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Sak 65/17

Arkivsaksnr.: 17/2443-1

Arkiv: 210

Månedsrapport mai 2017
Saksnr.: Utvalg
65/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Månedsrapport mai 2017 tas til orientering

Sammendrag
Det er kun små endringer fra årsprognosen som ble lagt frem i 1. tertialrapport, men
administrasjon og fellestjenester, grunnskole og skatt og rammetilskudd endrer prognosen i
negativ retning. Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017
som viser et merforbruk i forhold til budsjett på 10 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområdene
SAMLET RESULTAT
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2016 (pr mai)
-118 524
2 833
52 818
80 531
116 983
57 139
7 617
277 723
43 808
-36 986
-747 911
26 921

Regnskap Årsprognose Årsbudsjett
hittil 2017
(inkl endr 1. T)
-112 789
3 552
51 311
76 472
122 949
68 489
13 191
262 516
29 312
-27 966
-750 571
37 957

10 044
9 917
97 116
185 393
286 681
161 165
27 308
599 410
109 091
-6 695
-1 574 945
115 604

0
9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
-1 574 945
116 274

Avvik

Avvik Avvik forrige
% rapportering

-10 044
0
-800
0
-1 503
334
0
-6 864
-1 882
0
0
670

0%
-1 %
0%
-1 %
0%
0%
-1 %
-2 %
0%
0%
1%

Det ble gjort endringer i årsbudsjettene ved behandling av 1. tertialrapport. Dette er oppdatert i
tabellen. Kulturtjenesten fikk økt sine budsjettrammer og har derfor endret sitt avvik fra forrige
rapportering.
Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det nå budsjettert med et «overskudd» i
år på 33,8 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik
årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 24 mill. kroner.
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-9 321
0
0
0
0
255
-2 400
-6 864
-1 882
0
900
670
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Sak 65/17
Skatteinngangen så langt i år viser positive tendenser, men det er for tidlig å si noe sikkert om
nivået på de totale skatteinntektene vil bli høyere enn budsjettert.
Sykefraværet i april var 8 %.
Innledning / bakgrunn
Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av
disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen
innenfor drift og investering.
Rådmannens vurdering
Vi styrer mot et positivt regnskapsresultat også i år, men registrerer at flere rammeområder har
økonomiske utfordringer. Allikevel vet vi nå at årets lønnsoppgjør blir moderat,
skatteinntektene viser positive tegn og enhetene jobber godt for å komme nærmere
budsjettbalanse ved årets slutt. Det lover godt for det endelige resultatet i 2017.
Rådmannen merker seg også at sykefraværet er lavere i år enn i fjor.
Vedlegg
Månedsrapport mai 2017

Ringerike kommune, 07.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Sak 66/17

Arkivsaksnr.: 17/2386-1

Arkiv: 210

Finansrapport 1. tertial 2017
Saksnr.: Utvalg
66/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Finansrapport 1. tertial 2017 tas til orientering.

Sammendrag
En bærekraftig og sunn økonomi er avhengig av størrelsene på netto driftsresultat, disposisjonsfond og
lånegjeld. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom disse faktorene. For å øke disposisjonsfond
må det skapes positive netto driftsresultat. Med et solid disposisjonsfond kan kommunen finansiere noen
av investeringene med oppsparte midler i stedet for å ta opp lån osv.
Kommunen har hatt tilfredsstillende resultat de siste årene, og lånegjelden har også ligget lavt som følge
av liten investeringsaktivitet i flere år. Disposisjonsfondet er på 130 millioner kroner. Bokført
premieavvik er til sammenligning 151 millioner kroner.

Beskrivelse av saken
Netto finansutgifter per 1. tertial 2017 er som forventet høyere enn på samme tidspunkt i 2016. Det
skyldes hovedsakelig høyere avdragsutgifter inneværende år.
Renteutgiftene ser ut til å bli lavere enn budsjettert som følge av nedsatt rentesats og forsinket
investeringsfremdrift. Investeringsbudsjettet tas ned med over 100 millioner kroner i 1. tertial og
medfører lavere låneopptak enn budsjettert. Det er foreløpig noe usikkerhet knyttet til nivået på
minimumsavdraget, så prognosen på finansområdet endres derfor ikke i 1 tertial.
Det har vært en negativ utvikling i samlet nettoverdi fra 1. tertial 2016 til 1. tertial 2017. Den negative
finansielle endringen på 256 millioner kroner skyldes økt gjeldsnivå. Gjeldsgraden stiger fordi
kommunen lånefinansierer alle investeringene sine.
En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale finansielle
risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på driftsregnskapet på 19,3 millioner
kroner i løpet av et år.
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Sak 66/17
Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen per 1. tertial 2017. Ved
utgangen av året er prognostisert saldo om lag 260 millioner kroner, 100 millioner kroner lavere en
saldo ved inngangen til 2017. Det tilsvarer grovt regnet summen av planlagt bruk av ubrukte lånemidler
til investeringer (minus) og årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond (pluss).
Fossefondets markedsverdi ved utgangen av april var kr 134.512.248. Avkastningen hittil i år er kr
5.362.813 som tilsvarer 4,15 %. Det er spesielt aksjemarkedet som bidrar til den gode avkastningen i 1.
tertial. Årets avkastningsmål er 5 mill. kroner ved årsslutt, og selv om dette målet isolert sett allerede er
nådd vet vi at det vil komme svingninger i løpet av året.
I opprinnelig budsjett for 2017 er det lagt til grunn 70,5 millioner kroner i avdrag på lån til
investeringer. Foreløpig beregnet minimumsavdrag for 2017 ligger i overkant av budsjettert nivå, og vi
velger å operere med en prognose for minimumsavdrag på 71,5 millioner kroner.
Minimumsavdrag representerer en mer kortsiktig måte å tenke på, fordi gjeldsbelastningen reduseres på
kort sikt, men risikoen vil øke på lengre sikt. En slik risiko kan være at avskrivningstakten på noen av
kommunens eiendeler er for lav i forhold til kapitalslitet på disse anleggsmidlene. Målet er å legge seg
på et høyere avdragsnivå enn minimumskravet, men det må fortløpende vurderes opp mot andre behov.

Rådmannens vurdering
Disposisjonsfondet har hatt en positiv utvikling de siste årene, men mye gjenstår for å komme opp på et
bærekraftig nivå. Rådmannen ønsker å skape gode overskudd og øke disposisjonsfondet til ett anbefalt
nivå og deretter egenfinansiere investeringer.

Vedlegg
Finansrapport 1. tertial 2017
Månedsrapport april 2017 - Fossefondet

Ringerike kommune, 06.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Sak 67/17

Arkivsaksnr.: 17/2322-1

Arkiv: D20 &38

Verbalforslag nr. 17 Årsbudsjett 2017- Handlingsprogram 2017-2020,
- Ringeriksbadet
Saksnr.: Utvalg
67/17
Formannskapet

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til de vurderinger som framkommer i saken, og tar behovet for en
utsettelse av saken tas til etterretning.
Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i sitt møte 2.2.1017, sak 3/17, en liste med omforente verbalforslag
knyttet til årsbudsjett 2017- Handlingsprogram 2017-2020. Verbalforslag nr. 17 lyder som
følger:
Rådmannen bes legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere et nytt
terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer. Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider fullt, dette gjør at behov for en utvidelse med et terapibasseng er
aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende helsearbeid og rehabilitering.
Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt egnet for babysvømming,
svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer og for eldre.
Rådmannens vurdering
Ringeriksbadet er eid av Helgelandsmoen Næringspark AS, Hole kommune og Ringerike
kommune, gjennom selskapet Ringeriksbadet AS. Det er Hole kommune og Ringerike
kommune som drifter Ringeriksbadet, gjennom selskapet Ringeriksbadet IKS. Ringeriksbadet
IKS ledes av et representantskap som er valgt av kommunestyrene i Hole og Ringerike.
Ringeriksbadet IKS har også et eget styre som rapporterer til representantskapet.
Ringeriksbadet IKS leier alle sine lokalene av Ringeriksbadet AS
Representantskapet for Ringeriksbadet IKS har iverksatt en rekke prosesser for å se på bl.a.
framtidig driftsform, og har i den anledning utlyst en anbudskonkurranse i forhold til en
«managementavtale». Selskapet som får denne avtalen skal stå for daglig drift, bl.a.
arbeidsgiveransvar. Det er i dag høyst usikkert hvorvidt man lykkes med dette, og framtidig
driftsform kan pr. i dag kun defineres som høyst usikker.
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Sak 67/17
Ringerike kommune har intet mandat for å utrede et nytt terapibasseng alene. Kommunen er
heller ikke majoritetseier, og en slik utredning som verbalforslagets pkt. 17 skisserer, vil måtte
skje i samråd med Helgelandsmoen Næringspark AS (majoritetseier), Hole kommune og
Ringerike kommune. Likeens må det være vilje til at et eventuelt forslag om utbygging
finansieres av eierne. Dette vil i seg selv kunne være en utfordring, da eiersitsen ikke uten
videre speiler den enkelte aktørs økonomiske evne.
Rådmannen mener derfor at det er viktig at kommunene nå vurerer pågående prosesser i
selskapet opp i mot framtidige behov og kapasitet i et større perspektiv, og ønsker å komme
tilbake med en utredning om framtidige behov og dimensjonering ved Ringeriksbadet. Dette
for å kunne håndtere grunnskolestilbud og befolkningens behov for øvrig.
Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 31.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Sak 68/17

Arkivsaksnr.: 17/2387-1

Arkiv: 145

Verbalforslag nr. 4, budsjett 2017 - Eksterne prosjektmidler
Saksnr.: Utvalg
68/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Rådmannens oversikt over søkte og tildelte eksterne prosjektmidler til Ringerike kommune fra
eksterne kilder, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret i Ringerike vedtok i sak 3/17 følgende: «Rådmannen gjennomgår
verbalforslagene og gir kommunestyret en tilbakemelding på videre anbefalinger.»
Denne sak gjelder tilbakemelding på verbalforslag nr. 4.
Beskrivelse av saken
Rådmannen vil sørge for at sektoransvarlige har oversikt over og søker på, søkbare eksterne
midler innenfor de respektive sektorene. I den forbindelse er det utarbeidet en oversikt som
viser søknader / tildelinger på midler til fra eksterne kilder samt noe mulige tilskuddskilder som
bør vurderes fremover. Oversikten viser også eventuelle egenandeler i prosjektene.

Administrasjon og fellestjenester
HR – fellestiltak organisasjonsutvikling
Mottatt / søkt tilskudd 2017

Tiltak

HR – Lederprogram
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Sak 68/17

Innvilget tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

KS - Midler til organisasjonsutvikling
kr 2 600 000,- for 2016 og 2017
Interne ressurser til planlegging og gjennomføring samt
utgifter til samlinger – stipulert til ca. 1,5 mill

Tiltak

Lærlingetilskudd

Innvilget tilskudd fra
Innvilget beløp

Buskerud fylkeskommune og KS
Kr 1 900 000 lønnstilskudd
kr 469 000 engangstilskudd fra KS
Rest lønnsutgifter (ca. kr 2,9 mill kroner)

Kommunens
egenandel
Søkbare midler

Informasjon:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Naringsutvikling/Sok-om-tilskudd/
http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/St%c3%b8tteordninger/St%c3%b
8tteordninger%20N%c3%a6ringsenheten.pdf

Spesialtiltak barn og Unge
Mottatt / søkt tilskudd 2017

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Kompetansehevende tiltak - Prosjekt Hava, grunnutdanning,
videreutdanning og mastere inkl. ledere
Fylkesmannen i Buskerud
Kr 2 345 000
Innleie av vikarer når egne ansatte settes på skolebenken. Få
avdelinger kan drifte uten full besetning eller noen times
fravær. Ledere deltar i ulike utdanninger uten at det leies inn
vikarer.

Tiltak

Innovasjonsmidler - Prosjekt «Ung-sterk og aktiv»

Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens
egenandel

Fylkesmannen i Buskerud
kr 775 000
Administrasjon av ansettelse av prosjektleder, deltagelse fra
flere fagpersoner inn i prosjektet og opplæringstid for egne
ansatte. Samt opplæring og veiledning av prosjektleder. Det
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beregnes en del innleie av vikarer i perioden

Tiltak

TIBIR – Rådgivningskurs samt sertifisering

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 210 000
Ingen

Tiltak

Minoritetsspråklige – 1 stilling

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 320 000
Ingen

Tiltak

Vold – seksuelle overgrep – kompetansestyrking

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 100 000
Ingen

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens
egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens

Psykologer i kommunehelsetjenesten
60% stilling ansatt fra medio juli 2017
Videreføring av prosjekt 5041
Fylkesmannen
Kr 100 000,50% av lønnsmidlene (ubrukte tilskudd må tilbakebetales)

Forebygging av uønsket svangerskap/abort
Videreføring av prosjekt 5003
Fylkesmannen
Søkt om overføring av 10 000,- ubrukte midler fra 2016 til 2017
Ingen

Friskliv-, lærings- og mestringstilbud
Videreføring av prosjekt 5070
Fylkesmannen
kr 830 000,Ingen
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egenandel

Tiltak

Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens
egenandel

Kommunal kompetanse og innovasjonstilskudd –
Frisklivssentralen
Samarbeid med FLS i Hole og Jevnaker
Fylkesmannen
kr 775 000,- full finansiering av 1 stilling
Ingen

Tiltak

Program for Folkehelse 2017 – barn og unges psykiske helse

Tilskudd fra
Omsøkt beløp

Fylkesmannen
kr 1 250 000,Finansiering av 1 stilling samt kompetanseheving og
samarbeid med andre kommuner/aktører
Ingen

Kommunens
egenandel
Tiltak

Fysioterapeut for barn

Tilskudd fra
Omsøkt beløp

Helsedirektoratet
Tilskudd til dekning av lønnsmidler til 2 årsverk
ca. kr 1 200 000,Videreføring og utvidelse av prosjekt 5148
Evtuelle lønnskostnader utover tilskudd

Kommunens
egenandel
Tiltak

Ergoterapeut for barn

Tilskudd fra
Omsøkt beløp

Helsedirektoratet
Søkt om tilskudd til dekning av lønnsmidler til 1 årsverk
ca. kr 600 000,Videreføring av prosjekt 5150
Evtuelle lønnskostnader utover tilskudd

Kommunens
egenandel

Søkbare midler

Tiltak

TIBIR
a) PMTO utdanning og sertifisering (2018)
b) Sosial ferdighetstrenerkurs og sertifisering (2019)
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Tilskudd fra
Søkbart tilskudd

Kommunens
egenandel

c) Sertifisering (2020)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 330 000 (2018)
Kr 150 000 (2019)
kr 50 000 (2020)
Ingen

Tiltak

Minoritetsspråklige – 1 stilling

Tilskudd fra
Søkbart tilskudd

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 640 000 (2018)
Hvert år 2018 – 2020
Ingen

Kommunens
egenandel
Tiltak

Vold – seksuelle overgrep – kompetansestyrking

Tilskudd fra
Søkbart tilskudd

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 200 000 (2018)
Hvert år 2018 – 2020
Ingen

Kommunens
egenandel
Tiltak

Jordmor

Tilskudd fra
Søkbart tilskudd
Kommunens
egenandel

Helsedirektoratet
kr 750 000,Ingen

Informasjon:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/

Helse og omsorg
Mottatt / søkt tilskudd 2017

Tiltak

HR – Heltidskultur, et forprosjekt i helse og omsorg
Organisasjonsutvikling
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Innvilget tilskudd fra
Innvilget tilskudd
Kommunens
egenandel

KS
428 800,Interne ressurser til planlegging og gjennomføring samt noe
utgifter til møter/hotell – stipulert til ca. 100.000,-

Tiltak

Innovasjonsmidler - Prosjekt «Nettverks- og aktivitets
koordinator»
Fylkesmannen i Buskerud
Kr 982 400,Administrasjon av ansettelse av prosjektleder, deltagelse fra
flere fagpersoner, opplæringstid og eksternt studie for to
personer. Samt opplæring og veiledning av prosjektleder, egne
ansatte og frisklivskontakter. Det beregnes en del innleie av
vikarer i perioden.

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Tiltak

Innovasjonsmidler - Prosjekt «Flink med folk i første rekke»

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Fylkesmannen i Buskerud
Kr 400 000,Administrasjon ved ansettelse av prosjektleder. Det må
avsettes tid til deltagelse i prosjektet, opplæring av egne
ansatte.

Tiltak

Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie.
Tilskudd til 3 sykepleier og en sykepleier som startet i 2016.
Helsedirektoratet
Kr 188 490,Dekker 25% av brutto årslønn for to års heltidsstudium.
Innleie av vikarer for den tiden sykepleierne deltar i
studiesamlinger. Administrasjon av praksisstudier koblet opp
mot ulike tilsynsleger ved institusjonene - et nybrottsarbeid
som vil fremme kvalitet og pasientsikkerhet.

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Kompetansehevende tiltak - Lindrende behandling og omsorg
ved livets slutt - Palliasjonsprosjektet
Helsedirektoratet (via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)
Kr 2 000 000
Administrasjon av ansettelse av prosjektleder, deltagelse fra
flere fagpersoner inn i prosjektet, opplæringstid for egne
ansatte. Samt opplæring og veiledning av prosjektleder. Det
beregnes en del innleie av vikarer i perioden.

Tiltak

Kompetansehevende tiltak – Gerica dokumentasjon og helseSide 15 av 92
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Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens
egenandel

juss
3 timers kurs Gerica dokumentasjon og heldags Helse-juss kurs
NAV
Kr 7 680,- og 7 680,Evt. lønnsutgifter til vikarer for de som går på kurs

Opplæringstilskudd - Kurs for saksbehandlere, arbeidsledere
og assistenter
Fylkesmannen i Buskerud
Kr 30 000,Evt. lønnsutgifter til vikarer for de som går på kurs

Tiltak

Psykologstilling til avd. Psykisk helse og rus

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Fylkesmannen
Kr 440 000,- i 2017
3-årig tilskudd som trappes ned for hvert år
Det er forventet at stillingen blir fast og at kommunen finner
egne lønnsmidler i løpet av 3 år.
Egenandelen er resterende lønnsmidler utover
tilskuddsbeløpet. Kommunens egenandel økes for hvert år og
vil være 100% i 2020

Kommunens
egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Arbeid med forebygging av hasj - Psykisk helse og rus
Samarbeid med politi, videregående skoler, barnevern osv.
Fylkesmannen
Ca. kr 1 055 000,- lønn til 2 stillinger
Tilskuddet trappes ned for hvert år fra 2016-2019
Det er forventet at stillingene blir faste og at kommunen finner
egne lønnsmidler i løpet av 3 år. Egenandelen er resterende
lønnsmidler utover tilskuddsbeløpet. Kommunens
egenfinansiering vil være 100% i 2019
Arbeid tidlig intervensjon - Psykisk helse og rus
(Avd. Psykisk helse og rus)
Samarbeid med politi, videregående skoler, barnevern osv.
Fylkesmannen
Ca. kr 527 000,- lønn til 1 stilling
Tilskuddet trappes ned for hvert år fra 2016-2019
Det er forventet at stillingen blir fast og at kommunen finner
egne lønnsmidler i løpet av 3 år. Egenandelen er resterende
lønnsmidler utover tilskuddsbeløpet. Kommunens
egenfinansiering vil være 100% i 2019
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Tiltak

Spesielle rettshjelpstiltak – Krisesenteret

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Statens sivilrettsforvaltning
Kr 87 500

Søkbare midler

Tiltak

Kompetansehevende tiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens
egenandel
Ikke søkt fordi

Fylkesmannen i Buskerud

Tiltak

Diverse

Søkbare midler

Helsedirektoratet, Fylkesmann, Forskningsrådet, Gjensidige
stiftelsen, Innovasjonsmidler, Sparebankene (f.eks til
uteområder) , NSF

Søkbart beløp
Kommunens
egenandel
Ikke søkt fordi

Kapasitetsmessig er det begrenset hvor mange prosjekter som
kan driftes parallelt.

Det ikke er rom for å beskrive/drive de gode prosjektene da
drift blir viktigst i hverdagen.

Informasjon:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd
https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Tilskudd1/
http://www.forskningsradet.no/no/Sok_om_midler/1173268235931
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
Innovasjonsprisen 2017 | Difi.no
http://www.sparebankstiftelsenringerike.no/soknad/
https://www.nsf.no/vis-artikkel/302776/410716/NSF-FLU-tilskudd-til-faglige-kurs-ogmoter
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Helse - Universell utforming
Mottatt / søkt tilskudd 2017

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Universell utforming – kompetansehevende tiltak – nasjonalt
nettverk
KS/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
kr 20 – 30 000 KS
kr 100 000,- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Egne lønnsmidler / ansattes tid

Søkbare midler 2018 – 2019

Tiltak
Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens
egenandel

Universell utforming- kartlegging av tilgjengelige tettsteder
og friluftsområder
Kartverket
kr 100 000,Egne lønnsmidler / ansattes tid
Universell utforming – Deltakelse i nasjonalt nettverk med
mulighet kompetansehevende tiltak, kartlegging m.m.
kr 20 – 30 000,- KS
kr 100 000,- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
kr 120 000,- hvert år
Egne lønnsmidler / ansattes tid

Skole
Mottatt / søkt tilskudd 2017

Tiltak

Leirskoletilskudd

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Fylkesmannen i Buskerud
Tilskudd til dekning av lønnsutgifter undervisning på leiskolen
kr 328 597 i 2016, forventer omlag det samme for 2017
Evt. lønn til vikar for de lærerne som er med på leiskole

Kommunens
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egenandel

/ekstraressurser

Tiltak

Grunnskoleopplæring enslige mindreårige flyktninger
i omsorgssenter og de som bor privat
Fylkesmannen i Buskerud
søknadsbeløp 2017 ikke avklart (kr 5 735 432,- i 2016)

Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens
egenandel

Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Lektor2, Naturfagsenteret
Styrke realfagssatsningen og tettere samarbeid med lokalt
arbeidsliv i skolen
Universitetet i Oslo
Kr 37.000,- skoleåret 2016/2017
Lærer med ansvar følger prosjektets målsetninger trekker med
seg andre faglærere inn i samarbeidet, redusert
undervisningsplikt med 0.5 t/u
Vandringsledelse
Kurs med Dr. Beverley Freedman fra Canada, for skolelederne
KS
Kr 102 000,Kr 20 500,-

Videreutdanning lærere
Videreutdanning av lærere gjennom vikar og stipendordning
Utdanningsdirektoratet
Kr 1 400 000 våren 2017
Kr 1 639 000 høsten 2017
Kr 650 000,-

Søkbare midler

Informasjon:
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/

Barnehage
Mottatt / søkt tilskudd 2017
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Tiltak

Innvilget tilskudd
fra
Innvilget tilskudd
Kommunens
egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp

Kommunens
egenandel
Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Lederopplæring for pedagogiske ledere i barnehagene
Organisasjonsutviklingstiltak
55 pedagogiske ledere
KS
Kr 156 000
Interne ressurser til planlegging og gjennomføring samt noe
utgifter til møter/hotell – stipulert til ca. 100.000
Dataopplæring for assistenter
Kompetansehevingstiltak (Hapro)
NAV
Kr 6 500,Vikarutgifter dersom de som er på kurs må erstattes

Tilskudd til morsmålsundervisning og engangstilskudd til
mottak av nyankomne flyktninger
kr 63 000,- og kr 52 500,- (2 barnehager)
Ingen

Tilskudd til språkopplæring minoritetsspråklige barn
Alle barnehager som har minoritetsspråklige
Fylkesmannen i Buskerud
kr 372 000 våren 2017
kr 372 000 høsten 2017 forventes
Tilskuddet fordeles til private og kommunale barnehager som
har minoritetsspråklige barn. P.t. 126 barn i kommunale og 77
barn i private barnehager
Ingen

Svømmetilskudd til barnehagebarn 4-6 år i barnehage
Tilskuddet dekker transport til/fra svømmehall.
Tilskuddet fordeles til private og kommunale barnehager i
kommunen
Fylkesmannen i Buskerud
Kr 30 000,Ingen
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Samfunn
Mottatt / søkt tilskudd 2017

Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Kommunens
egenandel
Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Kommunens
egenandel
Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Kommunens
egenandel
Tiltak

Vannområde Tyrifjorden – handlingsplan
Midler til å få konsulent til å lage handlingsplan for
vannområdet
Miljødirektoratet
kr 150 000 som må brukes i inneværende år
Ingen

Hverdagssykling i Ringerike
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til
omstilling til lavutslippssamfunnet
Klimasats
Innkjøp av 20 el-sykler til Fossveien, oppgradering av
garderober, prosess med sykkelvennlig arbeidsplass som er en
sertifisering av Syklistenes landsforening
Svar på søknad i juni
50%

Strategier for klimavennlig byutvikling
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til
omstilling til lavutslippssamfunnet
Klimasats
Midler til konsulentarbeid til utarbeiding av sykkel- og
parkeringsstrategi.
Svar på søknad i juni
50%

Forprosjekt – gang- og sykkelbruer
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til
omstilling til lavutslippssamfunnet.
Klimasats
Midler til å prosjektere for bredere bruer med plass til
autonom buss
Svar på søknad i juni
50%

Pilottesting av autonome busser
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Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens
egenandel

Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til
omstilling til lavutslippssamfunnet.
Klimasats
Svar på søknad i juni
50%

Søkbare midler

Tiltak

Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens
egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens
egenandel

Universell utforming – lokal plankompetanse
Bl.a. attraktive og levende lokalsamfunn for alle, herunder
universell utforming og folkehelse
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
kr 200 000,- til 400 000,- og kan være flerårig prosjekt
Tverrfaglig samarbeid (lønnsmidler egne ansatte)

Sykkelby-prosjekt tiltak 2018
Statlig tilskudd
Sykkelbyprosjektet søker statlige midler, søknadsfristen er i
1/9-17
50%

Søker dersom det kommer noen gode forslag til prosjekter
Miljødirektoratet

Informasjon:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/lokal-kompetanse-innen-plankart-og-geodata/lokal-kompetanse-innen-plan-kart-og-geodata.-retningslinjer-forordningen/id2549247/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

I tillegg til prosjektmidler fra ulike instanser som vist over, så søker alle enheter om tilskudd fra NAV
til delvis dekning av utgifter i forbindelse med tiltak ved sykdom blant de ansatte.
Tilretteleggingstilskuddet blir ofte brukt til å lønne vikarer, slik at arbeidsdagen blir tilrettelagt for
den ansatte. Enhetene søker også om "varig lønnstilskudd" for ansatte der hvor dette kan bidra til at
arbeidstaker kan stå lenger i jobb med oppfølging og tilrettelegging.
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Beløpene variere fra søknad til søknad.

Informasjon:
https://www.nav.no/no/Bedrift/Rekruttering/Relatert+informasjon/tilskudd-tilarbeidsgivere

Oversikten til nå har vist de søknader som er sendt for 2017. Enhetene har imidlertid
prosjekter gående og midler som overføres fra år til år.
Prosjektmidler innvilget før 2017
Listen nedenfor viser prosjekter som ennå ikke er avsluttet og gjenstående ubrukte midler fra 2016
som er disponible i 2017:
Overført fra 2016
til 2017

Prosjektmidler
Adm. og fellestjenester
Prosjekt 5173
Sparebankstiftelsen Schjongslunden
110103 Tilskudd til planlegging av fremtidig utnyttelse av
Idrettsparken/Schjongslunden (byplanlegger)
Prosjekt 5089
Tilskudd til omstilling Ringeriksregionen
721008 Regionsrådsprosjekter
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Prosjekt 5101
Vei og bane 2018
721008 Regionsrådsprosjekter
Prosjekt 5164
Regional innsats for næring og utvikling
721008 Regionsrådsprosjekter
SUM
Barnehage
Prosjekt 5125
Kompetanse for mangfold
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
300203 Eikli barnehage
300218 Hønefoss barnehage
310100 Grunnskole fellesutgifter
310203 Eikli skole
310209 Hønefoss skole
Prosjekt 5191
Lekeressurs i Eikli barnehage 2016-2017
300203 Eikli barnehage
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Prosjekt 5193

Prosjekt 5190

Lekeressurs i Hønefoss barnehage 2016-2017
300218 Hønefoss barnehage
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
MIB / menn i barnehage
300100 Barnehage fellesutgifter
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
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1 807 481
55 587
279 000
2 186 187

204 230

7 785

19 354

30 000
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SUM
Spesialtiltak barn og unge
Prosjekt 5041
Psykologer i kommunehelsetjenesten
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Prosjekt 5045
Jentegrupper
330102 Ungdomskontakt
Tilskudd fra Åsa Sanitetsforening
Prosjekt 5003
Forebygg. av uønskede svangerskap /abort
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Prosjekt 5148
Fysioterapeuter for barn
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Prosjekt 5149
Jordmor - forebyggende barn og unge
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Prosjekt 5150
Ergoterapeut for barn
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Helsedirektoratet

310 000

95 328

9 408

419 159

750 000

500 000

SUM
Grunnskole
Prosjekt 5052

Prosjekt 5114

Prosjekt 5165

Lektor2-ordningen
Hov ungdomsskole
310245 Tilsk. fra Nasjonalt senter for naturfag i
opplæringen
Tidlig innsats i skolen 2016-2017 gjennom økt
lærertetthet 1-4 trinn, engangstildeling
310100 Grunnskole fellesutgifter
Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet
Barnekonvensjonen implementering
310100 Grunnskole fellesutgifter
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud

Prosjekt 5053

1 243 516

71 475

Den kulturelle skolesekken
320107 Den kulturelle skolesekken
Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune
Fengselsbibliotek
320202 Fengselsbiblioteket
Tilskudd fra Kulturdepartementet

Prosjekt 5032

Dagaktiviteter demente
400000 Adm helse / omsorg
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Tilskudd til etablering
470004 Boligfinansiering
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1 361 417
669 770

SUM
Helse
Prosjekt 5067

2 083 896
46 426

SUM
Kultur
Prosjekt 5113

261 369

171 574
841 344
191 861

7 070 984
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Tilskudd fra Husbanken
Prosjekt 5033
470004
Prosjekt 5102
400007
Prosjekt 5111
400000
420503

Prosjekt 5132

Prosjekt 5141

Prosjekt 5144

Prosjekt 5147
Prosjekt 5166

Prosjekt 5169

430004 Hallingby hjemmetjenester
430101 Krokenveien bofellesskap
NAV veiledningskompetanse 2016
470000 NAV
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Over terskelen – tiltak for bekjempelse av
barnefattigdom
470000 NAV
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Kommunalt rusarbeid NAV-rett bistand
470000 NAV
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Kommunalt rusarbeid ” Oppsøkende tillitsperson”
470000 NAV
Universell utforming
400004 Miljørettet helsevern
Tilskudd fra Kommunaldepartementet, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og KS
Opplæring BPA
Brukerstyrt personlig assistent
430400 Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud

Prosjekt 5170
410102
Prosjekt 5180
420002
420005
430100
Prosjekt 5181
420000

Prosjekt 5183
400000
Prosjekt 5184

Tilskudd til tilpasning
Boligfinansiering
Tilskudd fra Husbanken
Ø-hjelp fellesmidler 2013 - 2015
Legevakt
Dagaktivitet Krokenveien-Hallingby
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Adm helse / omsorg
Heradsbygda dagavdeling

Hasjavvenningsprogram - Rus
Innleggelse rusinstitusjon
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Demensomsorgens ABC
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Tyribo institusjon
Hvelven institusjon
Hvelven bofellesskap demente
Mat og kvalitet Hønefoss omsorgssenter
Hønefoss institusjon avd. 2,3 og 5
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud /
Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud (Ål)
En moderne hørselsomsorg
Adm helse / omsorg
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Motiverende intervju
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Prosjekt 5185

Prosjekt 5186

Prosjekt 5193

Prosjekt 5194

400000 Adm helse / omsorg
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Sykepleiekompetanse/videreutdanning
400000 Adm helse / omsorg
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Dagaktivitetstilbud demente - ambulerende tj.
420503 Heradsbygda dagavdeling
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Oppfølging akuttmedisin
400007 Legevakt
Tilskudd fra Helsedirektoratet
5194 Boligsosialt kompetansetilskudd
Tilskudd fra Husbanken
400000 Adm helse / omsorg

70 000

356 500

902 250

800 000
SUM

Samfunn
Prosjekt 5037

Prosjekt 5133

Grønne energikommuner
Miljø og areal adm
520100 Tilskudd fra KS / Grønne Energikommuner
Veterinærvakt
Veterinærvakt
520602 Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud

12 303 002
103 490

23 382

Prosjekt 5176
520601
Prosjekt 5178
560003
Prosjekt 5187
300100
Prosjekt 5188
520303
Prosjekt 5189
520601
Prosjekt 5099
520601
Prosjekt 5100
520400

Skagnesodden og Finsandodden sikre friområde
Jord- og skogbruksavdelingen
Tilskudd fra Miljødirektoratet
Lekeapparater - Torget
Vaktmester/Teknisk
Tilskudd fra Ringerike Utvikling
Svømming i barnehage
Barnehage fellesutgifter
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Pilot felles plankontor
Plankontoret
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Naturtyper steinsletta
Jord- og skogbruksavdelingen
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Ringkollen - Statlig sikret friområde
Jord- og skogbruksavdelingen
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Naturreservater - motorferdsel/forbud
Byggesak
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
SUM
SUM TOTALT

Rådmannens vurdering
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Det er tidkrevende å beskrive/søke, rapportere og drive de gode prosjektene parallelt med den
daglige driften ute i sektorene. Det søkes likevel på prosjektmidler der dette er mulig å få til, og der
sektorene har oversikt over eksterne tilskuddsskilder.

