealdel gjelder. Ved motstrid gjelder arealbruk i sist vedtatte plan.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende
kommunedelplaner der disse ikke selv angir noe annet.

4.9 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf.
pbl. § 1 - 5.

Følgende reguleringsplaner er vedtatt i etterkant av arealdelen av 30.08.2007 , se
liste under, disse reguleringsplanene skal fortsatt gjelde. Nytt plankart er oppdatert
iht. disse reguleringsplanene. Den ne oppdateringen er ikke omfattet av kravet om
konsekvensutredning etter forskrift en.
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Liste under viser hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde :

ID Navn Type Status Vedtaksdato
82 - 06 Klinikkveien 2 Mindre

reguleringsendring
Endelig vedtatt
arealplan

05.09.2007

200 -
03

Veien Kulturminnepark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

22.11.2007

170 -
03

Blåveissvingen 16 Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

30.11.2007

315 Miljøgate Sokna, Rv7 Sokna -
Ørgenvika

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

31.01.2008

307 -
03

Tolpinrud Vest Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

20.02.2008

181 -
04

Hvervenmoen HV Plast Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2008

57B -
01

Tyristrand Barnehage Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

10.11.2008

283 -
01

SYKEH U SOMRÅDET Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

11.11.2008

334 Hovsmarka Barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

332 Fanteputten2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

336 Coop/Prix Heradsbygda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

333 -
01

Hvalsmoen øvre leir Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2009

318 Fotgj.undergang Rv 35 Nakkerud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2009

138 -
04

Flytting av snuhammer ved
262/195

Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

12.08.2009

321 Kirkemotunet Hallingby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

24.09.2009

294 -
01

Rv7 Ramsrud -
Kjeldsbergsvingene

Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.10.2009

265 -
01

VELTELI A Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

19.04.2010

282 -
01

BÅLERUDMARKA Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

14.06.2010

268 -
02

MYRA OG H VELVEN Mindre
regul eringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

08.11.2010

276 -
01

Tyristrand sentrum Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

06.12.2010

233 -
01

Kvernvolden bolig, Veme Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

02.02.2011

320 -
01

Nedre Fegri Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

07.03.2011

343 Follum Områdeplan Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

31.03.2011

340 Thoengata sør Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.04.2011
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341 Støalandet sør Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.04.2011

1007 Ådalsfjella Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2011

339 Veienmarka busslomme Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2011

317 Ankersgate 6 - 10 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

23.02.2012

252 -
03

BJØRNTJERNLIA Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

10.05.2012

345 Fv 158, GS - veg Helgelandsmoen -
Botilrud

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.06.2012

349 Loeskollen boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.06.2012

335 FV. 35 Hønengata Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.08.2012

353 Rv. 7 Veme - Skotland,
midtmarkering

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.11.2012

358 Hønengata 18 - 20 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.11.2012

314 -
01

Brutorget Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.12.2012

297 -
01

Idrettsanlegg i Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

359 Gamle Follum skole Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

357 Hvervenkastet Pendlerparkering Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

1008 E16 Eggemoen - Kleggerud Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

31.01.2013

192 -
09

Del av søndre Ringåsen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

20.02.2013

323 -
04

Eikli sør, næringsområde Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.04.2013

368 Ullerålsgata 9 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.04.2013

80 - 01 Solbergåsen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.06.2013

202 -
06

Havna Hemskogen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

27.06.2013

312 -
06

Almemoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.08.2013

315 -
02

RV 7 Sokna - Ørgenvika Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

15.08.2013

346 -
02

Tjyruhjellen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

19.08.2013

369 Hofsfossveien 1,3 og 5 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.12.2013

328 Mosselia Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.12.2013
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150 -
05

Hensmoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

19.12.2013

295 -
01

Killingtjern Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

27.03.2014

120 -
03

Løkka og Schjongstangen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

10.04.2014

384 Helgerud vest Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

22.05.2014

356 -
01

Tanberglia Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.06.2014

278 -
01

Somma skytebane i Ådal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

20.08.2014

381 Treklyngen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

28.08.2014

298 -
05

Schjongslunden Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

21.10.2014

382 Midtdeler Vik - Botilrud Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.10.2014

355 Fegrihøgda Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.11.2014

347 -
01

Områdeplan Hvervenmoen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

26.01.2015

388 E16 Eggemoen - Olum Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.03.2015

305 -
01

FV 241 Putten Klekken - Gang -
/sykkelveg

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.04.2015

371 Telegrafalleen 2 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.04.2015

313 -
02

Byporten Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

04.05.2015

386 E16 Hønenkrysset Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2015

391 Vestre Nes vannverk og
idrettsanlegg

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.08.2015

400 Spenncon Rail og Vågård
skytebane

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.11.2015

397 Hønen Gård Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.11.2015

378 Nerbytunet Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

396 Søndre Kirkemoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

398 Strandgata 1 - showscene og
restaurant

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

360 Tosseviksetra Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.02.2016

402 Ringveien 10 boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.02.2016

390 Klekkenhagen boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.05.2016
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362 Setertjern Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.05.2016

412 Hallingby øst Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

407 Furuholtet 2 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

1009 Krakstadmarka Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

413 Lundveien Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.09.2016

394 Hønengaten 26 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.10.2016

392 Somma pukkverk Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2016

324 Trampen skytebane Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2016

422 Grenda i Åsa Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

02.02.2017

399 Ny skole og boligområde
Benterud

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

02.03.2017

Reguleringsplaner vedtatt etter 30.08.2007 skal i sin helhet gjelde foran arealdelen.
For reguleringsplaner vedtatt før denne datoen, gjelder kommuneplanen foran
reguleringsplanen der det er motstrid. For p laner med mangelfulle bestemmelser vil
kommuneplanbestemmelsene gjelde .

4.10 Reguleringsplaner der kommuneplanen gjelder foran
reguleringsplanene

Det foreligger for noen områder i kommunen eldre reguleringsplaner med
mangelfulle og upresise reguleringsbe stemmelser. Her vil kravene i § 1 .1 .2 i
kommuneplanbestemmelsene gjelde.

Følgende eldre reguleringsplaner har mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser :
reguleringsplan nr. 7, 8, 9, 9 - 03, 9 - 04, 1 0, 1 1 , 1 5, 1 7, 1 7 - 02 , 1 8, 1 8 - 01 , 1 8 - 02, 1 9, 31 ,
36 , 36 - 0 2 , 38, 41 , 44, 53, 77, 89, 8 9 - 02 , 1 02, 1 1 1 , 1 30, 1 30 - 02 , 1 44, 1 83 og 1 98 .

I kommuneplanbestemmels ene er foreslått en del krav som må oppfylles inntil det
foreligger ny reguleringsplan

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides
ny reguleringsplan for et område før utbygging kan tillates.

For eldre reguleringsplaner på Vikerfjell: nr. 250, 251 , 253, 254 , 255 og 256 er
planbestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella § 7.2 erstattet med
bestemmelser i § 2 i samme kom munedelplan.
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4.11 Innholdet i kommuneplanens arealdel – Arealformål , bestemmelser og
hensynssoner i planforslag et

4.11.1 Arealformål
Hensikten med arealformål er å angi entydig hvilke funksjoner som tillates innenfor et
areal og i bygninger og anlegg på arealet. Arealformålene skal som hovedregel
framgå av og vises på plankartet. Arealformålene angir med rettslig bindende
virkning hva arealet kan nyttes til. Formålene viser nåværende og fremtidig
arealutnyttelse. Hovedformålene er delt i underformål.

Arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg.
Underformål:
Bebyggelse og anlegg, b oligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål,
forretninger, offentlig eller privat tjenesteyting, fritids - og turistformål, råstoffutvinning,
nærings virksomhet , idrettsanlegg, andre typer a nlegg, grav - og urnelunder.

Areal for sentrumsformål dekker opp diverse tjenesteyting som skal lokaliseres i
tettsteder og sentrum av Hønefoss. Kan inneholde forretning, kontor,
næringsvirksomhet, servicefunksjoner, boliger mm

2. Samferdselsanlegg og tek nisk infrastruktur.
Underformål:
bane, lufthavn, parkerings anlegg

3. Grønnstruktur.
Underformål:
N aturområde - grønnstruktur , friområde og park.

4. Forsvaret.
Underformål:
forsvaret .

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift.
Underformål:
areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
n æringsvirksomhet basert p å gårdens ressursgrunnlag,

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.
Underformål:
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende stran dsone
småbåthavn , drikkevann, friluftsområde

Det er på kartforslaget lagt inn viktige ledd i kommunikasjonssystemet.
Fjernveg, hovedveg, samleveg, adkomstveg, gang - /sykkelveg, turveg (Pilgrimsleden)
og jernbane.

Det finnes også diverse linjetyper som ma rkere r grenser for areal - og
hensynssonene og Markagrense.
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4.11.2 Bestemmelser
Det er generelle planbestemmelser til kommuneplanens arealdel , bestemmelser til
de enkelte arealformålene og bestemmelser til hensynssonene. Bestemmelser
fastsetter i tekst forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å framstille på
plankartet . Bestemmelsene angir på rettslig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må
oppfylle for at det skal kunne gjennomføres.

4.11.3 Hensynssoner
Hensikten med hensynssoner er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til
og uavhengig av hvilket arealformål som gjelder i et område . Hensynssoner skal
legges til grunn for videre regulering, enkeltsaksbehandling og oppfølging, eventuelt
med hjemmel i sektorlovverket.

Det kan legges flere hensynsso ner over hverandre i samme geografiske område . .
Arealformålet vises under hensynssonen e .

5 Konsekvensutredning av planforslaget

5.1 Krav til KU
Alle planer etter plan - og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse som også skal
redegjøre for planens virkninger (p bl. § 4 - 2).

Kommuneplanens arealdel skal ha en Risiko og sårbarhets - analyse (ROS) i følge
plan - og bygningsloven s § 4 - 3. Det er naturlig at dette inngår i arbeidet med
konsekvensutredningen

For kommuneplanens arealdel er det også krav om konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven. Utredninga skal
beskrive virkninger for miljø og samfunn av alle nye områder for utbygging og
vesentlig endra arealbr uk i eksisterende byggeområder.

Oppdatering av plankartet iht. reguleringsplan vedtatt mellom to revideringer av
arealdelen omfattes ikke av kravet til konsekvensutredning.

5.2 Metode
Konsekvensutredningen avgrenses ut fra plannivået, innholdet i forslag til ny arealdel
og relevans for de beslutninger som skal tas. Fokus i KU er lokalisering av
arealformål, sett i forhold til viktige miljø - og samfunnsverdier og virkninger
utbyggingen k an få for disse verdiene. Mer detaljerte forhold f.eks. knytta til utforming
og tilpasning til omgivelsene avklares ved regulering.

Alternative løsninger for overordna utbyggingsmønster blir ikke detaljert utredet.
Samfunnsdelen fastslår at utbyggingsmøns teret skal være satsing på Hønefoss by,
samt seks utvalgte lokalsamfunn.
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- Valg av retning for vekst og utbygging av boliger, fritidsbebyggelse, næring
osv

- Konsentrasjon i utbyggingsmønster: Fortetting ved knutepunkter.
- Spredt utbyggingsmønster
- Lokaliserin g av viktige funksjoner
- Føringer for arealforvaltning ut fra hensyn til naturmangfold og kulturlandskap

Alternative konkrete utbyggingsforslag omtales der det er aktuelt.

Konsekvensutredningen skal konsentreres om de temaer som er relevante for den
aktue lle arealbruken. I utredningen av enkeltområder er derfor kun temaene som er
beslutningsrelevante omtalt.

KU skal tilpasses plannivået og være relevant for beslutninger som skal tas. KU
baserer seg i hovedsak på eksisterende kunnskap . I tillegg er det utf ørt noen
temautredninger i forbindelse med planarbeidet. Se kap. 5.3.1 Eksisterende
kunnskap

Konsekvensutredningen er avgrensa til de delene av planen som fastsetter rammer
for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan, jf. KU -
forskrifta § 7.

KU av arealdelen inneholder kunnskap for å kunne avklare arealformål fo r områder.
Dersom det ved senere regulering av et utbyggingsområde kommer fram ny
kunnskap som påvirker egne t heten av arealformålet, må den aktuelle utbyggingen
tilpasses ved påfølgende regulering for å hensynta kunnskapen som er kommet
fram.

Følgende met ode er fulgt i arbeidet med konsekvensutredningen for innspillene:

Nr Liten negativt, ingen
eller positiv
konsekvens

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Stor eller svært stor
negativ konsekvens

1 Miljø - og naturressurser
Konsekvens dersom tiltaket berører et område med

1.1 Naturmangfold Ingen kjente arter
blir påvirka

Isolert biotop
Mindre viktig biotop

Truede arter
Stor biotop
Irreversible inngrep av
stor verdi

1.2 Jord og skog Skog lav bonitet
Lauvskog
Ikke dyrka eller
dyrkbar mark

Mindre områder
med dyrka eller
dyrkbar mark
Vanskelig tilgjengelig
skog av høy bonitet

Dyrka eller dyrkbar
mark
Skog av høy bonitet

1.3 Landskap og vassdrag Skog, li
Mer enn 50 m fra
vassdrag
Berører ikke

Under 50 m fra
vassdrag
Skogk ledde koller

Inntil vassdrag
I myrområder
Snaufjell, silhuett
virkning
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nedslagsfelt for
drikkevann

Berører eller ligger
inntil drikkevannskilde

1.4 Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente Mindre viktige
kulturminner

Verdifulle
kulturminner
Kulturmiljø

2 Samfunnsforhold
Hvilken påvirkning gir
tiltaket for

2.1 Infrastruktur,
transportbehov,
energiforbruk

Liten økning i ÅDT
Vegen og
omgivelsene tåler
trafikken

Liten konsekvens av
stor økning i ÅDT
Stor konsekvens av
liten økning

Stor økning i trafikk
(ÅDT) i forhold til
standard og plassering
Ny utbygging som
krever store inngrep

2.2 Folkehelse, herunder
barn og unge og
universell utforming

Gangavstand skole
og sentrum
Universelt utforma

Langs eksisterende
skolerute
Inntil annen
eksisterende
bosetting

Farlig skoleveg
Lan g fra anna
bosetting
Ny skolerute

2.3 Infrastruktur Krever ingen ny
utbygging av
infrastruktur

Krever utbedring av
veg

Krever ny veg, strøm,
VA, kryss

2.4 Friluftsliv Bedre sti og
løypenett som følge
av utbyggingen

Liten utbygging som
ikke får påvirkning
Utbygging i
nærområde

Bygger ned viktige
friluftsområder som
lokale koller, stier,
utsiktspunkt osv

3 Politiske føringer
Gir tiltaket positive ringvirkninger for kommunen?
Kommunale
satsingsområder

I tråd med utpekte
satsingsområder

Liten utbygging som
har liten betydning
totalt sett

Ikke i utpekte
satsingsområder

Samarbeid med flere
grunneiere

Flere grunneiere som
utvikler et område

Få hytter som har
liten betydning
utover området som
blir berørt

En grunneier som
satser alene
Goder og utgifter ikk e
fordelt på flere
grunneiere

Ringvirkninger Positiv effekt Liten effekt Ingen effekt
4 Risiko - og sårbarhet

Hvilke avbøtende tiltak kan gjøres
Skred og flom Ingen kjent risiko,

terreng som ikke
tilsier fare

Uklart om det er
behov for mer
undersøkelser

Kjent skredfare eller
terreng som krever
mer utredning

Trafikksikkerhet Veg, inkl. gangveg,
og kryss er
dimensjonert for
tiltaket

Lite tiltak som gir
merkbar økning i
trafikk

Veg og kryss er ikke
dimensjonert for
tiltaket

Brannvann Tilgjengelig
vannkilde eller
utbygd nett for
brannvann

Vannkilde, men noe
avstand ift. fylling av
tankbil

Ikke tilgjengelig
vannkilde i nærheten

Samlet vurdering
Forklaring på hva som gir utslag
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Avbøtende tiltak som kan gjøres

Konklusjon:
Ingen negativ konsekvens / positiv tiltak for Ringerike
Lite inngrep som gir få eller mindre endringer ift. dagens situasjon
Mindre negativ konsekvens på flere områder / usikker effekt
Dersom samfunnsnytten er større enn et enkelt utslag, vil tiltaket k unne tas inn likevel
Tiltaket medfører irreversible inngrep på viktige verdier
Tiltaket er ikke i tråd med Ringerikes mål og strategier

5.3 Kunnskapsgrunnlaget

5.3.1 Eksisterende kunnskap
F oreliggende kunnskap skal være tilstrekkeli g for arbeidet med arealdelen. Og d e
fleste data ligger på offentlige kartbaser og er hentet derfra i arbeidet med
arealdelen . T abellen nedenfor viser eksisterende kunnskap som er nyttet i
planprosessen.