Ringerike kommune, 06.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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Arkivsaksnr.: 15/337-50

Arkiv: PLN 406

2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos
Saksnr.:
34/17
69/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2017
20.06.2017

Forslag til vedtak:
1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas.
2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som ligger
i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet.
3. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt
26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.

Sammendrag
Detaljregulering for Kistefos-museet legges nå frem for 2. gangs behandling. Planområdet omfatter
areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike. Planarbeidet har foregått i samarbeid mellom de to
kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor egen
kommunegrense, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som en helhet.
Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensen, og det vil være et plannummer for hver del
(nasjonal arealdel ID).
Kistefos-Museet som industrimuseum, kunsthall og skulpturpark har eksistert siden 1996. Med
vedtatt detaljplan vil museet få et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv saksbehandling av
tiltak innenfor det areal som reguleres. Planen vil sikre at nødvendig hensyn tas gjennom
båndlegging av faresoner for ras og skred, flom, samt høyspenningsanlegg. I tillegg vil områder
med særlig hensyn for bevaring av kulturminner båndlegges og det vil stilles rekkefølgekrav for å
sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til myke trafikanter samt vern om elvemusling som befinner seg i
elva.
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Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt det gamle tresliperiet og
kraftstasjonene. Dette området foreslås avsatt til kombinert formål, privat tjenesteyting
/fornøyelsespark/energianlegg. Eiendommen til Kistefos-museet er utvidet vestover langs elva,
disse områdene tillegges også det nye formålet, foruten energianlegg. De deler av planområdet som
ligger på Ringerikssiden vil i ny plan i hovedsak reguleres til landbruksformål, kombinert formål,
privat tjenesteyting /fornøyelsespark samt parkering.
Tiltak innenfor planområdet skal ta hensyn til m.a. eksisterende natur- og kulturverdier,
boligområde, landbruksareal samt vei- og jernbane.
I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom det inn
totalt 20 uttalelser, fire av disse inneholdt også innsigelsespunkter. Innsigelsene fra Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen, region øst var
rettet mot arealbruk i Jevnaker kommune, og er håndtert og løst av Jevnaker kommune. En var
rettet mot Ringerike kommune, innsigelsen var sendt inn av Statens vegvesen, region sør og
omhandlet arealbruk innenfor Statens vegvesen sine egen plan, 389 E16 Eggemoen - Olum.
Uttalelser og innsigelse var i hovedsak rettet mot følgende temaer:
 Mangler mht. sikkerhet og risikoreduserende tiltak knytta til ras, skred og flom.
 Mangelfull ROS-analyse. Det er stilt krav om komplettering av ROS-analysen blant annet
for tilstrekkelig vurderinger av risikoreduserende tiltak som gjelder flom- og skredfare.
 Bedre sikring av elvemusling gjennom tydeligere bestemmelser og konkrete krav knyttet til
anleggsarbeid ved elv og elvebredde.
 Innstramming av krav om geoteknisk undersøkelser ved tiltak.
 Sikring av allmenhetens tilgang til vassdragsmiljøet.
 Sikkerhet og trygg ferdsel for de myke trafikanter.
 Tydeligere bestemmelser vedrørende bevaring av kulturmiljø og båndlegging av
kulturminner
 M.fl.

Det endelige planforslaget er vurdert etter uttalelser som er kommet og justeringer som er
foretatt, samt sett opp mot kommunens overordna strategier og planer. Rådmann er positiv til
regulering av museumsområde og mener det er viktig å få et styringsverktøy som gir forutsigbar
saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
I Jevnaker kommune er planområdets arealer i stor grad bebygd. Bebyggelsen rommer bl.a.
galleribygg, museumsbygg, administrasjonsbygning samt to kraftstasjoner. Nedre del av Samsmoen
boligområde er også tatt med i planforslaget fordi Kistefos Træsliperi A/S eier arealene omkring
boligtomtene og deler av Samsmoveien.
Planområdets arealer i Ringerike kommune er i hovedsak i dag benyttet til beiteområde, samt noe
dyrkbart areal. Beiteområdet er registrert med naturtypen Beiteskog. Omkring halvparten av beitet
ligger i skog, men dyrene oppholder seg mesteparten av tiden i engområdet mellom skogen og elva;
vegetasjonen langs elva holdes også nede av beitedyra. I tillegg er det registrert kulturminner i
området. Område som berøres av planforslaget er naturmark, naturlik mark og naturbeite. Hensynet
til kulturlandskapet skal sikres gjennom plan.
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Kistefos-Museet er åpent ca. 20 uker i sommersesongen, fra mai til oktober. Museet har gode
besøkstall. I sesongen 2016 var det rundt 46 000 besøkende.
Ytterligere beskrivelse av dagens situasjon fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se
også saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg.
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:
 Plankart, datert 22.05.17
 Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.17
 Planbeskrivelse, datert 22.05.17
 ROS-analyse, datert 04.05.17
Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre at
følgende forhold ivaretas:
 Ras- og skredfare i den bratte skråningen ned fra Eggemoplatået (H310_1-3)
 Flomfare Randselva (H320_1-9)
 Fare forbundet med etablering av tiltak under høyspentanlegg (H370_1)
 Hensyn til bevaring av kulturmiljø i det sentrale museumsområdet med eldre bebyggelse
samt område med automatisk fredet kulturminne (H570_1-2 og H730_1)
 Rammer og krav til infrastruktur som skal sikre at det ikke gjøres tiltak som kan komme i
konflikt med etablering av ny E16 (H430_1)
Som følge av innsigelse fra Statens vegvesen, Region sør, er plankartet endret ved at det er lagt en
sone for videreføring for den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen –
Olum, vedtatt 26.03.2015. Dermed er dette området ikke en juridisk del av planen, foruten
parkeringsareal SPA1, SGS1-2 og STJ1. Reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 for 406
detaljregulering Kistefos fastsetter at SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til
oktober.
Plan 388 som det henvises til fra SVV består av flere deler, da den brytes opp av et areal i Jevnaker
kommune. Dette medfører at den delen av planen som overlapper med plan 406 har nasjonal planID 0605_389. Det er denne betegnelsen som brukes i det videre her.
Planområdet er i sin helhet på ca. 420 daa og strekker seg fra den planlagte motorvegbrua E16 og
jernbaneundergangen i sør, til den nedre delen av Samsmoen i nord.
Planforslaget vil legge til rette for videreutvikling av museumsområdet innenfor egnede rammer,
både på land og i tilknytning til elv og elvebredd.
To av kunstverkene i skulpturparken er plassert i Randselva, og det kan bli aktuelt med flere
kunstverk i eller inntil elva. Arealformål for elva gir rom for tiltak; men det er viktig å regulere disse
områdene, og på denne måten kunne sikre naturmangfoldet i elva ved inngrep.
Ytterligere beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også
saksframlegg til 1. gangs behandling, som vedlagt.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01.17 – 15.03.17. I samme periode ble
forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til
uttalelse. Det kom inn totalt 20 uttalelser, noen av uttalelsene kom inn etter gitt frist, disse er også
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ivaretatt som høringsinnspill. Uttalelsene følger som vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er
referert og kommentert av forslagstiller og rådmann i vedlegg 7.
Innsigelser
Det er kommet inn flere innsigelser til planen, tre av disse er rettet mot arealbruk i Jevnaker
kommune og er håndtert og løst av Jevnaker kommune. Innsigelsene fra Norges vassdrags- og
energidirektorat og Fylkesmannen i Oppland er imøtekommet i plan, men formelt er ikke
innsigelsen trukket; dette vil ettersendes. Innsigelsen fra Statens vegvesen, region øst ble trukket i
brev 04.05.17.
Innsigelsen rettet mot arealbruk på Ringerike kommunes side er fremmet av Statens vegvesen,
Region sør, og trukket i brev datert 23.05.17. Innsigelsen var rettet mot boliger i SFS6 innenfor
byggegrense for vei samt helårs parkering på SPA1. I tillegg ble det gitt planfaglige råd om å endre
helning på Kistefosveiens nedre del, dersom veien skal benyttes vinterstid og trafikkeres av buss.
Som følge av innsigelse er plankartet endret ved at det er lagt en sone for videreføring av den delen
av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015.
Videre vil det i reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 for 406 detaljregulering Kistefos fastsettes at
SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til oktober. Dette medfører at
innsigelsespunkt angående byggegrense for boligen utgår, da innsigelsen i sin helhet er knyttet til
areal hvor Statens vegvesen egen plan fortsatt skal gjelde.
I planforslaget som lå ute til høring var det tatt høyde for at det måtte gjennomføres tiltak for å sikre
at turbusser kan møtes på en sikker måte langs den nye adkomstvegen, Kistefossveien. Stiftelsen
Kistefos-Museet har som følge av anbefalinger fra Statens vegvesen valgt å gå bort fra løsning med
snuplass for busser på planlagt ny parkeringsplass i felt SPA1. Det skal ikke tilrettelegges for at
busser skal benytte den omlagte Kistefossveien som adkomst til anlegget.
Kistefosveien vil forbli privat og veien vil ikke benyttes vinterstid for Kistefos-museet, kun til privat
bruk for grunneier.

Nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene.
Endringer etter 1.gangs behandling
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:
Endringer Endring i plan, som følge av innspill
plan
§ 1.2.3

Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 skal det gjennomføres en geoteknisk
vurdering.

§ 1.2.4

Ved tiltak i og ved Randelva skal det ikke gjennomføres inngrep som forringer den
økologiske og kjemiske tilstanden til resipienten.

§ 1.2.6

Gang- og sykkelvegforbindelser gjennom området skal holdes åpen for fri ferdsel.
Oppføring av gjerder tillates kun dersom det er nødvendig som sikringstiltak.

§ 2.3.2

Oppføring av sanitærbygg på maks BYA 160 m2 tillates i felt BKB1.

§ 2.3.3

Tillatt bygningshøyde for sanitærbygg i felt BKB1 er maksimum 6m over
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gjennomsnittlig planert terreng, og ikke høyrere enn mønehøyden på
"Magasinet".
§ 2.3.4

Bestemmelse for estetiske forhold er endret i tråd med Riksantikvarens anbefalinger.

§ 2.4.1

Bestemmelse for estetiske forhold er endret i tråd med Riksantikvarens anbefalinger.

§ 2.5.1

For felt BKB tillates oppføring av bru og galleribygg, bestemmelsen fastsetter maksimal
bygningshøyde til 15 m over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal BYA settes til
2 000 m2.
Midlertidige konstruksjoner i elva tillates etablert og fjernet i perioden mellom 15. juni
og 15. september. Støpearbeider skal ikke skje i direkte tilknytning til elva.

§ 3.8.1

Maksimal bredde på interne gangveger settes til 3 meter. Vegen skal dimensjoneres slik
at den er fremkommelig for brann- og utrykningskjøretøy.
Det skal sikres avbøtende tiltak i anleggsperioden, knyttet til felt SGG2, gangvei.
Registrering av elvemuslingsforekomst skal flyttes til egnet habitat identifisert av
fagkyndig, og følges opp iht. oppfølgingsprogram. Dette er langt inn som
rekkefølgekrav § 9.3.

§ 3.11.1

Parkering i felt SPA1 vil kun være tillatt i perioden april til oktober.
Ved etablering av parkering skal kjøresterkt rekkverk/autovern etableres langs
jernbanen. Videre skal det etableres sikringstiltak i form av gjerde på minimum 1,8 m
høyde langs jernbanen.

§ 7.1.1

Det vil ilegges byggeforbud i sone H310_1-3. Inngrep tillates ikke med mindre det kan
dokumenteres at tilstrekkelig sikringstiltak kan etableres.
I faresonen gis det ikke adgang til andre tiltak enn etablering av gangveg/adkomst i felt
SGG2. Adkomst SGG2 kan etableres som en fylling på utsiden av skråningsfoten og
fyllingen skal erosjonssikres til over flomvannstand. Det tillates ikke tekniske inngrep
eller fjerning av vegetasjon.

§ 7.2.1

Hensynssone H320_1 omfatter område som er utsatt for flom.
Det tillates ikke etablering av nye tiltak lavere enn flomsonenivå 128,5 moh. for felt
BKB2 og 118,5 moh. for feltene BKBE1-2 og BKB1-BKB8 med mindre det utføres
tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom i tråd med de til enhver gjeldenende teknisk
forskrift.
Etablering av tiltak inkludert, flomforebyggende tiltak innenfor hensynssonen, må ikke
forårsake økt fare for negative effekter mht oppstuving, erosjon og flomfare.
Brukryssingen med galleriet skal utformes og dimensjoneres slik at den kan ta unna for
en 500-årsflom og ikke gi økt fare for flom og erosjon.

§ 7.4.1.1

Bestemmelse tilhørende Hensynssone H570_1-3 er endret i tråd med Riksantikvarens
anbefalinger.
Bestemmelsene til hensynssonen gjelder ikke for kraftverkene med tilhørende damanlegg
og tekniske installasjoner som ligger innenfor hensynssonen. Disse er unntatt krav i
plan- og bygningsloven da de behandles etter eget lovverk som forvaltes av NVE.
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§ 7.4.1.2

Bestemmelse sikrer det automatisk fredete kulturminne ID161206, etter anmodning fra
Buskerud fylkeskommune.

§ 9.1

Det stilles rekkefølgekrav om at det før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8
skal fortau langs Samsmoveien fra felt BKB1 frem til Blåklokkeveien være opparbeidet
i henhold til godkjente tekniske planer. Det stilles også vilkår om håndtering av trafikk
inntil fortau er opparbeidet.

§ 9.2

Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeidet på gangveg SGG2, skal registrert
elvemuslingsforekomst være flyttet til egnet habitat identifisert av fagkyndig.

Detaljplankart
Detaljplankart

Felt BKB8 er justert. Dette har medført at riggområdet og adkomst er noe endret.

Detaljplankart
Detaljplankart

Det er lagt inn hensynsone d) H730 for automatisk fredet kulturminne, ID161206.

ROSanalysen

ROS-analysen er utbedret med konkrete risikoreduserende tiltak, basert på rapporter
utarbeidet av Norconsult.

Det er laget et tematisk kart for bevaring av kulturmiljø og båndlegging av
kulturminner. Oversikten er også lagt inn i detaljplankartet, her fremgår hvilke bygg
som skal bevares og bebyggelse som forutsettes fjernet.

Faresone flom H320_1-9 omfatter nå også vannflaten i planområdet.

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

Konsekvensutredning
Oppland fylkeskommune har i sin uttalelse påpekt kravet om konsekvensutredning og har anbefalt
at dette gjennomføres. Når det gjelder behov for konsekvensutredning, var dette gjenstand for
vurdering ved oppstart av planforslaget, behandlet politisk i Ringerike kommune mars 2015.
Ringerike kommune gjorde da følgende vurdering:
«Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 15
dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal behandles etter forskrift om
konsekvensutredning. Planområdet er på mer enn 15 daa. Områdene som i dag er avsatt til LNF
er imidlertid ikke planlagt regulert til utbyggingsformål i tradisjonell forstand. Hensikten er å
tilrettelegge for utvidelse av skulpturpark. Forslagsstiller vurderer foreløpig at planen ikke faller
inn under tiltak som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor
ikke nødvendig å utarbeide planprogram. Planens virkninger skal likevel vurderes i
planbeskrivelsen, og det skal utarbeides en ROS-analyse.»
Tilsvarende vurderinger ble gjort ved oppstart i Jevnaker kommune. Kommunenes lokalkunnskap
om hvordan Kistefos-museet tidligere har gått frem ved oppføring av diverse kunstinstallasjoner har
gjort dem fortrolige med at Kistefos-museet er en ansvarlig aktør og ikke tar unødige sjanser. Dette
har også medført at store deler av planområdet var utredet i forhold til både ras- og skredfare, og
forekomster av elvemusling i forkant av planarbeidet. Videre er Randselva regulert, og regulanten
har hele tiden sittet på svært gode flomdata som de har delt med forslagsstiller.
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Slik planforslaget foreligger i dag, er det lite som skiller dette fra de utredningene som ville vært
gjort ved en eventuell konsekvensutredning, med unntak av et planprogram og en skjematisk
fremstilling og avveining av ulike problemstillinger. Alt i alt er det gjennomført tilstrekkelige
utredninger og prosjekteringer parallelt med planprosessen knyttet til både adkomstvei langs elva og
selve byggingen av galleribrua (felt BKB8). Totalt sett anser man derfor at de formale kravene er
imøtekommet, om enn gjennom en litt annen prosess enn ved planprogram og konsekvensutredning.
Gjeldende reguleringsplaner
Deler av planområdet er i dag regulert i Detaljreguleringsplan 389 for E16 Eggemoen – Olum fra
26.03.15 (se planbeskrivelse s 20). Planområdet er i denne reguleringsplanen i hovedsak regulert til
veg og annen veggrunn, samt LNRF, bolig og trase for jernbane.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
I kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike fremgår det at Ringerike vil bidra til å skape
omdømme som en attraktiv kommune. Kistefos-Museet er med på å bygge opp under at regionen
blir synliggjort som attraktivt.
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel for Ringerike, vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område.
Kommuneplanen i Ringerike kommune er nå under revidering. Ved vedtatt plan vil arealformålet
for området oppdateres i kommuneplan.
I kommuneplanens bestemmelse § 4 er det byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag,
med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan.

Tidligere behandlinger og vedtak










30.01.14 godkjente Ringerike kommune fradeling av om lag 5 daa fra gnr. 120, bnr. 1 for
bygging av gangbro med tilhørende gangsti/kulturpark i museets nærområde.
Bygningsmyndigheten gav dispensasjon for fradelingen.
Oppstart av planarbeid Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune,
09.03.15, sak 21/15.
Oppstart av planarbeid Formannskapet, Ringerike kommune, 17.03.15, sak 26/15.
Oppstart av planarbeidet ble varslet 26.06.15. Underveis i arbeidet med planforslaget viste
det seg at det var nødvendig å utvide plangrensa i skråningen langs Eggemoplatået,
utvidelse ble varslet 19.04.16. 12 merknader ble innsendt.
30.08.16 var planen oppe til diskusjon i Planforum i Oppland.
29.09.16 ble det avholdt temadag med informasjon og befaring for regionale myndigheter
på museumsområdet. Dagen ble avrundet med en planfaglig diskusjon.
31.10.16 ble det avholdt et drøftingsmøte mellom representanter fra Statens vegvesen
region øst og Jevnaker kommune. Løsninger for trafikkavvikling og trafikksikkerhet var
tema.
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Formannskapet og Kommunestyret i Jevnaker
kommune. Planen ble da vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Behandling
var henholdsvis 06.12.16 og 15.12.16, sak 82/16 og 130/16.
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen samt
Formannskapet i Ringerike kommune. Planen ble da vedtatt sendt på høring og lagt ut til
offentlig ettersyn. Behandling var henholdsvis 12.12.16 og 24.01.17, sak 100/16 og 1/17.

Juridiske forhold
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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-varprinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.
Jordlova
Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 7 dekar.

Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Rådmannens vurdering
Generelt
Planbeskrivelsen inneholder vurderinger av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte tiltak som følge
av reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser for miljø
og samfunn.
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), datert 04.05.17 har identifisert 24 relevante hendelser, hvorav
17 karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak (GRØNN KATEGORI), 4 karakteriseres
av risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko (ORANGE KATEGORI)
samt 2 hendelser som karakteriseres med uakseptabel risiko (RØD KATEGORI); tiltak må
iverksettes for å redusere risiko.
Den første av de to hendelse som anses å være i kategori rød, omhandler geotekniske ustabilitet i
deler av planområdet. Fareområdet er vist på plankart og det er i plan fastsatt Hensynssone
H310_1-3 for område som er utsatt for ras- og skredfare. Det er byggeforbud i sone H310_1-3.
Inngrep tillates ikke med mindre det kan dokumenters at tilstrekkelige sikringstiltak kan etableres jf.
krav til sikkerhet mot skred angitt i byggteknisk forskrift.
Den andre av de to hendelse som anses å være av kategori rød, er forekomst av radon innenfor
planområdet. Med dagens regelverk og kunnskap om byggetekniske tiltak som radonsperrer,
ventilering mv. anses fare forbundet med radoneksponering i nybygg å være redusert.

De fire hendelsene som er plassert i kategori orange, er følgende fare/avbøtende tiltak:
Område utsatt for flom i elv – Ved prosjektering og etablering av bygg- og kunstinstallasjoner i
eller ved Randselva må det tas hensyn til flomfare. Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at det
skal foretas vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger med hensyn til fare for endringer i
strømningsforhold og oppstuving. Det skal foreligge uttalelse fra fylkeskommune, fylkesmannen og
Norges vassdrags- og energidirektorat.
Fare forbundet med høyspentanlegg – Ved prosjektering og etablering av bygg- og
kunstinstallasjoner må det tas hensyn til høyspentanlegg, dette er også sikret i
reguleringsbestemmelsene. Hensynssone H370_1 omfatter område for høyspentluftstrekk, med
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sikringssone på 15m fra høyspentlinje. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, og andre tiltak
som medfører terrenginngrep eller annen anleggsvirksomhet i faresonen, skal godkjennes av
linjeeier.
Brannberedskap – Sikring av tilstrekkelig brannvannforsyning og tilgang for slukkemannskap
ivaretas gjennom prosjektering, og kommunens behandling av byggesøknad. Det vurderes derfor
ikke som nødvendig å angi spesielle rammer eller krav i detaljplan eller bestemmelser.
Fare forbundet med regulerte vannmagasiner – Sikkerhetstiltak ved damanleggene er i første rekke
knyttet opp mot driften av kraftverkene. Rammene og krav til etablering og vedlikehold av
sikringstiltak ivaretas i driftskonsesjonen som gis av Norges vassdrags- og energidirektorat. Det
vurderes derfor ikke som nødvendig å angi spesielle rammer eller krav i detaljplan eller
bestemmelser.

De øvrige forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget
ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelsene.
Rådmann mener at forholdene nevnt i ROS-analysen i tilstrekkeliggrad er ivaretar
Innsigelser
Vurdering av innsigelser i samband med høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlagt
merknadsbehandling. Etter dialog, utredninger og justeringer i planforslaget er to av
innsigelsene trukket. Forholdene som har dannet grunnlag for innsigelsen fra NVE og
Fylkesmannen i Oppland er nå ivaretatt og avklaring fra NVE og Fylkesmannen i Oppland vil
ettersendes.
Innsigelsen rettet mot areal i Ringerike kommune er nå avklart og de planfaglige råd fra
vegmyndigheten er imøtekommet.
Rådmann kan dermed anbefaler kommunestyret å vedta reguleringsplanen.
Samlet vurdering
Det endelige planforslaget er vurdert etter uttalelser som er kommet og justeringer som er
foretatt, samt vurdert det opp mot kommunens overordna strategier og planer. Rådmannen er
positiv til regulering av museumsområde og mener det er viktig å få et styringsverktøy som gir
forutsigbar saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.

Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Detaljplankart, datert 22.05.17
3. Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.17
4. Planbeskrivelse, datert 22.05.17
5. ROS-analyse, datert 04.05.17
6. Tematisk kartutsnitt Kulturmiljø, datert 22.05.17
7. Oppsummering av høringsuttalelser og innsigelser, med kommentarer forslagstiller og rådmann
8. Vurdering av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sine innspill
9. Kartleggingsrapport, elvemusling, datert 22.11.16
10.Høringsuttalelser
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a. Fylkesmannen i Oppland, 01.03.17
b. Fylkesmannen i Oppland, 15.03.17
c. Fylkesmannen i Buskerud, 14.03.17
d. Fylkesmannen i Buskerud, 15.03.17
e. Oppland fylkeskommune, 13.03.17
f. Oppland fylkeskommune, 22.03.17
g. Buskerud fylkeskommune, 07.04.17
h. Statens vegvesen, Region øst, 01.03.17
i. Statens vegvesen, Region sør, 10.03.17
j. Bane NOR, 02.03.17
k. Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), 01.03.17
l. Riksantikvaren, 13.03.17
m. Riksantikvaren, 20.03.17
n. Randsfjorden Tremasse og Papirfabrikk AS, 09.03.17
o. Glitre Energi Nett AS, 07.03.17
p. Brakar, 02.02.17
q. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA), 07.03.17
r. Telenor, 01.09.15
s. Norsk maritimt museum, 17.03.17
t. Mattilsynet, 14.03.17
11. Brev fra Statens vegvesen, Region øst, Trekking av innsigelse, datert 04.05.17
12. Brev fra Statens vegvesen, Region sør, Trekking av innsigelse, datert 23.05.17
13. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget
14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget
15. Planforslaget (kart) slik det var ved høring og offentlig ettersyn
16. Planforslaget (bestemmelser) slik det var ved høring og offentlig ettersyn
17. Gjeldende reguleringsplan 389 Eggemoen - Olum

Ringerike kommune, 24.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Mari Solheim Sandsund
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Arkivsaksnr.: 17/2174-1

Arkiv: Q14

Hovedplan vei
Saksnr.:
37/17
70/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2017
20.06.2017

Forslag til vedtak:
1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering.
2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i
framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet.
3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov.
4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år.

Innledning / bakgrunn
Samlet lengde av kommunal vei, inklusiv gang/sykkelvei, i Ringerike er på 254 km. Av dette er
227 km kjøreveg, herav 170 km med faste dekker, 57 km er grusveger.
Det kommunale veinettet har blitt til over tid med opprinnelse i smale kjerreveier beregnet for
fortidens belastninger, kjøretøybredder og hastigheter.
Modernisering av veiene gjennom årene har skjedd i bredden og med kun marginale
avrettingslag for å kunne legge faste dekker. Forsterkning av bærelaget under asfalten for å
oppnå bæreevne har ikke blitt prioritert.
Over en årrekke har det i årsrapportene blitt vist til at drifts- og vedlikeholdsutgiftene for
kommunale veier i Ringerike ligger langt under gjennomsnittet i landets kommuner. I perioden
2006-2016 er nivået 61,1 % i forhold til Kostragruppe 13.
Det er også slik at det historisk ikke er skilt nøye på kostnader på kommunal vei og tjenester
overfor andre formål. For eksempel er brøyting av skoleområder, bofellesskap,
administrasjonsbygg og andre offentlige arealer ikke loggført og belastet formålsbyggene.
Registreringen er nå forbedret og kvaliteten i tallgrunnlaget styrkes i framtiden.
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Kommunens utfordring er at den er geografisk stor, med til dels spredt bosetting og dermed
mange meter vei som skal driftes og vedlikeholdes.
For å få oversikt over tilstanden, er det utarbeidet en statusrapport. «Hovedplan Vei» er en
kommunalteknisk fagplan med fokus på det eksisterende veinettet.
Hovedplanen er ikke noen utviklingsplan. Plan- og reguleringsmessige utfordringer er ikke
omhandlet her. Rapporten inkluderer heller ikke ressursbehov, kostnader eller beskrivelser av
andre utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig
befolkningsvekst og etablering av nye boligfelt, endret vegstandard, endret miljøprofil eller
trafikksikkerhet.
Hovedplan Vei har altså som mål å vise behovet for årlige drifts- og vedlikeholdsmidler. Der
forfallet er så stort at total rehabilitering må til, er investeringsmidler til å fjerne oppstått forfall
tatt inn i rapporten.
Beskrivelse av saken
Rapporten «Hovedplan vei» viser følgende årlige behov;
For å drifte og vedlikeholde vegnettet slik at det ikke forfaller ytterligere er behov for kr. 12,3
mill i årlige driftsmidler og kr. 8,6 mill i årlige vedlikeholdsmidler (vesentlig fornyelse av
eksisterende vegdekker), tilsammen 20,9 mill eller kr. 82 380 pr kilometer vei.
Rapporten beskriver et akkumulert forfall på kr. 129,6 mill. Det er finansiert og igangsatt
utbedring på deler av dette behovet (bruer/veglys), slik at gjenværende behov er i størrelsen kr.
98 mill. For å innhente forfallet over hhv. 8, 12 og 16 år er behovet for styrket vedlikehold
kr. 12,5 mill, 8,2 mill og 6,15 mill. Alternativene med driftsmidler i tabellform;
Fjerne etterslep på vedlikehold over 8-årsperiode
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Aktivitet

Årlig
Pr. km
kostnad
12 300 000
54 200
8 600 000
37 900
12 500 000
55 100
33 400 000 147 200

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier
Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)
Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)
Driftsbehov årlig i perioden
Fjerne etterslep på vedlikehold over 12 årsperiode
Aktivitet

Årlig
Pr. km
kostnad
12 300 000
54 200
8 600 000
37 900
8 200 000
36 100
29 100 000 128 200

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier
Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)
Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)
Driftsbehov årlig i perioden
Fjerne etterslep på vedlikehold over 16 årsperiode
Aktivitet
Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier
Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)
Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)
Driftsbehov årlig i perioden

Årlig kostnad Pr. km
12 300 000
54 200
8 600 000
37 900
6 150 000
27 100
27 050 000 119 200

Driftsbehovet er fordelt på antall kilometer kjøreveg, 227 kilometer.
For å skifte ut og rehabilitere vegobjekter på grunn av elde og mangelfull funksjon beskrives
behov for årlig kr. 8,4 mill. Disse tiltakene innebærer som regel økt kvalitet/standard og kan
finansieres over investeringsmidler. Avskrivning og renter på lånekapital kommer da i tillegg til
driftskostnadene.
Alt dette er altså kostnader for å opprettholde den standard det kommunale vegnettet er bygget
for i dag. Alt som følger av endrede krav vil komme i tillegg.
Det kommunale veinettet med dekker og overbygning, overvannssystem, sideareal og
veielementer har som rapporten viser vært under forfall i mange. Tilstrekkelig bæreevne
mangler i store deler av veinettet og dette begrenser bla næringslivets transportøkonomi da de
må transportere med redusert last.
Manglende bæreevne påvirker også veiholders vedlikeholdsutgifter da veiene må repareres
oftere.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at kommunen står overfor betydelige utfordringer på denne sektoren. I tillegg
til det etterslepet som har oppstått over tid, ser vi en utvikling hvor stadig tyngre og lengre
kjøretøy tillates på det sentrale vegnettet. Dette medfører press fra næringslivet for at også
kommunale veier åpnes for slik trafikk. Kollektivtrafikken får stadig lengre kjøretøy og
framkommeligheten på småveiene blir en utfordring. Bruer må opprustes til tyngre akseltrykk.
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Bygge- og anleggsvirksomhet med mye massetransport er kanskje den største belastningen for
veinettet, og denne aktiviteten er stor og forventes å øke i framtida. Forventet befolkningsvekst
vil også medføre nye utbyggingsområder med veinett kommunen må overta til drift- og
vedlikehold i framtiden.
Trafikksikkerhet for gående og syklende og trygge skoleveier er viktig og vil kreve store
uttellinger for å oppnå tilfredsstillende nivå.
Ringerike kommune har de siste par årene økt sin satsning for å rette opp forfall, både gjennom
investeringsprogram for opprustning av bruer og generelt på prioriterte vegstrekninger.
KOSTRA-tall viser at Ringerike kommune i gjennomsnitt i perioden 2006-2016 har brukt
brutto kr. 96 400 pr km veg. For å opprettholde standarden og hente inn akkumulert forfall
over 16 år kreves årlig kr. 119 200.- pr km eller totalt ca kr. 5,2 mill i økte driftsrammer i
forhold til gjennomsnitt siste 10-årsperioden.
Skal forfallet hentes raskere, øker behovet – på 12 år kreves årlig kr. 128 200 pr km eller totalt
ca kr. 7,2 mill, på 8 år kreves årlig kr. 147 200.- eller totalt ca kr. 11,5 mill.
Oppgradering til høyere standard på bæreevne, trafikksikkerhet og framkommelighet for alle
vil kreve langt høyere uttellinger og andre finansieringskilder som infrastrukturkrav til private
utbyggere i reguleringsplanene og eventuelt brukerbetaling. Statusrapporten viser at dersom
veinettet skulle bygges opp etter dagens standardkrav, vil dette ha en kostnad på 1,2 mrd
kroner. Deler av dette behovet vil komme til syne i «Ringerikspakka» og i områdeplan for
Hønefoss.
Administrasjonen som skal arbeide med drift-, vedlikehold og opprustning har behov for stabile
rammer for å arbeide langsiktig med å bygge opp under de prioriterte samfunnsbehovene.
Planmessig og forebyggende vedlikehold vil alltid være rimeligere enn full gjenoppbygging i
form av akutte tiltak som tvinger seg fram, og rådmannen anbefaler derfor å styrke sektoren
for å redusere de totale kostnadene på lang sikt.
Hovedplan vei gir status og grunnlag for valg av ambisjonsnivå for sektoren for det neste 10året. Rådmannen velger primært et forsiktig ambisjonsnivå i lys av kommunens investeringsnivå på mange sektorer og foreslår å legge opp til å innhente forfallet over 16 år. Dette
ambisjonsnivået vil innebære at akkumulert forfall vil øke noe de første årene for så å bygges
ned gjennom perioden.
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Vedlegg
Hovedplan veg

Ringerike kommune, 22.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Jan I. Skillebekk
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Arkivsaksnr.: 17/2311-1

Arkiv: 223

Søknad om støtte til husleie til Norges Veteranforbund For
Internasjonale Operasjoner (NIVO)
Saksnr.: Utvalg
71/17
Formannskapet

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
1. Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og
Omegn, innvilges et tilskudd til husleie for leie av kontorer på kr. 2 400,-/mnd.
2. Tilskuddet innvilges for perioden 1.7.2017 til 30.6.2019.
3. Tilskuddet utbetales halvårlig fra formannskapets disposisjonskonto 712000 147000 til
bankgiro 2280 30 41559, første gang 30.6.2017.