Planprogram for kommuneplanrevisjonen la opp til en rekke temautrednin ger i
forbindelse med planarbeidet. Disse er en del av kunnskapsgrunnlaget. Noen av
utredningene relate rer seg direkte til arealdelen eller deler av arealdelen, mens andre
har betydning både for samfunnsdelen og arealdelen. De fleste utredningene er lagt
f ram for egen politisk behandling. Tabellen inneholder en oversikt over de ulike
utredningene/planene som er utarbeid et :

Utredning Status/innhold

Handels - og
byutviklingsanalyse
for Hønefoss

Vedtatt som innspill til kommuneplanen, med prinsipper som
skal legges til grunn. Analysen kan bl.a. brukes som grunnlag
for å vurdere områder for handel, avgrensning av
senterområder og formulering av bestemmelser.

Ringeriksregionen
mot 2030

Rådet for Ringeriksregionen har fått utført noen analyser som
kvantifiserer regionens vekstpotensial, og synliggjør
samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling.
Analysene er "Fortettingsanalyse for Hønefoss Nesbakken og
Vik" og "By - og stedsutvikling i Ringeriksregionen 2030"
(samferdselsanalyse).
Disse er vedtatt so m innspill til kommuneplanen.

Livskraftige
lokalsamfunn

Utredning vedtatt som innspill til kommuneplanen.
7 området er prioritert for utvikling og vekst: Nes, Hallingby,
Haugsbygd, Heradsbygda, Hønefoss, Tyristrand/Ask og
Sokna.

Folkehelsemeldingen Vedtatt. Mål, visjoner og føringer skal innarbeides i
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2012 - 2030 handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i
kommunen

Energi & Klimaplan Vedtatt, og skal tas med i det strategiske arbeidet med
revisjon av kommuneplan.

Støy Ligger generelle støykot er i kartløsningen vår langs fylkes og
riksveger . Må utredes i reguleringsplaner. Støy er et av
temaene som knyttes til byplan for Hønefoss.

Masseforvaltning Retningslinjene ble vedtatt i Formannskap 16.09.2014 i sak
153/14. Bestemmelsene skal tas inn i
kommuneplanbestemmelsene i Ringerike kommune.

Temautredning om Masseforvaltning ble b ehandlet av
formannskapet 18.08.2015. Utredninga gir i nnspill til
arealdelen. Utredningen gir forslag til retningslinjer og
saksbehandling innen temaet. Masseforvaltning e r beskrevet i
samfunnsdelen, under arealstrategier, da dette er en viktig
del av næringslivet i kommunen.

Bynære
friluftsområder

Behandlet av formannskapet 02.02.2014 . Rapporten er
grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan.
Utredninga gir oversikt over bynære friluftsområder, og
forslag til retningslinjer for saksbehandling og områder som
bør settes av til friområder i arealdelen.

Gravplassutredning Ve dtatt som innspill til kommuneplanen, og gjelder først og
fremst arealdelen og områder for utvidelse av eksisterende
gravplasser. Utredninga redegjør for dagens situasjon og
hvor behovene er.

Jordfaglig vurdering Gjeldende jordpolitiske arealvurdering (JA V) ble vedtatt i
1994, og det er behov for revidering. Nye jordkvalitetskart er
lagt inn i kommunens kartmodell. Ny u tredning er et grunnlag
for å vurdere nye byggeområder, samt eventuelt sette noen
langsiktige utbyggings - eller jordvernsgrenser.
Utrednin ga ble behandlet av formannskapet 21.04.2015

Kulturminner Behandlet av formannskapet 18.10.2016. Utredninga legges
til grunn i arealplanarbeidet og spesielle områder skal
innarbeides i arealdelen som hensynssoner (H570 og H730)
med henholdsvis tilhørende retningslinjer og bestemmelser.

Samfunnssikkerhet
og risiko - og

Overordna ROS - analyse etter Sivilbesky ttelsesloven ble
vedtatt i 2013 og revidert utgave ble godkjent i
kommunestyret 27.10.2016. I kommuneplanarbeidet er
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sårbarhet (ROS) samfunnssikkerhet s ærlig aktuelt når det gjelder arealdelen,
og områder som settes av til utbyggingsformål.

Byleik Mulighetsstudie er ferdig, og tar for seg aktuelle områder for
byleik i Hønefoss. Rapporten er sendt som innspill til
kommunedelplan for idrett og friluftsliv . Rapporten vil være
nyttig i framtidig arbeid med detaljert byplan for Hønefoss.

Kommunedelplan for
Steinsfjorden

Under arbeid. P lanprogram ble fastsatt i august 2014.
Forholdet til pågående «Verneplan for Tyrifjorden» har
komplisert arbeidet med kommune delplanen. Det avventes
hva som skjer videre i «Verneplan for Tyrifjorden».

5.4 Byggeområder i planforslaget
I revidering av arealdelen er vekstpotensialet innrettet i forhold til vedtatt
samfunnsdel. Bebyggelse og anlegg som foreslås lagt inn i revidert arealdel har tatt
utgangspunktet i kommuneplanen fra 2007, og med vurderinger av alle
arealinnspillene som har kommet inn i innspillsfasen. Utbyggingsretninger er
konsentrert rundt arealer som allerede er avsatt til byggef ormål i vedtatt arealdel. Der
er også lagt inn områder som fortetting i tettsteder og byen.

Totalt nytt areal for boligbebyggelse er 1 115 daa ( 600 daa + 380 daa i
Krakstadmarka ). Fritids bebyggelse 11,5 daa og Fritids - og turistformål 184 daa .
Nye næring sarealer 150 daa . Nødvendig nytt areal foreslått på Hallingby for grav - og
urnelund.

5.5 Nye vurderinger og utviklingsretninger
P lanlegging av de store samferdselsprosjektene og bygging av disse vil kunne endre
utviklingsmulighetene for hele Ringeriksregionen.

5.5.1 Mulige utviklingsretninger. Åsa - området.
Åsa er ikke blant de 7 lokalsamfunn ene som er prioritert for vekst og som ble spilt inn
til revideringen av kommuneplanen.

Prosjektet «Åsa 2030» ble derfor startet opp vinteren 2015 med økonomisk støtte fra
regionrådet, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med
utviklingsmuligheter for Åsa har vært gjennomført i lokalsamfunnet gjennom
folkemøter, heldags workshop og to dagers plansmie i samarbeid med
fagkonsulenter. Det er utarb eide t en rapport med illustrasjoner. Innspillet anbefaler
en langsom vekst på Åsas premisser.

Innspillet fra Åsa vel er behandlet i formannskapet og det er vedtatt at innspillet fra
Åsa tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.
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I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i
nærheten av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med
aktuelle grunneiere.

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel
20 1 5 - 2030, skal følges.

Øvrige utviklingsmuligheter for Åsa spilles inn til en neste revisjon av
kommuneplanen.

5.5.2 Mulige utviklingsretninger. Heradsbygda.
Det er påpekt at i Heradsbyda kan en utviklingsretning være utvidelse av
boligområder i nord - vest lig retning. F r a eksisterende utbygde områder og i
skråning ene ned mot Hallsteinrud terrasse og inn igjen mot Oppenåsen . I dag er det
b ehov for kollektivtransport opp over i bolig omr ådene . Videre utbygging i denne
retning vil kunne åpne for kollektivløsninger som ikke er tilstede i dag.

5.5.3 Mulige utvikli ngs retninger. Haugsbygd .
Det er innkommet mange innspill til arealdelen som er lokalisert i områdene
Haugsbygd/Åsbygda/og åslienene opp mot Marka.

I denne revidering av arealdelen er foreslåtte utbyggingsområder lokalisert sø rvest
for Harehaugvegen og Bølgenvegen. Og å fortsette utbyggingsretning fra
Ringkollvegen i områdene ved Bergstjern og mot Bånntjern.

Et omfattende innspill om boligområde i Knestangåsen ble spilt inn for videre
utredning i pågående revidering av arealdel en. Dette er ikke lagt inn nå, men kan
være med på å gi en mulig utviklingsretning ved neste revidering av arealdelen.

5.5.4 Krav til senere registreringer
Kulturminneloven stiller krav om registering av kulturminner i alle områder som
reguleres i reguleringspla n.

Kommuneplanen vurderer og utreder områder og tiltak på et overordna plannivå.
Tiltak må utredes mer detaljert på reguleringsplannivå. F.eks. vil det være krav om
beskrivelse av konsekvenser og en mer konkretisert risiko - og sårbarhetsanalyse.

Kommunep lanens arealdel tar stilling til lokalisering av utbyggingsformål med
nødvendige bestemmelser. Det er flere forhold som det vil være behov for å avklare
og utrede i senere reguleringsplaner. Det skal i arealdelen redegjøres for hvilke
forhold som skal avkl ares og belyses nærmere i tilknytning til senere regulering av
områdene (KU - forskrifta § 7). Iht. pbl. § 11 - 9 nr 8 kan det i arealdelen gis
bestemmelser til videre reguleringsarbeid. For eksempel krav om nærmere
undersøkelser eller utarbeidelse av miljøopp følgingsprogram.
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5.6 KU av enkeltområder
Det er krav om konsekvensutredning av nye områder for bebyggelse og anlegg, samt
LNF - områder med åpning for spredt utbygging.

5.6.1 Enkeltområder
Det ble spilt inn 99 områder til selve arealdelen før grovsilingen. I tillegg har
formannskapet behandlet noen få innspill i etterkant, i alt 10 3. Med utgangspunkt i
grovsiling en er så 72 områder konsekvensutredet, og 51 områder anbefales
innarbeidet i revidert arealdel, mens 52 områder forkastes. Ett par forslag ble delvis
forkastet, men er innarbeidet i form av hensynssoner. Områdene som forkastes er
omtalt i kap. 5 .7 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet.

Tabellen nedenfor viser områdene som er vurdert og foreslått , helt eller delvis,
innarbeid et i revidert a realdel.

Nr Innspill fra Innspillet omfatter Vurdering av innspillene
1 Helge Petter

Waagard
Fritidsbebyggelse , Nes Nærhet til elv og

friluftsområder. Stille
område

2 Helge Petter
Waagard

Boliger østsiden , Nes Er avklart i arealplanen fra
2007

3 Hans Erik Sørum Valdresporten , Nes Viderefører gjeldende
arealplan 2007

5 Anders H. Holte Utmarksturisme ved
Begna, Nes

Tilrettelegger for næring i
lokalmiljøet. Nærhet til elv,
må avgrense kulturminner
og strandsone.

14 Trond Helge og
Kristine Buttingsrud

Utvidels Buttingsrud
Camping, Ådal

Næringsutvikling er
satsingsområde, jordet tas
ut. Trafikksikkerhet, støy
mm må utredes. Flomutsatt
på dagens område.

16 Andre Berg og Olaug
Hopmo

Utvikle eget småbruk Er i tråd med LNF, med
egne søknadspros esser
påkrevd.

17 Vikerfjell Eiendom
AS

Næring, Ringmoen skole Næringsutvikling er
satsingsområde,
infrastruktur ok. OBS
lekeareal bevares

18 Peter Lie To hyttetomter
Langtangen, Samsjøen

Ok med fortetting i eks.
hyttefelt

19 Johan Aslaksrud Boliger Samsjøvegen Er avklart i arealplanen fra
2007

21 Stig Andre Meyer og
Nils Olav Sætheren

Boliger Gamle Ådalsvei
66, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn.
Deler av eiendom allerede
avsatt til bolig, nærhet til
friluftsområder, skole mm

22 Gudbrand Bergsund Boliger Gamle Ådalsvei
nord, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn. Ok
for d eler av eiendom,
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nærhet til friluftsområder,
skole mm

23 Anna Heen og Mari
Heen

Boliger og næring Søndre
Kirkemoen, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn .
Behov for næringsområde.
Reguleringsplan vedtatt.

24 Mari Heen Masse ut tak, Hallingby Videreføres fra
kommuneplenen 2007

26 Andres Lundesgaard Masse ut tak
Djupdalsmoen, Sokna

Eksisterende uttak. Holdes
på vestsiden av fv 178,
krav om regulering

27 Asle Oppen Boliger
Bålerudmarka/ Oppenåsen
(A,B,C og D)

A ikke pga. støy fra
Vestsiden pukkverk . B, C
og D Prioritert
lokalsamfunn og inntil
eksisterende boliger. Må
avgrenses nærmere i
reguleringsplan

28 CoWi As på vegne
av Bokvalitet As

Boliger Helgerud vest,
Heradsbygda

Ferdig reguler t

33 Anders Øren og Tyri
Hus AS

Boliger Harehaugveien -
Bølgenveien, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn.
Tilknyttet eksisternde
bebyggelse og infrastruktur

34 Jon Ragnar
Rønneberg

Boliger Gamle Ringkollvei
vest, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn . I
utkant, men tilknytning til
eksisterende boliger

43 Paul Skov Clausen Boliger Nedre Klekken,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn.
Ligger i etablert
boligområde med
infrastruktur.

45 Fritz Bogen Boliger Bergstjern,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksistrende og
planlagt bolifelt. Hensyn til
vann, sti og bekkedrag

46 Eierfellesskapet
Østre Berg

Østre Berg/Klekken
økogrend, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende og
planlagt boligfelt. Noe LNF
fortsatt

47 Georg Savabini, Per
Gårud og Fr itz
Bogen

Boliger Ringkollveien,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende og
planlagt boligfelt.

48 Liv Elisabeth Wenner Boliger Andersløkkeveien,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende boligfelt.

50 Johan Bergsund Boliger Borgerenga Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende boligfelt.

55 Espen Hval Boliger Åsa Sentralt i Åsa, nær skole
og infrastruktur. I tråd med
innspill fra Åsa 2030

56 Knut Waagaard Masseuttak Heen Sand Eksisterende masseuttak,
må reguleres

58 Hans Tollef Solberg Næring v/jernbane, Næringsutvikling og behov
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Hensmoen for mere plass
60 Hans Tollef Solberg Næring ved Spenncon,

Hensmoen
Behov for utvidelse.
Spen n con Rail ferdig
regulert

6 2 Sven Brun Boliger Ulvenåsen,
Vågård

Nær arbeidsplasser og
eksisterende boligområde

6 5 Sven Brun Masseuttak Eggemoen Stor mektighet av
grus/sand. Sikret med
hensynssone

6 7 Eve Rua Bolig/næring Rua gård,
Hønefoss (A bolig og B
næring

Nær Almemoen og Øvre
Hønengt. Dyrka mark (B)
ut. Bolig på noe i felt A.

68 Tronrud Eiendom As Boliger Rundtom,
Hønefoss

Område nord for
Hovsmarkveien ut, område
sør tas med. Nærhet til
eksisterende boliger

69 Tronrud Eiendom AS Boliger nedre Begnamoen Behov for mere boligareal,
ikke aktuelt med industri
mere. Transformeres.

70 Follum Eiendom As Industri Follum, Hønefoss Områderegulert for
Treklyngen. Må være tatt i
bruk innen 31.12.2022

71 Ragnhild Borlaug
Alme og Hans
Gamkinn

Boliger Børdalsmoen,
Hønefoss

Nylig regulert til industri for
Treklyngen. Området er
utredet og avklart for
utbyggingsområde. Krav
om omregulering før evt.
boligbygging.

72 Hønengata 59 AS Boliger/næring Hønengt
59, Hønefoss

Sentralt i Hønefoss nord,
aktuelt for boliger med
avklaring vedr. støy,
grunnforhold mm

73 Knut Gullingsrud Bolig Rabba Storl økka 1,
Hønefoss

Regulert stort friområde,
behov for boliger. Noe
fortetting er mulig her.
Tilgjengelighet til friområdet
må sikres

74 Håvard Skogmo Bolig Rabba Storløkka 2,
Hønefoss

Regulert stort friområde,
behov for boliger. Noe
fortetting er mulig her .
Tilgjengelighet til friområdet
må sikres

77 Hans Anton Støen Masseuttak Kilemoen
nord

Avgrensning av uttak må
vurderes i forhold til sikring
av grunnvannsforekomsten
og Kilemoen vannverk.

78 Sparmax Boliger Tolpinrud Grenser mot barnehage,
boliger, idrettsanlegg og
jernbane. Må avklares
nærmere i forhold til bane.
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82 Regina Klouman
Mohn, Steven Kirwin
og Fredrik W
Skarstein

Boliger Trygstadveien,
Hønefoss

Nær etablert bebyggelse.
Sør for høyspent ok,
kulturminner må avklares

83 Elen Bumse Stene
og Ståle Hansteen

Boliger Trygstad,
Hønefoss

I nærhet av eksisterende
boligfelt. Ringerike
kommune har tinglyst
forkjøpsrett til
eiendommen.