Beskrivelse av saken
Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og Omegn
har leid kontorlokaler i den tidligere «sykehusbarnehagen». Organisasjonen har mistet dette
tilbudet fra 1.6.2017. Bygningen skal rives, for å gi plass til nybygg for Ringerike
interkommunale legevakt.
Organisasjonen har funnet nye lokaler i City-gården AS (kontor + tilgang til større møterom).
Dette innebærer en husleieøkning på kr. 2 400,-/mnd, og organisasjonen søker Ringerike
kommune om tilsvarende tilskudd. Søknad og tentativ avtale med Citygården AS er vedlagt.
Rådmannens vurdering
Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne.
Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i
Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale
samfunnet. Historien viser at det offentlige ikke alltid har hatt fokus på veteranivaretakelse.
Behandlingen av krigsseilerne etter krigen er i så måte et eksempel på hvordan samfunnet
tidligere har unnlatt å anerkjenne og ivareta dem som har gjort en innsats på vegne av
nasjonen.
Regjeringens oppfølgingsplan peker på at Forsvaret de siste ti år har gjort mye for å bedre
situasjonen for personellet som har deltatt i internasjonale operasjoner. Samtidig ønsker
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Regjeringen at sivil sektor skal ta et større ansvar for å sikre at den enkelte får den hjelpen og
støtten en trenger og har krav på. Kommunene spiller en sentral rolle i dette arbeidet og det er
på kommunalt nivå utfordringene blir ansett som størst. I praksis er det i kommunene utøvelsen av det felles samfunnsansvaret kommer til uttrykk.
Seremonier og offentlige markeringer er et viktig og synlig uttrykk for samfunnets
anerkjennelse av både innsatsen og den enkelte veteran. Behovene er allikevel forskjellige.
Mange sliter, og det er viktig å ikke glemme pårørende i denne sammenheng.
En god dialog med et velfungerende veteranmiljø er en viktig suksessfaktor for kommunen for
å lykkes i forhold til det samfunnsansvaret kommunen som bostedskommune har. For å
opprettholde et aktivt veteranmiljø, er det viktig å tilrettelegge møtesteder for veteraner.
Rådmannen anbefaler derfor at søknaden fra Norges Veteranforbund For Internasjonale
Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og Omegn imøtekommes, og dekkes over
formannskapets disposisjonskonto for inneværende valgperiode.
Vedlegg



Søknad fra NVIO
Husleieavtale mellom City-gården AS og NVIO-Avd. Ringerike og Omegn

Ringerike kommune, 30.05.2017
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/2304-1

Arkiv: 223 N63

Finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på
Ringerike,- søknad om økonomisk støtte
Saksnr.: Utvalg
72/17
Formannskapet

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Økonomisk støtte til finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på
Ringerike innvilges ikke.
Beskrivelse av saken
Norderhov Sogneselskap har blitt forspurt om å være med på finansiering av TV2´s programserie «En
bit av Norge». Den skal handle om jordbruket på Ringerike med hovedvekt på kornproduksjon. Da
fortrinnsvis av «unge bønder». Dette skal bli en produksjon på 30 min. og vil bli sendt på TV2 tidlig på
året i 2018. Første visning er «prime time» i alle kanaler, deretter en rekke repriser i alle kanaler. I
Norge faller disse visningene enten på formiddagen eller sen ettermiddag. I løpet av 2018 vil serien være
distribuert til over 100 land.
En del av programmet skal da presentere historien om kornproduksjon i regionen. Når og hvordan
startet det hele og hvordan har den teknologiske utviklingen vært. Det er meningen å møte norske bønder
som er stolte av sitt arbeid, og som er fokusert på å skape unikt god kvalitet. I tillegg ønsker Norderhov
Sogneselskap å fokusere på Ringerike som landbrukskommune generelt, og hvordan arbeidet har vært i
Norges eldste bondeorganisasjon, Norderhov Sogneselskap. Aktuelle gårder blir besøkt som godt
beskriver aktiviteten i dag, samtidig som produksjonen vil gi et godt innblikk i hvordan utviklingen har
vært. Norderhov Sogneselskap ønsker å fremstille det gode og viktige arbeidet bøndene i regionen gjør,
hva slags produkter de produserer og hvorfor regionen har lykkes med å bli en av de viktigste
landbrukskommunene i landet.
I tillegg til denne fremvisningen kan Norderhov Sogneselskap få laget en programserie på 2 x 45
minutter som skal presentere landbruket (jordbruk og skogbruk) utvikling og virke på Ringerike.
Programserien skal gi et godt bilde av fortiden, nåtiden og ikke minst peke på noen spennende retninger
for fremtiden.
Kostnaden for begge produksjonene beløper seg til kr.900.000,- eks. moms, og i den anledning forespør
Norderhov Sogneselskap om Ringerike kommune kan være med å bidra til finansieringen prosjektet.

Side 46 av 92

Sak 72/17

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at begge de beskrevne tv/filmproduksjoner vil være et aktivum for
primærnæringen, og vil også kunne profilere og promotere Ringerike kommune på en svært
positiv måte. På den annen side vil disse innslagene også være en aktiv markedsføring av
enkeltnæringer, med en stor reklameverdi.
Dersom Ringerike kommune skulle gå inn å delfinansiere en slik markedsføring, ville
kommunen moralsk sett vært forpliktet til også å støtte markedsføringstiltak fra andre aktører
og næringer i Ringerike kommune, dersom de søkte om dette. Dette ut i fra et prinsipp om
likebehandling.
Rådmannen vil derfor ikke anbefale formannskapet å imøtekomme forespørselen.
Skulle formannskapet velge å støtte prosjektet økonomisk, vil beløpet måtte belastes
formannskapets disposisjonskonto.
Vedlegg


Søknad fra Norderhov Sogneselskap om delfinansiering

Ringerike kommune, 30.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/2019-1

Arkiv: 026 &10

Samarbeidsavtale om opplæring av voksne mellom Hole-, Jevnakerog Ringerike kommune
Saksnr.: Utvalg
73/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
1. Det inngås et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike
om grunnskoletilbud for voksne etter opplæringslovens § 4a, introduksjonsordningen og
norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av Læringssenteret for voksne.
2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28-1 b. Deltagerkommunene har selv ansvaret for å fatte enkeltvedtak etter
opplæringsloven om rett til grunnskoletilbud og vedtak om introduksjonsordning.
3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Det har over tid vært organisert og utviklet et samarbeid mellom Hole, Jevnaker og Ringerike
kommune om introduksjonsarbeid og norskopplæring for innvandrere samt grunnskoletilbud til
voksne i regi av Læringssenteret for voksne.
Samarbeidet har vært organisert gjennom en rekke forskjellige og ikke entydige avtaler mellom
partene.
Beskrivelse av saken
Rådmennene i de tre kommuner ønsker nå å regulere dette samarbeidet som en
vertskommuneavtale, der partene forholder seg til en og samme likelydende avtale for de
områder samarbeidet gjelder. Forslag til vertskommuneavtale er vedlagt.
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Rådmannens vurdering
En felles avtale som regulerer alle deler av dette samarbeidet, vil gi et kvalitativt bedre tilbud til
målgruppen. Rådmennene foreslår at arbeidet organiseres som et administrativt
vertskommunesamarbeid, med Ringerike kommune som vertskommune. Dette er en
samarbeidsform som er godt kjent kommunene imellom, jfr, samarbeidsavtalene om drift av
interkommunalt krisesenter og legevakt. Denne form for avtale er lovregulert, og regulerer
samarbeidet mellom kommunene på en god og kostnadseffektiv måte. Ordningen er også
lettere å budsjettere.
Samarbeidet sikrer mer robuste fagmiljø og tilrettelegger for faglig samarbeid og
«kollegaveiledning». Dette letter rekrutteringsarbeid og sikrer kontinuitet i tilbudene.
Tjenestene vil framstå som likeverdige i regionen ovenfor målgruppen.
Vedlegg


Forslag til samarbeidsavtale

Ringerike kommune, 10.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
Magnar Ågotnes, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/1827-1

Arkiv: 252

Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag
Saksnr.:
17/17
74/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2017
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens
kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være
søknadsberettiget startlån, strykes.

Innledning / bakgrunn
Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at
husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og
beholde den.
Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om
søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søkeren skal ha
benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold
til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Søkeren må også ha evne til å betjene lånet
over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold.


Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i
ordinære kredittinstitusjoner.



Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på
boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.



Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig, og refinansiering
av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal
være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.



Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller
Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan
oppnås.
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Beskrivelse av saken
På kommunens nettsider kan aktuelle søkere orientere seg om ordningen med startlån.
(http://www.ringerike.kommune.no/Administrasjon/Tjenestebeskrivelser/97/). Her skisseres
også hvilke vilkår som gjelder:








Du må ha hatt problemer med finansiering av selveid bolig over lengre tid, og kunne
vise at problemene vil fortsette hvis du ikke får innvilget startlån.
Du må vise at du har spart det som er mulig innenfor dine økonomiske rammer.
Før du søker om startlån, må du først ha søkt om lån i bank eller annen privat
låneinstitusjon.
Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nok penger igjen til
livsopphold.
Boligen må være egnet for husstanden.
Boligen må ha en rimelig pris i forhold til prisnivået i området den ligger.
Boligen må ligge i den kommunen du søker lån av.

Kommunens nettside inneholder videre linker til Husbanken for ytterligere opplysninger. Man
bli her henvist til (https://husbanken.no/startlaan/), der det står: Søknaden sender du til den
kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Likeens blir man opplyst om hvilke kriterier som
gjelder fra husbankens side for å få innvilget startlån. Disse er som følger:
Hvem kan få startlån og tilskudd?
Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som
heller ikke har mulighet for å spare.
Barnefamilier





Søker har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet.
Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige
utgifter.
Søker ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.

Mottar trygd/ offentlige ytelser



Søker har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige
utgifter.

Boliglåntakere med gjeldsproblemer



Søker har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved
tvangssalg.
Søker klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde
boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre




Søker har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde søkers
arbeidsforhold.
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Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige
utgifter.

Unge i etableringsfasen



Ungdom som mangler egenkapital, er ikke i målgruppen for startlån.
Det forutsettes at søker utnytter mulighetene for å spare opp nødvendig egenkapital og
søker lån i vanlig bank.

Ringerike kommune har også vedtatt egne retningslinjer for tildeling av startlån (se vedlegg 1).
Disse retningslinjene korresponderer med husbankens retningslinjer, bortsett fra punkt 2, siste
setning: Søker må være bosatt i Ringerike kommune. Startlån er i utgangspunktet ikke en
ordning for formuende mennesker, noe som klart kommer fram av omforente punkter i
retningslinjene. Det er da i utgangspunktet nesten umulig for vanskeligstilte familier i
målgruppen å gjennomføre midlertidig flytting og på den måten «mellomlande» i kommunen
for dermed å kvalifisere til startlån innvilget av Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune mottar stadig søknader som er utfylt i henhold til de beskrivelser som
ligger på husbankens nettsider, og som blir avslått i henhold til vedtatte retningslinjer dersom
søker ikke allerede bor i Ringerike kommune. Kommunalt vedtatte kriterier overstyrer
husbankens retningslinjer. Et avslag med denne begrunnelse kommer da overraskende på
søker, som da klager vedtaket inn for formannskapet (disse sakene er ikke delegert til
kommunal klagenemnd). Kommunens saksbehandler kan ikke annet gjøre enn å opprettholde
avslaget, og i realiteten er formannskapsbehandling heller ingen løsning for søker, da
retningslinjene er vedtatt i kommunestyret.
Ringerike kommune deltar aktivt i husbankens «programarbeid i forhold til boliger for
vanskeligstilte i by og tettsteder», og husbankens tildeling til kommunen er nå ut i fra
kommunens søknad på 35 mill. kroner årlig. Det er derfor ikke naturlig at kommunens
retningslinjer ikke er identiske med husbankens retningslinjer, som tross alt er det organ som
fullfinansierer ordningen. Kommunen saksbehandler og videreformidler. Selv om de fleste
kommuner har med begrensningen om krav til bosetting på søknadstidspunktet, er det mange
som ikke har dette. Dette er negativt, fordi det ikke etableres en lik praksis for ordningen som
gjelder i alle kommuner og som sikrer borgerne likebehandling uansett hvor du bor i Norge.
Husbanken ønsker at alle kommuner følger husbankens retningslinjer, men det er ikke ulovlig å
knytte lokale kriterier til saksbehandlingen.
Likeens er det betenkelig at kommunen opprettholder en ordning som gjør det mulig å «sile ut»
innflyttere som på grunn av sykdom og/eller sosiale forhold vil kunne påføre kommunen
merkostnader. Denne betenkeligheten forsterkes av uttalte ønsker om befolkningsvekst og
garantier om at alle er velkommen til å etablere seg i Ringerike kommune. Dette gjelder både
enkeltpersoner og bedrifter.
Selvsagt tar kommunen risiko ved å videreformidle startlån. Derfor er ordningen også
underkastet tydelige regler når det gjelder evne til å handtere slikt lån. Samtidig er
startlånsordningen kanskje det viktigste statlige/kommunale tiltak for å redusere
sosialhjelpsutbetalingene. Det viser seg (på landsbasis) at det er svært skjeldent at kommunene
må bokføre tap på ordningen. For det første opereres med pant i boligen, og samtidig har
kommunen satt av tidligere tildelte og ubrukte midler fra husbanken i fond for å kunne dekke
eventuelle tap som kan oppstå.
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Rådmannen er opptatt av at Ringerike kommune skal være en kommune for alle, og anbefaler
derfor at siste setning i kommunens kriterier for tildeling av startlån pkt.2, strykes.
Vedlegg:


Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån.

Ringerike kommune, 27.04.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 15/9779-18

Arkiv: GNR 52/4

Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4
Saksnr.: Utvalg
75/17
Formannskapet

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at foreslått plassering av kårbolig er
på dyrkbar jord og dermed ikke egnet som boligtomt. Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det
avslag på søknad om omdisponering av dyrkbar jord for å bygge kårbolig med tilhørende hage
og innkjørsel på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike kommune.
- Kårbolig med hage og innkjørsel på Oppen gård skal bygges på en slik måte at det ikke
berører dyrket eller dyrkbar mark
- Ny kårbolig forutsetter bruksendring av sidebygningen

Sammendrag
I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker
hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen.
Ny kårbolig er planlagt på et område som i Gårdskart er klassifisert som skog med høy bonitet
og dyrkbar jord. I 1994 ble dette området godkjent for midlertidig omdisponering fra dyrket
mark til juletreproduksjon.
Eiendommen består ifølge Gårdskart av totalt 18271 dekar, hvorav 387 dekar fulldyrka jord og
15514 dekar produktiv skog. Bebyggelsen på eiendommen består av våningshus, en
sidebygning, låve og flere landbruksbygg. Driveplikten er oppfylt ved at all dyrka marka er
utleid.
Beskrivelse av saken
I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker
hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen. Etter Ringerike kommunes retningslinjer for
kårbolig gis det i hovedsak tillatelse til å bygge kårbolig dersom gården har mer enn 50 dekar
fulldyrket jord, men ikke anledning til å bygge mer enn en kårbolig per landbrukseiendom. Det
er registrert 3 boenheter på gården, et våningshus/hovedhus og en sidebygning med 2
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boenheter. Byggesak har gitt klarsignal til å omdisponere sidebygningen slik at det blir 1
boenhet på gården og dermed åpnet for å bygge ny kårbolig.
Omsøkt plassering av kårboligen er tegnet på dyrkbar jord, og krever dermed omdisponering
etter jordlovens § 9 før tillatelse. Arealet viser seg å være midlertidig omdisponert til
juletreproduksjon, tillatelsen er datert 13.04.94 og er begrenset til en generasjon juletrær. En
generasjon regnes til juletrærne er over 3 meter og har gjerne en omløpstid på 8-10 år. I brev
av 17.02.2017 informerer Landbrukskontoret at det må søkes om ny midlertidig
omdisponering av området dersom det skal fortsette å produseres juletrær. Oppen informerer
om at han ønsker å fortsette med juletreproduksjon på arealet og har nå søkt om fornyet
midlertidig omdisponering. Det skal tas stilling til fornyet midlertidig omdisponering av arealet
i separat vedtak. Den midlertidige omdisponeringen gjør at arealet nå er kategorisert som skog
og dyrbar jord i Gårdskart.
I brev av 9. mai 2017 informerer søker om at de har vurdert følgende alternativer til plassering
av kårbolig:
1. «Berja» som ligger sør for omsøkt plassering, i skråningen ned mot Heradsbygdveien.
Kårboligen vil da grense mot eksisterende boligfelt og gnr.55 bnr. 14.
2. «Ridebanen» som er plassert rett vest for tunet og nord for omsøkt plassering av
kårbolig. Ridebanen ligger innenfor det som er midlertidig omdisponert fra dyrka mark
til juletreproduksjon.
3. Den plasseringen som det nå søkes om å bygge kårbolig på. Plasseringen er sentrert
midt i et areal som er midlertidig omdisponert fra dyrka mark til juletreproduksjon.
Søker ønsker å bygge kårbolig på det 3. alternativet. Plasseringen er begrunnet ut ifra innsyn,
privatliv, kunnskapsoverføring mellom generasjoner og kostnadsnivå. Søker har tegnet inn
kårbolig med garasje, hage og innkjørsel på totalt 4 dekar.
Forholdet til overordnede planer
Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde
(LNF-område). I jordfaglig arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område.
Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser.
Juridiske forhold
Jordloven legger til rette for at arealressursene i Norge benyttes til det beste for samfunnet og
de som har sitt yrke i landbruket. Jordloven § 9 regulerer omdisponering av dyrka og dyrkbar
jord. Der står det i første og andre ledd: "Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek
sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida. "
Rundskriv M-1/13 angir hvilke rammer kommunen har ved behandling av saker som gjelder
deling og omdisponering etter jordloven:
Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern, jf. rundskriv M-1/2013 pkt.
6.1. Det grunnleggende formålet med forbudet mot omdisponering er jordvern, det vil si å
sikre matproduserende areal. Jordvern er et politisk hovedsatsingsområde i
landbrukspolitikken.
Oppføring av kårbolig på dyrka eller dyrkbar jord krever samtykke til omdisponering, jf.
rundskrivet pkt. 6.3. I pkt. 6.4.2 i rundskrivet står det at: Det vil være i samsvar med
jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av jordbruksarealene. En har lang og
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fast praksis for at en tillater omdisponering til kårbolig for å hindre at driften blir svak eller lagt
ned i forbindelse med generasjonsskifter. Behovet for kårbolig synes ikke lenger å være like
stort som før. Det må foretas en nyansert vurdering av behovet for kårbolig. Samtykke til å
oppføre kårbolig bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til
driften av eiendommen.
Alternative løsninger
Dersom HMA ønsker å varig omdisponere dyrkbar jord til kårbolig kan forslag til vedtak være
følgende:
Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det, etter en samlet vurdering, tillatelse til varig
omdisponering av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike
kommune. Ny kårbolig forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål.
Prinsipielle avklaringer
I Ringerike kommune er det politisk vedtatte prinsipper og retningslinjer for kårbolig for å
sikre likebehandling og forutsigbarhet. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de
aller fleste tilfeller kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. Det presiseres at det
kun gis anledning til å føre opp en kårbolig.
Definisjoner:
Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til
åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at
maskinell høsting er mulig.
Dyrkbar jord: Areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre
lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.
Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering av de 3 alternativene til plassering av kårbolig:
1. Berja er plassert ned mot eksisterende boligfelt i et område som trolig vil bli avsatt til
boligformål ved revidering av kommuneplanens arealdel. Dersom Oppen venter på
kommuneplanens arealdel kan kårboligen bygges som en separat boligeiendom. Dette
vil gjøre at sidebyningen ikke trenger å bli omdisponert og inntektsmulighetene fra
utleie på gården vil ikke svekkes. Innkjøring til en separat boligeiendom er tegnet inn
langs en eksisterende traktorvei og vil dermed ikke beslaglegge ytterligere dyrkbar jord.
2. Ridebanen ligger i nær tilknytning til tunet og er plassert på det arealet som er
midlertidig omdisponert fra dyrka mark. Dette området er blitt planert og tilført masser
slik at det i dag fremstår som varig omdisponert fra dyrka mark selv om dette ikke er
omsøkt. Rådmannen vurderer ridebanen til å være bedre egnet som tomt til kårbolig
enn å omdisponere ytterligere dyrkbar jord.
3. Omsøkt plassering for kårbolig er det alternativet som vil kreve størst omdisponering
av dyrkbar jord. Arealet består av tidligere fulldyrket og overflatedyrket jord som nå
benyttes til juletreproduksjon. Å tillate bygging av kårbolig på dyrkbarjord vil dreie
forvaltningspraksis i en uheldig retning, med hensyn til jordvernet.
Samtykke til omdisponering av dyrkbar jord for å oppføre kårbolig bør altså bare gis når "det
ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til driften av eiendommen". Dyrka marka på
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eiendommen er i dag utleid og det er dermed ikke nødvendig å omdisponere dyrkbar jord av
hensyn til kontinuerlig drift av eiendommen og kunnskapsoverføring mellom generasjonene.
Det er et nasjonalt mål at matproduksjonen skal øke i Norge, og hensynet til jordvernet er
styrket i de senere år. Hensynet til vern av jorda som grunnlag for matproduksjon taler derfor
mot omdisponering. Oppen gård er en ressursrik gård med mye areal og har flere alternative
områder som egner seg for bygging av kårbolig uten at det trenger å gå på bekostning av dyrka
og dyrkbar mark.
Med bakgrunn i overnevnte, mener Rådmannen at det ikke er nødvendig å plassere ny kårbolig
på Oppen gård slik at det må omdisponeres dyrka eller dyrkbar jord. Søknaden om
omdisponering etter jordlovens § 9 bør avslås.
Vedlegg
-

Supplerende opplysninger om plasseing av kårbolig – Asle Oppen 07.05.17
o Med vedlegg: bilder, kart, jordfaglig vurdering, kart, bilder
Vedrørende søknad om dispensasjon fra jordloven – Landbrukskontoret 19.04.17
Søknad om juletrefelt og tomt til kårbolig – Asle Oppen 23.03.17
o Med vedlegg: kart med ny plassering av kårbolig
Første forslag til plassering av kårbolig
Uttalelse om ny plassering av kårbolig – Landbrukskontoret 17.02.17
o Med vedlegg: vedtak om midlertidig omdisponering fra 94 med kart

Ringerike kommune, 22.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Eiliv Kornkveen
saksbehandler: Mathea Storihle
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Arkivsaksnr.: 17/2458-1

Arkiv: 614

Fossveien - Investeringer i bygget
Saksnr.: Utvalg
76/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Det settes av ytterligere kr. 12 950 000,- til investeringer i bygget i Fossveien 7-9. Dette
dekkes av kommunens disposisjonsfond.

Sammendrag
I Fossveien skal kommunen samlokalisere de enhetene som driver med samfunnsutvikling og
etablere Fossveien som ett av regionens viktigste vekstmiljø. Det legges til rette for 83
arbeidsplasser og velges løsninger som gir mulighet for endring/vekst i organisasjonen. For å få
inn alle arbeidsplasser/funksjoner i bygget, samt foreta nødvendige oppgraderinger for
fremtiden anbefales det at det settes av ytterligere midler til investering. Disse investeringene
vil øke verdien på eiendommen, og vil gjenspeile seg i en eventuell takst dersom kommunen på
et seinere tidspunkt ønsker å selge, samt eventuell prisvekst.
Bakgrunn
I februar 2016 kjøpte Ringerike kommune Fossveien 7-9 Eiendom AS som eier RIK-bygget i
Fossveien. Kjøpesummen var kr. 21 000 000,- og Ringerike overtok eiendommen fra
01.09.2016. Bygget er leid ut frem til 30.06.2017. Etter dette er bygget ledig og kan tas i bruk
av kommunale enheter (med unntak av et mindre areal som vil være utleid frem til nybygget til
RIK er klart og driftssentralen kan flyttes dit).
Eiendommen ligger sentralt i Hønefoss sentrum og byggeåret er anslått til 1956. Bygningen var
tidligere brannstasjon til Ringerike kommune, men ble solgt til Ringeriks-Kraft AS i 1992.
Bygningen ble totalrehabilitert og ombygget på 90-tallet. I 2004 ble første og andre etasje
oppgradert innvendig. Tomten er på 1 099 m². Kontorbygget har et BRA på 2 073 m², som
fordeler seg over fire etasjer (inklusive kjeller).
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RIK har selv benyttet kontorlokalene i 1. og 2. etasje, mens hele 3. etasje har vært leid ut til to
leietakere.
Beskrivelse av saken
I Fossveien skal kommunen samlokalisere de enhetene som driver med samfunnsutvikling og
etablere Fossveien som ett av regionens viktigste vekstmiljø. Vi ønsker at Fossveien skal
markere et taktskifte, og ønsker at lokalene skal legge til rette for et godt samarbeid og
samspill mellom de som har sin arbeidsplass og besøkende. Det er ønske om at lokalene skal
oppleves brukervennlig, inkluderende og framtidsretta.
Følgende enheter skal inn i bygget:
- Utbygging (11 stk), som idag holder til på Follum
- Miljø- og arealforvaltning (44 stk), som i dag holder til i Storgata 13
- Regionalt plankontor (12 stk), som i dag holder til i brakka ved rådhuset
Hva ønsker kommunen å oppnå i Fossveien?
I Fossveien skal kommunen samlokalisere de enhetene som driver med samfunnsutvikling og
etablere Fossveien som ett av regionens viktigste vekstmiljø. Vi ønsker at Fossveien skal
markere et taktskifte, og ønsker at lokalene skal legge til rette for et godt samarbeid og
samspill mellom de som har sin arbeidsplass og besøkende. Det er ønske om at lokalene skal
oppleves brukervennlig, inkluderende og framtidsretta.
I Fossveien vil kommunen være «nærmest det meste», både for innbyggere, næringsliv og
samarbeidspartnere. Vi ønsker å legge til rette for opplevelsen av kort vei inn, rask hjelp, og
fornøyde kunder.
Ringerike kommune ønsker å styrke sentrumsutviklingen og flytter nå tre enheter inn i sentrum.
Dette gjør vi ved å videreføre og forsterke arbeidsplasser i sentrum, med nærhet til kollektive
løsninger. Vi ønsker at flere skal sykle eller gå til jobben. Hvis flere lar bilen stå så vil det bidra
til å redusere trafikk og klimagassutslipp, i tillegg til at det bidrar til økt folkehelse. Derfor er
det også aktuelt å legge til rette for fasiliteter i Fossveien som gjør at folk går eller sykler til
jobben.
Hvilke løsninger skal det legges til rette for i Fossveien?
Det er gitt en klar føring om at det skal tenkes «nytt» når det gjelder å ta i bruk de nye
lokalene. Antall arbeidsplasser det skal legges til rette for er 70, men det skal velges løsninger
som er fleksibele og som gir mulighet for endring/vekst i organisasjonen. Både type
kontorløsning og kvm-norm skal vurderes etter aktuelle arbeidsoppgaver/funksjoner. Det skal
tilstrebes arealeffektive og funksjonelle løsninger med utgangspunkt i de strukturene som
finnes i Fossveien. Standarden skal bære preg av løsninger med god kvalitet og med et 20 års
perspektiv
Foreslåtte løsninger – utløser større bygningsmessige arbeider
I Fossveien er det idag ca. 65 arbeidsplasser (både enkeltkontor og landskapplasser), i tillegg
til flere møterom i samtlige etasjer. Forrige oppgradering av bygget var i 2004. Det er bortimot
13 år siden. Imidlertid så ble det ikke gjort noe med tredje etasje, så her er det løsningene fra
90-tallet fremdeles.
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Dersom vi skal få inn enhetene som er tiltenkt inn i bygget, mer hensiktsmessig bruk, samt
legge til rette for eventuell fremtidig vekst i bemanning må det gjøres bygningsmessige
endringer.
Det er ønske om å legge til rette for 83 arbeidsplasser (altså en økning på ca. 18 arbeidsplasser
enn med dagens løsninger) Antall m² per ansatt er beregnet å utgjøre 23,8 (mot dagens 30,4
m²/ansatt). Alle fellesareal tatt med i m²-grunnlaget (publikumsmottak, spiserom, arbeidskafe,
møterom etc.)
Publikumsmottaket i 1. etasje har direkte adkomst fra gateplan. Det er et stort lokale som i
tillegg til vanlige funksjoner kan bli kommunens utstillingsvindu/møteplass for
samfunnsutviklinga i regionen.
I 1. og 3. etasje vil dagens strukturer i hovedtrekk bli videreført, men det er ønske om å
optimalisere planløsninga for å få inn enda flere arbeidsplasser, og det medfører en rekke
endringer på vegger mellom dagens kontorer. Det er primært enkeltkontorer i disse etasjene.
I 2. etasje skal det legges til rette for såkalt aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Med
aktivitetsbaserte arbeidsplasser så snakker man om en løsning hvor hver enkelt vil ha en fast
arbeidsplass, men har mulighet til å forflytte seg mellom ulike soner/arbeidsområder ut ifra
hvilke oppgaver som skal utføres. Altså er det lagt opp til en flyt og mobilitet som er
annerledes enn enkeltkontor/landskap. En slik organisering er nytenkende og bygger opp under
mobilitet i arbeidet og fleksibilitet til den enkelte.
Ved å gjøre disse endringene får vi et mer fleksibelt bygg. Dersom det er aktuelt å øke
bemanningen så er det gode muligheter for dette ved, særlig siden 2. etasje legges opp med en
aktivitetsbasert løsning. Skulle det vise seg å være behov for å ta ned driften og redusere
antallet ansatte, så kan en fløy i 3. etasje og en fløy i 2. etasje tas i bruk av andre kommunale
virksomheter, evt. leies ut til eksterne.
Økonomiske forhold
I kostnadskalkylen (under) er det ikke tatt inn administrasjonskostnader og eventuelle
prosjektlederkostnader for intern prosjektleder. Anslått kostnad for prosjektleder er kr
150 000,Det er ikke tatt med kostnader med annen administrasjon som søknader, godkjenninger etc.
Kostnaden for dette er avhengig av hvilken type ombygging som defineres og det er derfor
vanskelig og sette kostnad på dette før man har hatt en gjennomgang med byggesak. Trolig vil
dette ligge et sted mellom kr. 150 000-200 000,Kalkyle
Plan kjeller etg.
Plan 1.etg
Plan 2.etg Aktiv
Plan 3.etg.
Møblering 60 kontorplasser
Møblering Felles møterom