84 Kaare Fleten Regu l er i ng til Verneverdig
bygdetun Svenskerud,
Nakkerud

Delvis forkastet (regulering)
men forslås a vsatt som
egen hensynssone (H570)

85 Kaare Fleten Regu lering. Verneverdig
nikkelverk, Nakkerud

Delvis forkastet (regulering)
men forslås avsatt som
egen hensynssone (H570)

86 Lars Thomasrud Boliger Nakkerudgata,
Nakkerud

I nord ok, ikke konflikt med
dyrka mark. Ikke i syd:
dyrka mark

90 Helge bakken Boliger Nedre Fegriveien,
Tyristrand

Område A anbefales ikke:
jordvern. Område B ok,
prioritert lokalsamfunn.

93 Odd Skarvhellen Boliger Justisveien,
Tyristrand

Prioritert lokalsamfunn,
fortetting i utkant av
sentrum, støy må vurderes.

94 Ivan Fossum Boliger Kindsåsveien,
Tyristrand

Tilknytning til eks. boligfelt.
Må sees i sammenheng
med boligarealer i sør, der
veiutløsning er viktig

96 Jannicke Hølen Hytte Hjelleveien, Ask Bare en grensejustering, ok
97 Anders Ødegaard Boliger Ask sentrum Ok søndre område,

fortetting mellom
boligområder.

98 Masseuttak
Prestmoen

Opplysningsvesenets
fond

Eksisterende masseuttak,
legges inn i arealdelen,
utvidelse må reguleres. I
trase for Ringeriksb ane og
ny E16

Åsa Vel og Åsa 2030 Langsiktig utvikling av
Åsa

Åsa torg og Åsa - gata er
delvis lagt inn.

5.7 Samla virkninger for hele planen
Kommuneplanens arealdel skal ha et overordna, langsiktig og helthetlig perspektiv.
Det kan derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større
sammenheng ikke er å anbefale.

I tillegg til å utrede hvert enkelt område for seg, e r det krav om å vurdere virkningene
av de samlede arealbruksendringene i planen . Videre er samla virkning etter
arealformål omtalt.
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Boligutvikling
Det er i egen temautredning anbefalt livskraftige lokalsamfunn der det meste av
boligutviklingen skal skje. I tillegg er det bestemt at boligvekst skal fordeles til
Hønefossområdet med 70%. Arealplanen er utviklet med slike føringer som
overordnet ved siling av innspillene.

Hytteutvikling
Det er ikke åpnet opp for mye hyttebygging i denne arealdelen. Slik area lutnyttelse er
for det meste henvist til kommunedelplan for Ådalsfjella. På Nes i Ådal er det forslått
noe fritids og turismeutvikling.

Klima
Det er lagt stor vekt på å videreutvikle boligområder i Hønefoss - området og i de
prioriterte lokalsamfunna. Area lbruk og transport henger sammen og bevisst
arealbruk som reduserer transportbehovene er også klimavennlig arealforvaltning.

Jordbruksarealer
En kartanalyse for hvor mye jordbruksarealer som blir beslaglagt av forslag til ny
arealdel viser:
Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord: 115 daa (29 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jord: 3 daa (2 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite: 47 daa (12 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord: 650 daa (33 arealer)

I gjeldende kommuneplan (2007) er areal avsatt til boligformål der det per i dag er
fulldyrka eller overflatedyrka jord 381 daa (196 arealer)

Næringsarealer
I forslag til ny arealdel ligger det inne ca. 150 daa nytt areal for næringsvirksomhet .
Innspill som hadde til hensikt å utvikle nye næringsarealer var beskjedent, utvidelse
av Buttingsrud camping og nytt næringsområde på Ringmoen er av de viktigste.

Masseuttak
Utnytting av eksisterende masseuttak er prior i tert framfo r å åpne nye områder. For å
imøtekomme krav om bærekraftig masseforvaltning.
Kommuneplanbestemmelsene åpner for at det på reguleringsplannivå kan reguleres
inn lokale masseuttak og deponi i områder hvor det er behov for dette, slik at
transporten reduseres .

Naturverdier
Det er lagt inn flere viktige naturområder/grønnstruktur etter innspill fra
temautredning om bynære friområder og område ved Sperillen.
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Kulturminner og kulturmiljøer
Det er utført en temautredning om kulturmiljø i Hønefoss og innspill herf ra er lagt inn i
arealdelen med egne hensynssoner .
Nikkelverket og verneverdig bygdetun på Svenskerud, begge på Nakkerud, er lagt
inn med egne hensyssoner. Steinsletta er lagt inn som hensynssone bevaring av
kulturmiljø.

Folkehelse
God helse er evnen til å mestre hverdagens utfordringer. Det handler både om
livskvalitet for den enkelte og god samfunns økonomi. Helsefremmende arbeid er å
gjøre folk i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. I
arealdelen har arealdisponeringen o g bestemmelser om kvalitet betydning for
folkehelsa.

S tøy
I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging , T - 1442 , er det spesifisert at:
«I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det
aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal - og
transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike område r i
kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse
med støyfølsomt bruksformål».
Retningslinjen gir en åpning for å gjøre støyfaglige kompromisser av hensyn til
samordnet areal og transportplanlegging. Det er angitt som en f orutsetning at avvik
kun gjennomføres der kommunene har angitt avvikssoner i kommuneplanens
arealdel. Veilederen til retningslinjen (TA - 2115) utdyper hensyn som kan begrunne
slike avvik. Sentrumsformål vil være slike avviksområder.

5.8 Oppfølging – og forhold som skal avklares i senere regulering
Kommuneplanens arealdel skal gjelde fra 201 7 – 2030. Behov for revidering av
arealdelen skal tas opp til drøfting i kommunens planstrategi. I starten av hver
kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi , jf. plan - og
bygningsloven § 10 - 1 . Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen
skal prioritere i kommende fireårsperiode for å møte kommunens behov.

I planstrategien skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.
Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men nå skal
kommunen kun vurdere om det er behov for revidering. Planstrategien bør drøfte
strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Altså er dette en strategi som omfatter
hele kommunens virksomhet.

Ved neste revidering av arealdelen til kommuneplanen kan det antydes
utviklingsretninger som det vil være aktuelt å vurdere. Eksempelvis Tanbergmoen og
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videre mot Lisletta . V estover i Heradsbygda , men ikke mot Vestsiden pukkverk. I Åsa
er det utarbeidet eget utviklingsforslag som har en meget langsiktig utviklingsstrategi.

Det er ikke noe i veien for at innspill som i denne revideringen ikke er medtatt, vil
kunne spilles inn igjen i en neste revi dering.

Endringer i kommuneplanens arealbruk, for eks tilbakeføring kan også være aktuelt i
visse tilfeller .

Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kom muneplanen .

5.9 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet
Det kom inn mange innspill til planarbeidet. Først v urdert i en grovsiling, hvor 72
innspill ble tatt med videre i prosessen. Disse innspillene ble videre
konsekvensutredet (finsilt), og 52 inn spill ble foreslått innarbeida i revidert arealdel.

Tabellen nedenfor viser innspillene som er forkastet underveis, enten i grovsiling a
eller etter konsekvensutredning av innspillene.

Nr Innspill fra Innspillet omfatter Vurdering av innspillene
4 Anders H. Holte Fritidsbebyggelse ,

Smørhølkollen
Ikke tilknytning til eks. hytter
eler infrastruktur

6 Anders H. Holte Masseuttak Gravlimoen,
Nes

Neg. for landskap/nærmiljø
ikke i samsvar med NGUs
avgrnsning av forekomsten.

7 Dag Erik Henaug Masseuttak
Veslesetermoen, Nes

Ikke egnet for stort uttak,
men for eget bruk.

8 Jesper B. Henriksen 3 masseuttak nord for
Nes (B; C og D)

B,C og D skog i dag.
Allerede åpna uttak
prioriteres (A er ok)

9 Anders O. Holte Masseuttak Lindelia,
Nes

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

10 Brynjulf Holte Masseuttak Veltelia, Nes
(A,B,C og D)

Ikke egnet for stort uttak, A
ok for eget bruk, må avveies
mot hensyn til hytter.

11 Gunnar Skredshol Masseuttak Vestre
Bjonevatnet sør, Ådal

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

12 Anne Holte Brørby Masseuttak Storvika
Vestre Bjonevatnet, Ådal

Noen hytter i området.
Allerede åpna uttak
prioriteres

13 Anne Holte Brørby Masseuttak, knusing
Gråbeinbekken, Ådal

Allerede åpna uttak
prioriteres

15 Trond Helge og
Kristine Buttingsrud

Masseuttak Buttingsrud,
Ådal

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

20 Asle Oppen Fritidsbebyggelse Ådalsfjella ikke en del av
revisjonen, forkastet i
grovsilinga

25 Svelviksand AS Masseuttak Rognerud, Forkastet i grovsilinga
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Vestre Ådal
29 Granadeus AS

v/Olav Bjerve
Boliger Kvernvollen
Veme

Forkast et i grovsilinga

30 Erik Skogmo Boliger Harehaugveien A Forkast et i grovsilinga
31 Stephen, Robert og

Christopher
Palmstrøm

Boliger Harehaugveien B Forkastet i grovsilinga

32 Stephen, Roberg og
Christopher
Palmstrøm

Boliger Harehaugveien
58 - 60

Forkast et i grovsilinga

35 Anne Berit og Vidar
Grøtåsen

Boliger Gamle
Ringkollvei ved
Rosenhoff , Haugsbygd

Forkast et i grovsilinga

36 Torill og Sigvardt
Wennevold

Boliger Gamle
Ringkollvei Øst,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd, ikke
infrastruktur etablert

37 Ivar og Inger Næss
Mathiesen

Kårbolig
Gjermundboveien/Gamle
Ringkollvei

Forkast et i grovsilinga

38 Anne Grethe Quist
Eriksen

Bo liger
Gjermundboveien A,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd, ikke all
infrastruktur etablert

39 Anne Grethe Quist
Eriksen, Anette Quist
Aasen og Nina Quist
Theige

Boliger
Gjermundboveien B,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd . Ikke ekst.
bebyggelse og infrastruktur

40 Mona Haug Boliger Haug Forkast et i grovsilinga
41 Torunn Klækken Bolig Øvre Klekkenvei

18
Behandlet som dispensasjon
i 2014, ikke behov for
endring i arealdel en

42 Anders Tidemand -
Johannesen c/o
Tronrud Eiendom AS

Boliger ved Klækken
Hotell

Forkast et i grovsilinga

44 Eirik Gaarud Boliger Klekkenveien Forkas tet i grovsilinga
49 Fritz Bogen Boliger Ringkollveien,

øst for Bånntjern
Forkast et i grovsilinga

51 Liv Edel Marthin og
Kristen Klekken

Boligbebyggelse Ikke i tråd med ønsket
utb y gging i Haugsbygd, lite
omfang , dårlig lokalisering

52 Wenche Hafnor Boligbebyggelse Ikke i tråd med ønsket
utbygging i Haugsbygd, lite
omfang, dårlig lokalisering

53 Anders Tidemand -
Johannesen c/o
Tronrud Eiendom AS

Boliger Putten C Forkast et i grovsilinga

54 Viul Hovedgård AS Boliger Sætranggata Forkast et i grovsilinga
57 Sven Brun Masseuttak Vågård Forkas tet i grovsilinga
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59 Hans Tollef Solberg Næring Gjeiteryggen,
Hensmoen

Ikke pga jordvern,
naturmangfold og behov

61 Christian P . Mathisen Boliger Vågård Mulig konflikt med ny E16
63 Thor Myrvang Boliger Sørflaten Vågård Forkast et i grovsilinga
64 Bror Tollef Rognerud

m flere
Næring Eggemoen Skog av høg bonitet, store

arealer under regulering til
næring i samme område.
Mulig konflikt med E16.

66 Binyam Andersen Boliger Viul Forkast et i grovsilinga
75 Kristian Lundberg Boliger Ve Forkast et i grovsilinga
76 Tronrud Eiendom As Boliger ved Veien skole Meget sterke

landbruksinteresser
79 Conceptor

Eiendomsutvikling as
Boliger Petersøya Forkast et i grovsilinga

80 Regina Klouman
Mohn, Lars
Buttingsrud og
Fredrik W Skarstein

Boligområder Tandberg,
Hønefoss
Lars Buttingsrud (36/1)
ønsker å utv ikle alene.

Ikke tilknytning til eks.
boligområde. Meget sterke
landbruksinteresser i hele
området.

81 Randi Ødegaard Boliger Vesteren Forkast et i grovsilinga
87 Hans Damstuen c/o

Elisabeth Damstuen
Bolig Engene vei,
Nakkerud

Forkast et i grovsilinga

88 Even Stillerud og
Christian Saupstad

Boliger
Solumveien/Engene vei
Nakkerud

Forkast et i grovsilinga

89 Kari Hamremoen,
Berit Johannessen,
Sonja Burud og Tore
Opsahl

Boliger Nedre Fegriveien
A, Tyristrand

Forkast et i grovsilinga

91 Randi Synnøve
Rørhol t

Boliger Hovli, Tyristrand Anbefales ikke pga behov,
jordvern og støy

92 Roar Jørgensen AS
Skjærdalen Eiendom

Boliger Skjærdalen bruk,
Tyristrand

Forkast et i grovsilinga

95 Ulrik Dybdal Boliger Vælerenveien,
Tyristrand

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster på
Tyristrand

99 Opplysningsvesenets
fond

Næring
Styggedalskrysset

Forkast et i grovsilinga

100 Peter Aall Simonsen Boliger Knestangåsen,
Haugsbygd

Utenfor eksisterende
boligfelt, ikke infrastruktur.
Eksponert på topp av åsrygg

10 1 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Oppenåsen Forkast et i formannskapet
18.08.2015

10 2 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Branddalen Forkast et i formannskapet
18.08.2015

103 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Sørumsmarka Forkast et i formannskapet
18.08.2015
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6 Nærmere omtale av tettstedene og Hønefoss by

6.1 NES I ÅDAL

Grunnkretser Folketall 2015

Lindelia 36

Vestre Nes 247

Østre Nes 137

Skag nes 78

Totalt 498

Ca 2 % av Ringerikes befolkning
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6.1.1 Infrastruktur
Veg Det er etablert g/s - veg langs E16 i sentrum (fra kirka til boliger sør for

bensinstasjonen), samt langs Fv243 Hedalsvegen fram til
omsorgssenteret.

Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

- E16 skolen - Valdresporten.

- E16 sørover mot av kjøring til Lundelandet.

- Fv243 Hedalsveien.

Vann og avløp Blir u tbygd med god kapasitet innen VA, gir mulighet for større utbygging
og boligvekst.

- Nytt kommunalt vannverk på vestsida - under planlegging.
- Nytt kommunalt renseanlegg – under oppføring.
- Privat vannverk på østsida.

Bran nvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Skole Nes skole

Kombinert 1. - 10. trinn.

Fådelt

Elevtall 2014/2015: 36.

Kapasitet: 100 elever.

I kommunens handlingsprogram for 2017 - 2020 står det følgende:
Oppgradering av Nes skole er tatt ut av programmet i påvente av avklaring om
skolens framtid og mulig samarbeid med Sør - Aurdal .

Barnehage Nes barnehage : k ommunal , 16 plasser

6.1.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 84 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 21 8 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere.

I revidert arealdel er det foreslått 1 1 ,5 daa til fritidsbebyggelse og 31 daa til fritids - og
turistformål.

6.1.3 Utbyggingsmønste r – verdier og hensyn
Nes er et etablert lokalsamfunn med et relativt tettbygd sentrum, som er delt av
Begna og E1 6. Nes har næringsvirksomhet og boligfelt, samt mer spredt bebyggelse
i områdene rundt. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv m ark, og
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har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes
rasjonelt.

Nes har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt
Nes sentrum er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige lan dbruksområder (A -
område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige
samfunnsinteresser. Ingen av innspillene berører i dyrka mark direkte, men flere av
innspillene er i områder med dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjenno m åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturla ndskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre area lressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.

Område for hyttebygging er i utvikling i vest for Nes mellom Sperillen og Ådalsfjella.
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6.2 HALLINGBY OG ÅDAL

Ca 9 % av Ringerikes befolkning
*Innspill i Hen grunnkrets er behandla i kapittel 4 .5 Hønefoss slik at innspill i området Hensmoen blir
sett i sammenheng.

Grunnkretser Folketall 2015

Viker 154

Nyhus 105

Flaskerud 210

Somdalen 206

Skollerud 273

Hallingby 1092

Semmen 184

Hen* 448

Totalt 2672
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6.2.1 Infrastruktur
Veg Det er etablert G/S - veg i sentrum ved skole og butikk.

Undergang under E16.
Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Gamle Ådalsvei
- E16 fra bensinstasjonen til bussholdeplass
- E16 Hallingby - Skårflågan
- Hval bru
- Fv172 fra skolen, både nord - og sørover fra Skollerud.
Gjeldende kommuneplan viser aktuell korridor for ny veg utenfor
Hallingby sentrum , nord for Hvalsbruveien . Korridoren er uten
retts virkning . Vegløsning er vurder t nærmere i kommuneplanen og
foreslås nå tatt ut av arealdelen .

Vann og avløp Byggestopp på grunn av sprengt kapasitet på renseanlegget. Hallingby
renseanlegg skal overføres til Monserud renseanlegg når dette står ferdig
i 2018.

I mellomtida søkes det om ny utslippstillatelse for å kunne ta i mot 100
pe. ekstra. Det er satt av 200 000 - 300 000 kr for å kunne utbedre
renseanlegget.

Kapasitet på vann er OK.

Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, men vil ikke
kunne klare 50 l/s (krav til næringsbygg) pga. for lite høydebasseng.

Skole Hallingby skole

Kombinert 1. - 10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015 : 294
Kapasitet: 350

Barnehage Bondeheimen familiebarnehage: privat, 10 plasser
Hallingby barnehage: kommunal, 80 plasser
Hundremeterskogen familiebarnehage: privat, 6 plasser

Gravplass Hval kirkegård

Stort behov for nye urnegraver

Aktuelt utvidelsesområde: mot sør, gnr/bnr 273/45.

Ved utvidelse og etablering av nye gravfelt bør det vurderes om det er
behov for å sette av areal til et muslimsk gravfelt.

6.2.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 66 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 1 72 innbyggere.
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I revidert arealdel er det foreslått til sammen 11 daa for ny boligbebyggelse Foreslått
nytt areal vil gi ca 22 nye boenheter og dette kan romme 57 ny e innbyggere . I alt vil
potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi 230 nye innbyggere.

Det foreslås å avsette nytt areal for utvidelse av kirkegården med 6 daa.

På Ringmoen foreslås det avsatt 8,6 daa areal for næringsvirksomhet.

Buttingsrud cam ping forslås utvidet med 152, daa avsatt som fritids - og turistformål.

6.2.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Hallingby er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med boligfelt og
næringsvirksomhet av eldre og nyere dato. I Ådal er bebyggelsen mer spredtbygd,
med noe mer konsentrert bebyggelse for eksempel ved Ringmoen. Boligbebyggelsen
ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer
produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer , både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene
på begge sider av Ådalselva fra Hensmoen og nordover til Somdalen er i jordfaglig
vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A - område). Nydyring er også
aktuelt i dette området. I area lplanlegging må landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. Noen av innspillene i dette området berører
mindre områder med fulldyrka eller dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggin gen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.

Områder for hyttebygging ligger inne i egen kommunedelplan for Ådalsfjella, som sist
er revidert i 2011. Dette var ikke tema under revideringen av kommunepla nens
arealdel. Områder ved Samsjøen er regulert til hyttebygging og det forslås nytt
område for fritidsbebyggelse på Langtangen. Dette er i kommuneplanen fra 2007
LNF - område, men er utbygd med hytter.
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6.3 SOKNA

Grunnkretser Folketall 2015

Strømsodd 151

Kirkemoen 897

Tranby 146

Aker 147

Havik 29

Totalt 1370

Ca 5 % av Ringerikes befolkning.
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6.3.1 Infrastruktur
Veg M iljøgate gjennom Sokna sentrum.

G/S - veg langs Rv7 fra sentrum til Pukerudhagen .
Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv 178 Strømsoddveien
- Rv7
- Rv7: Kryssing ved Pukerudhagen, Lofthusundergangen og Skraperud.

Vann og avløp Kapasitet både på renseanlegg og vannverk til å kunne ta i mot en økt
befolkningsvekst.

Nytt vannverk er under bygging, ferdigstilles i 2016.

Tilfredsstiller brannvanndekning (20 l/s), og for sykehjemmet (50 l/s).

Skole Sokna skole

Kombinert 1. - 10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 201 4 /201 5 : 145
Kapasitet: Det gjennomføres en totalrenovering av skolen i 2015/2016.
Renovert skole er prosjektert for 250 elever.

Barnehage Kirkemoen barnehage: privat, 42 plasser
Sokna natur - og gårdsbarnehage: privat, 4 8 plasser

Gravplass Lunder kirkegård

Ikke behov for utvidelse av areal. Mulighet for etablering av nye gravfelt
innenfor dagens areal.

6.3.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 1 4 6 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 380 innbyggere.

Pukerudhagen , som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan , har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Dette området skal vurderes
nærmere.

Det er ellers relativt gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende byggesone
på Sokna.

Den eksisterende skytebanen nord for Sokna sentrum planlegges nedlagt og ferdig
sanert i løpet av en 1 0 - årsperiode. Nytt skytebaneanlegg er under etablering i
Trampen. Dette vil kunne frigjøre et avsatt boligområde i nærheten av eksisterende
Sokna skytebane.

Det er foreslått avsatt ca. 240 daa areal for råstoffutvinning nord for Sokna tettsted.
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6.3.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Sokna er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet
og boligfelt av eldre og nyere dato. I forbindelse med utbygging av Rv7 er det etablert
miljøgate gjennom Sokna sentrum. Skolen er nylig rehabilitert. I Soknedalen for øvrig
er bebyggelsen mer spredtbygd. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer
uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jo rd. Områdene
rundt Sokna sentrum og et belte langs elva Sogna er i jordfaglig vurdering definert
som svært viktige landbruksområder (A - område). Det vil si at landbrukshensynet skal
veies tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Det er kun ett i nnspill i
dette området, og det berører dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifull e på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster.
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6.4 T YRISTRAND/ASK OG NAKKERUD

Grunnkretser Folketall 2015

Sandaker 36

Stranden 655

Busund 66

Pjåkerud 257

Tyristrand 1329

Nakkerud 414

Stigsrud 285

Totalt 3042

Ca 10 % av Ringerikes befolkning
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6.4.1 Infrastruktur
Veg Det er etablert g/s - veg langs Rv35 Ask - Snyta og noen km fra Ask retning

Tyristrand.
Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Rv35: Snyta - Hønefoss, Ask - Tyristrand, Tyristrand - Nakkerud
- Fv 173 Sandaker - Sørgefoss
- Fv 162 Snyta/Mælingen/Bjerkemoen

Vann og avløp Tyristrand
- Nok kapasitet innenfor vann og avløp. Tyristrand vannverk er privat

anlegg.
- Avløp er kommunalt, føres til renseanlegget.
- Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Ask
- Avløp sen des til Monserud renseanlegg. Vann fra Ringerike vannverk.

Kapasitet et stor nok til å ta i mot økt vekst. Det foreligger planer om
å bygge et høydebasseng, og dette blir evt. realisert i ved større
boligutbygging.

Skole Tyristrand skole

Kombinert 1. - 10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 365
Kapasitet: 370 elever

Stranden skole ble lagt ned fra høsten 2014. Elever fra Stranden skolekrets sokner
nå til Tyristrand.

Barnehage Fegri familiebarnehage: privat, 10 plasser
Tyristrand barnehage: kommunal, 72 plasser
Solstad familiebarnehage: privat, 10 plasser

6.4.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 306 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 796 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes
nærmere.

På Nakkerud e r det foreslått avsatt 4,5 daa til fremtidig boligbebyggelse, på
Tyristrand foreslås ca. 51 ,5 daa avsatt til boligbebyggelse og på Ask 33,5 daa.

Til sammen vil dette utgjøre rundt 90 daa for ny boligbebyggelse. Foreslått nytt areal
vil gi ca 1 80 nye boenh eter (beregnet 2 enheter/daa) og dette kan romme 468 nye
innbyggere. I alt vil potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi ca 1 264 nye
innbyggere.
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6.4.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Tyristrand er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentru m, næringsvirksomhet,
boligfelt av eldre og nyere dato og et aktivt jordbruk.

I områdene rundt Tyristrand er bebyggelsen mer spredtbygd, men med konsentrert
bebyggelse på Ask og Nakkerud. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer
uproduktiv mark, og har o pp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt. Samtidig har det ved de siste
kommuneplanrevisjonene blitt tatt inn utbyggingsområder på dyrka mark. Dette har
bidratt til et press på å ta i bruk enda flere jordbruk sarealer til boligbygging.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områder
ved Ask og Tyristrand er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A - område). Områder lenger sør ved Nakkerud er definer t som
viktige landbruksområder (B - områder). I A - områder skal landbrukshensynet veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør
landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for
endra arealbruk .

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at d e utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Tyristrand og Ask har også et kulturlandskap som er verdifullt å ta vare på, både av
hensyn til jordbruk og stedets identitet og tilhørighet.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer
og verdifullt kulturlandskap. Flere av innspillene er uten sammenheng med de
etablerte boligfeltene i eksisterende kommuneplan. Slik utbygging vil være i strid med
overordn ede målsettinger for området, og vil redusere områdets kvaliteter som
kultur - og jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og
boligbebyggelse.

Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil også gi et lite hensiktsmessi g
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av
infrastruktur, som skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med
bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike
områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må
sammenhengende grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og
reguleringsplaner.

Av andre arealressurser nevnes vann og vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster .
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Ved vu rdering av behovet for nye boligarealer på Ask legges det til grunn at det skal
skje en moderat utbygging som er tilpasset lokalsamfunnet og dagens infrastruktur.

Når det gjelder Tyristrand bør legges til rette for god sentrumsutvikling. Dette bør
fortrin nsvis skje på det avgrensede platået. I reguleringsplan vedtatt i 2006 legges
opp til en relativt høy utnyttelse av de noe begrensede arealene. I neste planperiode
bør behovet for og lokalisering av boligområder rundt Tyristrand sentrum vurderes på
nytt.

Verneverdig bygdetun Svenskerud, Nakkerud forslås avsatt som sone med angitte
særlige hensyn, kode H570 - bevaring kulturmiljø

Verneverdig Nikkelverk, forslås avsatt som sone med angitte særlige hensyn, kode
H570 - bevaring kulturmiljø.
Ringerike nikkelver k har en lang historie tilknyttet gruvedrift. Nikkelverket er det
eneste nikkelverket i fylket, og var et av verdens ledende nikkelverk på 1800 - tallet.
Kulturmiljøet omfatter et gruvelandskap som består av gruver og berghaller, vei - og
jernbanetraséer, sam t fundamenter etter en taubane og bygninger fra ulike perioder.
Ringerike kommune ønsker å bevare kulturminner, kulturmiljø og landskapskvaliteter
i Nikkelverkets nærmiljø. Dette omfatter eiendom gnr. 270/9 samt deler av
skogsområde på eiendommene gnr. 27 0/5, 270/10 og 261/20.
For å opprettholde landskapets særpreg skal det føres en restriktiv holdning til bl.a.
endring av eksisterende terreng ved oppfylling, planering og uttak av masser. Arbeid
og tiltak som utføres i forbindelse med formål som er i tråd med Nikkelverkets
virksomhet , samt stedbunden næring for øvrig, skal utøves med varsomhet og med
hensyn til landskapets karakter.

Det er særlig viktig å bevare tekniske kulturminner som er tilknyttet Nikkelverkets
virksomhet herunder: spor etter gruvedrif t, ruiner, bygninger, gamle stier og
ferdselsveier.

Ringerike kommune vil føre en restriktiv holdning for å sikre at nye tiltak gis en
utforming som ikke virker skjemmende i landskapet eller kulturmiljøets egenart.

Ringerike kommune vil ellers søke å bidra til å fremme kvalitetene ved opplevelser
landskap og kulturminner i samarbeid med grunneiere, Nikkelverket og
kulturminnemyndighetene samt frivillige lag/foreninger. Kommunen vil gjennom
rådgivning og kanalisering av virkemidler gjennom tilskuddsordninger m.m. søke å
fremme formålet med hensynssonen.
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6.5 HERADSBYGDA

Grunnkretser Folketall 2015

Borglund* 331

Heggen 364

Heradsbygda 2070

Totalt 2765

Ca 9 % av Ringerikes befolkning

*Borglund grunnkrets sokner delvis til Sokna skole og delvis til Helgerud skole.
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6.5.1 Infrastruktur
Veg Godt opparbeida infrastruktur med gangveger, undergang osv. i området rundt

skolen.

Vann og avløp Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Skole Helgerud skole

Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 221
Kapasitet: 300 elever

Barnehage Heggen barnehage , kommunal, 60 plasser
Heradsbygda barnehage, kommunal, 9 6 plasser

Gravplass Sokner delvis til Hønefoss og delvis til Veme.

6.5.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 39 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 101 innbyggere.

I revidert arealdel er det foreslått til sammen 1 20 daa for ny boligbebyggelse , da er
medregnet Sørflaten (Vågård). Foreslått nytt areal vil gi ca 2 40 nye boenheter
(beregnet 2 enheter/daa) og dette kan romme 624 nye innbyggere . I alt vil
potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi ca 725 nye innbyggere.

6.5.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Heradsbygda er et lokalsamfunn av nyere dato. Det meste av boligbebyggelsen er
etablert etter 1 970, som en satellittutbygging til Hønefoss by. Noe av hensikten var å
spare verdifulle jordarealer . Boligbebyggelsen er konsentrert, og ligger på mer
uproduktiv mark. Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere
boliger i Heradsbygda, med unntak av det som allerede fant es av utbyggingsklare
tomter.

Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF - områder og friområder i gjeldende
arealdel. Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til bo ligområder i
Heradsbygda, og har et godt utbygd sti - og løypenett.

Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at
områdene øverst i Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket under visse
forhold. Friområde og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.
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6.6 HAUGSBYGD OG ÅSA

Grunnkretser Folketall 2015

Viul 316

Hval 443

Åsbygda 541

Nedre Haug 342

Øvre Haug 2325

Vegård 557

Totalt 4524

Ca 15 % av Ringerikes befolkning
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6.6.1 Infrastruktur
Veg Eksisterende:

- Utvida skulder langs Fv163.
- Sentrum, forbi skolen i retning Vang.
- Mot Klekken Hotell og Færdenmarka.
Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv241 Hadelandsveien
- Fv166 Viul/Knestang
- Fv169 Hvalssletta/Hvalsveien
- Ringkollveien
- Enkelte "snarveier" som er farlige er i bruk:

snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til
Linnerudveien/Færdenmarka.

Vann og avløp Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende
trykk og kapasitet.

Skole Vang skole

Barneskole 1. - 7 . trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 293
Kapasitet: 340 elever.

Haugsbygd ungdomsskole

Ungdomsskole 8. - 10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 217
Kapasitet: 240 elever.

Vegård skolekrets sokner fra høsten 2015 til Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole. Dette er inntil ny barneskole på Benterud står klar.

Barnehage Almgrenda barnehage, privat, 38 plasser
Haug barnehage, kommunal , 55 plasser
Nedre Auren gårdsbarnehage, pr ivat, 7 0 plasser
Skogstjernen familiebarnehage, privat, 8 plasser
Smeden barnehage: p rivat , 62 plasser
Viul familiebarnehage, privat, 4 plasser
Åsatua naturbarnehage, privat, 34 plasser

6.6.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 81 ytterligere enheter i området. Med utgangspunkt i 2,6
personer per enhet kan dette romme 21 1 innbyggere.
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I revidert arealdel er det foreslått til s ammen 233 daa for ny boligbebyggelse ( inkl.
Åsa). Foreslått nytt areal vil gi ca . 932 nye boenheter (beregnet 4 enheter/daa) og
dette kan romme 2424 nye innbyggere. I alt vil potensialet fra 2007 - planen og
revidert plan kunne gi ca . 2630 nye innbyggere.

6.6.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Haugsbygd er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, boligfelt av eldre og
nyere dato og et aktivt jordbruk. I Åsa ønskes det satsing på lokalsamfunnet med nye
muligheter for utvikling. Boligbebyggelsen ligge r på mer uproduktiv mark, og har opp
gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes
rasjonelt. Kulturlandskapet er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til jordbruk og
stedets identitet og tilhørighet. Av andre arealressurse r nevnes skogområder,
friluftsområder, Marka og pilegrimsleden.

En vesentlig del av Haugsbygd og Åsa er i jordfaglig vurdering definert som viktig og
svært viktige landbruksområder (A - og B - områder). I Åsa er i tillegg st r andarealene
langs Steinsfjorden viktig . I A - områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør landbrukshensynene ha en
stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for endra arealbruk.
Jordvernhensynet har gjennom åra komm et sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet o g huser en rekke kulturminner.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksareale r
og verdifullt kulturlandskap. Noen er også uten sammenheng med etablerte boligfelt i
eksisterende kommuneplan. Slik utbygging vil være i stri d med overordnede
målsettinger , og vil redusere områdets kvaliteter som kultur - og jordbrukslandskap. I
tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og boligbebyggelse. Utbygging uten
sammenheng med etablerte boligfelt vil gi et lite hensiktsmessig ut byggingsmønster,
der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av infrastruktur, skoleveg,
tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i dette anbefales det
ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike områder.