200 000
3 550 000
4 160 000
2.240 000
900 000
1 125 000
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Utenomhus møblering
SUM EKS MVA
25% mva

300 000
12 475 000
15 593 750

Det er ikke utført en usikkerhetsanalyse av bygget. Det kan derfor dukke opp ting underveis i
rehabiliteringen / ombyggingen som man pr. nå ikke har oversikt over. Usikkerhet er satt til
10% og er innarbeidet i de kalkylene som er utarbeidet. Normalt i en tidligfasekalkyle så ville
denne bli satt til 20%.
Får et rimelig kontorbygg med sentral beliggenhet
De foreslåtte løsningene vil kreve bygningsmessige endringer til en kostnad på 7900,-/m² . Det
vil også tilkomme noe utgifter til administrasjon og prosjektledelse. Kostnad per m² er innenfor
det man må påregne for denne type rehabilitering/ombygging.
Normale byggekostnader for kontorbygg er estimert til kr. 19 711/m² (2015-tall). Da er ikke
tomtekostnader inkludert, dette kommer i tillegg.
Ringerike kommune anskaffet bygget med tomt for kr 10 130,-/m². Fossveien er en eiendom
som ligger midt i sentrum og har god beliggenhet – her snakker vi høy tomteverdi.
Med en oppgradering av bygget som foreslått så vil de totale utgiftene ligge på kr. 18 030,-/m².
Altså et nivå som ligger under nybygg-kostnader.
Leiekostnader - i dag leier kommunen lokaler til disse tre enhetene
Miljø- og arealforvaltningen betaler en årlig leie for de arealene de disponerer i Storgata 13 på
kr. 1 360 000,-. (inkl. mva). For arealene som regionalt plankontor disponerer på brakkeriggen
i Osloveien så er det snakk om kr. 360 000,- (inkl. mva) i årlige leie. I tillegg kommer utgifter
til lokalene som Utbygging disponerer på Follum. Samlet utgjør dette rett i underkant av kr.
2 000 000,-.
Prosess og videre fremdriftsplan
Det er tidligere uttalt et mål om ferdigstillelse innen årsskiftet. For å få nødvendig kvalitet og
kontroll på prosjektet er det nødvendig at det brukes noe mer tid på prosjektet – slik at vi
oppnår det vi ønsker. I tillegg vil for korte tidsfrister øke kostnadene i byggeprosjektet.
Ombyggingen er tenkt satt ut som en NS8407 kontrakt. For å få gjennomført en
anbudskonkurranse er man avhengig av at det utarbeides en funksjonsbeskrivelse på valgt
løsning.
Det er satt opp følgende tentative framdrift:
-

Funksjonsbeskrivelse/anbudsdokumenter
Anbudskonkurranse /besrivelse NS 8407
Anbudskonkurras totalentreprise
Evaluering
Kontrakt
Byggeperiode
Overtagelse bygg

18.05.2017 – 04.07.2017
04.07.2017 – 22.08.2017
23.08.2017 – 13.09.2017
20.09.2017
26.09.2017-31.01.2018
31.01.2018
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I tillegg til det bygningstekniske og det som skal gjennomføres av arbeider så skal også tre
enheter flytte sammen og det krever noe tid for å få en organisasjon til å samvirke.
Rådmannens vurdering
Når vi nå skal flytte tre av kommunens enheter inn i ett felles bygg – for å styrke
samfunnsutviklinga på Ringerike – tar vi grep som markerer et taktskifte. Rådmannen er av
den oppfatning av at vi må legge til rette for funksjonelle og gode løsninger. Løsningene som
velges vil bidra til deling og samarbeid på tvers av fagområdene og ikke minst de fysiske
etasjene.
Bygget har noen begrensninger med eksisterende løsninger, og det vil bli meget krevende å
skulle ta i bruk lokalene uten å gjøre tilpasninger. Blant annet så vil det bli vanskelig å få plass
til alle som jobber i de tre enhetene i dag med dagens løsninger. Ei muliggjør dagens løsninger
fremtidig endringer, slik som vekst i bemanning.
For å få god utnyttelse av arealene, og øke antallet arbeidsplasser, krever dette at det gjøres
bygningsmessige endringer i Fossveien. Og med en gang det flyttes på en vegg, så må det som
regel også gjøres noe med tak, gulv og øvrige flater, føring av kabler/el-anlegg mm.
Tidsperspektiv: I et 20 års perspektiv kan det være hensiktsmessig å gjøre en større jobb nå,
før innflytting, slik at det kun er mindre vedlikehold som trengs fremover. Det er ikke uvanlig
å foreta rehabilitering av kontorlokaler med en intervall på 15-20 år. Siden det er bortimot 13
og 24 år siden bygget ble rehabilitert kan det være på tide og lurt å gjøre dette nå før
innflytting.
Brukermedvirkning: Det har blitt jobbet med flere løsninger underveis. Det har vært stor grad
av brukermedvirkning av de som skal ha sin arbeidsplass i bygget. Det har blitt kjørt to
verksteder med alle ansatte (juni 2016 og februar 2017). I tillegg har det vært en arbeidsgruppe
med ulike representanter som har jobbet med ulike tema siden april. Det har vært åpnet opp for
innspill og justeringer underveis.
Bygge en kultur for deling og samarbeid: Når enhetene skal sitte på ulike etasjer i Fossveien er
det et sterkt ønske om å videreføre dagens samhandling og få til en god bruk av hele bygget.
Det er særlig miljø- og arealforvaltningen som vil få en litt annerledes hverdag i Fossveien.
Miljø- og arealforvaltningen går fra å sitte samlet på en etasje (slik de gjør i Storgata) til å
fordele seg over tre etasjer når de kommer til Fossveien. I tillegg til faste møter og
samarbeidsarenaer er også den uformelle lunsjen og ad hoc samtalene noe som typisk fremmer
«vi-kulturen» og at vi finner «de gode løsningene».
Aktivitetsbasert kontorløsning gir mulighet til å variere mellom konsentrasjon og samarbeid
med andre. Det åpner for en ny måte å jobbe på hvor deling og samarbeid er sentralt. Og gir
større muligheter enn mer tradisjonelle kontorløsninger. Det gir en individuell frihet til å sitte
og jobbe hvor man vil, og vil kunne bidra til mer digitalisering og bruk av fremtiden ITverktøy. Det er vel heller ikke urimelig at et vil kunne oppleves attraktive av nye arbeidstakere,
særlig de som er vokst opp med en smartphone i hånda og er vant til mobile løsninger.
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Ved å velge en aktivitetsbasert kontorløsning så vil dette gi mulighet for en arbeidskafe i 2.
etasje, rett innafor trappegangen. Den blir liggende sentralt i bygget, og som kan bli både en
formell og uformell møtearena på tvers av etasjene/avdelingstilhørighet.
De tradisjonelle løsningene i 1. og 3. etasje (med enkeltkontorer) er noe de aller fleste vil
kjenne seg igjen i, mens bruken av aktivitetsbaserte arbeidsplasser vil kreve noe mer
implementering. Ved å velge løsninger med både enkeltkontor og aktivitetsbasert løsning har vi
valgt noe nytt – hvertfall i Ringerike kommune.
Disse løsningene vil kunne gi andre forutsetninger for deling og samarbeid enn det mer
tradisjonelle løsninger gir. Fremover skal Ringerike skape gode rammer for de arbeidstakerne
som jobber i kommunen. Og vi veit at trenden er at flere arbeidstakere velger å stå lenger i
arbeid før de pensjoneres. Samtidig så er nittitallsgenerasjonen på vei inn i arbeidslivet. De er
vant til å være mye på nett og på sosiale medier, og de ønsker et arbeidsmiljø som er i takt med
sine vaner. I Fossveien så vil vi kunne skape et miljø og fasiliteter som kan favne flere
generasjoner samtidig, og som oppleves som funksjonelle og attraktive for alle arbeidstakere.
Publikum og samarbeidspartnere: Rådmannen ønsker at Ringerike skal være en kommune
som andre kan se til, og mener at vi vil oppnå dette i Fossveien, med de løsningene som er
valgt. De er framtidsretta og har fokus ut mot publikum og næringsliv. Vi skal bli enda mer
tilgjengelig og synlig i bybildet, og ønsker at publikum og andre skal kunne ta en aktiv rolle i
planer og utvikling som skjer i Ringeriksregionen. Her skal det bli mulighet for å komme
innom, få hjelp og veiledning og delta/medvirke i pågående prosesser. Også samspillet mellom
folkevalgte og administrasjonen vil få andre muligheter til samhandling.
Konklusjon og anbefaling: Rådmannen mener at kommunen gjorde et veldig godt kjøp da vi
fikk Fossveien for 21 millioner. Det foreslås at det settes av ytterligere 13 millioner (i tillegg til
tidligere avsatte 3 millioner). Totalt 15 millioner (inklusive mva) for å øke arealeffektiviteten til
bygget og legge til rette for den tenkte virksomheten. Disse investeringene vil øke verdien på
eiendommen, og vil gjenspeile seg i en eventuell takst dersom kommunen på et seinere
tidspunkt ønsker å selge, samt eventuell prisvekst.
Med en oppgradering av bygget som foreslått så vil de totale utgiftene (kjøp+oppgradering)
ligge på kr. 18 030,-/m². Altså et nivå som ligger under nybygg-kostnader. Med en god
beliggenhet, og tilsvarende høy tomteverdi, så får kommunen et rimelig kontorbygg, og
vesentlig rimeligere enn om vi skulle ha kjøpt en tomt og bygd helt nytt.
Vi har tre enheter som sitter i leide lokaler. Årlig utgjør dette i underkant av kr 2 millioner
kroner (inkl. mva).
Rådmannen anbefaler at det settes av ytterligere midler for å gjennomføre nødvendige
endringer i Fossveien. Dette vil gjøre at enhetene kan flytte inn i et moderne og funksjonelt
bygg, med løsninger som står seg frem i tid. Ved å gjøre disse arbeidene nå, har kommunen det
aller beste utgangspunktet for å levere gode tjenester til Ringerikssamfunnet. Løsningene som
vi velger vil styrker vår samhandling internt og med eksterne aktører. Og sist, men ikke minst,
vi skaper et miljø og ramme for den vekst og utvikling vi ønsker i Ringeriksregionen.
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Ringerike kommune, 07.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef:

Gunn Edvardsen

saksbehandler:

Jostein Nybråten
Heidi Skagnæs
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Arkivsaksnr.: 17/1972-1

Arkiv: B24 &10

Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge
Saksnr.:
19/17
77/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.06.2017
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Små fagmiljø viser seg å være svært lite attraktive for dyktige fagfolk, og representerer dermed
et rekrutteringsproblem. Dette blir spesielt forsterket dersom behovet i kommunen ikke
tilsvarer en 100% stilling.
Dette vil igjen kunne føre til at kommuner med små fagmiljø («solopraksis») vil ha problemer
med å tilby innbyggerne å dekke lovpålagte tjenester på en faglig forsvarlig måte, og dermed
ikke oppfylle lovverkets korresponderende pliktkrav til kommunen om dette. Dette kan løses
ved at kommunen kjøper tjenesten, eller inngår en samarbeidsavtale med en større kommune
Beskrivelse av saken
Hole kommune har over tid forsøkt å rekruttere logoped til sin pedagogisk-psykologiske
tjeneste (KPP-tjenesten), uten å lykkes med dette. Det har vært innledet samtaler med
Ringerike kommune om å organisere en felles tjeneste, der Hole finansierer en 50% stilling som
logoped i samarbeidet.
Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PP-tjenesten) i Ringerike kommune har for tiden to
logopeder (samlet 120 % årsverk). Det har i møter mellom partene blitt avklart at Ringerike
kommune kan, dersom tjenesten styrkes med ytterligere 50% årsverk, dekke behovet for
logopedtjenester for barn og unge (barnehage og grunnskole) i begge kommuner.
Dersom et slikt samarbeid kan realiseres, ønskes dette prosjektorganisert de to første årene, for
så å implementeres i driftsorganisasjonen som en vertskommuneavtale (se vedlagt forslag til
avtale).
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Rådmannens vurdering
Rådmannen ser klart de problemstillinger små kommuner med små fagmiljø opplever og vil
oppleve i framtida. Større fagmiljø sikrer både kontinuitet, faglig utvikling og
kollegaveiledning, og er dermed et godt fundament for en kvalitativ og tilgjengelig tjeneste.
Alle samarbeidstiltak kommunen engasjerer seg i, bør etter rådmannens syn inngås med
hjemmel i kommuneloven § 28-1, som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28-1 b. Dette er en samarbeidsform kommunen kjenner godt fra tilsvarende
avtaler når det gjelder Brann og redningsvesen, Krisesenter og Legevakt. Man trenger ikke tid
til å «venne seg til hverandre», og avtaleformen og lovverket som ligger til grunn sikrer et
samarbeid med et lavt eller intet konfliktnivå. Oppstår uenigheter beskriver avtaleverket også
hvordan disse løses.
Rådmannen har ingen betenkeligheter med at samarbeidet prosjektorganiseres de to første
årene. Deretter bør avtalen inngås med 3-års perioder, da Ringerike kommune tar
arbeidsgiveransvaret, og må ha nødvendig tid til omstilling dersom samarbeidet havarerer.
Ringerike kommune har ikke noe spesifikt behov for å samarbeide med andre om denne
tjenesten, men kommunen vil selvsagt profittere på et slikt samarbeid, både i forhold til
rekruttering av gode fagfolk og etablering av sterke fagmiljøer.
Rådmannen anbefaler derfor at vedlagte forslag til samarbeidsavtale godkjennes.
Vedlegg


Avtale om vertskommunesamarbeid, - Logopedtjenester til barn og unge (barnehage og
grunnskole)

Ringerike kommune, 08.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten
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Sak 78/17

Arkivsaksnr.: 17/2176-1

Arkiv: F05

Orientering om avlastning for barn og unge
Saksnr.:
20/17
78/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.06.2017
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Avlastning for barn og unge tas til orientering.

Sammendrag
Har man til daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk
sykdom, kan man søke om å få avlastning. Avlastningen kan være noen timer, døgn eller helger
pr måned. Det kan også være mer omfattende ordninger. Avlastningen kan foregå i barnets
eller ungdommens hjem, i avlasterens hjem eller i en avlastningsenhet spesielt tilrettelagt for
barn og unge.
Formålet ved avlastningen er å:


hindre overbelastning hos foreldre/foresatte som er omsorgsyter



gi foreldre/foresatte som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie



opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk



gi foreldre/foresatte som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og
naturlig.
Tilbudet er hjemlet i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8 og Lov om kommunale helse
og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, nr. 6 d. Tjenestene som gis er gratis for innbyggerne.
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Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har valgt en «Bestiller – utfører» modell ved tildeling av tjenester, det er
derfor et eget vedtakskontor. Det er Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester som
fatter beslutninger om hvilke tjenestetilbud som skal ytes i det enkelte tilfelle. Tildeling av
tjenester gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende,
tjensteytere innad i kommunen og i spesialhelsetjenesten. Brukermedvirkning står sentralt, og
det er fokus på brukerens ressurser.
Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune er det besluttet å bygge en
modell kalt «omsorgstrappen». Modellen bygger på prinsippet om at det kun er nødvendige
tjenster som tilbys. Det forutsettes at enkle helse- og omsorgsbehov kan dekkes av den enkelte
selv, alene eller sammen med pårørerende/frivillige organisasjoner. Først der dette er prøvd
ut/vurdert og funnet utilstrekkelig, vil det være behov for tjenester fra kommunen. Ved
tildeling av tjenester vil kommunen alltid fokusere på å tilby hjelp på lavest mulig nivå. Dette er
i tråd med føringer fra statlig hold om at tjenester må ytes på best mulig effektiv omsorgsnivå –
BEON-prinsppet (hentet fra veilder for tildelingspraksis i Ringerike kommune).
Ifølge egne tall fra Tildelingskontoret var det fra 01.01.16 til 12.04.17 33 brukere som hadde
søkt om tjenestene avlastning i eller utenfor institusjon. Av disse ble 12 innvilget og 5 fikk
avslag, resten var ikke aktuelle (behov opphørt eller dekkes privat).
I Ringerike kommune er avlastning organisert på følgende måter:
Austjord avlastning FG
Er en integrert alternativ opplæringsarena og avlastning for multifunksjonshemmede barn og
unge med et stort medisinsk behov.
- Enheten har 6 rom
- 10 bruker avlasningstilbud ved denne enheten
o Selger avlastningshelger til Hole kommune og Jevnaker kommune
o Det selges i tilegg skoleplasser til Hole kommune, Jevnaker kommune og
Buskerud fylkeskommune/videregående skole
o 6 elever har sitt skoletilbud her
Personalet er helsepersonell som går i turnus. Det er ansatt en pedagog som har ansvaret for
det pedagogiske tilbudet som gis på dagtid. Tverrfaglig samarbeid mellom pedagog, sykepleier,
vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut og et godt samarbeid mellom
familien og avlastningsenheten er derfor en viktig brikke i tilbudet.
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Austjord avlastning E
Avlastningsenhet for familier med barn eller ungdommer med funksjonsnedsettelser i alder 018 år.
- Enheten har seks rom
- 12 barn/unge har avlastningstilbudet
o 1 har femti prosent plass
o 3 har plass en uke pr måned
o 1 har plass annenhver helg
o 7 har en helg i måneden
Barnet/ungdommen går i ordinær eller forsterket barnehage og skole på dagtid.
Avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri- og feriedager
På samme måten som hjemme blir barna fulgt opp av personalet når de er på avlastning. I
praksis betyr det at de gjør lekser og følges på faste aktiviteter på kveldene.
Brukerne blir samlet over to uker. Det er da åpent alle helger, men det stenges da annen hver
uke fra søndag aften til fredag ettermiddag. Ved endring av omfang vil enheten åpne opp igjen.
Hvelven 87 barnebolig
Barn/unge med diagnoser innenfor autismespekter forstyrrelser, utviklingshemming og epilepsi
-

4 barneboliger
o 3 barn/unge bor der permanent
o 1 bolig brukes til et høyt avlastningsvedtak og kan tas i bruk ved behov

For å synligjøre avlastningstilbudet vises det her til en sammenligning mellom Ringerike,
Porsgrunn og Gjøvik. Kommunene som er valgt har flere likheter med Ringerike både når det
gjelder befolkning og folkehelseprofil.
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SAMMENSTILLLING
Tjenester som gis
Ringerike

Porsgrunn

Gjøvik

ja

ja

ja

Avlastning i institusjon
Multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov
Avlastning dag/natt/helg

ja

ja

ja

Avlastning i institusjon
Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer.
Avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri og feriedager.

ja

ja

ja

SAMBA - avlastning i sykehus
Multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov
Samarbeid mellom kommune og privat sykehus

nei

ja

nei

Avlastning i barnebolig
Avlastning dag/natt/helg og 100%

ja

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

nei

ja

nei

Avlastning i private hjem

Avlastning i grupper - kjøp av tjenester fra Fosse Friluft o.l.
Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer.
Avlastning på dagtid
TURBOTUR - avlastning i grupperfor
Barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser
Hytteturer for små grupper i helger (fredag til søndag). Overnatting, fiske,
skiturer, bading, tur i skog og mark
Avlastning med støttekontakt
Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer.
Noen timer i måneden
STIM - Støttekontakt i gruppe
Barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser
Aktivitetstilbud med støttekontakt organisert i aktivitetsgrupper
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Økonomi
Tiltak barn og unge 0-18 år

Ringerike
regnskap
budsjett
2016
2017

sted
Avlastning for multihandikappede barn
og unge
institusjon
Avlastning for barn og unge med sosiale/emosjonelle vansker
institusjon
SUM avlastning i institusjon
Avlastning for barn og unge med sosiale/emosjonelle vansker
barnebolig
SUM avlastning i barnebolig
Avlastning for barn og unge med sosiale/emosjonelle vansker
private hjem
Avlastning for barn og unge med sosiale/emosjonelle /fysiske/ psykiske
utfordringer*
støttekontakt
SUM privat avlastning
SUM avlastning institusjon og barnebolig

Porsgrunn
regnskap
budsjett
2016
2017

Gjøvik
regnskap
budsjett
2016
2017

11 929 000 11 424 000
5 824 000 5 633 000 26 900 000 24 600 000
17 753 000 17 057 000 26 900 000 24 600 000

6 900 080
6 900 080

7 516 520
7 516 520

11 944 000 9 851 000
11 944 000 9 851 000

0
0

5 759 000
5 759 000

6 474 000
6 474 000

800 000 4 200 000

2 060 000

2 771 000

1 473 000 1 500 000

0
0

3 283 000 3 637 000
3 454 000 3 938 000
4 756 000 5 137 000
800 000 4 200 000 5 514 000 6 709 000
29 697 000 26 908 000 26 900 000 24 600 000 12 659 080 13 990 520
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Tjenester og økonomi – indikatorer
Tiltak barn og unge 0-18 år

INDIKATOR

Ringerike

Porsgrunn

Gjøvik

2016
5 701

2016
7 302

2016
6 108

Antall rom for avlastning i institusjon

12

12

8

Antall barneboliger

4

0

0

SUM døgn avlastning i institusjon

1 823

1 258

SUM døgn avlastning i barnebolig

1 277

0

0

22

35

15

pr. år
Antall i befolkningen 0-18 år

SUM antall barn i avlastning i institusjon
SUM antall barn i avlastning i barnebolig

4

0

0

SUM antall barn i privat avlastning
SUM antall barn med avlastn. Støttekontakt

32

65

40

43

59

56

Avlastning i institusjon
Avlastning i barnebolig
Avlastning i institusjon og barnebolig samlet

Avlastning i institusjon

Avlastning i barnebolig

Avlastning i institusjon og barnebolig samlet
Utnyttelsesgrad (belegg) pr rom institusjon
Utnyttelsesgrad (belegg) pr. barnebolig
Avlastning i private hjem
Avlastning med støttekontakt
Sum privat avlastning
Regnskap - nettokostnad 2016 alle typer avlastning
Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i
institusjon inkl. barnebolig
Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i
private hjem
Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i
form av støttekontakt

kostnad pr
tildelte døgn
kostnad pr
tildelte døgn
kostnad pr
tildelte døgn
kostnad pr
tilgjengelige
rom
kostnad pr
tilgjengelige
rom
kostnad pr
tilgjengelige
rom

9 700

21 400

#DIV/0!

9 600

21 400

#DIV/0!

1 479 000

2 242 000

1 582 000

9 400

2 986 000

1 856 063

2 242 000

1 582 000

%

42 %

29 %

0%

%
kostnad fordelt
pr barn
kostnad fordelt
pr barn
kostnad fordelt
pr barn
kr pr innbygger
0-18 år

87 %
46 000

12 300

51 500

76 000

13 600

61 700

63 000

6 500

57 400

6 043

3 793

2 975

%

0,5 %

0,5 %

0,2 %

%

0,6 %

0,9 %

0,7 %

%

0,8 %

0,8 %

0,9 %

Kilde: Kommunenes regnskaper og statistikk fra fagprogram og samtale med personell i den enkelte kommune.
Det tas forbehold om utilsiktede skjevheter i tallmaterialet som følge av kommunenes organisatoriske driftsform,
statistikkføring, regnskapsføring og budsjettering. Utgifter Skole og avlastning er organisatorisk lagt på et sted i
Ringerike kommune. Dette kan være en feilkilde som gjøres oppmerksom på.
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Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at Ringerike kommune gir avlastningstjenester til barn og unge som
er tilfredsstillende etter Lovverket. Både tildeling av tjenester og gjennomføring av avlastning
gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende,
tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Det er i hele prosessen fokus på
brukermedvirkning og på brukerens ressurser.
Rådmannen følger utviklingen av barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom ved at
avlastningen, forebyggende helsetjenester og barnehager er organisert i samme sektor og
samarbeider om tilbud, behov og utfordringer så tidlig som mulig. Samarbeidet på tvers av
sektorer både helse og skole er en forutsetning for å lykkes. Sektoren barn og unge vil se på
muligheter for å samlokalisere tilbudet til et sted med tanke på samdrift av tilbudene.

Ringerike kommune, 22.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten
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Sak 79/17

Arkivsaksnr.: 17/2104-1

Arkiv: 614 A20

Navn på ny skole
Saksnr.:
18/17
79/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.06.2017
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Ny skole i Hønefoss sør får navnet Benterud skole.

Sammendrag
Byggingen av den nye barneskolen i Hønefoss sør er i gang. Skolen har imidlertid ikke fått noe
offisielt navn.
Det er gjennomført en navnekonkurranse ved de to skolene som legges ned når den nye skolen
er klar til tas i bruk 01.01.19. Det kom flere forslag både fra Kirkeskolen og Eikli skole.
Det har videre vært gjennomført en åpen høringsrunde med høringsfrist 12.05.17 der det også
var anledning til å foreslå navn på skolen.
Juridiske forhold
Norsk språkråd har en anbefalt saksgang for adressenavn og navn på kommunale
navneobjekter. Disse rådene legger rådmannen opp til at skal bli fulgt. Det vil i denne
navnesaken bety at vedtatt navn forelegges stednavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene
for å sikre korrekt skrivemåte.
Behov for informasjon og høringer
I den innledende navnekonkurransen ble disse navnene foreslått:
 Benterud skole
 Elvebredden skole
 Askeladden skole
 Storelva skole
 Sørsida skole
 Norderhov skole
 Papilion skole
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I den åpne høringsperioden fram til 12.05.17 kom disse forslagene:
 Storelva skole
 Benterud skole
 Eika skole
 Elvebredden skole

Rådmannens vurdering
Navn på den nye skolen har skapt et engasjement. Rådmannen vurderer Benterud skole som
det beste navneforslaget. Benterud er et godt kjent stedsnavn, har en grei skrivemåte og
forteller hvor den nye skolens geografiske beliggenhet. Rådmannen tror ikke
stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene vil ha innvendinger mot Benterud skole.

Ringerike kommune, 16.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Geir Svingheim
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Sak 80/17

Arkivsaksnr.: 17/2110-1

Arkiv: 217

Inkluderingsrådet - revisjon av vedtekter
Saksnr.: Utvalg
7/17
Inkluderings- og integreringsrådet
80/17
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
29.05.2017
20.06.2017

Forslag til vedtak:
1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet
2. Utkast til nye vedtekter vedtas.

Sammendrag
Inkluderings- og integreringsrådet har gått gjennom og evaluert reglementet for rådet. Det blir
foreslått noen endringer og avgrensinger av rådets oppgaver. Det blir også forelsått å forkorte
navnet til rådet.
Innledning / bakgrunn
Inkluderings- og integreringsrådet ble opprettet i 2013. Nåværende råd ble oppnevnt etter
kommunestyrevalget høsten 2015. Rådet ha gjennomgått reglementet og det foreslås noen
endringer.
Beskrivelse av saken
Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike har vært i funksjon i noen år og det er derfor
naturlig å se på rådets oppgaver.
Oppgavene omtales i §# og er todelte. Rådet skal være rådgivende og uttale seg i saker med
spesiell betydning for innvandringsgrupper. Rådet kan og selv ta opp saker som angår
innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen.
Men i tillegg til dette tillegger det rådet å være arrangementsansvarlig for et flerkulturelt
arrengement, og å drive et utstrakt informasjonsarbeid mot hele befolkningen og mot
fellesskapets styrende organer.
Disse siste oppgavene oppleves noe ambisiøse for rådets medlemmer. Infomasjonsarbeid også
på dette feltet, ivaretas i stor grad av adminsitrasjonen Når det gjelde kulturarrengementer, så
blir de arrangert både av frivillige organisasjomer og kommunale virksomheter, og i et
samarbeid mellom disse.
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Når det gjelder navnet på rådet, så inneholder det to positive begreper, inkludering og
integrering, som i noen grad og er overlappende. Språklig sett er det et langt navn på et råd.
Det foreslås derfor at en tar bort et av de to ordene, og kaller rådet for Integreringsrådet.
Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at Inkluderings- og integreringsrådets viktigste oppgvar er å være et
rådgivende organ og uttalepart, og ha anledning til selv å ta opp saker innenfor rådets
arbeidsområde. Forslaget til revidert reglement gir rådet både oppgaver og muligheter til å ha
fokus på og bidra til god integrering.
Vedlegg
Forslag til revisert reglement for integreringsrådet
Reglement for inkluderings- og integreringsrådet

Ringerike kommune, 17.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Magnar Ågotnes
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Sak 81/17

Arkivsaksnr.: 17/2177-1

Arkiv: A30

Ringerike kulturskoles fagtilbud
Saksnr.:
21/17
81/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.06.2017
20.06.2017

Forslag til vedtak:
1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering
2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017.
3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike
kommune i 2018-2021
4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement
høsten 2017.