I område r hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må
sammenhengende grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og
reguleringsplaner.

Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskeli g med flere boliger i
Haugsbygd. I perioden fra 2007 - 201 5 er det utarbeid et flere reguleringsplaner for
boligutbygging i Haugsbygd. Flere utbyggingsprosjekter er også gjennomført.
Loeskollen kan nevnes som et eksempel på en vellykka etablering med et
leilighetskompleks nær sentrum. Det å kunne tilby varierte boligty per i samme
område gjør at innbyggere kan flytte innenfor samme område i ulike livsfaser. Dette
kan igjen bidra til å frigjøre eneboligtomter .



56

6.7 HØNEFOSS

Ca 50 % av Ringerikes befolkning

Grunnkretser Folketall
2015

Sydsiden 1 534

Sydsiden 2 332

Sydsiden 3 546

Nordsiden 1 517

Nordsiden 2 724

Vesterntangen 641

Hengsle 272

Ullerål 1 688

Ullerål 2 997

Ullerål 3 817

Ullerål 4 1388

Vågård 368

Vestern 530

Nedre Eikli 753

Øvre Eikli 1170

Arnegård 514

Norderhov 1167

Høyby 574

Veien 1 838

Veien 2 97

Follum 834

Ve 496

Totalt 14 797
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6.7.1 Infrastruktur
Veg Generelt er det er et godt utbygd gang - og sykkelvegnett i Hønefoss.

Sykkelvegnettet i Hønefoss ble kartlagt i 2013 i regi av Statens vegvesen.
Det ble blant annet konkludert med følgende:
- Behov for vedlikehold langs hele hovedsykkelvegnettet.
- Mangelfull skilting for syklister.
- Behov for nye lenker (bruer) for myke trafikanter over elva.
- Manglende tilbud for syklister gjennom sentrum.
- Mange gode lenker ut av sentrum.
I noen områder har elever rett på skyss pga. særlig farlig eller vanskelig
skoleveg. Dette gjelder:
- Henshellinga/Risesletta – Hønengata
- Plassveien/Ruaveien
- E16 fra slutt på gangvei ved Nærstad retning Eggemoen.

Vann og avløp Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

Brannvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, og
næringsbygg 50 l/s. Merk; det er ikke alle steder disse kravene er
tilfredsstillende, i og med det fra gammelt var krav til 11 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende
trykk og kapasitet .

Skole r Ullerål skole

Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 306
Kapasitet: 350 elever
Vedtatt utbygd til 600 elever

Hov ungdomsskole

Ungdomsskole 8. - 10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 243
Kapasitet: 250

Hønefoss skole

Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 225
Kapasitet: 280
Vedtatt nedlagt når Ullerål skole er bygd ut til kapasitet 600 elever

Eikli skole
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Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 192
Kapasitet: 225
Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Veien skole

Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 2 14
Kapasitet: 225

Veienmarka ungdomsskole

Ungdomsskole 8. - 10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 252
Kapasitet: 300

Kirkeskolen

Barneskole 1. - 7. trinn
Fådelt
Elevtall 2014/2015: 90
Kapasitet: 100
Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Barnehage r Almemoen FU S barnehage: privat, 96 plasser
Blåbærskogen barnehage: privat, 85 plasser
Dalsbråten barnehage, privat, 54 plasser
Eikli barnehage, kommunal, 99 plasser
Espira Hovsmarka, privat, 84 plasser
Espira Trygstad, privat, 67 plasser
Hov barnehage, privat, 80 plasser
Hvervenmoen barnehage, kommunal, 68 plasser
Hønefoss barnehage, kommunal, 129 plasser
Tolpinrud barnehage, privat, 101 plasser
Ullerål barnehage, kommunal, 36 plasser
Veien barnehage, kommunal, 51 plasser
Vesleveien familiebar nehage, privat, 10 plasser

6.7.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 21 44 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 5574 inn byggere.

I revidert arealdel er det foreslått til sammen 1 46 daa for ny boligbebyggelse ( ekskl.
Krakstadmarka) . Foreslått nytt areal vil gi minimum 300 nye boenheter (beregnet 4
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enheter/daa) og dette kan romme 3120 nye innbyggere, i alt vil dette kunne gi ca .
8694 nye innbyggere.

D et er kartlagt et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by (Rambøll 2011). Her er
benyttet utnyttelsesgrad på mellom 20% og 50% og bygningshøyder fra to til fire
etasjer med inntrukke t femteetasje. Anslagene tilsier at det kan realiseres rundt 6300
boliger og 3 21000m2 næringsareal i Hønefoss. Potensialet for Hvervenmoen og
Krakstadmarka er ikke medtatt. Anslaget om 6300 boliger i Hønefoss kan gi i
overkant av 16 000 innbyggere.

6.7.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Hønefoss er en handelsby og
regionsenter. Byen er relativt
langstrakt, og strekker seg ca
4 km fra Øvre Hønengata til
Hvervenmoen. Sentrum
defineres ofte som "mellom
bruene".

Om lag halvparten av
Ringerikes innbyggere bor i
Hønefoss - området.
Hovedtyngden av boliger er
lokalisert i og rundt sentrum
(se illustrasjon).

Gjeldende kommuneplan har
et potensial på over 2000 nye
enheter i Hønefoss. Det er
blant annet planlagt en ny
by del – Krakstadmarka – med
ca 800 enheter. I tillegg
kommer evt. to nye
boligområder som Kommunal -
og
m oderniseringsdepartementet
har innsigelse til pga . jordvern.

D et er kartlagt et betydelig
for tettingspotensial i Hønefoss
by (Rambøll 2011), her
opereres det med et
boligpotensiale på rundt 6300
boliger, som kan gi 16 000
innbyggere.

Illustrasjon utarbeida av Asplan viak

De største arbeidsplass - konsentrasjone ne i Ringerike er Hønefoss sentrum, Eikli,
Hvervenkastet, Hvervenmoen og Hensmoen.
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Det har over lang tid vært et mål å satse på Hønefoss by. I ny samfunnsdel er det et
mål at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.

Rundt Hø nefoss by er det også verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og
dyrkbar jord. En del områder rundt byen er i jordfaglig vurdering definert som svært
viktige landbruksområder (A - område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser.

Jordver nhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
de utgjør også en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, s kogområder og
masseforekomster.

F remtidig trase for avlastningsveg gjennom Hønefoss er i arealde len f ra 2007 avsatt
som alt. V2 , men er tatt ut i høringsforslaget. Igangsatt områderegulering for
Hønefoss vil omfatte analyser og vurderinger av kommunikasjonssystemene i byen.
Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. En vedtatt
områderegulering vil dermed gjelde foran kommuneplanens arealdel . Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf.
pbl. § 1 - 5.
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Sammendrag 

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

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

 

Innledning / bakgrunn 

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget 

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

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

boligområder som det heftet innsigelse ved i kommunedelplan for Krakstadmarka. 

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

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

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

mottatt innspill fram til denne datoen.  

 

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

informasjon og stille spørsmål om kommuneplanen og områderegulering for Hønefoss. 

Kontordagen var godt besøkt.  

 

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

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

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

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

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

Vedlegget Oversikt over høringsuttalelser viser hvem som har avgitt uttalelse.  

 

Innsigelser 

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

fylkeskommune fremme innsigelse til planforslaget. Nabokommuner har innsigelsesrett når 



- 

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

for de statlige føringene som ligger til grunn for innsigelsen.  

 

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

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

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

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets avgjørelse kan 

ikke påklages.  

 

I denne saken foreligger det innsigelse fra 5 myndigheter:  

 

Innsigelsesmyndighet Tema for innsigelse 

Buskerud fylkeskommune 

 

Innsigelse til 2 konkrete områder med grunnlag i konflikt 

med automatisk fredete kulturminner.  

 

Fylkesmannen i Buskerud - Innsigelse til 12 konkrete byggeområder med 

grunnlag i nasjonale føringer for samordna areal- 

og transportplanlegging, jordvern og mål om 

redusert klimagassutslipp.  

- Innsigelse til byggeområde for bolig ved 

Pukerudhagen på Sokna, som omfatter dyrka 

mark.  

- Innsigelse til byggeområde FT2 ved Nes i Ådal 

med grunnlag i ivaretakelse av vassdrag med 

tilhørende vassdragsbelte. 

- Innsigelse til omdisponering av lekeareal til næring 

ved Ringmoen skole, av hensyn til barn og unges 

interesser.  

 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

Fare for flom og skred. 

Statens vegvesen som 

fylkeskommunal vegmyndighet 

Krav om konsekvensutredning ikke oppfylt.  

Statens vegvesen som statlig 

vegmyndighet 

Manglende trafiakale vurderinger knytta til nye 

byggeområder. 

 

Samordningsforsøk 

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

forsøket skal fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra statlige fagetater 

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

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

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

på visse betingelser.  

 

Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen som fylkeskommunal vegmyndighet er ikke en 

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

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

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

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

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

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

innsigelsene.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

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

 

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

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

2. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

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

innkomne høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 

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

arealdelen av kommuneplanen. 

 

Rådmannens vurdering 

Videre prosess 

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

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

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

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

egen sak med rådmannens vurdering av uttalelsene.  

 

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

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

tidkrevende.  

 

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

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

ettersyn. 

 

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

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

arealdel.  

 

Vedlegg 

Oversikt over uttalelser: 

AKA AS 

Amundsen, Martin 

Andresen, Frode 

Bane Nor 

Baug, Hanne og Kjell  

Brentebråten og Lundberg på vegne av Hanna Olaug Lundberg 

Buskerud fylkeskommune 

Buttingsrud, Lars 

Direktoratet for mineralforvaltning 
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Eid, Tor og Kristin Bjerkestrand Eid 

Eierfellesskapet Berg Østre v/Otto Krog 

Fleten, Kaare 

Forsvarsbygg 

Fossekallen IL og Ringerike o-lag 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Buskerud - samordna uttalelse fra regionale myndigheter  

Hafnor og Klækken 

Hole kommune 

Holte, Anders H 

HSK Håndball 

Hval, Espen 

Jevnaker kommune 

Jørgensen, Trond - REO Bygg AS 

Martinsen, Johnny og May Aagesen 

Martinsen, Åsmund 

Mathiesen, Christine Næss 

Mattilsynet 

Miljøpartiet de grønne, Ringerike 

Miljøvernforbundet Hønefoss 

Mohn, Kathinka 

Norderhov Sogneselskap 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norsia vel 

Nymoen vel 

Oppen, Asle og Michael Andreas 

Opplysningsvesenets fond 

Oslo kommune 

Pedersen, Jan og Siv Hege Nordhaug 

Pedersen, Roy og May Janne Botha Pedersen 

Ring Bolig - Robert Junge og Per Olav Nordeng 

Ringerike arbeiderparti 

Ringerike Høyre 

Ringerike kommune, Landbrukskontoret 

Ringerike kommune, Miljørettet helsevern 

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning 

Ringerike senterparti 

Ringerike venstre 

Rosenberg, Maria og Øyvind Hansen 

Rua, Siri 

Røseth Hansen, Veslemøy og Thomas  

Simonsen, Petter Aall 

Skogmo, Erik 

Sola, Espen og Tove Smerud 

Solberg, Hans Tollef 

Statens vegvesen, fylkeskommunal vegmyndighet 

Statens vegvesen, statlig vegmyndighet 

Strande, Per 

Strande, Per og Øystein Frøyshov 



- 

Strømsodd og Berger 

Støen, Hans Anton 

Teigland, Dag Olav 

Terje Røste 

Tronrud Eiendom  

Tyristrand Landsbyforening 

Veme menighetsråd 

Øyangen vel 

Åsa vel 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen og Guro Li 
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Ringerike kommune - kommuneplanens arealdelzOtT - 2030

offentlig ettersyn - uttalelse fra Buskerud fylkeskommune

Viser til høring av Kommuneplanens arealdel 2Ot7-2O3O for Ringerike kommune med høringsfrist
25. august 2017. Fylkeskommunen behandlet sak om høringsuttalelse i fylkesutvalget 23. august.
Vi oversendte melding om fylkesutvalgets vedtak til kommunen i påvente av godkjent protokoll i

vår epost av 25. august.

Vedlagt følger særutskrift av protokollen.

Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:

1

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for ã

fØlge o pp o reo Ip lo nle gg inge n.

2
Fylkesutvolget mener kommunens areolbruk tydeligere må støtte opp om ô skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbonen for ã sikre ot banen nå omsider realiseres. Kommunen må
derfor prioritere boligvekst rundt stosjonen / HøneÍoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder
følgelig ot det åpnes opp for nye store boligområder i Hougsbygd og Herodsbygdo i denne
kommuneplonrevisjonen. Fylkesutvalget onbefaler ot behov for nye boligområder itettstedene
kon vurderes etter ot omrãdeplonen for Hønefoss er vedtatt og en har tott stilling til fortetting,
tronsformosjon og tronsportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering ov
kommuneplanen etter ot områdeplonen er vedtatt for ã sikre en god areolutvikling samlet sett

for kommunen.

3
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postad resse:

Postboks 3563
N0-3007 Drammen

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

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.L3523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373



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

sentrum og bôndlegger omrãdet i pövente ov vedtok av områdeplonen. Kommunen kon på en
god måte håndtere ploner og tiltak som kommer opp mens orbeidet med områdeplonen
pågår.
4
Kommunen mâ prioritere fortetting og tronsformosjon i HøneÍoss og begrense nye

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

5
Fylkesutvalget forutsetter at kommunen Íølger opp regionole føringer i regionale ploner i
kommuneplonen. Fylkesutttolget ber kommunen tydeliggjøre de regionale plonene som gjelder

for kommunen og hvordon disse er ivøretott i plonen.

6
Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 pã grunn av konflikt med

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

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

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

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

fongstonlegg.

7
Fylkesutttolget slutter seg til foglige rãd til kommuneplonens orealdelfor Ringerike kommune

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

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

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

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

tilsvorende produksjonsevne for oreolene som absolutt må gå topt.
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Videre oppfølging av lkeskommunens høringsuttalelse
Fylkeskommunen ber om et snar lig møte med Ringerike kommune i oppfølgingen av
fylkeskommunens høringsuttalelse med sikte på å finne løsninger på fremmet in n sigelse til
byggeområde B7 og N2, se vedtakspunkt nr. 6, samt en gjennomgang av øvrige punkter i vedtaket
og de faglige råd som fremgår av saksfremstillingen.

Vi ber om at spørsmål i saken rettes til unde eg nede.

Med venn lig hilsen

Hilde Reine
teamleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ved legg:
1 Særu tskrift Ringerike kommune - kommunepla nens arealdel 2017 - 2030 offentlig

ettersyn

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
RIKSANTIKVAREN Postboks 8196 0034 OSLO

DEP
Statens vegvesen Region Se iceboks 4808 ARENDAL
Sør 723
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BUSKERUD
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Vår saksbehandler
Vår referanse

Saksframlegg

Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61
2OL7/L4OL2-6

UTVALG UTVALGSSAK MøTEDATO

Fylkesutvalget 66/L7 23.08.20L7

Vedlegg:
1 Vedlegg om nyere tids kulturminner - utdyping til saksfremlegg
2 Forslag til planbeskrivelse
3 Forslag til plankart - kommuneplanens arealdel Ringerike

kommune

Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel2OI T -

2030 offentlig ettersyn

Ringerike kommune hor utarbeidet forslog til kommuneplanens arealdel 2017-2030.
Gjeldende kommuneplon er fro 2007. Utbygging ov Ringeriksbanen og E76 gír
kommunen muligheter for å øke attraktiviteten for tilflytting, næríngsutvikling og
verdískaping. Kommuneplanens oreoldel er et av flere viktig verktØy for kommunen for ö

følge opp dette. Gjennom oreolplanleggingen forventes det ot Ringerike kommune
bidrar til å støtte opp under de stotlige samferdselsinvesteringene og at kommunen

følger opp med god og somordnet bolig-, oreal- og transportplanleggíng.

Forslag

L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.

2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må støtte opp om å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / H6nefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes
opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda idenne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og

transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.
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3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
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området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og

tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.

4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon ¡ Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp reg¡onale føringer i regionale planer i

kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydeliggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ¡varetatt i planen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse til områdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.

87: Boligområde på Trygstad, Hønefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt,

automatisk fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet
fangstanlegg.

7

Fylkesutvalget slutter seg til faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

Behandling i Fylkesutvalget - 23.08.2017

På vegne av samarbeidspartiene la representanten Olav Skinnes (Spl følgende forslag:

Nytt pkt.8

Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse

områdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som ãbsolutt må gå tapt.

På vegne av MDG la representanten Hanne Lisa Matt (M DGI følgende forslag

Fylkesutvalget vil påpeke at Ringerike kommune baserer sin planlegging på en befolkningsvekst som
langt overstiger framskrivningene. Kommunen opererer dermed med hØyt antatt arealbehov som

dekkes inn ved å unødig sette av LN FR områder og dyrka mark til boligformå|, noe som strider mot
nasjonale og regionale føringer. I lys av dette, og i påvente av endelig reguleringsplan for
Ringeriksbanen/F16 (som også vil ta betyrlelig av dyrka mark) og områdeplanen for Hpnefoss, samt
fylkesmannen sin landbruksfaglige vurdering av arealene som nå foreslås utbygd på regulerte LN FR

områder og grøntstruktur, fremmer folkesutvalget innsigelse til områdene Heradsbygda 815-17,

Haugsbygda Bt9-27 og Trygstad 86.

På vegne av H og KrF la representanten Rune K¡ølstad (H) følgende forsalg.



Som rådmannens forslag med den endring at punkt 2 og7 utgår.

Avstemming

Fylkesrådmannens pkt 1, 3, 4, 5 og 6: Enstemmig vedtatt
Fylkesrådmannens pkt 2 og 7 : 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Skinnes sitt forslag, pkt 8: 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Matt sitt tilleggsforslag:74 mot 1 (M DG) stemme og falt.

Vedtak

L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.

2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må stØtte opp om å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / Hpnefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes
opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda i denne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og

transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.

3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar aktivt grep om arealene i Hønefoss sentrum og båndlegger
området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og
tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.

4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon i Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp regionale føringer i regionale planer i

kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydel¡ggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ivaretatt i planen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.
87: Boligområde på Trygstad, HØnefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt, automatisk
fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.

7

Fylkesutvalget slutter seg t¡l faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

8
Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse



områdene. Fylkesutvalget oppfordre t¡l å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som absolutt må gå tapt.

Buskerud flilkeskommune
Georg N. Smedhus

fylkesrådmann

Bakgrunn

Forslag til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er lagt ut på hØring og offentlig ettersyn
Gjeldende kommuneplan er fra 2007. Kommunen startet arbeidet med revisjon av kommuneplanen i

2013. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i april 2015. Kommunal
planstrategi ble revidert i 2OL6 for perioden 2OL6-2O2O og kommuneplanens samfunnsdel er førende
for arealdelen.

Ringerike kommune har drøftet arealdelen i regionalt planforum 24. mai 2017 etter vedtak om høring

og offentlig ettersyn av planforslaget.

Ringerike kommune har også varslet oppstart av områderegulering av Hønefoss sentrum med høring av

forslag til planprogram. Planarbeidet skal legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss,

som et attrakt¡vt, kompakt og bærekraftig regionsenter.

Fylkeskommunen uttalte seg til kommuneplanens samfunnsdel i sak 7/15 i fylkesutvalgets møte
28.OL.IOLS og til kommunal planstrategi og varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel i brev av
16.05.2013.

I tråd med sams vegadministrasjon og vedtatt strateg¡ for forvaltning av fylkesveiene i Fylkesvegstrotegi
2074-2023, uttaler Statens vegvesen seg som fylkeskommunens fagorgan til kommuneplaner.

Hjemmelsgrunnlag / rettsregler
HØring og offentlig ettersyn av kommuneplanen skjer i henhold til plan- og bygningsloven 5 tL-L4.
Høringsfristen er 25. august 2017.

Jfr. plan- og bygningsloven 5 11-1 andre ledd skal kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale

og nasjonale interesser. Jfr. plan- og bygningsloven 5 3-5 fastsettes statlige planretningslinjer og
planbestemmelser, samt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. En rekke

sektorlover legger i tillegg føringer for planleggingen.

Jfr. plan- og bygningsloven 5 8-2 skal regional plan legges til grunn for kommunal planlegging.

Gjeldende regionale planer fremkommer av regional planstrategi.

Rundskriv H-21L4 gir retníngslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet
vektlegger at kommunen skal ha god dialog med statlige og regionale etater i planprosessen slik at

kommunen så t¡dl¡g som mulig i planprosessen og før planen er klar for offentlig ettersyn.

Samferdselsdepartementet har i sitt oppdragsbrev av 30. august 2015 t¡l Ringeriksbanen og E16

Høgkastet - Hønefoss gitt en tydelig forventning til at lokale myndigheter i samarbeid med

transportetatene bygger opp under investeringen gjennom aktuelle virkemidler på sine

ansvarsområder.



Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin avgjØrelse i saken om innsigelse til
kommunedelplanen for Krakstadmarka av 7. april 2017 tydeliggjort at det er viktig at kommunen legger
til rette for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone, og begrenser nye
byggeområder utenfor sentrum. Departementet peker på at kommunen gjennom arbeidet med
kommuneplanens arealdel og områdeplan for Hønefoss har gode muligheter for en samlet vurdering av

fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder.

Om planforslaget

Forslag til ny arealdel har tatt utgangspunkt i kommuneplanen fra 2OO7 og er utviklet med bakgrunn i

ny samfunnsdel, fastsatt planprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er en del av
planarbeidet. I planarbeidet har kommunen mottatt en rekke arealinnspill, gjennomført gjestebud,
barnetråkkregistrering ved Hallingby skole og medvirkningsdag på Hov ungdomsskole, samt åpne møter
med både lokale foreninger, lokalsamfunn og med næringslivet. Det er utarbeidet en rekke
temautredninger til kommuneplanarbeidet.

Gjeldende kommunedelplaner for Ãdalsf¡ella og Krakstadmarka er innarbeidet i planforslaget på et
mindre detaljert nivå slik at kommuneplanens arealdel skal omfatte hele kommunens areal.

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensvurdering.
Kommuneplanen gir en god overordnet oversikt over verdier og hensyn i tettstedene/ lokalsamfunn og

i Hønefoss by

Samfunnsdelen legger til grunn en vekstfaktor på 1 % (ca.300 nye innbyggere pr. år) i perioden 2015-
2018. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot
2030. Fra 2020 til 2030legger kommunen tilgrunn en vekst pâ2,5 % (ca" 800 nye innbyggere pr. år) når
samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og ny E16 er realisert. Kommunens målsetning er å være
40.000 innbyggere ¡ 2030 (29.800 pr. 1. januar 2016). SSBs hovedalternativ (M MM M) for
befolkningsframskrivingen viser en vekst i befolkningen på om lag 3.300 personer.

Planforslaget inneholder i hovedsak nye utviklingsområder for boligbebyggelse (1.115 daa). Kommunen
vurderer et behov for 3.850 boenheter fram mot 2030 for å møte målsetningen om en befolkningsvekst
på 10.000 personer. Det er vedtatt at befolkningsveksten skal fordeles med 70 % til Hønefossområdet
og30 % i tettstedene/ lokalsamfunn. For næring avsettes det 150 daa til nye næringsområder i tillegg til
potensialet i gjeldende kommuneplan (rundt 5.540 daa) og pågående områderegulering for
Follummoen (ca. L.770 daa). Det avsettes mindre nye arealer til fritidsbebyggelse (11,5 daa) og til
fritids- og turistformål (184 daa). Forslaget legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord og 650
daa dyrkbar jord.

Re gi ono le fgri n ge r for plan a rbei det

Regionale planer er retningsgivende for kommunal planlegging. I forslag til plan fremkommer det ikke
hvilke regionale planer som gir førin5er for kommuneplanarbeidet og hvordan disse er fulgt opp i

planforslaget. Fylkeskommunen ber om at kommuneplanen oppdateres med en oversikt over vedtatte
regionale føringer og at det fremkommer hvordan disse er fulgt opp.

- Regional planstrategi for Buskerud 20t7-2020
- Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
- Regional plan for kunnskapssamfunnet
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomm a 20L6-2O2L
- Regional plan for kulturminnevern
- Fylkesdelplan for handel service og senterstruktur i Buskerud



Kollektivtransportplan for Buskerud fylke - utvikling mot 2030
Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud

A¡'beidet med Regionai pian fr¡i. areai og traÍrspo¡.t i tsuske¡'uri pågåi'og foi'siag tii piair er iagt ut på

offentlig ettersyn sommeren 2017. Ringerike kommune har deltatt i dette planarbeidet. Det forventes
et vedtak av planen ved årsskiftet 2OL7 /2Ot8. Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i

Buskerud vil utgå når Regional plan for areal og transport vedtas. Det bør gjøres en henvisning til dette
planarbeidet.

Fylkestinget vedtok <<Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2077-2027 -
Kulturminnekompasset>t i møte 27. april2017. Den regionale planen gir føringer for arbeid med
kulturminner og kulturmiljøer ¡ Buskerud. Planens hovedmål er <Bruk av kulturarv som ressurs i en

bærekraftig samfunnsutviklingr. Planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer, hvorav

flere er i Ringerike, som forteller viktige deler av Buskeruds historie. Fylkeskommunen viser til
bfk.no/kultu rminnekompasset for mer informasjon om pla nen.

I planforslaget henvises det til at det er aktuelt å starte opp arbeidet med en regional plan for
Ringeriksregionen. Fylkestinget vedtok i regional planstrategi 2OL7-2O2O i desember 2016 at denne
planen skal utarbeides.

Arealbruk

Fylkeskommunen støttet isin uttalelse tilsamfunnsdelen at kommunen gjennom arealplanleggingen
kan legge til rette for økt attraktivitet for tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Fylkeskommunen
vr¡rclerer at Ringerike kommune, som f6lge av Ringeriksbanen og ny E16, har gode forutsetninger for
vekst forutsatt gode og langsiktige løsninger også gjennom arealutviklingen.

Planforslaget legger opp til etablering av flere nye boligområder utenfor Hønefoss sentrum og

områdene er i større eller mindre grad kollektivbetjent. Kommunen har allerede store arealreserver
utenfor byen. Boligområder utenfor sentrum kan gjøre arbeidet med fortetting og transformasjonen av
byen vanskeligere da disse er enklere å bygge ut og til lavere kostnader. Boligområder utenfor
gangavstand til sentrum, med lav eller ingen kollektivdekning, medf6rer større trafikkbelastning på et
vegnett som a llerede ha r fra mkommelighetsproblemer.

Fylkesrådmannen anbefaler at Ringerike kommune gjennom arealplanleggingen ¡ større grad følger opp
forventingene fra Samferdselsdepartement om å bygge opp om ¡nvesteringen på Ringeriksbanen og
gjennom arealutviklingen bidra tilå øke kollektivandelen på Ringeriksbanen. Fylkesrådmannen
anbefaler videre at kommunen følger opp Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av

at kommunen både gjennom kommuneplanens arealdelog iområdeplanen for Hønefoss må legge opp
til stor grad av fortetting og transformasjon i byen. Kommunen har gjennom en utredning vurdert at det
er et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by og at det kan realiseres opptil 6.300 boliger i sentrum
med ca. 16.000 innbyggere.

Fylkesrådmannen mener kommunen i denne kommuneplanrevisjonen ikke bør åpne for ytterligere nye

boligområder itettstedene i randområdene til Hønefoss sentrum, særlig ¡tettstedene Haugsbygd og

Heradsbygda. I disse tettstedene er det allerede avsatt arealer med potensial for flere boliger i

innbyggere innen 2030, men mener at dette måltallet medfører en kunstig høg vurdering av
arealbehovet for tettstedene før kommunen har tatt stilling til potensialet for fortetting og
transformasjon i Hønefoss by/ sentrum i arbeidet med områdeplanen for Hønefoss.

Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at
transportbehovet reduseres. Fylkesrådmannen mener at kommunen i større grad må vektlegge de



statlige planretningslinjene for bolig- areal- og transportplanlegging om at det i byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal legges vekt på fortetting og transformasjon. På denne måten vil Ringerike
kommune følge opp statens forventninger om å bygge opp under statens investeringer i

Ringeriksbanen. I forslag til Regional plan for areal og transport for Buskerud, som er sendt på offentlig
høring, er det foreslått at boligvekst i hovedsak skal skje i gang- og sykkelavstand til kollekt¡vtilbud og/
eller kollektivknutepunkt og/eller sentrumsfunksjoner. Det er også foreslått at Ringeriksområdet
defineres som et byområde og at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, kollektiv og gange.

Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal
samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i selve planen. Kommunen
må vurdere hvilke plangrep de vil bruke for å få dette til. For Hønefoss sentrum tilsvarende,
planavgrensningen tilområdeplanen for Hønefoss, kan kommunen fastsette planbestemmelse i

påvente av vedtaket av områdeplanen. i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan
eksempelvis båndlegging som opprettholder styringen i områdene inntil vedtaket av områdeplanen.
Kommunen kan fortsatt gi tillatelse til planer og tiltak som samsvarer med områdeplanabeidet.
Kommunen kan også <hvite> ut området, men må vurdere hvordan dette slår med dagens situasjon
med svært mange reguleringsplaner med vedtak så langt tilbake som 1947.

Sa mfe rdse I og trafi k ksitu o sj on

Store deler av hovedvegnettet i Hønefoss er ñ¡lkesveger med stor trafikkbelastning og
framkommelighetsproblemer. Fylkesvegene fungerer som tilførselsveger til sentrum og trafikk på statlig
vegnett føres inn på fylkesvegnettet. Personbiltrafikken er økende og det må iverksettes tiltak slik at
personbiltrafikken kan reduseres.

I forslag til Regional plan for areal og transport er det foreslått at nullvekstmålet for personbiltrafikk
også skal gjelde for byområdet Ringerike, dvs. Hønefoss. Avgrensning av byområdet må avklares i egen
regional plan for Ringeriksregionen.

Fylkesvegnettet utgjør strukturen for kollektivnettet. Hønefoss stasjon vil være et svært viktig
kollektivknutepunkt når Ringeriksbanen er ferdig bygd. Flere av bussrutene vil ha overgang til tog. Det
er igangsatt et arbeid med å vurdere kollektivsystemet og foreløpig rapport vil foreligge i august i år.

For å få oversikt over framtidige trafikkbelastning på fylkesvegnettet er det igangsatt en

trafikkutredning. Arbeidet vil pågå utover høsten 20L7 og er et svært viktig kunnskapsgrunnlag for
kommuneplanens arealdel og for områdeplanen for Hønefoss.

Fylkesrådmannen mener det ikke er hensiktsmessig å legge opp til boligområder som medfører økt
trafikkbelastn¡ng på vegnettet slik det er nå. Gjennom arbeidet med områdeplanen for Hønefoss vil
kommunen få en avklaring på hvordan kommunen kan få til fortetting og transformasjon i byen og hvor
det kan bygges sentrumsnært. Fylkesrådmannen mener at kommunen ¡ større grad må legge vekt på

sykkel og gange. Samlet vil dette gi kommunen gode løsninger for en framtidig Ringerikspakke.

Autom oti s k fre dete ku ltu rm i n n e r

På kommuneplannivå er det vanskelig å forutse hvor det kan oppstå konflikter mellom foreslått
arealbruk og kulturminner. Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmater¡ale for å kunne vurdere
omfanget av denne typen konflikter i områder som ikke er registrert, jamfør kulturminnelovens 55 8 og
9. Forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares vanligvis på reguleringsplannivå ved
gjennomføring av kulturminneundersøkelser, jfr. kulturminnelovens $9. Fylkeskommunen vil derfor
presisere at når det gjelder hensynet til automatisk fredete kulturminner har fylkeskommunen ikke sagt
seg enig i arealbruken, jfr. kulturminneloven I 8, 4.ledd, siste setning. Dersom det er ønskelig med en



avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner før detaljreguleringsarbeidet påbegynnes, vil

flilkeskommunen kunne bistå med dette.
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automatisk fredete kulturminner i kommuneplanens arealdel ved å legge de under hensynssoner.
Hensynssone H730 - hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de automatisk fredete
kulturminnene.

For området FT2 Utmarksturismefiske ved Begna, lrles i Ädal kan arealformålet i utgangspunktet være

forenelig med kulturminnevern, men tiltaket kan potensielt være i konflikt med automatisk fredet
gravfelt i området. Fylkeskommunen vil kunne ha innsigelse til en eventuell detaljregulering av dette
området dersom det ikke tas tilstrekkelig hensyn til gravfeltet ¡ detaljplanen.

lnnsigelse til byggeområder i konflikt med automatisk fredete kulturminner

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i

kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på

bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Boliqomåde 87 - Trvastad. Hønefoss:
Boligområde 87 på Trygstad ved Hønefoss komme i direkte konflikt med automatisk fredet gravfelt og

automatisk fredet gravhaug. Utbygging i dette området vil også ha store konsekvenser for
opplevelsesverdien til kulturmiljøet på Norderhov/ Tanberg.