Sammendrag
Ringerike kulturskole satser på økt mangfold og bredde i tilbudet i årene som kommer.
Korps i skolen er et ledd i denne satsningen (Ref K-sak 57/17). I tillegg suppleres fagtilbudene
med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017.
Kulturskolen kan tilby større gradering av brukerbetaling, for å kunne være et reellt tilbud til
kommunens barn og unge. Dette utredes videre.
Kulturskolen ønsker videre å satse på kompetanse og kvalitet, gjennom implementering av
Rammeplan for kulturskolene, og avsette midler til kompetansehevende tiltak for ansatte.
Det kan bli behov for andre og egnede lokaler for gruppeundervisning på sikt. Dette bør inngå
som behov i forbindese med kommunens kartlegging av kulturarenaer.
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Innledning / bakgrunn
Kommunestyret har bedt rådmannen:
 se på muligheten for å satse bredere i kulturskolen, ved å innføre flere kurs i flere
kunstfag og flere ulike instrumentaltimer. (Verbalforslag 8, K-sak 3/17)
 utrede støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at barna kan
delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. (Verbalforslag 9, K-sak 3/17)
Vedlagt følger en rapport over kulturskolens fagtibud, samt begrunnet tiltaksliste for økt
bredde i kulturskolen. (Verbalforslag 8).
Et av tiltakene svarer delvis på Verbalforslag 9, gradert betaling.
Beskrivelse av saken
Vedlagte rapport for kulturskolen definerer følgende tiltak i første tiltaksperiode, for å oppnå
økt faglig bredde:
Tiltak 201718

Stillings- Faglig
ressurs bredde

Varierte
undervisningsformer
Grunnprogram

Desentralisert
undervisning
Desentralisert

Potensielt
elevtall
90

Korps i
Skolen* (KiS)
Korps i
Skolen –
aspirant
*(KisA)
Teater
Dans

50

Musikk

20

Musikk

Grunnprogram,
gruppe

Mulighet for
desentralisert

16

15
30

Teater
Dans

Sentralisert
16
Desentralisert 35

10

Sammensatt

Grunnprogram
Grunn- og
Kjerneprogram,
gruppe
Grunnprogram,
gruppe, tilrettelagt

Musikkgruppe

Sentralisert

10

I tillegg ønsker kulturskolen å utrede nærmere gradert brukerbetaling.
Som en konsekvens av tiltakene er det behov for vedtektsendringer i kulturskolen.
Andre tiltak i perioden inkluderer kompetanseheving, prosjektundervisning, implementering av
Rammeplan for kulturskolen og behov for lokaler.
Forholdet til overordnede planer oppsumeres slik:



Kulturskoledriften er hjemlet i Opplæringsloven, § 13-6, der det framgår at alle
kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.
Kulturskolens kommunale vedtekter, vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og kultur
13.juni 2012, må tilpasses endringer.

Side 80 av 92

Sak 81/17




Ringerike kommune er medlem i Norsk kulturskoleråd, og følger vedtatte planer derfra.
En implementering av Rammeplan for kulturskolen, vedtatt på Norsk Kulturskoleråds
Landsmøte i 2012, vil legge føringer for fag og innhold.
Kulturplan for Ringerike kommune, som er under behandling, omhandler også
kulturskolen.
Korps i skolen er vedtatt videreførtført (K-sak 57/15)

Økonomiske forhold
Tabellen nedenfor oppsummerer tiltak og kostnader for å nå økt bredde i kulturskolen. De er
nærmere beskrevet i rapporten Ringerike kulturskole – Fag og utvikling (Vedlegg).

Tiltak
Korps i skolen 201722
(Fullformat)

Kostnad
1.500.000

Effekt
360 elever i skolen
80-120 elevplasser i
kulturskolen
Desentralisert
Bredde

Innføring av Teater,
Dans og
musikkgruppe
(2017/18)

150.000

61 elevplasser
Faglig bredde
Desentralisert

Gradert
brukerbetaling (2018)

225.000

70 friplasser eller 140
graderte plasser.
Kulturskole til flere.

Vedtektsendring
(2017)

0

Bredde i form, fag og
gradert betaling. Samsvar
mellom vedtekter og drift.
Kvalitet
Ingen kostnad, men
kan på sikt gi
kostnader i form av
krav til lokaler og
fagtilbud.
Kvalitet
Midler til regelmessige
Bredde
kompetansehevende
tiltak fra 2018.
Mangler finansiering
Bredde i fagtilbud,
Prosjektbaserte,
spesialiserte prosjektspesialiserte tilbud,
tilbud
kurs og workshops.
Ungdom (15 enkeltkurs à Disse retter seg særlig

Implementering av
Rammeplan for
kulturskolen (201718)
Kompetansetiltak
2018-19

100.000

Prosjektundervisning
2018-19

100.000
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Finansiering
Gradvis
budsjettøkning 201722 (Finansiert høst
2017, må vedtas i
budsjett 2018 for
videreføring)
Delvis finansiert
gjennom
omdisponering.
Rest: ca 30.000
225.000 er kostnaden
ved halv finansiering
av 140 nye elevplasser
som innlemmes 201722.
Mangler finansiering.

Sak 81/17

Lokaler (På sikt)

6 timer)
Potensielt 75-100
deltagere pr år.
Volum

mot ungdom.
Managler finanisering
Lokaler for
gruppeundervisnin vil
øke med nye tilbud.
Mangler i dag Behovet
inngår som en del av
kommunens
kartlegging av
kulturarenaer.

Eventuelle økonomiske konsekvenser av nye fagtilbud høsten 2017 vil gå fram av 2.
tertialrapport i september 2017.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer tiltakene nevnt i Rapport for Ringerike kulturskole som gode og effektive
tiltak for å nå økt faglig bredde og økt tilgang for flere deler av befolkningen, i tråd med
kulturskolens mål.
Videreføring av tiltakene for 2018 håndteres i arbeidet med kommunens handlingsprogram for
2018-2021, i kommunens betalingsregulativ og i sak og kulturskolens vedtekter.
Kommunestyret har allerede vedtatt å fortsette innføring av Korps i skolen, og
aspirantopplæring i tilknytning til dette.
Vedtektene for kulturskolen tilpasses nye undervisningsformer, fagtilbud og betalingsløsninger.
Dette legges fram for Hovedutvalget for oppvekst og kultur i egen sak.
Rammeplan for kulturskolen tilpasses Ringerike kulturskole, med lokale fagplaner, og legges
fram i egen sak.
Kulturskolens behov for undervisningslokaler kartlegges i for bindelse med
kulturarenakartleggingen, som er en del av kulturplanen.
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Vedlegg
Ringerike Kulturskole, -fag og utvikling.

Ringerike kommune, 22.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
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Arkivsaksnr.: 17/2266-1

Arkiv:

Støtte - NRK Sommertoget
Saksnr.: Utvalg
82/17
Formannskapet

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar informasjonen fra destinasjonsselskapet til orientering og bevilger kroner
325.000,- i tråd med søknaden.
Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto.

Bakgrunn
Sommeren 2017 kjører NRK og Sommeråpent på skinner gjennom innlandet. NRK leier et
eget tog fra NSB og skal i åtte uker kjøre på jernbanenettet i Norge. Sommertoget skal
forflytte seg på dagtid med «minutt for minutt»-sendinger til ny stasjon. Hver ettermiddag
stopper de opp på en ny stasjon der de forbereder og sender Sommeråpent.
Onsdag 2. august stopper Sommertoget på Hønefoss stasjon.
Dette programkonseptet gir oss en svært god anledning til å vise frem regionen og kommunen
gjennom NRK sine reportasjer som sendes både i Reiseradioen, i lokale sendinger, i minutt for
minutt-sendingene og i NRK-Sommeråpent på kvelden.
Reklame- og profileringsverdien av dette vurderes som svært stor.
Destinasjonsselskapets oppgaver i denne forbindelse er å legge til rette for en stor folkefest, i
samarbeid med lokale krefter. Det er Ringerike kommune som er vertskap ved besøket, men
det er destinasjonsselskapet som er satt til å lede prosjektet som et regionalt arrangement med
alle de tre kommunene involvert.
Det er nedsatt en styringsgruppe med representanter fra blant annet kommunene, Ringerike
Næringsforum og Ringerike Utvikling. Fra Ringerike kommune er både kulturtjenesten og
kommunikasjonsavdelingen representert.
Det tarbeides nå med å gi NRK innspill til gode saker som kan bidra til å fortelle vår historie
om Ringerike kommune gjennom personer, hendelser og steder.
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Økonomi
Et slikt prosjekt krever god prosjektledelse og en bred mobilisering. Dette igjen krever et godt
økonomisk fundament. Det totale budsjettet forutsetter også en betydelig egeninnsats i form av
arbeidstimer fra alle involverte.
For å gjennomføre dette søker destinasjonsselskapet Ringerike kommune om kroner 325.000,som prosjektstøtte til arrangementet NRK Sommeråpent 2017/ minutt for minutt på Ringerike.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er riktig å bidra med slik støtte. Dette prosjektet vil gi Ringerike og
regionen et bredt og positivt fokus i beste sendetid på NRK.
I tillegg vil det være muligheter for å skape en folkefest og en bred mobilisering av
lokalmiljøet. Dette vil igjen bety mye for det lokale engasjementet og for stoltheten.
Destinasjonsselskapet «Gjøvikregionen Hadeland Ringerike reiseliv» er regionens og Ringerike
kommunes virkemiddel for slike prosjekter.
Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto.
Vedlegg
Søknad datert 16/5-2017 fra Gjøvikregionen Hadeland Ringerike reiseliv.

Ringerike kommune, 26.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Mats Øieren
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Arkivsaksnr.: 17/2439-1

Arkiv: 223 D13

Den katolske kirke, tilskudd 2011-15
Saksnr.: Utvalg
83/17
Formannskapet

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å omgjøre enkeltvedtak vedrørende tros- og livssynstilskudd til Den
katolske kirke i Norge ved Oslo Katolske Bispedømme i perioden 2011-14, jf.
Forvaltningslovens § 35, 1. ledd c.
Ordfører delegerer søksmålskompetanse til rådmannen i gjeldende sak.
KS Advokater gis oppdragsfullmakt til å føre saken på vegne av Ringerike kommune.

Sammendrag
KS Advokater tilbyr kommunene en felles prosess overfor Den katolske kirke i Norge, ved
Oslo Katolske Bispedømme (OKB) og Trondheim Stift, i forbindelse med avdekkingen av
ulovlig registrerte medlemmer, og med det urettmessig utbetalt tros- og livssynstilskudd.
Det er det samme medlemstallet som legges til grunn i statlig og kommunal tilskuddsberegning.
Ringerike kommune har i perioden 2011-14 utbetalt i overkant av 1 million kroner i tros- og
livssynstilskudd til OKB. Dersom statlig beregning legges til grunn, kan det dreie seg om
mellom 200.000 og 300.000 kroner for mye utbetalt i perioden.
Innledning / bakgrunn
I 2014 ble det avdekket at Den katolske kirke i Norge i flere år hadde krevd tilskudd etter
trossamfunnsloven for personer som ikke syntes å være lovlig registrert som medlemmer av
kirken. Den katolske kirke i Norge er organisert i tre stift/bispedømmer OKB, Trondheim Stift
og Tromsø Stift.

Side 86 av 92

Sak 83/17
Oslo tingrett har i dom 17.januar 2017 gitt staten medhold i at Oslo katolske bispedømme
(OKB) i årene 2011-14 fikk utbetalt ca 40,5 millioner kroner mer i statlig tilskudd enn
bispedømmet var berettiget til. Dommen er påanket, og man regner med at det vil ta minst et år
før en rettskraftig dom kan foreligge. Dersom dommen blir rettskraftig har Den katolske kirke i
Norge fått omkring 50 millioner i uberettiget statlig tilskudd. Det antas at det kommunale
tilskuddet samlet ligger på omtrent samme nivå.
Tilskudd etter trossamfunnsloven består av en statlig og en kommunal del. Kommunale
tilskudd fastsettes med utgangspunkt i den samme medlemsberegning og det samme
regelverket i trossamfunnsloven som gjelder for statlig støtte.
KS Advokater tilbyr å samkjøre en felles prosess på vegne av kommunene overfor Den
katolske kirke i Norge. KS Advokatene kan bistå i å treffe vedtak om omgjøring av tidligere
vedtak om utbetaling, samt fremme krav mot Den katolske kirke for tilbakebetaling av tidligere
uriktig utbetalt beløp.

Forholdet til Ringerike kommune
Den katolske kirke har mottatt tilskudd fra Ringerike kommune i perioden 2011-2014 på i
overkant av 1 million. Utbetalingene baserer seg på medlemstall oppgitt av Fylkesmannen. Det
er ikke kjent om dette er riktige eller uriktige medlemstall, altså hvordan ulovlig registrerte
medlemmer fordeler seg i kommunene.
Dersom det uriktige antallet registrerte medlemmer er samsvarende med statens beregninger,
ligger feilregistreringen for 2014 på omkring 33 %. Andel ulovlig registrerte medlemmer
fordeler seg ujevnt i årene 2011-2014.

Medlemstall Den Katolske kirke, Ringerike 2011-2014
År

Tilskuddssats
Sats pr. medlem

Medlemstall
OKB

Sum utbetalt

Trondheim
TOTAL
Stift

Utbetalt

2011

kr

264,00

360

1

361

kr
304,00

95

2012

kr

599,00

467

1

468

kr
332,00

280

2013

kr

577,00

548

1

549

kr
773,00

316

2014

kr

588,00

634

1

635

kr
380,00

373
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Totalt utbetalt Den katolske kirke 2011-2014

kr

1 065
789,00

KS Advokater beregner honorar for oppdraget. Det er ukjent i dag hva honoraret vil beløpe
seg til. Honoraret deles mellom kommunene. Pr. 15.05.17 har 88 kommuner bekreftet at de
ønsker å være med i en felles prosess ledet av KS Advokater.

Juridiske forhold
Den enkelte kommune må treffe vedtak om omgjøring av tidligere vedtak om utbetaling av
tilskudd, samt kreve tilbake for mye utbetalt beløp. (Jf. Forvaltningsloven § 35,1. ledd c.)
Kompetanse til å treffe vedtak om omgjøring av vedtak ligger til kommunestyret dersom det
ikke er delegert (Kommuneloven § 6).
Kompetanse til å ta ut søksmål ligger til ordfører jf. Delegeringsreglementet 1.2.
Søksmålskompetansen kan ordfører delegere Rådmannen. Rådmannen kan deretter gi
oppdragsfullmakt til KS Advokater om felles prosess.
Økonomiske forhold
Dersom rettskraftig dom viser at Den katolske kirkes medlemsregistrering er ulovlig, er det
sannsynlig at det også gjelder personer registrert i Ringerike kommune. Kommunen har
utbetalt i overkant av 1 million i perioden, og foreløpige beregninger viser at det kan være en
feilutbetaling på 20-30%. Dette kan kreves tilbake.
KS Advokater vil fremme krav på vegne av alle kommuner som ønsker det i en felles prosess.
Det er uklart hva advokathonoraret vil bli, men det antydes i skriv av 15.05.17 at det legges
opp til en rask prosess, med kostnadsdeling mellom kommunene. KS Advokater har allerede
initiert dialog med OKB, og det jobbes med å finne en løsning som ivaretar kommunenes
interesser og som hindrer risiko for rettstap for kommunene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser på det som viktig at det avklares et eventuelt urettmessig utbetalt tilskudd og
at dette kreves tilbakebetalt, videre at det er fornuftig å benytte KS Advokater til formålet.
Det kreves et kommunalt vedtak for omgjøring av tidligere enkeltvedtak.
Søksmålskompetansen foreslås i denne saken delegert fra ordfører til rådmann. Rådmannen kan
deretter følge opp saken videre med KS Advokater. Søksmål vil først være aktuelt dersom KS
Advokater og OKB ikke finner en løsning.
KS Advokater bør gis oppdragsfullmakt til å håndtere saken på vegne av Ringerike kommune.
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Vedlegg
2

Ringerike kommune, 07.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
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Arkivsaksnr.: 17/2000-6

Arkiv: U63

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Leiv Vidar
Slakterforretning AS
Saksnr.: Utvalg
84/17
Formannskapet

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:







Leiv Vidar Slakterforretning AS organisasjonsnummer 987 553 618 gis alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Leiv Vidar Slakterforretning, Storgata 7,
Hønefoss
Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.
Jon Gulbrandsen f. 25.4.1966 godkjennes som styrer. Eva Mette Brynestad f. 24.9.1971
godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune
Salgsbevillingen som Leiv Vidar Slakterforretning AS innehar for samme lokaler opphører
fra samme tidspunkt som serverings-og skjenkebevilling er innvilget.

Sammendrag
Leiv Vidar Slakterforretning AS innehar i dag salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol. Firmaet ønsket i utgangspunktet både salgsbevilling og
skjenkebevilling. Jf. alkohollovens § 3-1 kan ikke salgsbevilling utøves sammen med
skjenkebevilling i samme lokale.
Firmaet ønsker derfor å søke om skjenkebevilling og frasi seg den salgsbevillingen som
tidligere er innvilget.
Beskrivelse av saken
Leiv Vidar Slakterforretning ønsker å ha lukkede selskaper for firmaer og foreninger inne i
butikklokalet. I den forbindelse ønsker de å kunne tilby alkoholholdig drikk til gjestene.
Søknaden viser at de har plan om å sette opp langbord etter stengetid og ha sitteplasser inne i
butikken. Søknaden viser også at skjenking kun vil skje til de som er i samme selskap.
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Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan.
Juridiske forhold
Firmaet har i dag salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i
samme lokaler som det nå søkes skjenkebevilling for. Søker har blitt gjort oppmerksom på
bestemmelsen i alkohollovens § 3-1. Alkohollovens § 3-1 sier at det ikke kan gis salgsbevilling
og skjenkebevilling i samme lokale. Søker ønsker å opprettholde søknaden om
skjenkebevilling. Salgsbevillingen må da opphøre samtidig som skjenkebevilling innvilges.
Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør og skatteoppkrever for uttalelse. Det er ikke
fremkommet negative merknader til søknaden.
Tidligere behandlinger og vedtak
Firmaet har i dag salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol.
Bevillingen gjelder frem til 30. september 2020 dersom søknaden om skjenkebevilling ikke
innvilges.
Rådmannens vurdering
Leiv Vidar Slakterforretning er lokalisert i Storgaten (gågaten). Dette er i samme område som
det ligger flere serveringssteder med skjenkebevilling.
Leiv Vidar Slakterforretning har ferskvarebutikk og driver catering. De ønsker nå å utvide
sortimentet med restaurantdrift på kveldstid. Rådmannen ser det som positivt at man ønsker å
skape mer liv i sentrum om ettermiddagen og på kveldstid.
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.
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Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 11.5.2017
Brev til høringsinstanser, datert 12.5.2017
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 18.5.2017
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 22.5.2017
Uttalelse fra politiet, mottatt 26.5.2017
Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler.
Ringerike kommune, 30.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2443-1

Arkiv:

Månedsrapport mai 2017
Forslag til vedtak:
Månedsrapport mai 2017 tas til orientering

Sammendrag
Det er kun små endringer fra årsprognosen som ble lagt frem i 1. tertialrapport, men
administrasjon og fellestjenester, grunnskole og skatt og rammetilskudd endrer prognosen i
negativ retning. Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017
som viser et merforbruk i forhold til budsjett på 10 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområdene
SAMLET RESULTAT
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2016 (pr mai)
-118 524
2 833
52 818
80 531
116 983
57 139
7 617
277 723
43 808
-36 986
-747 911
26 921

Regnskap Årsprognose Årsbudsjett
hittil 2017
(inkl endr 1. T)
-112 789
3 552
51 311
76 472
122 949
68 489
13 191
262 516
29 312
-27 966
-750 571
37 957

10 044
9 917
97 116
185 393
286 681
161 165
27 308
599 410
109 091
-6 695
-1 574 945
115 604

0
9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
-1 574 945
116 274

Avvik
-10 044
0
-800
0
-1 503
334
0
-6 864
-1 882
0
0
670

Avvik Avvik forrige
% rapportering
0%
-1 %
0%
-1 %
0%
0%
-1 %
-2 %
0%
0%
1%

Det ble gjort endringer i årsbudsjettene ved behandling av 1. tertialrapport. Dette er oppdatert i
tabellen. Kulturtjenesten fikk økt sine budsjettrammer og har derfor endret sitt avvik fra forrige
rapportering.
Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det nå budsjettert med et «overskudd» i
år på 33,8 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik
årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 24 mill. kroner.

-

-9 321
0
0
0
0
255
-2 400
-6 864
-1 882
0
900
670

Skatteinngangen så langt i år viser positive tendenser, men det er for tidlig å si noe sikkert om
nivået på de totale skatteinntektene vil bli høyere enn budsjettert.
Sykefraværet i april var 8 %.
Innledning / bakgrunn
Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av
disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen
innenfor drift og investering.
Rådmannens vurdering
Vi styrer mot et positivt regnskapsresultat også i år, men registrerer at flere rammeområder har
økonomiske utfordringer. Allikevel vet vi nå at årets lønnsoppgjør blir moderat,
skatteinntektene viser positive tegn og enhetene jobber godt for å komme nærmere
budsjettbalanse ved årets slutt. Det lover godt for det endelige resultatet i 2017.
Rådmannen merker seg også at sykefraværet er lavere i år enn i fjor.
Vedlegg
Månedsrapport mai 2017

Ringerike kommune, 07.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

-
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1. Innledning
Dennerapporten skalgi en statusover driften i Ringerikekommunei forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 2017. Årsprognosen som her leggesfrem er utarbeidet på grunnlagav
regnskapstallpr 31.05.2017.
Det må tas høydefor at uforutsette hendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadog
regnskapstekniske
disposisjonerved årets slutt kan få resultateffekt bådepositivt og negativt i
forhold til årsprognosensom visesi dennerapporten.

2. Årsprognose
Årsprognosenindikerer at kommunenvil oppnå et regnskapsresultati 2017 som viseret merforbruk i
forhold til budsjett på 10 mill. kroner.

Det ble gjort endringeri årsbudsjetteneved behandlingav 1. tertialrapport. Dette er oppdatert i
tabellen. Kulturtjenestenfikk økt sine budsjettrammer og har derfor endret sitt avvikfra forrige
rapportering.Det er kun småendringerfra årsprognosensom ble lagt frem i 1. tertialrapport, men
administrasjonog fellestjenester,grunnskoleog skatt og rammetilskuddendrer prognoseni negativ
retning.
Etter justeringeri forbindelsemed 1. tertialrapport er det nå budsjettert med et «overskudd»i år på
33,8 mill. kroner (avsetningtil disposisjonsfond).Blir regnskapsresultatetslik årsprognosenindikerer
vil årets «overskudd»værereduserttil ca 24 mill. kroner.
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3. Kommentarer til årsprognosen
Administrasjon og fellestjenester
Kommunensforsikringerhar hatt en prisvekstsom gjør at det blir utfordrende å holde seginnenfor
driftsrammeni år.

Grunnskole
Aktiviteten ved Læringssenteretfor voksneer stor etter at det har vært bosatt mangeflyktninger i
perioden2015 – 2017.Utbetalingav Introduksjonsstønader blitt høyereenn tidligere antatt og
rammeområdetgår mot et merforbruk på rundt 1,5 mill. kroner.

Skatt og rammetilskudd
Vi ser fremdelesen skatteveksti 2017 sammenlignetmed sammeperiode i 2016 som liggerover
anslaget i statsbudsjettet. Det er imidlertid for tidlig å si om inntektenevil bli høyereenn budsjettert,
men pilene går i den retningen. Foreløpigleggesårsprognosenlik budsjett.
Pågrunn av det laverentenivåetvil årets rentekompensasjonfra Husbankenbli lavereenn
budsjettert. Merinntekten fra konsesjonskraftsom tidligere er meldt vil dekkeopp for dette og
årsprognosenfor området totalt viser resultat som budsjettert.
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4. Status bosetting av flyktninger
Kommunenhar etter anmodningfra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017.15 av disseskal
være ensligemindreårige.I tillegg kommer eventuellefamiliegjenforeninger.Sålangt i år er det
bosatt 53 personer.To av disseer enslige mindreårige og syver kommet gjennom
familiegjenforening.
IMDi har varsletat behovetfor bosettingav ensligemindreårigeer lavereenn 15, og kommunen
forbereder segnå på å ta imot 10 i år.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunenhar bedret sin likviditetssituasjonde sisteårene.Ved inngangentil 2017har kommunen
ca 405 mill. kroner i likvide midler på bankkonto.Vedutgangenav mai er beløpetca 318 mill. kroner.
I tillegg har kommunenen driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen,og ca 135 mill.
kroner i verdipapirfondtilknyttet Fossefondet.Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2017.

6. Investeringer
Det er i 2017 planlagtinvesteringersom samletvil gi brutto investeringsutgifterpå rundt 700 mill.
kroner for året. Tabellenviser et utdrag av disse:
Prosjekt
Ikke rentable investeringer
Ny skoleHønefosssør
Ny skoleHønefossnord
Bi brannstasjonerNes
Heradsbygdaomsorgssenter

Regnskaphittil
2017

Budsjett 2017*

5 602 667
12 219 000
125 000
139 199

154 987 321
19 094 752
8 187 300
31 416 254

Rentableinvesteringer
Nesi Ådal vannverk
5 286 948
SoknaVannverk
3 572 013
Ringerikevannverk
19 819 556
UtbyggingMonserud
25 031 891
renseanlegg
* Regulertbudsjett etter overføringerfra 2016

23 936 276
2 947 293
100 816 102
149 167 166

Årets investeringsprosjektergår stort sett som planlagtinnenfor økonomiskerammer og tidsplaner, men noen
avvikvil det værefra budsjett som justeresi forbindelsemed 1. og 2. tertialrapport hvert år.
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7. Sykefravær
Kommunenstotale sykefravær1. kvartal 2017 var 9,6 % som er en nedgangpå 0,2 prosentpoengi
fht. 1. kvartal i 2016.I april fortsetter den fallendetrenden med 8 % sykefraværmot 9,2 % i 2016når
vi ser månedenisolert. Vi ser en nedganghos alle de størstedriftsområdene;helseog omsorg,
grunnskole, barnehageog samfunn.

Hele kommunen
Administrasjonog fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielletiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn(Tekniskeområder)

April 2016

April 2017

Totalt

9,2

8

Egenmeldt

1

0,8

Totalt

4,6

6,6

Egenmeldt

0,5

0,6

Totalt

11

8,4

Egenmeldt

1,2

0,7

Totalt

7,6

6,1

Egenmeldt

0,8

0,6

Totalt

9,9

6,6

Egenmeldt

1,2

1,3

Totalt

3,2

11,2

Egenmeldt

1,2

1,1

Totalt

11,5

10,6

Egenmeldt

1,2

0,9

Totalt

6

3,8

Egenmeldt

0,8

1,1

Egenmeldt = egenmelding1-8 dg.
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VEDLEGG1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 av disseområdenei tabell 1B,og budsjettenefor skatt og rammetilskudd
samt finansvedtasi tabell 1A.
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Sammendrag
En bærekraftig og sunn økonomi er avhengig av størrelsene på netto driftsresultat, disposisjonsfond og
lånegjeld. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom disse faktorene. For å øke disposisjonsfond
må det skapes positive netto driftsresultat. Med et solid disposisjonsfond kan kommunen finansiere noen
av investeringene med oppsparte midler i stedet for å ta opp lån osv.
Kommunen har hatt tilfredsstillende resultat de siste årene, og lånegjelden har også ligget lavt som følge
av liten investeringsaktivitet i flere år. Disposisjonsfondet er på 130 millioner kroner. Bokført
premieavvik er til sammenligning 151 millioner kroner.

Beskrivelse av saken
Netto finansutgifter per 1. tertial 2017 er som forventet høyere enn på samme tidspunkt i 2016. Det
skyldes hovedsakelig høyere avdragsutgifter inneværende år.
Renteutgiftene ser ut til å bli lavere enn budsjettert som følge av nedsatt rentesats og forsinket
investeringsfremdrift. Investeringsbudsjettet tas ned med over 100 millioner kroner i 1. tertial og
medfører lavere låneopptak enn budsjettert. Det er foreløpig noe usikkerhet knyttet til nivået på
minimumsavdraget, så prognosen på finansområdet endres derfor ikke i 1 tertial.
Det har vært en negativ utvikling i samlet nettoverdi fra 1. tertial 2016 til 1. tertial 2017. Den negative
finansielle endringen på 256 millioner kroner skyldes økt gjeldsnivå. Gjeldsgraden stiger fordi
kommunen lånefinansierer alle investeringene sine.
En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale finansielle
risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på driftsregnskapet på 19,3 millioner
kroner i løpet av et år.
Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen per 1. tertial 2017. Ved
utgangen av året er prognostisert saldo om lag 260 millioner kroner, 100 millioner kroner lavere en
-

saldo ved inngangen til 2017. Det tilsvarer grovt regnet summen av planlagt bruk av ubrukte lånemidler
til investeringer (minus) og årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond (pluss).
Fossefondets markedsverdi ved utgangen av april var kr 134.512.248. Avkastningen hittil i år er kr
5.362.813 som tilsvarer 4,15 %. Det er spesielt aksjemarkedet som bidrar til den gode avkastningen i 1.
tertial. Årets avkastningsmål er 5 mill. kroner ved årsslutt, og selv om dette målet isolert sett allerede er
nådd vet vi at det vil komme svingninger i løpet av året.
I opprinnelig budsjett for 2017 er det lagt til grunn 70,5 millioner kroner i avdrag på lån til
investeringer. Foreløpig beregnet minimumsavdrag for 2017 ligger i overkant av budsjettert nivå, og vi
velger å operere med en prognose for minimumsavdrag på 71,5 millioner kroner.
Minimumsavdrag representerer en mer kortsiktig måte å tenke på, fordi gjeldsbelastningen reduseres på
kort sikt, men risikoen vil øke på lengre sikt. En slik risiko kan være at avskrivningstakten på noen av
kommunens eiendeler er for lav i forhold til kapitalslitet på disse anleggsmidlene. Målet er å legge seg
på et høyere avdragsnivå enn minimumskravet, men det må fortløpende vurderes opp mot andre behov.

Rådmannens vurdering
Disposisjonsfondet har hatt en positiv utvikling de siste årene, men mye gjenstår for å komme opp på et
bærekraftig nivå. Rådmannen ønsker å skape gode overskudd og øke disposisjonsfondet til ett anbefalt
nivå og deretter egenfinansiere investeringer.

Vedlegg
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Månedsrapport april 2017 - Fossefondet

Ringerike kommune, 06.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning.
Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet
for Ringerike
kommune og r utiner for finansforvaltningen .