Gravfeltet som vil berøres av boligområde 87 (tD13619) har tidligere bestätt av minst 22 gravhauger. 9

store monumentale hauger og L3 noe mindre hauger. Flere hauger er i dag forsvunnet på grunn av et
masseuttak i nærheten, men gravfeltet består fremdeles av opp mot 20 gravhauger. De store
monumentale gravhaugene er på mellom 15-20 meter i diameter. Gravhaugene ligger oppe på et
høydedrag med vidt utsyn. Dette er en viktig del av opplevelsesverdien til disse kulturminnene.
Gravhauger på denne størrelsen er forholdsvis sjeldne og i¡ør dette til et svært verdifullt og verneverdig
kulturminne. Gravfeltet er også en viktig del av kulturmiljøet på Norderhov/Tanberg.

lnne i det planlagte boligområdet 87 ligger også en automatisk fredet gravhaug (1D13266). Gravhaugen

vil bli liggende midt inne i boligområdet, helt avskåret fra sine naturlige omgivelser.

Gravminner bidrar til å gi tidsdybde, opplevelse og forståelse av landskapets histor¡ske dimensjon. De er
markører i landskapet, og forståelsen av denne typen kulturminner avhenger av at de sees i

sammenheng med sitt omkringliggende miljø. Ut fra et faglig synspunkt er det Ønskelig med et åpent
terreng omkring gravhauger, slik at det kulturhistoriske landskapet de er en del av også blir bevart.
Dette har en pedagogisk verdi i formidlingssammenheng, og det bidrar til å høyne kulturminnets
opplevelsesverdi. Gravminner fra jernalder er sterkt redusert i antall gjennom omfattende ødeleggelser
og fjerning i løpet av de siste hundre årene.

Fylkesrådmannen mener utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates boligbygging eller andre terrenginngrep i, eller i

kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til boligområde
87. Dersom boligområde 87 tas ut vil innsigelsen bortfalle.

Nærinqsomrâde N2 - Hensmoen



Næringsområdet ved jernbanen på Hensmoen er i konflikt med automatisk fredete fangstanlegg
(1D52655). Fangstanlegget består av minst 17 fangstgroper og er dermed det største anlegget som er
kjent på Ringerike. Fangstanlegget ligger under hensynssone friluftsliv, men ligger helt på grensen til
næringsområdet N2.

Fangstanlegget er anlagt for å fange elg som har trukket i dalføret mellom Ulvenåsen og Vågårdsåsen.
Anlegget er lagt på tvers av dalføret for å fange dyr som har trukket langs dalføret. Det er svært viktig
for opplevelsen av disse kulturminnene at de kan oppleves i landskapet uten for mange moderne
inngrep. Dersom dalføret gropene ligger i blir utbygd, vil landskapsbildet forandres og forståelsen av
gropenes plassering i landskapet forsvinne. Opplevelsesverdien oþ den pedagogiske verdien til dette
anlegget vil reduseres betraktelig. Da dette er kommunens største kjente fangstanlegg bør anlegget
framheves snarere enn nedbygges.

Fylkesrådmannen mener at utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates utbygging eller andre terrenginngrep i, eller i nærheten
av fangstminnene. Kulturminnene anses å være svært verdifulle og de er en viktig del av et helhetlig
kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til
næringsområde N2.

Næringsområdet bør trekkes lenger mot øst og i all hovedsak ligge på nordsiden av jernbanelinjen.

Dersom grensen til næringsområdet trekkes langt nok unna fangstanlegget slik at opplevelsesverdien
bevares, vil innsigelsen bortfalle. Hensynssonen for friluftsliv bør utvides til også å inkludere området
vest for fangstanlegget.

Nvere tids kulturminner
Fylkeskommunen ser positivt på at Ringerike kommune har utarbeidet en egen temautredning om
kulturmiljøer i forbindelse med planarbeidet. Dette er et godt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet.

In ns pi ll ti I p la nbeskrive lsen

Meldeplikten etter Kulturminneloven (kml) 5 8, 2. ledd står nevnt, men det finnes også vedtaksfredete
og forskriftsfredete kulturminner i Ringerike. Fylkeskommunen savner at dette står nevnt i omtalen av
gjeldende lover og regelverk i kapittel 4.5 i planbeskrivelsen.

lnnspill til bruk ov hensynssoner og bestemmelser/retningslinjer

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning
for bruken av areal. Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og

retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det
hensynet sonen viser. Fylkeskommunen ser positivt på at kommunen vilsynliggjØre
kulturminneinteressene i kommunen gjennom bruk av hensynssoner: Hensynssone H730 -
hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de fredete kulturminnene, og hensynssone H570 -
hensynssone c) bevaring av kulturmiljø for de verneverdige kulturminnene og kulturmiljøene.

Fylkeskommunen ser det som positivt at kulturmiljØene itemautredningen er lagt inn i plankartet som
H570 og at det er lagt inn retningslinjer til denne hensynssonen. Fylkeskommunen ser positivt på at
kommunen vil synliggjøre de verneverdige kulturmiljøene som er oppført i Kulturminnekomposset som
hensynssoner i kommuneplanen. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at kulturmiljøene Kjerraten i

Äsa og Veien og Oppen ikke er avmerket som hensynssoner og ber kommunen om å legge inn disse som
hensynssoner også. Kulturmiljøet Steinssletta-Norderhov er lagt inn i plankartet som H570, men
ñTlkeskommunen ber kommunen se til at avmerkingen følger avgrensningen i den regionale planen.

Fylkeskommunen gjØr oppmerksom på at bygningen til Statens Kartverk utenfor Hønefoss er vurdert
som verneklasse 2 i forbindelse med landsverneplan for miljøvernsektoren. Bygningen bør derfor



avmerkes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, jf. pbl 5 11-8 c)

(Hs70).

Fyikeskommunen bemerke¡- det også som positivt at det ei'fo¡-siått bestemmelse om estÊt¡kk ¡ S i.0.5
for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte. Kommunen kan vurdere å

legge til <kulturminner> i bestemmelsens opplisting av hva en skal ta hensyn til i plan- og byggesaker.
Fylkeskommunen vil kommentere dette som spesielt viktig å vurdere i senter- og
knutepunktsområdene hvor Ringerike kommune vil legge opp til høy tetthet.

Fylkeskommunen savner at bebyggelse som er fredet etter kulturminneloven, er markert i plankartet og

at det er knyttet bestemmelser til denne hensynssonen (H730). Å synliggjøre kjente
kulturminneinteresser i kommuneplanens arealdel vil bidra til forutsigbarhet i framtidig
arealplanlegging og bidra til at det tas hensyn til kulturminneverdiene i planleggingen av nye tiltak.
Fylkeskommunen anbefaler derfor at alle fredete kulturminner markeres i arealdelen og at det legges til
bestemmelser om at de er fredet. Fylkeskommunen anbefaler videre at de listeførte kirkene i

kommunen også synliggjøres i arealdelen og foreslår at meldeplikten etter kulturminneloven 5 25

legges til blant arealplanbestemmelsene. De fredete kulturmínnene i Ringerike er listet opp vedlegget,
sammen med forslag til formuleringer av bestemmelser. Kulturminnenes avgrensning går fram av
kulturminnedatabasen Askeladden (askeladden.ra.no) og det bemerkes at det er knyttet flere
enkeltminner til noen av lokalitetene.

Ri ksantikvare ns i nnspi ll

Buskerud fylkeskommune har innhentet Riksantikvarens uttalelse når det gjelder kulturminner som
direktoratet har førstelinjeansvar for, herunder middelalderske kirkesteder. Riksantikvarens innspill til
avmerking i plankartet og forslag til formulering av bestemmelser for disse kulturminnene finnes i

vedlegget. Riksantikvaren viser til rundskriv T-3/2OOO fra Miljøverndepartementet og Kirke-,
undervisnings- og forskningsdepartementet for gjeldende forvaltning av middelalderske kirkesteder.
Riksantikvaren kan ikke ut fra det oversendte kartmaterialet se at det er planlagt tiltak eller nye
byggeområder i nærheten til de middelalderske kirkestedene. Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens
svarbrev datert 24. juli 2OL7 for nærmere beskrivelse av de enkelte kirkestedene.

Fyl keskom m unal eie ndom

Gjennom arbeidet med områdeplan for Hønefoss sentrum vil folkeskommunen følge opp og se på god

samordning for utvidelse av Ringerike videregående skole i Hønefoss sentrum. Fylkeskommunen har
uttrykt en tydelig forventning om dialog iforbindelse med hvordan planlegging og utbygging av
Ringeriksbanen påvirker arealene på Ringerike folkehøgskole. Dette må løses gjennom dialog omkring
forslag til statlig arealplan for Ringeriksbanen og ny E16 i regi av Fellesprosjektet.

Alternative løsninger

Alternativt kan det fremmes innsigelse til boligområdene i Haugsbygd og Heradsbygda.
Fylkesrådmannen vurderer at områdene legges som utvikl¡ng av eksisterende boligområder og ikke som
nye < bolig-satellitter>.

Økonomiske konsekvenser

behovet for investeringer i fylkesveg- og kollektivnettet øker. Pågående utredninger for kollektiv og

trafikkbelastning, vil gi fulkeskommunen et bedre grunnlag for å vurdere de økonomiske konsekvensene
av arealutviklingen i Ringerike.



Miljømessige konsekvenser

Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget kan medføre økt personbiltrafikk med økte klimagassutslipp
i kommunen dersom arealbruken ikke bidrar til å redusere behovet for transport med bil.

Fylkesrådmannens vurdering

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise

sammenheng mellom ønsket samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. En

oppdatert arealdel vil gi kommunen et bedre styringsverkfØy lor arealplanleggingen. Planarbeidet for
Ringeriksbanen og E16 er igangsatt etter at kommunen startet revideringen av kommuneplanen. En

rekke utredninger vil foreligge iforbindelse med statlige arealplan og områdeplan for Hønefoss. Disse

kan gi grunnlag for revisjon og justering av kommuneplanen.

Fylkesrådmannen mener kommunen har gjennomført et omfattende planarbeid og gjennom
utredningene som foreligger har kommunen god kunnskap som må brukes aktivt i planleggingen.

Fylkesrådmannen mener Ringerike kommune burde invitert fylkeskommunen og andre regionale etater
aktivt inn i planarbeidet. Kommunen må bruke regionalt planforum i god tid før offentlig høring av
planforslaget. På den måten kan regionale myndigheter både bistå og gi tilbakemelding om viktige
spørsmål slik at konflikter kan unngås.

Fylkesrådmannen merker seg at kommunens vekstambisjoner er vesentlig høyere enn SSBs

framskrivninger. For at kommunen og Ringeriksregionen skal øke sin attraktivitet for t¡lflytting,
næringsutvikling og verdiskaping forutsetter dette en god og langsiktig samordnet planlegging, samt et
tett samarbeid med nabokommunene, fylkeskommunen og næringsliv/ organisasjoner.
Fylkeskommunen deltar i Plansamarbeidet for Ringeriksregionen og legger nå ned betydelige ressurser i

arbeidet med områdeplan for Hønefoss. Fylkesrådmannen mener det er viktig at kommunen prioriterer
framdrift for dette planarbeidet. Gjennom områdeplanen vil kommunen få et svært vikt¡g verktøy for å

styrke attraktiviteten for Hønefoss. Fylkeskommunen skal også i gang med arbeidet med Regional plan

for Ringeriksregionen hvor kommunene vil delta aktivt.

Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal

samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i planen og
fylkesrådmannen mener kommunen bør bruke båndlegging av området i påvente av vedtak av
områdeplanen. Dette gir kommunen et godt styringsverktØy lor sentrum.

Fylkesrådmannen anbefaler at flilkesutvalget fraråder at det legges ut nye boligområder i Haugsbygd og

Heradsbygda ved denne kommuneplanrevisjonen og prioritere å følge opp statens forventninger om å

bygge opp under investeringene i Ringeriksbanen. I arbeidet med områdeplan for Hønefoss vil
kommunen få vurdert og tatt stiling til potensialet for fortetting og transformasjon, planlagt et
transportsystem som prioriterer gange, sykkel og kollektivt. Utbyggingsmønster og transportsystem må

samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at personbiltrafikken reduseres. I byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal det legges vekt på fortetting og transformasjon. Når områdeplanen for
Hønefoss er vedtatt bør kommunen gjpre en rullering av kommuneplanens arealdel slik at disse
planene samordnes.

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i

kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på

bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt)



Ringerike kommune - Kommuneplanens arealdel- høring og offentlig ettersyn - alle
hpringsdokumenter på kommunens hjemmeside
http://www.ringerike.kommune.no/Tienester/Bolis-og-eiendom/Plansaker/Planer-pa-
hori ng/Kom mune planens-a rea ldel--horinE-og-offentlig-ettersvn/
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens 
arealdel for perioden 2017-2030 
 

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

Bakgrunn 

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

Fylkesmannens kommentarer 

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

Arealdisponering 

I forslag til ny arealdel er det foreslått en rekke nye utbyggingsområder til bolig, spesielt 
gjelder dette i området utenfor Hønefoss, ved blant annet Haugsbygd og Heradsbygda.  
 
Samtidig er det dokumentert et betydelig potensiale i gjeldene plan for videre utvikling av 
boliger innenfor Hønefoss og alle tettstedene i Ringerike. Fortettingspotensialet i Hønefoss er 
beregnet til hele 321 000 m2 med næringsareal og 6300 boliger som kan gi i overkant av 16 
000 innbyggere. Dette er en beregning som er utført av konsulentfirmaet Rambøll i 2011 på 
oppdrag fra kommunen. Det er lagt til grunn en forholdsvis moderat utnyttelsesgrad og høyde 
på de nye byggene i denne beregningen. Videre er ikke potensialet for boliger ved 
Krakstadmarka tatt med i beregningen. Potensialet for nye boliger er derfor større.  
 
Når behovet i planperioden for hele Ringerike kommune er beregnet til 10 000 flere 
innbyggere, mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder utenfor 
byområdet for å kunne styre boligutviklingen til Hønefoss og for å bygge opp under den nye 
togstasjonen og kollektivknutepunktet.  
 
Heradsbygda har en avstand på mellom 4 og 6 km til sentrum. Haugsbygd mellom 5 og 7 km 
og Åsa ca 10 km til sentrum. Alle disse områdene er bilbaserte og for å kunne betjenes med 
buss må tettstedene ha en størrelse som gjør det lønnsomt med et godt busstilbud. For noen av 
stedene er det barneskole og for noen også ungdomsskole. Fylkesmannen har forståelse for 
ønsket om å legge til rette for noe vekst i disse områdene for å støtte opp om tettstedene, men 
mener det blir feil å legge opp til store utvidelser som legger press på kulturlandskapet som 
omgir disse områdene og som i tillegg kommer i direkte konflikt med produksjonsarealer. 
Videre må veksten i disse områdene begrenses for å få til en ønsket utvikling i Hønefoss. 
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Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
områdene B20, B21, B22, B23, B24, B25 og B26 ved Haugsbygd, området B17 ved 
Heradsbygda, område B6 og B7 ved Trygstad og område B18 ved Hensmoen. For 
områdene B22, B23, B24 og B25 begrunnes i tillegg innsigelsene i nasjonale føringer for å 
begrense omdisponeringen av dyrka mark. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Videre vil vi sterkt anbefale at det foreslåtte boligområdet ved Klekken gartneri (B19) blir 
tatt ut og tilbakeført til LNFR-område i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen 
har valgt å ikke fremme innsigelse på grunn av at området ligger inneklemt mellom 
eksisterende boligbebyggelse og ikke resulterer i utvidelse og press på omkringliggende 
landbruksareal. Vi mener likevel det er uheldig å fortette områder som har verdier for 
landbruket og som grøntareal ved Haugsbygd. Selv om det har vært/er virksomhet ved 
området i dag som har resultert i at området ikke har vært benyttet til matproduksjon, har 
jorda i området høy kvalitet som egner seg godt til formålet. Hvis det er planer om å avvikle 
gartneriet, eller eventuelt redusere aktiviteten, mener vi at området bør dyrkes opp og ikke 
omdisponeres til boligutbygging. Vi viser til nasjonale jordvernføringer.  
 
Det er ikke åpnet opp for spredt boligbebyggelse i LNFR-områdene i arealdelen, men det er 
lagt inn flere nye byggeområder for bolig ved tettstedene Nakkerud, Tyristrand, Ask, Åsa og 
Hallingby. For alle disse tettstedene er det et fortettingspotensial i gjeldende plan og for noen 
av områdene er det store ubebygde områder som er avsatt til boligbebyggelse. Tettstedene 
Nakkerud, Tyristrand og Ask ligger henholdsvis 20, 14 og 7 km fra Hønefoss sentrum og er 
bilbaserte på lik linje med tettstedene Sokna, Hallingby og Nes. 
 