Overordnet finansiell strategi og stilling
En bærekraftig og sunn økono mi er avhengig av størrelsen e på netto
driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld . Disse kan fremstilles i en figur slik
for å vise det gjensidige avhengighetsforholdet
mellom dem :
Disposisjonsfond

Netto drifts resultat

Lånegjeld

En sunn økonomi kjennetegnes av bærekraftige størrelser på alle de tre
faktorene. Hvordan disse henger samm en kan forklares på ulike måter. For å øke
disposisjonsfond må det skapes positive netto driftsresultat. Med et solid
disposisjonsfond kan kommunen finansier e noen av investeringene med
oppsparte midler i stedet for å ta opp lån. Da blir rente - og avdragsutgiftene
mindre relativt sett, og dette resulterer igjen i økt driftsoverskudd . Når
kommunen har en viss størrelse på disposisjonsfond og kan ta i bruk fonde t til
finansiering av investe ringer, holdes lånegjelden nede. Ved å holde lånegjelden
2

på et bærekraftig nivå, blir det lettere å skape høyere netto driftsresultat
genererte overskudd kan igjen avsettes til disposisjonsfond.

og nye

Ringerike kommune har siden 2015 hatt et mål om et driftsresultat på 60
millioner kroner, dvs. opp mot 3 prosent av brutto driftsinntekter.
Kommunen
har hatt tilfredsstillende resultat de siste årene, og lånegjelden har også ligget
lavt som følge av liten investeringsaktivitet
i flere år.
Disposisjonsfondet er på 130 millioner kroner. Bokført premieavvik
sammenligning 151 millioner kroner.

er til

Disposisjonsfondet har hatt en positiv utvikling de siste årene , men mye gjenstår
for å komme opp på et bærekra ftig nivå . Rådmannen anbefaler å skape solide
overskudd og spare alt til investeringer .

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsje ttbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper , avkastning fra Fossefondet og m ottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgift er og avdrag på investeringsgjeld ,
renteutgifter på start lån og provisjoner/ honorar er .
Tabellen nedenfor viser utviklingen
(Inntekter

i netto finansutgifter

i perioden 20 1 6 - 201 7 :

har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Netto finansutgifter per 1 . tertial 201 7 er som forventet høyere enn på samme
tidspunkt i 201 6 . Det skyld es hovedsakelig høyer e avdragsutgifter inneværende
år.
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende
rentebetingelser. Den flytende renten på lån til investeringer har ligget på 1, 8
prosent siden 2 2 . august i fjor , og den settes ned til 1, 65 prosent gjeldende fra
22. mai i år . Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 201 7 er 1 , 9 prosent.
Renteutgiftene ser ut til å bli lavere enn budsjettert som følge av den nedsatt e
rentesats en og forsinket investeringsfremdrift . Investeringsbudsjettet
tas ned
med over 100 millioner kroner i 1. tertial og medfører lavere låneopptak enn
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budsjettert. Det er foreløpig noe usikkerhet knyttet til nivået på
minimumsavdraget,
så prognosen på finansområdet endres derfor ikke i 1 tertial.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet
skal det rapporteres på beløp samlet og f or henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.

Det har vært en negativ utvikling i samlet net toverdi fra 1. tertial 2016 til 1.
tertial 2017. Den negative finansielle endringen på 256 millioner kroner skyldes
økt gjeldsnivå. Gjeldsgraden stiger fordi k ommunen lånefinansierer alle
investeringene sine.
Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner) . Stresstesten skal vise risikoen for tap i en port efølje ved
markedsendringer.
For Ringerike kommune vil dette gjelde endringer i rentenivå
og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene.

Endringsparameterne
er basert på en standard mal som også er brukt mye blant
andre kommuner. Her legges det opp til en renteøkning på 2 prosent, en
reduksjon av verdien på norske aksjer på 30 prosent, en reduksjon av verdien på
utenlandske aksjer på 20 prosent, samtidig som den norske kronen svekker seg
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10 prosent mot andre valutaer. Disse parameterne bygger på historiske
svi ngninger på de ulike markedene. Forrige gang vi så slike store utslag var
under finanskrisen i 2008/2009.
Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 1 9 , 3 mil lioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer d ersom alt skjer samtidig innenfor samme år .

Likviditet
I kommunens finansreglement er likviditet definert som ledig likviditet
midler beregnet for driftsformål . De likvide midlene kan deles inn i
driftslikvid iteten og overskuddslikviditet.

og andre

Driftslikviditeten
har vært plassert i konsernkontostrukturen
hos kommunens
hovedbank i hele perioden. Likviditetsprognosen
viser at likviditeten ligger på et
høyere gjennomsnittsnivå
enn før, men i siste kvartal viser prognosen at
likviditeten ligger på et litt lavere nivå. Kommunens rutiner sier at likvide midler
må være over 100 millioner kroner over en viss periode før vi kan definere en
overskuddslikviditet.
Likviditetsprognosen
inneholder noen forutsetninger og
usikkerhetsfaktorer
som kan endre likvidi tet sbildet underveis.
Ringerike kommune har til en hver tid i 1 . tertial 201 7 hatt likviditet til å dekke
sine betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet
på 1 0 0
millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse
DNB. Trekkret tigheten
har ikke vært benyttet hittil i år .

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
201 7 og periodisert likviditetsprognose.
Midlene på konsernkontoen inkluderer
også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Den faktiske likviditetsutviklingen
har vært om lag i tråd med prognosen per 1.
tertial 2017 . Likviditetsprognosen
viser at konsernkontoen stiger i slutten av j uni
og i november . Økningen e skyldes planlagte låneopptak til investeringer.
Ved utgangen av året er prognostisert saldo om lag 2 60 millioner kroner, 100
millioner kroner lavere en saldo ved inngangen til 2017. Det tilsvarer grovt
regnet summen av planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer (minus)
og årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond (pluss) .

Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
Fossef ondets markedsverdi ved utgangen av apri l var kr 134.512.248.
Avkastningen hittil i år er kr 5.362.813 som tilsvarer 4,15 %. Fondet har i 1.
tertial vært investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i kommunens
finansreglement kapittel 4.5, og porteføljen pr 30.04 består av 24 %
pengemarkedsf ond, 33 % obligasjonsfond og 42 % aksjefond (hvor 31 % i
internasjonale aksjer og 11 % i norske aksjer).
Det er spesielt aksjemarkedet som bidrar til den gode avkastningen i 1. tertial.
De internasjonale aksjefondene har gitt en avkastning så langt på ca 8 % og de
norske aksjefondene ca 6 %. Men også obligasjoner, spesielt hjulpet av kreditt/
high - yield obligasjonsfondene, har hatt en god vekst på rundt 2,7 % så langt i
år.
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Vår rådgiver, Industrifinans AS, analyserer markedene fortløpende. Markedet
forven ter nå en stigende rente først i USA allerede i år og at Europa vil følge
etter neste år. Rentene vil allikevel være lave en stund fremover, og sterke
makroøkonomiske signaler kombinert med fortsatt rikelig likviditet og lave renter
gjør at risikovillighet en i markedet har vært tiltagende. Utviklingen i
kredittpåslag for europeiske høyrenteobligasjoner
har vært sterkt fallende de
siste månedene. Høyrenteobligasjoner
blir dermed litt mindre attraktivt. Ved
stigende renter vil vi også unngå rentepapirer med f or lang løpetid
(rentebinding).
Aksjemarkedene er i en positiv trend, men verdsettelsen er nå relativt høy i
forhold til år hvor renten har vært noe høyere og mere «normal». Det
opprettholdes derfor en nøytralvekt i norske og internasjonale aksjer. På det
internasjonale markedet har porteføljen nå en overvekt mot Asia og Europa,
mens amerikanske aksjer er undervektet.
Årets avkastningsmål er 5 mill. kroner ved årsslutt, og selv om dette målet
isolert sett allerede er nådd vet vi at det vil komme svingninger i løpet av året.
Fossefondet har en rullerende horisont på 10 år, og det er det porteføljen bygges
for. Aksjemarkedet kan ha store verdisvingninger i løpet av et år, både positivt
og negativt. Det er samtidig utfordrende å hente god avkastning med de lave
rentenivåene som i dag gjelder slik at noe risiko må tolereres for å oppnå en
meravkastning over tid. Alternativet vil være bankkonto med ca 1 % rente eller
nedbetaling av lån som ville gitt en effekt i dag på 1,65 %.
For mer detaljer om investeringene
Industrifinans.

i Fossefondet, se vedlagte månedsrapport

fra

Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen
1 . tertial 201 7 :

(Startlån

fra Husbanken er lån til videreformidling

til kommunens

i k ommunens gjeldsportefølje

i

innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets låneramme til investeringer i 201 7 er på 543 millioner kroner .
Investeringsprognosene
i 1. tertial viser et lavere behov for låneopptak enn den
vedtatte rammen.
Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål
i 1. tertial. Ubrukte
lånemidler til investeringer var på 130,2 millioner kroner ved inngangen til 2017.
Det er brukt 85 millioner kroner av disse midlene hittil i år.
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Startlån fra Husbanken på 35 millioner kroner ble overført til k ommunen i
februar. Ubrukte startlånsmidler var 52 ,5 millioner kroner ved inngangen til
2017. Dette betyr at kommunen har totalt 87 ,5 millioner kroner til disposisjon for
videreformidling i år . D et er innvilget startlån på 13 ,8 millioner kroner ved
utgangen av 1. tertial, og disponibelt for resten av året utgjør 7 3,7 millioner
kroner. Forskjellen på flytende rente på lånene i Husbanken og kommunens
innskuddsrente hos DNB er pr nå 0,44 prosent. Det er denne marginen som
kommunen må betale for dis se ubrukte l ånemidlene.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 7 er det lagt til grunn 70 , 5 mill ioner kroner i avdrag
på lån til investering er . Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået.
Minimumsnivået innebærer avdragsutsettelser
i forhold til inngåtte låneavtaler.
Kommunen har over en lengre periode hatt ett avdragsfritt lån for å håndtere
minimumsavdrag.
For inneværende år kan det bli nødvendig å søke om
avdragsutsettelser
utover dett e. I tillegg må det mest sannsynlig avtales
avdragsfrihet på ett av de nye lånene i år.
Foreløpig beregnet minimumsavdrag for 2017 ligger i overkant av budsjettert
nivå, og vi velger å operere med en prognose for minimumsavdrag på 71,5
millioner kroner.
Minimumsavdrag representerer en mer kortsiktig måte å tenke på , fordi
gjeldsbelastningen reduseres på kort sikt, men risikoen vil øke på lengre sikt. En
slik risiko kan være at avskrivningstakten
på noen av kommunens eiendeler er
for lav i forhold til kapi talslitet på disse anleggsmidlene. Målet er å legge seg på
et høyere avdragsnivå enn minimumskravet , men det må fortløpende vurderes
opp mot andre behov .
Frem til nå har gjenstående løpetid vært rapportert samlet for investeringsgjeld
og startlån. Det er mer riktig å rapportere løpetiden adskilt. Vektet gjenstående
løpetid på samlet låne gjeld til investeringer er 1 5 , 5 7 år , og det er denne som er
aktuell i forhold til minimumsavdragsnivå . Det kan nevnes at v ektet gjenstående
løpetid p å innlån (startlån) er 23,25 år .

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel,
og refinansieringsrisiko:

rentebindings tid

8

Ved inngangen til 201 7 var fastrenteandelen på kommunens investerings gjeld
5 9 , 8 prosent og er v ed utgangen av 1 . tertial 5 9 , 7 p rosent. Fastrenteandelen er
forholdsvis høy med tanke på at den beregnes på hele investeringsgjelden.
Men
den er innenfor rammen gitt i finansreglementet.
D et kan senere vurderes om lån til rentable inv esteringer og lån med
rentekompensasjon
skal være med i grunnlaget for beregning av fastrenteandel
eller ikke .
Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende investerings gjeld er redusert fra
om lag 2, 5 år ved inngangen til 201 7 til om lag 2,1 år ved utgangen av 1 . tertial
201 7 . Dagens ren tebinding har følgende forfall:

Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de neste 12 månedene. Den
har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet
og har
således ingen refinansieringsrisiko.
Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av
låneporteføljen. Det n ye lånet til ikke - rentable investeringer i 2016 er det største
enkeltlånet i gjeldsporteføljen og utgjør per 1. tertial 18,1 prosent av samlet
investeringsgjeld.

9

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
30.04.2017

Aktivaklasse

Markedsverdi

Avkastning siden
31.03.2017

Innskudd/uttak

Porteføljevekt

Strategisk vekt

Over/undervekt

Minimum vekt

Maksimum vekt

Pengemarked

32 858 639

37 047

0

24 %

20 %

5 956 189

10 %

30 %

Obligasjoner

45 008 722

239 594

0

33 %

40 %

-8 796 177

30 %

60 %

Internasjonale aksjer

42 130 877

762 047

0

31 %

30 %

1 777 203

10 %

40 %

Norske aksjer

14 514 009

542 082

0

11 %

10 %

1 062 785

0%

20 %

134 512 248

1 580 769

0

100 %

100 %

0

Totalt

Produksjonsdato: 04.05.2017
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Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
30.04.2017

Avkastning

(NOK)

Denne måned

Pengemarked

Hittil i år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siden 19.08.2015

37 047

209 681

784 757

Obligasjoner

239 594

1 175 695

2 407 028

Internasjonale aksjer

762 047

3 171 728

5 202 684

Norske aksjer

542 082

805 709

2 614 009

1 580 769

5 362 813

11 008 478

Totalt

Avkastning

(%)

Investeringsportefølje
Referanseportefølje
Pengemarked
ST1X
Obligasjoner
ST4X
Internasjonale aksjer
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)
Norske aksjer
OSEFX

Produksjonsdato: 04.05.2017

Denne
måned

Hittil i år

Siste 3 år Siste 5 år
ann.
ann.

Siden oppstart ann.

1,19 %
0,60 %

4,15 %
2,76 %

6,47 %
6,51 %

0,11 %
0,02 %

0,64 %
0,18 %

1,81 %
0,59 %

0,54 %
-0,03 %

2,68 %
0,59 %

1,15 %
0,70 %

1,84 %
1,33 %

8,14 %
7,46 %

9,76 %
15,10 %

3,88 %
1,99 %

5,88 %
2,71 %

19,18 %
15,67 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS
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Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
30.04.2017

Investert
dato

Beholdning

Antall

Kostkurs

Kostpris

Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi

Allokering

Urealisert
gevinst/tap

Pengemarked
Pluss Likviditet II

02.11.2015

14 983,13

1 008,54

15 111 138

1 010,20

28.04.2017

15 135 954

11,3 %

24 817

Holberg Likviditet

24.08.2015

99 674,56

102,17

10 183 270

102,22

28.04.2017

10 188 913

7,6 %

5 644

Alfred Berg Pengemarked

24.08.2015

69 776,74

102,64

7 162 007

103,53

28.04.2017

Klientkonto DNB
Sum

7 223 895

5,4 %

61 888

309 876

309 876

0,2 %

0

32 766 291

32 858 639

24,4 %

92 348

Obligasjoner
Alfred Berg Kort Obligasjon

02.02.2016

141 978,11

99,86

14 177 993

101,76

28.04.2017

14 448 105

10,7 %

270 112

DNB Obligasjon (III)

24.08.2015

1 352,69

10 495,98

14 197 851

10 318,59

28.04.2017

13 957 898

10,4 %

-239 953

DNB High Yield

24.08.2015

7 756,83

1 042,93

8 089 817

1 085,76

28.04.2017

8 422 058

6,3 %

332 241

Holberg Kreditt

20.11.2015

72 684,62

103,07

7 491 297

112,55

28.04.2017

8 180 661

6,1 %

689 364

45 008 722

33,5 %

1 051 764

Sum
Internasjonale

43 956 958
aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global

24.08.2015

6 129,89

2 063,66

12 650 000

2 382,61

28.04.2017

14 605 131

10,9 %

1 955 131

C Worldwide Globale Aksjer Etisk

24.08.2015

4 280,90

1 845,41

7 900 000

2 066,69

28.04.2017

8 847 285

6,6 %

947 285

Robeco Global Conservative Equities D

22.09.2016

3 600,57

1 721,95

6 200 000

1 854,63

28.04.2017

6 677 724

5,0 %

477 724

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1

21.08.2015

446 827,78

9,85

4 400 000

11,63

28.04.2017

5 196 607

3,9 %

796 607

Nordea Stable Emerging Markets Equity

19.09.2016

5 297,54

528,55

2 800 000

573,81

28.04.2017

3 039 782

2,3 %

239 782

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund

20.11.2015

25 240,49

104,99

2 650 000

112,96

28.04.2017

2 851 200

2,1 %

201 200

KLP Aksje Global Indeks III

25.08.2015

428,13

1 719,13

736 005

2 132,89

28.04.2017

Sum

37 336 005

913 148

0,7 %

177 143

42 130 877

31,3 %

4 794 872

Norske aksjer
Nordea Norge Verdi

24.08.2015

517,75

7 918,91

4 100 000

10 600,04

28.04.2017

5 488 146

4,1 %

1 388 146

Alfred Berg Aktiv

17.02.2016

3 356,81

1 194,54

4 009 851

1 346,17

28.04.2017

4 518 834

3,4 %

508 984

Danske Invest Norge II

24.08.2015

436,48

8 706,07

3 800 000

10 325,92

28.04.2017

4 507 029

3,4 %

707 029

11 909 851

14 514 009

10,8 %

2 604 159

125 969 105

134 512 248

100,0 %

8 543 143

Sum
Totalt
Produksjonsdato: 04.05.2017
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Produksjonsdato: 04.05.2017
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PORTEFØLJERAPPORT
30.04.2017

Avkastning

(NOK)

Denne måned

Hittil i år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siden oppstart

Oppstartsdato

Pengemarked
Pluss Likviditet II

17 830

93 645

380 503

24.08.2015

Holberg Likviditet

11 841

66 513

212 126

24.08.2015

7 375

49 109

173 746

24.08.2015

0

415

18 380

19.08.2015

37 047

209 681

784 757

19.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon

17 662

149 006

525 146

24.08.2015

DNB Obligasjon (III)

23 050

223 153

235 584

24.08.2015

DNB High Yield

122 868

445 128

856 910

24.08.2015

Holberg Kreditt

76 014

358 408

789 388

24.08.2015

239 594

1 175 695

2 407 028

23.08.2015

Alfred Berg Pengemarked
Klientkonto DNB
Sum
Obligasjoner

Sum
Internasjonale

aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global
C Worldwide Globale Aksjer Etisk
Robeco Global Conservative Equities D

88 025

738 100

1 955 131

24.08.2015

293 669

897 062

947 285

24.08.2015

97 454

408 152

477 724

22.09.2016

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1

160 858

411 082

796 607

21.08.2015

Nordea Stable Emerging Markets Equity

-14 091

257 884

385 479

24.08.2015

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund

125 314

403 506

201 200

20.11.2015

10 817

55 943

213 148

25.08.2015

0

0

226 110

762 047

3 171 728

5 202 684

KLP Aksje Global Indeks III
Realiserte poster
Sum

Produksjonsdato: 04.05.2017
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PORTEFØLJERAPPORT
30.04.2017

Avkastning

(NOK)

Denne måned

Hittil i år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siden oppstart

Oppstartsdato

Norske aksjer
Nordea Norge Verdi

197 578

549 548

1 388 146

24.08.2015

Alfred Berg Aktiv

195 098

115 877

508 984

17.02.2016

Danske Invest Norge II

149 406

140 284

707 029

24.08.2015

Realiserte poster
Sum
Totalt

Produksjonsdato: 04.05.2017

0

0

9 851

542 082

805 709

2 614 009

1 580 769

5 362 813

11 008 478
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PORTEFØLJERAPPORT
30.04.2017

Avkastning

(%)

Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert)

Denne måned

Hittil i år

Investeringsportefølje
Referanseportefølje

1,19 %
0,60 %

4,15 %
2,76 %

6,47 %
6,51 %

19.08.2015

Pengemarked
ST1X
Pluss Likviditet II
ST1X
Holberg Likviditet
ST1X
Alfred Berg Pengemarked
ST2X

0,11 %
0,02 %
0,12 %
0,02 %
0,12 %
0,02 %
0,10 %
0,02 %

0,64 %
0,18 %
0,62 %
0,18 %
0,66 %
0,18 %
0,68 %
0,19 %

1,81 %
0,59 %
1,77 %
0,57 %
1,87 %
0,57 %
1,65 %
0,60 %

19.08.2015

0,54 %
-0,03 %
0,12 %
0,00 %
0,17 %
-0,03 %
1,48 %
0,02 %
0,94 %
0,02 %

2,68 %
0,59 %
1,04 %
0,24 %
1,62 %
0,59 %
5,58 %
0,18 %
4,58 %
0,18 %

1,15 %
0,70 %
1,73 %
0,56 %
2,39 %
0,63 %
5,58 %
0,57 %
4,13 %
0,57 %

23.08.2015

Obligasjoner
ST4X
Alfred Berg Kort Obligasjon
ST3X
DNB Obligasjon (III)
ST4X
DNB High Yield
ST1X
Holberg Kreditt
ST1X

Produksjonsdato: 04.05.2017

Symbol

PLUSNOKNO
HOLIKV1 NO
ABPENGENO

AIKOBL NO
AFOBL3NO
DNBHGYDNO
HLBRGKRNO
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PORTEFØLJERAPPORT
30.04.2017

Avkastning

(%)

Internasjonale aksjer
MSCI AC World NR (50 % val.sikret)
Nordea Stabile Aksjer Global
MSCI World NR
C Worldwide Globale Aksjer Etisk
MSCI World NR
Robeco Global Conservative Equities D
MSCI AC World NR
Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1
MSCI Europe NR
Nordea Stable Emerging Markets Equity
MSCI Emerging Markets NR
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
KLP Aksje Global Indeks III
MSCI World NR
Norske aksjer
OSEFX
Nordea Norge Verdi
OSEFX
Alfred Berg Aktiv
OSEFX
Danske Invest Norge II
OSEFX

Produksjonsdato: 04.05.2017

Symbol

NOSTAKGNO
CAWWETINO
RGCEDERLX
FEGANH1LX
NSEMBPNLX
MIRAGCALX
KLPAIII NO

NONORVENO
AIAKTIV NO
FFNORG2NO

Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert)

Denne måned

Hittil i år

1,84 %
1,33 %
0,61 %
1,31 %
3,43 %
1,31 %
1,48 %
1,38 %
3,19 %
3,35 %
-0,46 %
2,01 %
4,60 %
1,40 %
1,20 %
1,31 %

8,14 %
7,46 %
5,32 %
7,21 %
11,28 %
7,21 %
6,51 %
7,83 %
8,59 %
10,47 %
9,27 %
13,10 %
16,49 %
13,80 %
6,53 %
7,21 %

9,76 %
15,10 %
12,22 %
15,63 %
8,54 %
15,63 %
7,71 %
14,88 %
7,79 %
7,31 %
8,56 %
13,76 %
1,83 %
13,07 %
13,66 %
15,78 %

20.08.2015

3,88 %
1,99 %
3,73 %
1,99 %
4,51 %
1,99 %
3,43 %
1,99 %

5,88 %
2,71 %
11,13 %
2,71 %
2,63 %
2,71 %
3,21 %
2,71 %

19,18 %
15,67 %
24,12 %
15,70 %
23,53 %
21,55 %
15,69 %
15,70 %

23.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS

Oppstartsdato

24.08.2015
24.08.2015
22.09.2016
21.08.2015
19.09.2016
20.11.2015
25.08.2015

24.08.2015
17.02.2016
24.08.2015
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Periodens utvikling

Markedsverdi
31.03.2017

Avkastning

Kostnader

Bevegelser

Markedsverdi
30.04.2017

Pengemarked

32 821 592

37 047

0

0

32 858 639

Obligasjoner

44 769 128

239 594

0

0

45 008 722

Internasjonale aksjer

41 368 830

762 047

0

0

42 130 877

Norske aksjer

13 971 928

542 082

0

0

14 514 009

132 931 479

1 580 769

0

0

134 512 248

Totalt

Produksjonsdato: 04.05.2017
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2322-1

Arkiv:

Verbalforslag nr. 17 Årsbudsjett 2017- Handlingsprogram 2017-2020, Ringeriksbadet
Forslag til vedtak:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 
Formannskapet slutter seg til de vurderinger som framkommer i saken, og tar behovet for en
utsettelse av saken tas til etterretning.
Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i sitt møte 2.2.1017, sak 3/17, en liste med omforente verbalforslag
knyttet til årsbudsjett 2017- Handlingsprogram 2017-2020. Verbalforslag nr. 17 lyder som
følger:
Rådmannen bes legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere et nytt
terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer. Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider fullt, dette gjør at behov for en utvidelse med et terapibasseng er
aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende helsearbeid og rehabilitering.
Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt egnet for babysvømming,
svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer og for eldre.
Rådmannens vurdering
Ringeriksbadet er eid av Helgelandsmoen Næringspark AS, Hole kommune og Ringerike
kommune, gjennom selskapet Ringeriksbadet AS. Det er Hole kommune og Ringerike
kommune som drifter Ringeriksbadet, gjennom selskapet Ringeriksbadet IKS. Ringeriksbadet
IKS ledes av et representantskap som er valgt av kommunestyrene i Hole og Ringerike.
Ringeriksbadet IKS har også et eget styre som rapporterer til representantskapet.
Ringeriksbadet IKS leier alle sine lokalene av Ringeriksbadet AS
Representantskapet for Ringeriksbadet IKS har iverksatt en rekke prosesser for å se på bl.a.
framtidig driftsform, og har i den anledning utlyst en anbudskonkurranse i forhold til en
«managementavtale». Selskapet som får denne avtalen skal stå for daglig drift, bl.a.
arbeidsgiveransvar. Det er i dag høyst usikkert hvorvidt man lykkes med dette, og framtidig
driftsform kan pr. i dag kun defineres som høyst usikker.

-

Ringerike kommune har intet mandat for å utrede et nytt terapibasseng alene. Kommunen er
heller ikke majoritetseier, og en slik utredning som verbalforslagets pkt. 17 skisserer, vil måtte
skje i samråd med Helgelandsmoen Næringspark AS (majoritetseier), Hole kommune og
Ringerike kommune. Likeens må det være vilje til at et eventuelt forslag om utbygging
finansieres av eierne. Dette vil i seg selv kunne være en utfordring, da eiersitsen ikke uten
videre speiler den enkelte aktørs økonomiske evne.
Rådmannen mener derfor at det er viktig at kommunene nå vurerer pågående prosesser i
selskapet opp i mot framtidige behov og kapasitet i et større perspektiv, og ønsker å komme
tilbake med en utredning om framtidige behov og dimensjonering ved Ringeriksbadet. Dette
for å kunne håndtere grunnskolestilbud og befolkningens behov for øvrig.
Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 31.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2387-1

Arkiv: 145

Verbalforslag nr. 4, budsjett 2017 - Eksterne prosjektmidler
Forslag til vedtak:
Rådmannens oversikt over søkte og tildelte eksterne prosjektmidler til Ringerike kommune fra
eksterne kilder, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret i Ringerike vedtok i sak 3/17 følgende: «Rådmannen gjennomgår
verbalforslagene og gir kommunestyret en tilbakemelding på videre anbefalinger.»
Denne sak gjelder tilbakemelding på verbalforslag nr. 4.
Beskrivelse av saken
Rådmannen vil sørge for at sektoransvarlige har oversikt over og søker på, søkbare eksterne
midler innenfor de respektive sektorene. I den forbindelse er det utarbeidet en oversikt som
viser søknader / tildelinger på midler til fra eksterne kilder samt noe mulige tilskuddskilder som
bør vurderes fremover. Oversikten viser også eventuelle egenandeler i prosjektene.

Administrasjon og fellestjenester
HR – fellestiltak organisasjonsutvikling
Mottatt / søkt tilskudd 2017

-

Tiltak

HR – Lederprogram

Innvilget tilskudd fra

KS - Midler til organisasjonsutvikling

Innvilget beløp
Kommunens egenandel

kr 2 600 000,- for 2016 og 2017
Interne ressurser til planlegging og gjennomføring samt utgifter til
samlinger – stipulert til ca. 1,5 mill

Tiltak

Lærlingetilskudd

Innvilget tilskudd fra
Innvilget beløp

Buskerud fylkeskommune og KS
Kr 1 900 000 lønnstilskudd
kr 469 000 engangstilskudd fra KS
Rest lønnsutgifter (ca. kr 2,9 mill kroner)

Kommunens egenandel

Søkbare midler

Informasjon:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Naringsutvikling/Sok-om-tilskudd/
http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/St%c3%b8tteordninger/St%c3%b
8tteordninger%20N%c3%a6ringsenheten.pdf

Spesialtiltak barn og Unge
Mottatt / søkt tilskudd 2017
Tiltak

-

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Kompetansehevende tiltak - Prosjekt Hava, grunnutdanning,
videreutdanning og mastere inkl. ledere
Fylkesmannen i Buskerud
Kr 2 345 000
Innleie av vikarer når egne ansatte settes på skolebenken. Få
avdelinger kan drifte uten full besetning eller noen times fravær.
Ledere deltar i ulike utdanninger uten at det leies inn vikarer.

Tiltak

Innovasjonsmidler - Prosjekt «Ung-sterk og aktiv»

Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens egenandel

Fylkesmannen i Buskerud
kr 775 000
Administrasjon av ansettelse av prosjektleder, deltagelse fra flere
fagpersoner inn i prosjektet og opplæringstid for egne ansatte.
Samt opplæring og veiledning av prosjektleder. Det beregnes en del
innleie av vikarer i perioden

Tiltak

TIBIR – Rådgivningskurs samt sertifisering

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 210 000

Kommunens egenandel

Ingen

Tiltak

Minoritetsspråklige – 1 stilling

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 320 000
Ingen

Tiltak

Vold – seksuelle overgrep – kompetansestyrking

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel
Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 100 000
Ingen
Psykologer i kommunehelsetjenesten
60% stilling ansatt fra medio juli 2017
Videreføring av prosjekt 5041
Fylkesmannen
Kr 100 000,50% av lønnsmidlene (ubrukte tilskudd må tilbakebetales)

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens egenandel

Tiltak

-

Forebygging av uønsket svangerskap/abort
Videreføring av prosjekt 5003
Fylkesmannen
Søkt om overføring av 10 000,- ubrukte midler fra 2016 til 2017
Ingen

Friskliv-, lærings- og mestringstilbud
Videreføring av prosjekt 5070
Fylkesmannen
kr 830 000,Ingen

Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens egenandel

Kommunal kompetanse og innovasjonstilskudd – Frisklivssentralen
Samarbeid med FLS i Hole og Jevnaker
Fylkesmannen
kr 775 000,- full finansiering av 1 stilling
Ingen

Tiltak

Program for Folkehelse 2017 – barn og unges psykiske helse

Tilskudd fra
Omsøkt beløp

Fylkesmannen
kr 1 250 000,Finansiering av 1 stilling samt kompetanseheving og samarbeid med
andre kommuner/aktører

Kommunens egenandel

Ingen

Tiltak

Fysioterapeut for barn

Tilskudd fra
Omsøkt beløp

Kommunens egenandel

Helsedirektoratet
Tilskudd til dekning av lønnsmidler til 2 årsverk
ca. kr 1 200 000,Videreføring og utvidelse av prosjekt 5148
Evtuelle lønnskostnader utover tilskudd

Tiltak

Ergoterapeut for barn

Tilskudd fra
Omsøkt beløp

Helsedirektoratet
Søkt om tilskudd til dekning av lønnsmidler til 1 årsverk
ca. kr 600 000,Videreføring av prosjekt 5150
Evtuelle lønnskostnader utover tilskudd

Kommunens egenandel

Søkbare midler
Tiltak

Kommunens egenandel

TIBIR
a) PMTO utdanning og sertifisering (2018)
b) Sosial ferdighetstrenerkurs og sertifisering (2019)
c) Sertifisering (2020)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 330 000 (2018)
Kr 150 000 (2019)
kr 50 000 (2020)
Ingen

Tiltak

Minoritetsspråklige – 1 stilling

Tilskudd fra
Søkbart tilskudd
Kommunens egenandel

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 640 000 (2018)
Hvert år 2018 – 2020
Ingen

Tiltak

Vold – seksuelle overgrep – kompetansestyrking

Tilskudd fra
Søkbart tilskudd

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kr 200 000 (2018)
Hvert år 2018 – 2020
Ingen

Tilskudd fra
Søkbart tilskudd

Kommunens egenandel

-

Tiltak

Jordmor

Tilskudd fra
Søkbart tilskudd
Kommunens egenandel

Helsedirektoratet
kr 750 000,Ingen

Informasjon:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/

Helse og omsorg
Mottatt / søkt tilskudd 2017
Tiltak
Innvilget tilskudd fra
Innvilget tilskudd
Kommunens egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Innovasjonsmidler - Prosjekt «Nettverks- og aktivitets
koordinator»
Fylkesmannen i Buskerud
Kr 982 400,Administrasjon av ansettelse av prosjektleder, deltagelse fra flere
fagpersoner, opplæringstid og eksternt studie for to personer. Samt
opplæring og veiledning av prosjektleder, egne ansatte og
frisklivskontakter. Det beregnes en del innleie av vikarer i perioden.