På bakgrunn av at det ikke er åpnet opp for spredt boligbebyggelse i disse områdene og at det 
er begrenset med boliger det er åpnet opp for, fremmer vi ikke innsigelse. Vi vil likevel 
fraråde områdene B4, B5, B29 og B30 og anbefaler at arealbruken blir endret til LNFR-
område i tråd med gjeldende kommuneplan. Alle områdene grenser til dyrka mark med de 
konsekvenser dette vil kunne få for driften av landbruksarealene. Problemer med støy, lukt og 
støv er kjente problemstillinger knyttet til boligområder som grenser til landbruksarealer. 
Videre utgjør områdene skogteiger inneklemt av landbruksarealer som er viktig å ivareta av 
hensyn til kulturlandskapet. Når det er dokumentert et potensiale for utbygging til boliger i 
gjeldene plan og at det er et begrenset behov, mener vi det ikke blir riktig å legge til rette for 
nye områder som alle er bilbaserte og som i liten grad støtter opp om nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging.  
 
Når det gjelder område B3 ved Tyristrand omfatter dette et jorde på ca 9 daa. I sør er det et 
stort ubebygd område avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen viser til 
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
jordvernføringer og fremmer innsigelse til område B3 som resulterer i at 9 daa med dyrka 
mark blir omdisponert til boligformål. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Det fremgår av planbeskrivelsen at området ved Pukerudhagen utenfor Sokna har vært avsatt 
til boligområde i kommuneplanen i lengre tid uten å bli realisert. Et område på ca 200 daa er 
avsatt til boligformål som ennå ikke er tatt i bruk. Området ligger ca 2 – 2,5 km fra 
sentrumsområdet av Sokna. Den østre delen består av dyrka mark som omfatter et areal på ca 
70 daa, ca 35 daa av dette området ser ut til å være dyrket opp i nyere tid. Fylkesmannen 
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mener det vil være svært uheldig om den dyrka marka blir omdisponert til boligformål ved 
Pukerudhagen og fremmer innsigelse til denne delen av boligområdet. Vi viser til nasjonale 
jordvernføringer og ber om at den delen av området som omfatter dyrka mark blir endret til 
LNFR-område. 
 
Ved tettstedet Nes i Ådal helt nord i kommunen er det en befolkning på ca 500 innbyggere. 
Som det går frem av planbeskrivelsen har det vært vanskelig å realisere noen av områdene 
som i gjeldende plan er avsatt til boligformål for denne delen av kommunen. Det er spesielt to 
områder som ut ifra sin størrelse og plassering som vi mener er uheldig å realisere ut fra 
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Områdene ligger øst for 
tettstedet på hver sin side av Østsideveien. Områdene er til sammen på ca 192 daa og omfatter 
for det meste skogareal. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging og anbefaler at disse to feltene blir tatt ut av arealdelen og 
tilbakeføres som LNF-område. Vi vektlegger også at disse områdene heller ikke bygger opp 
under utvikling av tettstedet Nes og ligger langt unna Nes skole som ligger på andre siden av 
elva uten gang- og sykkelveg med en avstand på ca 2 km til boligfeltet. 
 
Sør for tettstedet Nes er det foreslått et lite hyttefelt (F) på ca 12 daa som grenser til dyrka 
mark ved Lunde. Området ligger utenfor 100-metersbeltet til Begna. Fylkesmannen vurderer 
dette som en satellittutbygging som ikke bygger videre på eksisterende hyttebebyggelse eller 
strategier for hytteutvikling og reiseliv i kommunen. Videre går det frem av 
konsekvensutredningen at området kan være utsatt for lukt fra renseanlegget som grenser til 
det foreslåtte hyttefeltet. Støy, støv og lukt fra drift av tilgrensende jorde vil også kunne skape 
problemer. Vi viser også til hytteveilederen til Buskerud fylkeskommune hvor det er føringer 
om at nye hytteområder fortrinnsvis skal skje gjennom fortetting og utvidelser av eksisterende 
hyttefelt. Vi anbefaler at hyttefeltet (F) blir tatt ut og tilbakeføres til LNFR-område i tråd 
med gjeldende kommuneplan. 
 
Nord for Nes er er det lagt inn et nytt byggeområde for fritids- og turistformål ved 
Kommunehaugen, FT2. Arealet er på 30 daa og utgjør en skogteig som ligger inneklemt 
mellom et stort jorde i øst og Begna i vest. Arealet ligger innenfor 100-metersbeltet til Begna 
og strekker seg helt ned til vannkanten. Det er ønske om å legge til rette for utleiehytter, 
båthus og brygge for å legge til rette for utmarksturisme og fiske. 
 
Det er ikke adkomst til området i dag. Dette må eventuelt løses ved å opparbeide veg på dyrka 
mark. I tillegg utgjør Begna med tilhørende kantsone langs elvebredden store verdier knyttet 
til naturmangfold, landskap og friluftsliv. Begna er blant annet leveområde for elvemusling 
som er oppført på rødlista for 2015 som sårbar (VU). Videre vil vi vise til at randsoner langs 
vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og 
biologisk mangfold. Kantsoner er viktige som trekk- og spredningsveier for dyre- og 
plantearter. I tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i friluftssammenheng og for 
kulturlandskapet. Selv om det er tatt ut tømmer for et begrenset område fremstår 
elvelandskapet som et naturområde uten særlige tekniske inngrep. Fylkesmannen mener det 
vil være uheldig å åpne opp for bebyggelse i dette området og fremmer innsigelse til 
byggeområdet FT2 ved Nes i Ådal. Vi viser til St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er føringer om at vassdrag skal forvaltes 
gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser.  
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Ved Hensmoen er det foreslått et nytt masseuttak helt nord i området, ca 125 daa. I gjeldende 
kommuneplan er området avsatt til LNF-område. Det er imidlertid et eksisterende masseuttak 
her som nå er foreslått utvidet. I konsekvensutredningen går det frem at uttaket har vært i drift 
siden 1940-tallet og at utvidelsen vil legge til rette for uttak i 135 år med et uttak på 20 000 
tonn per år. 
 
Fylkesmannen vil vise til Hensmoen med Storetjern og Lilletjern er et lokalt viktig natur- og 
friluftsområde. Fylkesmannen har i brev av 26. mai 2017 kommet med uttalelse til masseuttak 
for Hensmoen som omfatter et område på ca 900 daa hvor det skal tas ut 29 millioner tonn 
med grusmasser over en lang tidsperiode. Friluftsområdet ved Storetjern og Lilletjern er 
derfor presset både fra sør og nord. I øst grenser området til et industriområde. Vi ber derfor 
kommunen om å vurdere den samlede belastningen for området med tanke på tungtrafikk, 
støy mv. som området blir belastet med. Slik vi vurderer saken vil en utvidelse av 
masseuttaket ved Heen Sand resultere at friluftsområdet blir ytterligere forringet. Vi vil 
derfor fraråde at uttaksområde blir utvidet. Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) 
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her er hovedmålsettingen at 
befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det 
offentlige friluftsarbeidet. Dette innebærer blant annet at friluftsliv i og ved tettsteder skal 
prioriteres og at områder sikres. 
 
Ved Ringmoen skole er det foreslått å endre gjeldende arealbruk fra offentlig bebyggelse til 
næring. Innenfor området er det en fotballbane og det går frem av konsekvensutredningen at 
den nedlagte skolegården kan ha funksjon som lekeareal for nærområdet. Ut fra flyfoto over 
området går det tydelig frem at det er opparbeidet en fotballbane ved skolen som omfatter et 
areal på underkant av 3 daa. Slik det er foreslått i arealdelen vil fotballbanen/lekeområdet gå 
tapt til fordel for næringsbebyggelse uten at det i konsekvensutredningen er vurdert hva dette 
vil ha for virkninger for barn og unge i området. Vi vil i den sammenheng vise til 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser 
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere og punkt 5d hvor det 
går frem at dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter blir berørt av planforslaget, 
skal det stilles krav om erstatningsarealer. Ut fra flyfoto kan vi ikke se at det er andre områder 
med opparbeidet lekeareal ved Ringmoen. 
 
Vi mener konsekvensene for barn og unges interesser er mangelfullt utredet ved dette 
forslaget og finner det derfor nødvendig å fremme innsigelse til forslaget N3 som resulterer 
i at et lekeareal/fotballbane på ca 3 daa blir omdisponert til næringsformål. Vi viser til 
nasjonale føringer for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. 
 

Risiko og sårbarhet 

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

Forslag til bestemmelser 

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

Markaområdet 

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

  Eli Kristin Nordsiden 
 Avdelingsdirektør 
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Innsigelse - høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel
2017 - 2030 - Ringerike kommune
NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike fordi fare for flom og skred ikke er godt nok
vurdert og ivaretatt.

Vi viser til brev av 19.5.2017 med høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. NVE har
merknader og innsigelse til kommunep lanen.

Vurdering av fare i KU og ROS

I vurderingene som omfatter risiko - og sårbarhet ( ROS ) i konsekvensutredningen er det flere forhold
som tyder på at fare for flom, erosjon og skred ikke er systematisk vurdert og ivaretatt. I oversikten over
hvordan metodikken for konsekvensutredningen er utført, står det ikke noe henvisning til hvilket
grunn lag vurderingene gjøres opp mot. Kommunen er godt kjent med NVE sine aktsomhetskart og
farekart , så vi forutsetter at disse blir benyttet i vurderinger av ROS. Vi har ikke gått gjennom alle
enkeltområdene, men sett på metodikken og sjekket ut noen områder for å se hvordan fare for flom og
skred er vurdert. Det er flere eksempler der aktsomhetskart for skred og flom viser at området potensielt
kan være utsatt for slik fare, uten at dette er kommentert. Nedenfor noen eksempler:

- Område 14 Utvidelse Buttingsrud Camping. Her står det at området ønskes utvidet fordi det er
flomutsatt på dagens område. I punktet med ROS - vurdering er flom - og skredfare ikke nevnt.
Aktsomhetskart viser at området kan være utsatt for flom, jord - og floms kred, snøskred.

- Område 22 Gamle Ådalsvei nord. I ROS vurderingen er det ingen kjent fare. Her er det i følge
aktsomhetskart for flom potensiell fare på deler av området. Planområdet grenser til vassdrag.

Kommunen må gjøre en gjennomgang av planlagte bygge områder og vurdere opp mot fare for flom,
erosjon og skred. Områder som kan være utsatt for fare må vises på kartet som hensynssone og tilknyttes
bestemmelser om videre utredning og ivaretakelse av faren.

Skredfare bratt terreng

I vårt innspill til opp s tar t av planarbeidet var vi tydelige på at aktsomhetskart for skred må brukes som
utgangspunkt for hen s ynssoner i kommuneplanen. Dersom kommunen har etterprøvbar informasjon og



Side 2

kunnskap som kan innskrenke eller utvide sonene bør dette beskrives og brukes som grunnlag. NVE
mener kommunen som minimum må bruke aktsomhetssone for skred i bratt terreng som grunnlag for
hensynssoner der disse overlapper med planlagt eller eksisterende bebyggelse. Hensynssonene må
tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning i reguleringsplan eller byggesak.

Kvikkleireskredfare

Faresonene for kvikkleireskred er lagt inn i planen som hensynssone. Det er positivt at kommunen har
innarbeidet dette. Til hensynssone - skredfare er det lagt inn en god bestemmelse som ivaretar at sik kerhet
mot kvikkleireskred utredes og ivaretas i det videre arbeidet.

Bestemmelser knyttet til hensynssoner gjelder der det er vist hensynssoner i kartet. Den delen av
bestemmelsen der det vises til alle områder med marin leire, må gjøres om til en genere ll bestemmelse.
A lternativt må det lages en hensynssone som viser områder med løsmasser under marin grense. Det er
positivt at det er særlig nevnt fare for utløpsområder og oppdemming av vassdrag.

Flomfare

Flomsonekartet er brukt som utgangspunkt hensynss one flomfare i plankartet. I bestemmelsen tilknyttet
hensynssonen vises det til en sikkerhet mot 200 - årsflom. Det vil være det sikkerhetsnivået som er det
mest vanlige å ende opp med, men i TEK17 kap 7 er det ulike sikkerhetsklasser der også
sikkerhetsnivå et er nyansert. Bestemmelsen bør derfor endres slik at det vises til sikkerhetskravene
nyanseres slik at kravene i TEK17 ivaretas.

I bestemmelsen som ligger knyttet til hensynssone - flom er også vist til øvrige områder. Bestemmelsene
som gjelder sikkerhet mot flom der det ikke er hensynssone må gjøres generell. Alternativt kan
kommunen bruke aktsomhetskartet for flom som grunnlag for hensynssone flom for de områdene der det
ikke er flomsonekart.

Inngrep i vassdrag og påvirkning av grunnvann

I kommuneplanen er det lagt inn byggegrense til vassdrag, med mindre det inngår i reguleringsplan.
Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og
begrense vassdragsrelatert fare.

Det er i planen åpnet for svært mange masseuttak. Slike uttak vil kunne medføre nærføring og inngrep i
vassdrag. Videre vil det også kunne medføre en endring av grunnvannstanden.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. NVE kan fastsette at tiltak som er
godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf vannressurslovens § 20 om samordning. Dette
forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i v annressursloven blir ivaretatt. NVE vil
kunne ha innsigelse til reguleringsplaner der det kommer frem at det vil bli nevneverdige skader eller
ulemper for allmenne interesser.

Konklusjon og innsigelse

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

- Vurderingene knyttet til flom - og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk vurdert.
Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De om rådene der det kan være fare
må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten videre.
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- Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er gode
bestemmelser til hensynssone. Men deler av b estemmelsene gjelder også for områder det ikke er
hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.

- Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i
bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som iv aretar videre utredning og kartlegging av fare ved
regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper
med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.

Vi ber kommunen ta kontakt dersom det er behov for nærmere avklaring og dialog rundt våre merknader
og innsigelse .

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Wenche Bjertnes / 97073803 1 7/71 830 - 3 22.08.201 7

H ø r i n g o g o f f e n t l i g e t t e r s y n a v k o m m u n e p l a n e n s a r e a l d e l 2 0 1 7 - 2 0 3 0 ,

m e r k n a d f r a F y l k e s k o m m u n a l v e g m y n d i g h e t

Arealdelen til ny kommuneplan for Ringerike er sendt til høring. I brev til oss er

høringsfristen til kommunen satt til 1 7.08.201 7. På Kommunens hjemmeside er imidlertid

høringsfristen satt til 25.08.201 7. Vi velger å forhold e oss til fristen som er satt på

kommunens hjemmeside da det er henvist til denne for saksdokumenter i

oversendelsesbrevet. Denne merknaden er fra Fylkeskommunal vegmyndighet.

Høringsmerknad fra Statlig vegmyndighet sendes via Fylkesmannen i eget brev. Ned enfor

følger våre merknader:

Vi vil til offentlig ettersyn i tillegg bemerke at det er tatt ut store områder der arealbruk og

konsekvenser skal utredes i egne kommunedelplaner (områdeplaner?). Arealbruken i disse

områdene vil påvirke trafikkbilde utover s elve planområdet. En slik oppsplitting vil ikke

kunne gi tilstrekkelige opplysninger om den totale trafikkøkningen som følger av

kommuneplanforslaget. Vi henstiller derfor sterkt om at Ringerike kommune i

kommuneplanens konsekvensutredning tar med disse om rådene slik at konsekvensene for

fylkesvegnettet kan belyses i sin helhet innenfor kommunens grenser.

Likeledes gjør vi oppmerksom på at rekkefølgekrav om tiltak på riks - og fylkesvegnettet,

som er forutsetning for å realisere utbyggingsområdene avklart i egne

kommunedelplaner/områdereguleringsplaner, også må inngå i kommuneplanens

planbestemmelser og de trafikale konsekvensene fra disse områdene må inngå i

kommuneplanens KU.

Framtidige vegtraseer for riks - og/eller fylkesveger er opplyst tatt ut fra pla nkartet. Det vises

til at dette er lagt inn uten forutgående planprosess. Dette er feil. Framtidige vegtraseer som

er lagt inn i kommuneplanen har gjennomgått en planprosess i tråd med de krav til
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Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5 - 4 og § 1 1 - 1 6 finner vi med dette som berørt

fylkeskommunal vegmyndighet å måtte fremme innsigelser mot planforslaget. Planforslaget

oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning, jfr. §7 i forskrift om konsekvensutredning for

planer etter PBL. Vi viser i denne sammenheng også til T - 1 493 veileder

kons ekvensutredninger kommuneplanens arealdel, pkt. 3, 4 og 5 med underpunkter. Da vi

har innsigelse må vi forutsette ny uttale før kommunal egengodkjenning. Om Ringerike

kommune ønsker møte om vår uttale er vi positive til det.

Vegavdeling Buskerud

Med hi lsen

Rolf - Helge Grønås

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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