Tiltak

Innovasjonsmidler - Prosjekt «Flink med folk i første rekke»

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Fylkesmannen i Buskerud
Kr 400 000,Administrasjon ved ansettelse av prosjektleder. Det må avsettes tid
til deltagelse i prosjektet, opplæring av egne ansatte.

Tiltak

Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie. Tilskudd
til 3 sykepleier og en sykepleier som startet i 2016.
Helsedirektoratet
Kr 188 490,Dekker 25% av brutto årslønn for to års heltidsstudium.
Innleie av vikarer for den tiden sykepleierne deltar i
studiesamlinger. Administrasjon av praksisstudier koblet opp mot
ulike tilsynsleger ved institusjonene - et nybrottsarbeid som vil

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

-

HR – Heltidskultur, et forprosjekt i helse og omsorg
Organisasjonsutvikling
KS
428 800,Interne ressurser til planlegging og gjennomføring samt noe utgifter
til møter/hotell – stipulert til ca. 100.000,-

fremme kvalitet og pasientsikkerhet.

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel
Tiltak

Kompetansehevende tiltak – Gerica dokumentasjon og helse-juss
3 timers kurs Gerica dokumentasjon og heldags Helse-juss kurs
NAV
Kr 7 680,- og 7 680,Evt. lønnsutgifter til vikarer for de som går på kurs

Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens egenandel

Opplæringstilskudd - Kurs for saksbehandlere, arbeidsledere og
assistenter
Fylkesmannen i Buskerud
Kr 30 000,Evt. lønnsutgifter til vikarer for de som går på kurs

Tiltak

Psykologstilling til avd. Psykisk helse og rus

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Fylkesmannen
Kr 440 000,- i 2017
3-årig tilskudd som trappes ned for hvert år
Det er forventet at stillingen blir fast og at kommunen finner egne
lønnsmidler i løpet av 3 år.
Egenandelen er resterende lønnsmidler utover tilskuddsbeløpet.
Kommunens egenandel økes for hvert år og vil være 100% i 2020

Kommunens egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp

-

Kompetansehevende tiltak - Lindrende behandling og omsorg ved
livets slutt - Palliasjonsprosjektet
Helsedirektoratet (via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)
Kr 2 000 000
Administrasjon av ansettelse av prosjektleder, deltagelse fra flere
fagpersoner inn i prosjektet, opplæringstid for egne ansatte. Samt
opplæring og veiledning av prosjektleder. Det beregnes en del
innleie av vikarer i perioden.

Arbeid med forebygging av hasj - Psykisk helse og rus
Samarbeid med politi, videregående skoler, barnevern osv.
Fylkesmannen
Ca. kr 1 055 000,- lønn til 2 stillinger
Tilskuddet trappes ned for hvert år fra 2016-2019
Det er forventet at stillingene blir faste og at kommunen finner
egne lønnsmidler i løpet av 3 år. Egenandelen er resterende
lønnsmidler utover tilskuddsbeløpet. Kommunens egenfinansiering
vil være 100% i 2019
Arbeid tidlig intervensjon - Psykisk helse og rus
(Avd. Psykisk helse og rus)
Samarbeid med politi, videregående skoler, barnevern osv.
Fylkesmannen
Ca. kr 527 000,- lønn til 1 stilling

Kommunens egenandel

Tilskuddet trappes ned for hvert år fra 2016-2019
Det er forventet at stillingen blir fast og at kommunen finner egne
lønnsmidler i løpet av 3 år. Egenandelen er resterende lønnsmidler
utover tilskuddsbeløpet. Kommunens egenfinansiering vil være
100% i 2019

Tiltak

Spesielle rettshjelpstiltak – Krisesenteret

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Statens sivilrettsforvaltning
Kr 87 500

Søkbare midler
Tiltak

Kompetansehevende tiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens egenandel
Ikke søkt fordi

Fylkesmannen i Buskerud

Tiltak

Diverse

Søkbare midler

Helsedirektoratet, Fylkesmann, Forskningsrådet, Gjensidige
stiftelsen, Innovasjonsmidler, Sparebankene (f.eks til uteområder) ,
NSF

Søkbart beløp
Kommunens egenandel
Ikke søkt fordi

Kapasitetsmessig er det begrenset hvor mange prosjekter som kan
driftes parallelt.

Det ikke er rom for å beskrive/drive de gode prosjektene da drift
blir viktigst i hverdagen.

Informasjon:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd
https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Tilskudd1/
http://www.forskningsradet.no/no/Sok_om_midler/1173268235931
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
Innovasjonsprisen 2017 | Difi.no
http://www.sparebankstiftelsenringerike.no/soknad/

-

https://www.nsf.no/vis-artikkel/302776/410716/NSF-FLU-tilskudd-til-faglige-kurs-ogmoter

Helse - Universell utforming
Mottatt / søkt tilskudd 2017
Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Universell utforming – kompetansehevende tiltak – nasjonalt
nettverk
KS/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
kr 20 – 30 000 KS
kr 100 000,- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Egne lønnsmidler / ansattes tid

Søkbare midler 2018 – 2019
Tiltak
Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens egenandel

Universell utforming- kartlegging av tilgjengelige tettsteder og
friluftsområder
Kartverket
kr 100 000,Egne lønnsmidler / ansattes tid
Universell utforming – Deltakelse i nasjonalt nettverk med
mulighet kompetansehevende tiltak, kartlegging m.m.
kr 20 – 30 000,- KS
kr 100 000,- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
kr 120 000,- hvert år
Egne lønnsmidler / ansattes tid

Skole
Mottatt / søkt tilskudd 2017
Tiltak

Leirskoletilskudd

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Fylkesmannen i Buskerud
Tilskudd til dekning av lønnsutgifter undervisning på leiskolen
kr 328 597 i 2016, forventer omlag det samme for 2017
Evt. lønn til vikar for de lærerne som er med på leiskole
/ekstraressurser

Kommunens egenandel

Tiltak

-

Grunnskoleopplæring enslige mindreårige flyktninger

Tilskudd fra
Omsøkt beløp
Kommunens egenandel

Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

i omsorgssenter og de som bor privat
Fylkesmannen i Buskerud
søknadsbeløp 2017 ikke avklart (kr 5 735 432,- i 2016)

Lektor2, Naturfagsenteret
Styrke realfagssatsningen og tettere samarbeid med lokalt
arbeidsliv i skolen
Universitetet i Oslo
Kr 37.000,- skoleåret 2016/2017
Lærer med ansvar følger prosjektets målsetninger trekker med seg
andre faglærere inn i samarbeidet, redusert undervisningsplikt med
0.5 t/u
Vandringsledelse
Kurs med Dr. Beverley Freedman fra Canada, for skolelederne
KS
Kr 102 000,Kr 20 500,-

Videreutdanning lærere
Videreutdanning av lærere gjennom vikar og stipendordning
Utdanningsdirektoratet
Kr 1 400 000 våren 2017
Kr 1 639 000 høsten 2017
Kr 650 000,-

Søkbare midler

Informasjon:
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/

Barnehage
Mottatt / søkt tilskudd 2017
Tiltak

Innvilget tilskudd fra
Innvilget tilskudd
Kommunens
egenandel

-

Lederopplæring for pedagogiske ledere i barnehagene
Organisasjonsutviklingstiltak
55 pedagogiske ledere
KS
Kr 156 000
Interne ressurser til planlegging og gjennomføring samt noe utgifter
til møter/hotell – stipulert til ca. 100.000

Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel
Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp

Kommunens egenandel
Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Dataopplæring for assistenter
Kompetansehevingstiltak (Hapro)
NAV
Kr 6 500,Vikarutgifter dersom de som er på kurs må erstattes
Tilskudd til morsmålsundervisning og engangstilskudd til mottak
av nyankomne flyktninger
kr 63 000,- og kr 52 500,- (2 barnehager)
Ingen
Tilskudd til språkopplæring minoritetsspråklige barn
Alle barnehager som har minoritetsspråklige
Fylkesmannen i Buskerud
kr 372 000 våren 2017
kr 372 000 høsten 2017 forventes
Tilskuddet fordeles til private og kommunale barnehager som har
minoritetsspråklige barn. P.t. 126 barn i kommunale og 77 barn i
private barnehager
Ingen
Svømmetilskudd til barnehagebarn 4-6 år i barnehage
Tilskuddet dekker transport til/fra svømmehall.
Tilskuddet fordeles til private og kommunale barnehager i
kommunen
Fylkesmannen i Buskerud
Kr 30 000,Ingen

Samfunn
Mottatt / søkt tilskudd 2017
Tiltak
Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel
Tiltak

Tilskudd fra

-

Vannområde Tyrifjorden – handlingsplan
Midler til å få konsulent til å lage handlingsplan for vannområdet
Miljødirektoratet
kr 150 000 som må brukes i inneværende år
Ingen
Hverdagssykling i Ringerike
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling
til lavutslippssamfunnet
Klimasats

Innvilget beløp

Kommunens egenandel
Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Kommunens egenandel
Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp

Kommunens egenandel
Tiltak

Tilskudd fra
Innvilget beløp
Kommunens egenandel

Innkjøp av 20 el-sykler til Fossveien, oppgradering av garderober,
prosess med sykkelvennlig arbeidsplass som er en sertifisering av
Syklistenes landsforening
Svar på søknad i juni
50%
Strategier for klimavennlig byutvikling
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling
til lavutslippssamfunnet
Klimasats
Midler til konsulentarbeid til utarbeiding av sykkel- og
parkeringsstrategi.
Svar på søknad i juni
50%
Forprosjekt – gang- og sykkelbruer
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling
til lavutslippssamfunnet.
Klimasats
Midler til å prosjektere for bredere bruer med plass til autonom
buss
Svar på søknad i juni
50%
Pilottesting av autonome busser
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling
til lavutslippssamfunnet.
Klimasats
Svar på søknad i juni
50%

Søkbare midler
Tiltak

-

Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens egenandel

Universell utforming – lokal plankompetanse
Bl.a. attraktive og levende lokalsamfunn for alle, herunder
universell utforming og folkehelse
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
kr 200 000,- til 400 000,- og kan være flerårig prosjekt
Tverrfaglig samarbeid (lønnsmidler egne ansatte)

Tiltak
Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens egenandel

Sykkelby-prosjekt tiltak 2018
Statlig tilskudd
Sykkelbyprosjektet søker statlige midler, søknadsfristen er i 1/9-17
50%

Tiltak
Tilskudd fra
Søkbart beløp
Kommunens egenandel

Søker dersom det kommer noen gode forslag til prosjekter
Miljødirektoratet

Informasjon:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/lokal-kompetanse-innen-plankart-og-geodata/lokal-kompetanse-innen-plan-kart-og-geodata.-retningslinjer-forordningen/id2549247/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

I tillegg til prosjektmidler fra ulike instanser som vist over, så søker alle enheter om tilskudd fra NAV
til delvis dekning av utgifter i forbindelse med tiltak ved sykdom blant de ansatte.
Tilretteleggingstilskuddet blir ofte brukt til å lønne vikarer, slik at arbeidsdagen blir tilrettelagt for
den ansatte. Enhetene søker også om "varig lønnstilskudd" for ansatte der hvor dette kan bidra til at
arbeidstaker kan stå lenger i jobb med oppfølging og tilrettelegging.
Beløpene variere fra søknad til søknad.

Informasjon:
https://www.nav.no/no/Bedrift/Rekruttering/Relatert+informasjon/tilskudd-tilarbeidsgivere

Oversikten til nå har vist de søknader som er sendt for 2017. Enhetene har imidlertid
prosjekter gående og midler som overføres fra år til år.
Prosjektmidler innvilget før 2017
Listen nedenfor viser prosjekter som ennå ikke er avsluttet og gjenstående ubrukte midler fra 2016
som er disponible i 2017:
Prosjektmidler
Adm. og fellestjenester
Prosjekt 5173
Sparebankstiftelsen Schjongslunden
110103 Tilskudd til planlegging av fremtidig utnyttelse av
Idrettsparken/Schjongslunden (byplanlegger)
Prosjekt 5089
Tilskudd til omstilling Ringeriksregionen
721008 Regionsrådsprosjekter
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Prosjekt 5101
Vei og bane 2018
721008 Regionsrådsprosjekter
Prosjekt 5164
Regional innsats for næring og utvikling
721008 Regionsrådsprosjekter

-

Overført fra 2016
til 2017
44 119
1 807 481
55 587
279 000

SUM
Barnehage
Prosjekt 5125
300203
300218
310100
310203
310209
Prosjekt 5191
300203
Prosjekt 5193

Prosjekt 5190

Kompetanse for mangfold
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Eikli barnehage
Hønefoss barnehage
Grunnskole fellesutgifter
Eikli skole
Hønefoss skole
Lekeressurs i Eikli barnehage 2016-2017
Eikli barnehage
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud

204 230

7 785

Lekeressurs i Hønefoss barnehage 2016-2017
300218 Hønefoss barnehage
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
MIB / menn i barnehage
300100 Barnehage fellesutgifter
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud

19 354

30 000

SUM
Spesialtiltak barn og unge
Prosjekt 5041
Psykologer i kommunehelsetjenesten
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Prosjekt 5045
Jentegrupper
330102 Ungdomskontakt
Tilskudd fra Åsa Sanitetsforening
Prosjekt 5003
Forebygg. av uønskede svangerskap /abort
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Prosjekt 5148
Fysioterapeuter for barn
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Prosjekt 5149
Jordmor - forebyggende barn og unge
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Prosjekt 5150
Ergoterapeut for barn
330200 Helsestasjonstjeneste
Tilskudd fra Helsedirektoratet

Prosjekt 5114

-

Lektor2-ordningen
Hov ungdomsskole
310245 Tilsk. fra Nasjonalt senter for naturfag i
opplæringen
Tidlig innsats i skolen 2016-2017 gjennom økt
lærertetthet 1-4 trinn, engangstildeling
310100 Grunnskole fellesutgifter

261 369
310 000

95 328

9 408

419 159

750 000

500 000

SUM
Grunnskole
Prosjekt 5052

2 186 187

2 083 896
46 426

1 243 516

Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet
Prosjekt 5165

Barnekonvensjonen implementering
310100 Grunnskole fellesutgifter
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud

71 475

SUM
Kultur
Prosjekt 5113

Prosjekt 5053

Den kulturelle skolesekken
320107 Den kulturelle skolesekken
Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune
Fengselsbibliotek
320202 Fengselsbiblioteket
Tilskudd fra Kulturdepartementet

669 770

SUM
Helse
Prosjekt 5067
400000
Prosjekt 5032
470004
Prosjekt 5033
470004
Prosjekt 5102
400007
Prosjekt 5111
400000
420503

Prosjekt 5132

Prosjekt 5141

Prosjekt 5144

Prosjekt 5147
Prosjekt 5166

-

1 361 417

Dagaktiviteter demente
Adm helse / omsorg
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Tilskudd til etablering
Boligfinansiering
Tilskudd fra Husbanken
Tilskudd til tilpasning
Boligfinansiering
Tilskudd fra Husbanken
Ø-hjelp fellesmidler 2013 - 2015
Legevakt
Dagaktivitet Krokenveien-Hallingby
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Adm helse / omsorg
Heradsbygda dagavdeling

430004 Hallingby hjemmetjenester
430101 Krokenveien bofellesskap
NAV veiledningskompetanse 2016
470000 NAV
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Over terskelen – tiltak for bekjempelse av
barnefattigdom
470000 NAV
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Kommunalt rusarbeid NAV-rett bistand
470000 NAV
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Kommunalt rusarbeid ” Oppsøkende tillitsperson”
470000 NAV
Universell utforming
400004 Miljørettet helsevern
Tilskudd fra Kommunaldepartementet, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og KS

171 574
841 344
191 861

7 070 984

854 809

593 721

110 280

47 784

93 803

116 652

235 085
67 179

Prosjekt 5169

Opplæring BPA
Brukerstyrt personlig assistent
430400 Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud

Prosjekt 5170
410102
Prosjekt 5180
420002
420005
430100
Prosjekt 5181
420000

Prosjekt 5183
400000
Prosjekt 5184
400000
Prosjekt 5185
400000
Prosjekt 5186
420503
Prosjekt 5193
400007
Prosjekt 5194
400000

55 008

Hasjavvenningsprogram - Rus
Innleggelse rusinstitusjon
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Demensomsorgens ABC
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Tyribo institusjon
Hvelven institusjon
Hvelven bofellesskap demente
Mat og kvalitet Hønefoss omsorgssenter
Hønefoss institusjon avd. 2,3 og 5
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud /
Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud (Ål)
En moderne hørselsomsorg
Adm helse / omsorg
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Motiverende intervju
Adm helse / omsorg
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Sykepleiekompetanse/videreutdanning
Adm helse / omsorg
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Dagaktivitetstilbud demente - ambulerende tj.
Heradsbygda dagavdeling
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Oppfølging akuttmedisin
Legevakt
Tilskudd fra Helsedirektoratet
5194 Boligsosialt kompetansetilskudd
Tilskudd fra Husbanken
Adm helse / omsorg

68 532

278 553

30 000

300 000

60 000

70 000

356 500

902 250

800 000
SUM

Samfunn
Prosjekt 5037

Prosjekt 5133

12 303 002

Grønne energikommuner
Miljø og areal adm
520100 Tilskudd fra KS / Grønne Energikommuner
Veterinærvakt
Veterinærvakt
520602 Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud

103 490

Skagnesodden og Finsandodden sikre friområde
520601 Jord- og skogbruksavdelingen
Tilskudd fra Miljødirektoratet
Lekeapparater - Torget
560003 Vaktmester/Teknisk
Tilskudd fra Ringerike Utvikling

222 661

23 382

Prosjekt 5176

Prosjekt 5178

-

39 655

Prosjekt 5187
300100
Prosjekt 5188
520303
Prosjekt 5189
520601
Prosjekt 5099
520601
Prosjekt 5100
520400

Svømming i barnehage
Barnehage fellesutgifter
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Pilot felles plankontor
Plankontoret
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Naturtyper steinsletta
Jord- og skogbruksavdelingen
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Ringkollen - Statlig sikret friområde
Jord- og skogbruksavdelingen
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
Naturreservater - motorferdsel/forbud
Byggesak
Tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud
SUM
SUM TOTALT

99 000

42 534

60 000

78 170

43 000

711 892
1 423 783

Rådmannens vurdering
Det er tidkrevende å beskrive/søke, rapportere og drive de gode prosjektene parallelt med den
daglige driften ute i sektorene. Det søkes likevel på prosjektmidler der dette er mulig å få til, og der
sektorene har oversikt over eksterne tilskuddsskilder.

Ringerike kommune, 06.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/337-52

Arkiv: PLN 406

Sak: 34/17
Saksprotokoll - 2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas.
2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som ligger
i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet.
3. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt
26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til
formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan
Kommunestyre
Arkivsaksnr.: 15/337-50

Arkiv: PLN 406

2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos
Forslag til vedtak:
1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas.
2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som
ligger i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet.
3. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt
26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.

Sammendrag
Detaljregulering for Kistefos-museet legges nå frem for 2. gangs behandling. Planområdet
omfatter areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike. Planarbeidet har foregått i samarbeid
mellom de to kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor egen
kommunegrense, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som en helhet.
Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensen, og det vil være et plannummer for hver del
(nasjonal arealdel ID).
Kistefos-Museet som industrimuseum, kunsthall og skulpturpark har eksistert siden 1996. Med
vedtatt detaljplan vil museet få et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv saksbehandling
av tiltak innenfor det areal som reguleres. Planen vil sikre at nødvendig hensyn tas gjennom
båndlegging av faresoner for ras og skred, flom, samt høyspenningsanlegg. I tillegg vil områder
med særlig hensyn for bevaring av kulturminner båndlegges og det vil stilles rekkefølgekrav for å
sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til myke trafikanter samt vern om elvemusling som befinner seg
i elva.

Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt det gamle tresliperiet og
kraftstasjonene. Dette området foreslås avsatt til kombinert formål, privat tjenesteyting
/fornøyelsespark/energianlegg. Eiendommen til Kistefos-museet er utvidet vestover langs elva,
disse områdene tillegges også det nye formålet, foruten energianlegg. De deler av planområdet
som ligger på Ringerikssiden vil i ny plan i hovedsak reguleres til landbruksformål, kombinert
formål, privat tjenesteyting /fornøyelsespark samt parkering.
Tiltak innenfor planområdet skal ta hensyn til m.a. eksisterende natur- og kulturverdier,
boligområde, landbruksareal samt vei- og jernbane.
I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom det
inn totalt 20 uttalelser, fire av disse inneholdt også innsigelsespunkter. Innsigelsene fra Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen, region øst
var rettet mot arealbruk i Jevnaker kommune, og er håndtert og løst av Jevnaker kommune. En var
rettet mot Ringerike kommune, innsigelsen var sendt inn av Statens vegvesen, region sør og
omhandlet arealbruk innenfor Statens vegvesen sine egen plan, 389 E16 Eggemoen - Olum.
Uttalelser og innsigelse var i hovedsak rettet mot følgende temaer:
 Mangler mht. sikkerhet og risikoreduserende tiltak knytta til ras, skred og flom.
 Mangelfull ROS-analyse. Det er stilt krav om komplettering av ROS-analysen blant annet
for tilstrekkelig vurderinger av risikoreduserende tiltak som gjelder flom- og skredfare.
 Bedre sikring av elvemusling gjennom tydeligere bestemmelser og konkrete krav knyttet
til anleggsarbeid ved elv og elvebredde.
 Innstramming av krav om geoteknisk undersøkelser ved tiltak.
 Sikring av allmenhetens tilgang til vassdragsmiljøet.
 Sikkerhet og trygg ferdsel for de myke trafikanter.
 Tydeligere bestemmelser vedrørende bevaring av kulturmiljø og båndlegging av
kulturminner
 M.fl.

Det endelige planforslaget er vurdert etter uttalelser som er kommet og justeringer som er
foretatt, samt sett opp mot kommunens overordna strategier og planer. Rådmann er positiv til
regulering av museumsområde og mener det er viktig å få et styringsverktøy som gir
forutsigbar saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
I Jevnaker kommune er planområdets arealer i stor grad bebygd. Bebyggelsen rommer bl.a.
galleribygg, museumsbygg, administrasjonsbygning samt to kraftstasjoner. Nedre del av
Samsmoen boligområde er også tatt med i planforslaget fordi Kistefos Træsliperi A/S eier
arealene omkring boligtomtene og deler av Samsmoveien.
Planområdets arealer i Ringerike kommune er i hovedsak i dag benyttet til beiteområde, samt noe
dyrkbart areal. Beiteområdet er registrert med naturtypen Beiteskog. Omkring halvparten av beitet
ligger i skog, men dyrene oppholder seg mesteparten av tiden i engområdet mellom skogen og
elva; vegetasjonen langs elva holdes også nede av beitedyra. I tillegg er det registrert kulturminner
i området. Område som berøres av planforslaget er naturmark, naturlik mark og naturbeite.
Hensynet til kulturlandskapet skal sikres gjennom plan.

Kistefos-Museet er åpent ca. 20 uker i sommersesongen, fra mai til oktober. Museet har gode
besøkstall. I sesongen 2016 var det rundt 46 000 besøkende.
Ytterligere beskrivelse av dagens situasjon fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse.
Se også saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg.
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:
 Plankart, datert 22.05.17
 Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.17
 Planbeskrivelse, datert 22.05.17
 ROS-analyse, datert 04.05.17
Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre at
følgende forhold ivaretas:
 Ras- og skredfare i den bratte skråningen ned fra Eggemoplatået (H310_1-3)
 Flomfare Randselva (H320_1-9)
 Fare forbundet med etablering av tiltak under høyspentanlegg (H370_1)
 Hensyn til bevaring av kulturmiljø i det sentrale museumsområdet med eldre bebyggelse
samt område med automatisk fredet kulturminne (H570_1-2 og H730_1)
 Rammer og krav til infrastruktur som skal sikre at det ikke gjøres tiltak som kan komme i
konflikt med etablering av ny E16 (H430_1)
Som følge av innsigelse fra Statens vegvesen, Region sør, er plankartet endret ved at det er lagt en
sone for videreføring for den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen –
Olum, vedtatt 26.03.2015. Dermed er dette området ikke en juridisk del av planen, foruten
parkeringsareal SPA1, SGS1-2 og STJ1. Reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 for 406
detaljregulering Kistefos fastsetter at SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til
oktober.
Plan 388 som det henvises til fra SVV består av flere deler, da den brytes opp av et areal i
Jevnaker kommune. Dette medfører at den delen av planen som overlapper med plan 406 har
nasjonal plan-ID 0605_389. Det er denne betegnelsen som brukes i det videre her.
Planområdet er i sin helhet på ca. 420 daa og strekker seg fra den planlagte motorvegbrua E16 og
jernbaneundergangen i sør, til den nedre delen av Samsmoen i nord.
Planforslaget vil legge til rette for videreutvikling av museumsområdet innenfor egnede rammer,
både på land og i tilknytning til elv og elvebredd.
To av kunstverkene i skulpturparken er plassert i Randselva, og det kan bli aktuelt med flere
kunstverk i eller inntil elva. Arealformål for elva gir rom for tiltak; men det er viktig å regulere
disse områdene, og på denne måten kunne sikre naturmangfoldet i elva ved inngrep.
Ytterligere beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også
saksframlegg til 1. gangs behandling, som vedlagt.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01.17 – 15.03.17. I samme periode ble
forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til

uttalelse. Det kom inn totalt 20 uttalelser, noen av uttalelsene kom inn etter gitt frist, disse er også
ivaretatt som høringsinnspill. Uttalelsene følger som vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er
referert og kommentert av forslagstiller og rådmann i vedlegg 7.
Innsigelser
Det er kommet inn flere innsigelser til planen, tre av disse er rettet mot arealbruk i Jevnaker
kommune og er håndtert og løst av Jevnaker kommune. Innsigelsene fra Norges vassdrags- og
energidirektorat og Fylkesmannen i Oppland er imøtekommet i plan, men formelt er ikke
innsigelsen trukket; dette vil ettersendes. Innsigelsen fra Statens vegvesen, region øst ble trukket i
brev 04.05.17.
Innsigelsen rettet mot arealbruk på Ringerike kommunes side er fremmet av Statens vegvesen,
Region sør, og trukket i brev datert 23.05.17. Innsigelsen var rettet mot boliger i SFS6 innenfor
byggegrense for vei samt helårs parkering på SPA1. I tillegg ble det gitt planfaglige råd om å
endre helning på Kistefosveiens nedre del, dersom veien skal benyttes vinterstid og trafikkeres av
buss.
Som følge av innsigelse er plankartet endret ved at det er lagt en sone for videreføring av den
delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015.
Videre vil det i reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 for 406 detaljregulering Kistefos fastsettes at
SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til oktober. Dette medfører at
innsigelsespunkt angående byggegrense for boligen utgår, da innsigelsen i sin helhet er knyttet til
areal hvor Statens vegvesen egen plan fortsatt skal gjelde.
I planforslaget som lå ute til høring var det tatt høyde for at det måtte gjennomføres tiltak for å
sikre at turbusser kan møtes på en sikker måte langs den nye adkomstvegen, Kistefossveien.
Stiftelsen Kistefos-Museet har som følge av anbefalinger fra Statens vegvesen valgt å gå bort fra
løsning med snuplass for busser på planlagt ny parkeringsplass i felt SPA1. Det skal ikke
tilrettelegges for at busser skal benytte den omlagte Kistefossveien som adkomst til anlegget.
Kistefosveien vil forbli privat og veien vil ikke benyttes vinterstid for Kistefos-museet, kun til
privat bruk for grunneier.
Nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til
høringsuttalelsene.
Endringer etter 1.gangs behandling
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:
Endringer Endring i plan, som følge av innspill
plan
§ 1.2.3

Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 skal det gjennomføres en geoteknisk
vurdering.

§ 1.2.4

Ved tiltak i og ved Randelva skal det ikke gjennomføres inngrep som forringer den
økologiske og kjemiske tilstanden til resipienten.

§ 1.2.6

Gang- og sykkelvegforbindelser gjennom området skal holdes åpen for fri ferdsel.
Oppføring av gjerder tillates kun dersom det er nødvendig som sikringstiltak.

§ 2.3.2

Oppføring av sanitærbygg på maks BYA 160 m2 tillates i felt BKB1.

§ 2.3.3

Tillatt bygningshøyde for sanitærbygg i felt BKB1 er maksimum 6m over
gjennomsnittlig planert terreng, og ikke høyrere enn mønehøyden på
"Magasinet".

§ 2.3.4

Bestemmelse for estetiske forhold er endret i tråd med Riksantikvarens anbefalinger.

§ 2.4.1

Bestemmelse for estetiske forhold er endret i tråd med Riksantikvarens anbefalinger.

§ 2.5.1

For felt BKB tillates oppføring av bru og galleribygg, bestemmelsen fastsetter maksimal
bygningshøyde til 15 m over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal BYA settes til
2 000 m2.
Midlertidige konstruksjoner i elva tillates etablert og fjernet i perioden mellom 15. juni
og 15. september. Støpearbeider skal ikke skje i direkte tilknytning til elva.

§ 3.8.1

Maksimal bredde på interne gangveger settes til 3 meter. Vegen skal dimensjoneres slik
at den er fremkommelig for brann- og utrykningskjøretøy.
Det skal sikres avbøtende tiltak i anleggsperioden, knyttet til felt SGG2, gangvei.
Registrering av elvemuslingsforekomst skal flyttes til egnet habitat identifisert av
fagkyndig, og følges opp iht. oppfølgingsprogram. Dette er langt inn som
rekkefølgekrav § 9.3.

§ 3.11.1

Parkering i felt SPA1 vil kun være tillatt i perioden april til oktober.
Ved etablering av parkering skal kjøresterkt rekkverk/autovern etableres langs
jernbanen. Videre skal det etableres sikringstiltak i form av gjerde på minimum 1,8 m
høyde langs jernbanen.

§ 7.1.1

Det vil ilegges byggeforbud i sone H310_1-3. Inngrep tillates ikke med mindre det kan
dokumenteres at tilstrekkelig sikringstiltak kan etableres.
I faresonen gis det ikke adgang til andre tiltak enn etablering av gangveg/adkomst i felt
SGG2. Adkomst SGG2 kan etableres som en fylling på utsiden av skråningsfoten og
fyllingen skal erosjonssikres til over flomvannstand. Det tillates ikke tekniske inngrep
eller fjerning av vegetasjon.

§ 7.2.1

Hensynssone H320_1 omfatter område som er utsatt for flom.
Det tillates ikke etablering av nye tiltak lavere enn flomsonenivå 128,5 moh. for felt
BKB2 og 118,5 moh. for feltene BKBE1-2 og BKB1-BKB8 med mindre det utføres
tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom i tråd med de til enhver gjeldenende teknisk
forskrift.
Etablering av tiltak inkludert, flomforebyggende tiltak innenfor hensynssonen, må ikke
forårsake økt fare for negative effekter mht oppstuving, erosjon og flomfare.
Brukryssingen med galleriet skal utformes og dimensjoneres slik at den kan ta unna for
en 500-årsflom og ikke gi økt fare for flom og erosjon.

§ 7.4.1.1

Bestemmelse tilhørende Hensynssone H570_1-3 er endret i tråd med Riksantikvarens
anbefalinger.

Bestemmelsene til hensynssonen gjelder ikke for kraftverkene med tilhørende damanlegg
og tekniske installasjoner som ligger innenfor hensynssonen. Disse er unntatt krav i
plan- og bygningsloven da de behandles etter eget lovverk som forvaltes av NVE.
§ 7.4.1.2

Bestemmelse sikrer det automatisk fredete kulturminne ID161206, etter anmodning fra
Buskerud fylkeskommune.

§ 9.1

Det stilles rekkefølgekrav om at det før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8
skal fortau langs Samsmoveien fra felt BKB1 frem til Blåklokkeveien være opparbeidet
i henhold til godkjente tekniske planer. Det stilles også vilkår om håndtering av trafikk
inntil fortau er opparbeidet.

§ 9.2

Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeidet på gangveg SGG2, skal registrert
elvemuslingsforekomst være flyttet til egnet habitat identifisert av fagkyndig.

Detaljplankart
Detaljplankart

Felt BKB8 er justert. Dette har medført at riggområdet og adkomst er noe endret.

Detaljplankart
Detaljplankart

Det er lagt inn hensynsone d) H730 for automatisk fredet kulturminne, ID161206.

ROSanalysen

ROS-analysen er utbedret med konkrete risikoreduserende tiltak, basert på rapporter
utarbeidet av Norconsult.

Det er laget et tematisk kart for bevaring av kulturmiljø og båndlegging av
kulturminner. Oversikten er også lagt inn i detaljplankartet, her fremgår hvilke bygg
som skal bevares og bebyggelse som forutsettes fjernet.

Faresone flom H320_1-9 omfatter nå også vannflaten i planområdet.

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

Konsekvensutredning
Oppland fylkeskommune har i sin uttalelse påpekt kravet om konsekvensutredning og har anbefalt
at dette gjennomføres. Når det gjelder behov for konsekvensutredning, var dette gjenstand for
vurdering ved oppstart av planforslaget, behandlet politisk i Ringerike kommune mars 2015.
Ringerike kommune gjorde da følgende vurdering:
«Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn
15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal behandles etter forskrift om
konsekvensutredning. Planområdet er på mer enn 15 daa. Områdene som i dag er avsatt til LNF
er imidlertid ikke planlagt regulert til utbyggingsformål i tradisjonell forstand. Hensikten er å
tilrettelegge for utvidelse av skulpturpark. Forslagsstiller vurderer foreløpig at planen ikke faller
inn under tiltak som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er
derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram. Planens virkninger skal likevel vurderes i
planbeskrivelsen, og det skal utarbeides en ROS-analyse.»
Tilsvarende vurderinger ble gjort ved oppstart i Jevnaker kommune. Kommunenes lokalkunnskap
om hvordan Kistefos-museet tidligere har gått frem ved oppføring av diverse kunstinstallasjoner
har gjort dem fortrolige med at Kistefos-museet er en ansvarlig aktør og ikke tar unødige sjanser.
Dette har også medført at store deler av planområdet var utredet i forhold til både ras- og

skredfare, og forekomster av elvemusling i forkant av planarbeidet. Videre er Randselva regulert,
og regulanten har hele tiden sittet på svært gode flomdata som de har delt med forslagsstiller.
Slik planforslaget foreligger i dag, er det lite som skiller dette fra de utredningene som ville vært
gjort ved en eventuell konsekvensutredning, med unntak av et planprogram og en skjematisk
fremstilling og avveining av ulike problemstillinger. Alt i alt er det gjennomført tilstrekkelige
utredninger og prosjekteringer parallelt med planprosessen knyttet til både adkomstvei langs elva
og selve byggingen av galleribrua (felt BKB8). Totalt sett anser man derfor at de formale kravene
er imøtekommet, om enn gjennom en litt annen prosess enn ved planprogram og
konsekvensutredning.
Gjeldende reguleringsplaner
Deler av planområdet er i dag regulert i Detaljreguleringsplan 389 for E16 Eggemoen – Olum fra
26.03.15 (se planbeskrivelse s 20). Planområdet er i denne reguleringsplanen i hovedsak regulert
til veg og annen veggrunn, samt LNRF, bolig og trase for jernbane.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
I kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike fremgår det at Ringerike vil bidra til å skape
omdømme som en attraktiv kommune. Kistefos-Museet er med på å bygge opp under at regionen
blir synliggjort som attraktivt.
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel for Ringerike, vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område.
Kommuneplanen i Ringerike kommune er nå under revidering. Ved vedtatt plan vil arealformålet
for området oppdateres i kommuneplan.
I kommuneplanens bestemmelse § 4 er det byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann og
vassdrag, med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan.

Tidligere behandlinger og vedtak









30.01.14 godkjente Ringerike kommune fradeling av om lag 5 daa fra gnr. 120, bnr. 1 for
bygging av gangbro med tilhørende gangsti/kulturpark i museets nærområde.
Bygningsmyndigheten gav dispensasjon for fradelingen.
Oppstart av planarbeid Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, Ringerike
kommune, 09.03.15, sak 21/15.
Oppstart av planarbeid Formannskapet, Ringerike kommune, 17.03.15, sak 26/15.
Oppstart av planarbeidet ble varslet 26.06.15. Underveis i arbeidet med planforslaget viste
det seg at det var nødvendig å utvide plangrensa i skråningen langs Eggemoplatået,
utvidelse ble varslet 19.04.16. 12 merknader ble innsendt.
30.08.16 var planen oppe til diskusjon i Planforum i Oppland.
29.09.16 ble det avholdt temadag med informasjon og befaring for regionale myndigheter
på museumsområdet. Dagen ble avrundet med en planfaglig diskusjon.
31.10.16 ble det avholdt et drøftingsmøte mellom representanter fra Statens vegvesen
region øst og Jevnaker kommune. Løsninger for trafikkavvikling og trafikksikkerhet var
tema.
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Formannskapet og Kommunestyret i Jevnaker
kommune. Planen ble da vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.
Behandling var henholdsvis 06.12.16 og 15.12.16, sak 82/16 og 130/16.



Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen samt
Formannskapet i Ringerike kommune. Planen ble da vedtatt sendt på høring og lagt ut til
offentlig ettersyn. Behandling var henholdsvis 12.12.16 og 24.01.17, sak 100/16 og 1/17.

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-varprinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.
Jordlova
Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 7 dekar.

Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Rådmannens vurdering
Generelt
Planbeskrivelsen inneholder vurderinger av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte tiltak som
følge av reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser
for miljø og samfunn.
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), datert 04.05.17 har identifisert 24 relevante hendelser,
hvorav 17 karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak (GRØNN KATEGORI), 4
karakteriseres av risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko (ORANGE
KATEGORI) samt 2 hendelser som karakteriseres med uakseptabel risiko (RØD KATEGORI);
tiltak må iverksettes for å redusere risiko.
Den første av de to hendelse som anses å være i kategori rød, omhandler geotekniske ustabilitet i
deler av planområdet. Fareområdet er vist på plankart og det er i plan fastsatt Hensynssone
H310_1-3 for område som er utsatt for ras- og skredfare. Det er byggeforbud i sone H310_1-3.
Inngrep tillates ikke med mindre det kan dokumenters at tilstrekkelige sikringstiltak kan etableres
jf. krav til sikkerhet mot skred angitt i byggteknisk forskrift.
Den andre av de to hendelse som anses å være av kategori rød, er forekomst av radon innenfor
planområdet. Med dagens regelverk og kunnskap om byggetekniske tiltak som radonsperrer,
ventilering mv. anses fare forbundet med radoneksponering i nybygg å være redusert.

De fire hendelsene som er plassert i kategori orange, er følgende fare/avbøtende tiltak:
Område utsatt for flom i elv – Ved prosjektering og etablering av bygg- og kunstinstallasjoner i
eller ved Randselva må det tas hensyn til flomfare. Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at det
skal foretas vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger med hensyn til fare for endringer i

strømningsforhold og oppstuving. Det skal foreligge uttalelse fra fylkeskommune, fylkesmannen
og Norges vassdrags- og energidirektorat.
Fare forbundet med høyspentanlegg – Ved prosjektering og etablering av bygg- og
kunstinstallasjoner må det tas hensyn til høyspentanlegg, dette er også sikret i
reguleringsbestemmelsene. Hensynssone H370_1 omfatter område for høyspentluftstrekk, med
sikringssone på 15m fra høyspentlinje. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, og andre tiltak
som medfører terrenginngrep eller annen anleggsvirksomhet i faresonen, skal godkjennes av
linjeeier.
Brannberedskap – Sikring av tilstrekkelig brannvannforsyning og tilgang for slukkemannskap
ivaretas gjennom prosjektering, og kommunens behandling av byggesøknad. Det vurderes derfor
ikke som nødvendig å angi spesielle rammer eller krav i detaljplan eller bestemmelser.
Fare forbundet med regulerte vannmagasiner – Sikkerhetstiltak ved damanleggene er i første
rekke knyttet opp mot driften av kraftverkene. Rammene og krav til etablering og vedlikehold av
sikringstiltak ivaretas i driftskonsesjonen som gis av Norges vassdrags- og energidirektorat. Det
vurderes derfor ikke som nødvendig å angi spesielle rammer eller krav i detaljplan eller
bestemmelser.

De øvrige forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget
ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelsene.
Rådmann mener at forholdene nevnt i ROS-analysen i tilstrekkeliggrad er ivaretar
Innsigelser
Vurdering av innsigelser i samband med høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlagt
merknadsbehandling. Etter dialog, utredninger og justeringer i planforslaget er to av
innsigelsene trukket. Forholdene som har dannet grunnlag for innsigelsen fra NVE og
Fylkesmannen i Oppland er nå ivaretatt og avklaring fra NVE og Fylkesmannen i Oppland vil
ettersendes.
Innsigelsen rettet mot areal i Ringerike kommune er nå avklart og de planfaglige råd fra
vegmyndigheten er imøtekommet.
Rådmann kan dermed anbefaler kommunestyret å vedta reguleringsplanen.
Samlet vurdering
Det endelige planforslaget er vurdert etter uttalelser som er kommet og justeringer som er
foretatt, samt vurdert det opp mot kommunens overordna strategier og planer. Rådmannen er
positiv til regulering av museumsområde og mener det er viktig å få et styringsverktøy som gir
forutsigbar saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Oversiktskart
Detaljplankart, datert 22.05.17
Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.17
Planbeskrivelse, datert 22.05.17

5. ROS-analyse, datert 04.05.17
6. Tematisk kartutsnitt Kulturmiljø, datert 22.05.17
7. Oppsummering av høringsuttalelser og innsigelser, med kommentarer forslagstiller og rådmann
8. Vurdering av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sine innspill
9. Kartleggingsrapport, elvemusling, datert 22.11.16
10.Høringsuttalelser
a. Fylkesmannen i Oppland, 01.03.17
b. Fylkesmannen i Oppland, 15.03.17
c. Fylkesmannen i Buskerud, 14.03.17
d. Fylkesmannen i Buskerud, 15.03.17
e. Oppland fylkeskommune, 13.03.17
f. Oppland fylkeskommune, 22.03.17
g. Buskerud fylkeskommune, 07.04.17
h. Statens vegvesen, Region øst, 01.03.17
i. Statens vegvesen, Region sør, 10.03.17
j. Bane NOR, 02.03.17
k. Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), 01.03.17
l. Riksantikvaren, 13.03.17
m. Riksantikvaren, 20.03.17
n. Randsfjorden Tremasse og Papirfabrikk AS, 09.03.17
o. Glitre Energi Nett AS, 07.03.17
p. Brakar, 02.02.17
q. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA), 07.03.17
r. Telenor, 01.09.15
s. Norsk maritimt museum, 17.03.17
t. Mattilsynet, 14.03.17
11. Brev fra Statens vegvesen, Region øst, Trekking av innsigelse, datert 04.05.17
12. Brev fra Statens vegvesen, Region sør, Trekking av innsigelse, datert 23.05.17
13. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget
14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget
15. Planforslaget (kart) slik det var ved høring og offentlig ettersyn
16. Planforslaget (bestemmelser) slik det var ved høring og offentlig ettersyn
17. Gjeldende reguleringsplan 389 Eggemoen - Olum
Ringerike kommune, 24.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Mari Solheim Sandsund

Oversiktskartplanområde
Kartet illustrerer plasseringav detaljplanforslag0605_406Kistefos
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REGULERINGSBESTEMMELSER
DETALJPLAN FOR KISTEFOSS
Plan nr. 69 – Jevnaker kommune
Plan nr. 0605_406Ringerike kommune
Utarbeidetav COWI AS
Sist revidert
1. gangsbehandlingi hovedkomiteenfor miljø- og
arealforvaltning,Ringerikekommune
1. gangsbehandlingi formannskapet,Ringerikekommune
1. gangsbehandlingi formannskapet,Jevnakerkommune
Høring og offentlig ettersyn
2. gangsbehandlingi hovedkomiteenfor miljø- og
arealforvaltning,Ringerikekommune
2. gangsbehandlingf ormannskapet,
Ringerikekommune
Vedtatt av kommunestyret,Ringerikekommune
2. gangsbehandlingi formannskapet,Jevnakerkommune
Vedtatt av kommunestyret,Jevnakerkommune

Dato: 18.11.2016
Dato: 22.05.2017

Dato: 12.12.16, Sak100/16
Dato: 24.01.17,Sak01/17
Dato: 06.12.16, Sak82/16
Dato: 25.01.17-15.03.17
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy

Det regulerteområdeter vist med plangrensepå detaljplandatert22.05.2016.
Detaljplanenhar tre vertikalnivå.Vertikalnivå 1 gjelderfor arealformålundergrunnen,
herunderkulvert/jernbaneundergang.
Vertikalnivå 2 gjelderfor arealformålpå
grunnen/vannoverflaten.
Vertikalnivå 3 gjelderfor arealformålover grunnen,herunderbruer.
Det er angitt hvilket vertikalnivå som er gjeldendefor de respektivearealformålene
.
AREALFORMÅL I VERTIKALNIVÅ 1 – UNDER GRUNNEN
Områdeter regulerttil følgendearealformål,jamfør plan- og bygningslovens§ 12-5:
SAMFERDSELSANLEGGOG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.leddnr. 2)
Gang- og sykkelveg,offentlig

Feltnavn
o_SGS3

AREALFOR MÅL I VERTIKALNIVÅ 2 – PÅ GRUNNEN/VANNOVERFLATE
Områdeter regulerttil følgendearealformål,jamfør plan- og bygningslovens§ 12-5:
BEBYGGELSEOG ANLEGG (§ 12-5, 1.leddnr. 1)
Frittliggendesmåhusbebyggelse
Kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark
Kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark/energianlegg

Feltnavn
BFS1-5
BKB1-7
BKBE1-2

SAMFERDSELSANLEGGOG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.leddnr. 2)
Kjøreveg,offentlig
Kjøreveg,felles
Fortau,offentlig
Gang- og sykkelveg,offentlig
Gangveg
Annen veggrunn– grøntareal,offentlig

o_SKV1
f_SKV1-6
o_SF1-2
o_SGS1
-2
SGG1-4
o_SVG1-8

Detaljplanfor Kistefoss
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Traséfor jernbane,offentlig
Parkering

o_STJ1
SPA1

GRØNNSTRUKTUR(§ 12-5, 1.leddnr. 3)
Naturområde
, offentlig

o_GN1-7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER
SAMT REINDRIFT (§ 12-5, 1.leddnr. 5)
Landbruksformål

LL1-2

BRUK OG VERN AV SJØOG VASSDRAG (§ 12-5, 1.leddnr. 6)
Naturområdei sjø og vassdrag

VNV1-3

HENSYNSSONER
Områdeter regulertfor følgendehensynssoner,
jf. plan- og bygningslovens§§ 12-6 og 11-8:
FARESONER(§11-8, Ledd A.3)
Ras- og skredfare
Flomfare
Høyspenningsanlegg/Høyspentkabler

Feltnavn
H310_1-3
H320_1
H370_1

INFRASTRUKTURSONER(§11-8, Ledd B)
Rekkefølgekravinfrastruktur

H430_1

SONEMED ANGITTE SÆRLIGEHENSYN (§11-8, Ledd C)
Bevaringav kulturmiljø

H570_1-3

BÅNDLEGGINGSSONER(§11-8, Ledd D)
Båndleggingetterlov om kulturminner

H730_1

SONEFOR VIDEREFØRINGAV REGULERINGSPLAN(§11-8, Ledd F)
Gjeldendereguleringsplanskal fortsattgjelde

H910_1

BESTEMMELSESOMRÅDER
Områdeter regulertfor følgendebestemmelsesområder,
jf. plan- og bygningslovens§ 12-7 nr.1 og 2:
Anlegg- og riggområde,samferdsel
Anlegg- og riggområde,bygg

#AR1-2
#BR1-2

AREALFORMÅL I VERTIKALNIVÅ 3 – OVER GRUNNEN
Områdeter regulerttil følgendearealformål,jamfør plan- og bygningslovens§ 12-5:
BEBYGGELSEOG ANLEGG (§ 12-5, 1.leddnr. 1)
Kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark
Kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark/energianlegg

Feltnavn
BKB8 og
BRU1
BRU2

Reguleringsbestemmelser,
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Følgendereguleringsbestemmelser
er vedtattmed hjemmeli PBL §12-7:

1
1.2

AREALFORMÅL (PBL § 12-5), VIST PÅ DETALJPLAN
FELLESBESTEMMELSER

1.2.1

UNIVERSELL UTFORMING
Bygningerog utomhusområder
som skal væretilgjengelig for allmennhetenskal
somhovedregelsikrestilgjengelighetfor alle brukergrupper,- jf. krav i Lov om
forbud mot diskrimineringpå grunnav nedsattfunksjonsevne(Diskriminerings-og
tilgjengelighetslove
n), teknisk forskrift og gjeldendeveiledere.(Se regjeringens
rundskrivQ-29/2010 om universellutforming).
Hensynettil universellutforming må avveiesi forhold til natur/terrengog
kulturminnevern.Det skal tilstrebesuniversellutforming medmaterialbruk
tilpassetkulturminnet/omgivelsene.

1.2.2

VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKTETTER LOV OM
KULTURMINNER
Dersomdet i forbindelsemed tiltak i markablir funnetautomatiskfredete
kulturminner,skal arbeidstraksstansesi den utstrekningdet berører
kulturminnene,eller deressikringssonepå fem meter,jf. Lov om kulturminner§ 8.
Varselskal snarestsendestil kulturminnemyndighetene
i fylket funnetblir gjort,
slik at vernemyndighetene
kan gjennomførebefaringog avklareom tiltakenekan
gjennomføres,og eventuelle vilkår for dette.

1.2.3

GEOTEKNISKEVURDERINGER
Ved søknadom tillatelse til tiltak etterpbl. § 20-1 skal det gjennomføresen
geotekniskvurdering.

1.2.4

TILTAK I OG VED RANDSELVA
Det skal ikke gjennomføresinngrepsom forringer den økologiskeog kjemiske
tilstandentil resipienten.
Ved anleggsarbeidsom medførerfare for oppvirvling av slamog transportav
finstoff i Randselva,skal det iverksettesavbøtendetiltak for å hindretilslamming
av elva. Aktuelle tiltak kan være:
- Tildekking av sprengningsområder.
- Vaskingav byggematerialersomf.eks. sprengstein.
- Unngålagring av masserved elva.
- Forberedeberedskapstiltaksom spyleflomfor skadebegrensning
ved uhell.
- Flytting av elvemuslingsforekomster.
Avbøtendetiltak skal tilpassesdet enkeltebygge- og anleggstiltakslik at det på
bestmulig måtesikresat elvemusling,elvemuslinglarver,ørretrogn,- og yngel
ikke skadesav slamog finstoff. Av hensyntil elvemuslinglarver,ørretrogn,- og
yngel bør anleggsarbeidunngåsi periodenmellom 15.september
og 15.juni.
Videre skal det sikresat storørretenhar fri gangi gytetida,mellom 15. september
og 31. oktober.
Reguleringsbestemmelser,
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Før det gis rammetillatelsefor tiltak i eller inntil elva skal tiltaket vurderesi
forhold til vannressursloven
og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.Det skal
foretasvannlinjeberegninger
og gjøresvurderingermed hensyntil fare for
endringeri strømningsforholdog oppstuving.Det skal foreliggeuttalelsefra
fylkeskommune,fylkesmannenog Norgesvassdrags
- og energidirektorat.

1.2.5

VEGETASJON
Eksisterendevegetasjonskal i størstmulig gradbevares.Det skal tassærlig
hensyntil vegetasjoni en seksmetersbuffersonelangsRandselva.Tynning,
nødvendigvedlikeholdog skjøtseler tillatt.

1.2.6

ALLMENNHETENS TILGANG TIL VASSDRAGSMILJØ
Gang- og sykkelvegforbindelsergjennomområdetskal holdesåpnefor fri ferdsel.
Oppføringav gjerdertillates kun dersomdet er nødvendigsom sikringstiltak.

2

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, LEDD NR.1)

2.1
2.1.1

FELLESBESTEMMELSER
Dokumentasjonskrav
(pbl § 12-7, punkt11)
Sammenmed søknadenom tillatelsetil oppføringav bebyggelse,jf. plan- og
bygningslovens§ 20-1, skal det sendesinn situasjonsplanog snitt som viser:
Bebyggelsens
plasseringog volum.
Forholdtil omkringliggende
bebyggelse.
Adkomstog biloppstillingsplass(er)
.
Eksisterende
og nytt terreng
Skjæringer,fyllinger og murer

NIVÅ 2
2.2
2.2.1

BOLIGBEBYGGELSE– FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BFS1-5 omfatterarealregulerttil frittliggendesmåhusbebyggelse.

2.2.2

Utnyttelse(PBL § 12-7, punkt5)
Prosentbebygdareal(% BYA) = 30 % BYA. MaksBRA for garasje/uthus
= 50m².

2.2.3

Høyder,(PBL § 12-7, punkt1)
Tillatt mønehøydefor bygninger er maksimum8m over gjennomsnittligplanert
terreng.Tillatt gesimshøydefor bygningerer maksimum6m over gjennomsnittlig
planertterreng. Garasje/uthusskal ha makshøyde= 7m gjennomsnittligplanert
terreng.

2.2.4

Estetiskeforhold(PBL § 12-7, punkt1)
Bygningerskal tilpassesterrengog eksisterendebebyggelse.

2.2.5

Parkering(PBL § 12-7, punkt7)
Det avsettesmaks2 biloppstillingsplasserpr boenhet.
Biloppstillingsplasserkan værei garasje.
Reguleringsbestemmelser,
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KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BKB1-7 omfatterarealregulerttil privat tjenesteytingog fornøyelsespark,
og
bestårav museums
- og galleribygg,samtomkringliggendeskulpturpark.

2.3.2

Utnyttelse(PBL § 12-7, punkt5)
Det tillates oppført sanitærbyggpå maksimum BYA 160m2 i felt BKB1, innenfor
linje som markererbebyggelsesom inngår i planen.

2.3.3

Høyder,(PBL § 12-7, punkt1)
Tillatt bygningshøydefor sanitærbyggi felt BKB1 er maksimum6m over
gjennomsnittlig planertterreng,og ikke høyereenn mønehøydenpå "Magasinet".

2.3.4

Estetiskeforhold(PBL § 12-7, punkt1)
Eksisterendebygningersom er oppført mellom 1889 og 1955skal bevares
uendreteller førestilbake til opprinneligeller eldre utførelsebasertpå
dokumentertgrunnlag,eller kulturminnefagliganbefalingav regional
kulturminneforvaltning.Ved oppføringav ny bebyggelseskal det tassærlig
hensyntil eksisterendebebyggelse.Flertalletav følgendeformingsfaktorerskal
hentesfra eksisterendebebyggelse:Høyde,lengde/bredde,grunnflate,
volumoppbygging,takform og materialbruk.Det tillates bruk av moderne
materialerog byggeteknikker(Se7.3.1.1).
Utrednings- og dokumentasjonsbehov
ved oppføringav nye skulpturervurderes
av byggesaksavdelingen
i kommunenhvor kunstverkeneskal oppføres.Dersom
tiltaket vurdereså væresøknadspliktigjf. pbl. § 20-1, skal det godkjennesav
denangjeldendekommunen.Ved oppføringav nye skulpturerinnenfor
hensynssonen
skal det foreliggeuttalelsefra regionalkulturminnemyndighet.
(Se7.3.1.1.)

2.4
2.4.1

2.4.2

KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK/ENERGIANLEGG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BKBE1-2 omfatterarealregulerttil privat tjenesteyting,fornøyelsespark,
og
energianlegg.Privat tjenesteyting,fornøyelsespark,omfattermuseums
- og
galleribyggog omkringliggendeskulpturpark.Energianleggomfatter kraftverkene
KistefossI og II medtilhørendedamanleggog tekniskeinstallasjoner hvor det
foregårproduksjonav fornybarenergi.
Estetiskeforhold(PBL § 12-7, punkt1)
Eksisterendebygningersom er oppført mellom 1889 og 1955skal bevares
uendreteller førestilbake til opprinneligeller eldre utførelsebasertpå
dokumentertgrunnlag,eller kulturminnefagliganbefalingav regional
kulturminneforvaltning.Ved oppføringav ny bebyggelseskal det tassærlig
hensyntil eksisterendebebyggelse.Flertalletav følgendeformingsfaktorerskal
hentesfra eksisterendebebyggelse:Høyde,lengde/bredde,grunnflate,
volumoppbygging,takform og materialbruk.Det tillates bruk av moderne
materialerog byggeteknikker(Se7.3.1.1).
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Utrednings- og dokumentasjonsbehov
ved oppføringav nye skulpturervurderes
av byggesaksavdelingen
i kommunenhvor kunstverkeneskal oppføres.Dersom
tiltaket vurdereså væresøknadspliktigjf. pbl. § 20-1, skal det godkjennesav
denangjeldendekommunen.Ved oppføringav nye skulpturerinnenfor
hensynssonen
skal det foreliggeuttalelsefra regionalkulturminnemyndighet.
(Se7.3.1.1.)

NIVÅ 3
2.5
2.5.1

KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BKB8 og BRU1 omfatterarealregulerttil privat tjenesteytingog
fornøyelsespark.
I felt BKB8 tillates oppføringav bru og galleribygg.
Maks bygningshøydefor BKB8 settestil 15 meterover gjennomsnittligplanert
terreng.
Maks bruksarealpå bygg i BKB8 settestil BYA m2 = 2000m2
Tiltak i felt BKB8 skal dimensjoneresi forhold til vannivåved 500-års flom,
i nkludertsikkerhetsmargin.Det vil si flomsonenivå118,8 moh.
Krav til avbøtendetiltak i anleggsperiode,
knyttet til felt BKB8:
Midlertidige konstruksjoneri elva tillates etablertog fjernet i periodenmellom 15.
juni og 15. september.Støpearbeider
skal ikke skje i direktetilknytning til elva.
Sepunkt 1.2.4 for øvrigebestemmelser
knyttet til tiltak i og ved Randselva.

2.6
2.6.1

KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK/ENERGIANLEGG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BRU2 omfatterarealregulerttil privat tjenesteyting,fornøyelsespark,og
energianlegg,og bestårav bru ved kraftverk og museums
- og galleribygg.

2.6.2

Estetiskeforhold(PBL § 12-7, punkt1)
Tiltak somer nødvendigefor å sikre bruasfunksjoni driften av energianlegget
tillates. Det skal tassærlighensyntil materialbrukog utførelseslik at brua
fremstårsom en integrert del av museums
- og skulpturparkområdet.

3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(PBL § 12-5, LEDD NR.2)

3.1
3.1.1

FELLESBESTEMMELSER
Det skal utarbeidestekniskplan for arealerregulerttil samferdselsanlegg
og
tekniskinfrastruktur.Samferdselsanlegg
og teknisk infrastrukturskal anlegges
somvist på tekniskplan.

NIVÅ 1
3.3
3.3.1

GANG- OG SYKKELVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SGS3skal være offentlig gang- og sykkelveg.
Reguleringsbestemmelser,
sist revidert22.05.2017
Side 6 av 11

COWI

Detaljplanfor Kistefoss

Plannr. 69 Jevnakerkommune.Plannr. 0605_406Ringerikekommune.

NIVÅ 2
3.5
3.5.1

K JØREVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SKV1 skal væreoffentlig veg.
Felt f_SKV6 er adkomsttil felt SPA1, og boligeiendomgnr.120/bnr.5.
Felt f_SKV1-5 er felles
adkomstveger
for
eiendommene
somer angitti
tabellentil høyre.Ansvarfor
drift og vedlikeholdpåhviler
eiendommene
somadkomstene
er fellesfor.

Felt.
f_SKV1
f_SKV2
f_SKV3
f_SKV4
f_SKV5

Gnr/bnr.i Jevnakerkommune
150/604,150/4,150/605.
150/603,150/851,150/834.
150/606,150/620,150/850,
150/764.
150/607,150/608.
150/609,150/612,150/611,
150/610.

3.6
3.6.1

FORTAU
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SF1-2 skal være offentlig fortau.

3.7
3.7.1

GANG- OG SYKKELVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SGS1-2 skal væreoffentlig gang- og sykkelveg.
Kjøring til boligeiendomgnr.120/bnr.5er tillatt.

3.8
3.8.1

GANGVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt SGG1-4 skal væregangveg.
Plasseringav gangvegfelt SGG4på plankarteter retningsgivende,og kan justeres
for bedre tilpasningved plasseringav nye installasjoner.
Vegenskal dimensjoneresslik at den er fremkommeligfor brann- og
utrykningskjøretøy
. Maksimal breddepå gangvegsettestil 3 meter.
Kjøring for vedlikehold,vareleveringog andrenødvendigefunksjonerknyttet til
driften av galleri- og museum,samtkraftstasjoneneer tillatt.
Ved etableringav adkomstveg,f elt SGG2, skal registrert elvemuslingsfor
ekomst
f lyttes til egnethabitatidentifisertav fagkyndig,og følgesopp i henholdtil
oppfølgingsprogramutformet av fagkyndig.

3.9
3.9.1

ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SVG1-8 skal væreoffentlig, og benyttestil grøfterog sidearealerlangsveg.

3.10
3.10.1

TRASÉFORJERNBANE
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_STJ1skal væreoffentlig traséfor jernbane.

3.11
3.11.1

PARKERING
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt SPA1skal væreparkeringi periodenapril til oktober.
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Ved etableringav parkeringskal kjøresterktrekkverk/autovernetablereslangs
jernbanen.Videre skal det etableressikringstiltak i form av flettverksgjerdepå
minimum 1,8 m høydelangsjernbanen.

4

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, LEDD NR. 3)
NIVÅ 2

4.1
4.1.1

NATUROMRÅDE
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_GN1-7 skal væreoffentlig naturområde.

5

LANDBRUKS - NATUR - OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT
REINDRIFT (PBL § 12-5, LEDD NR.5)
NIVÅ 2

5.1
5.1.1

LANDBRUKSFORMÅL
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt L L 1-2 skal benyttestil landbruksformål,og Jordloven§ 9 og § 12 skal gjelde.
Etableringav kunstinstallasjonerer tillatt på beitedyraspremisser.

6

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
(PBL § 12-5, LEDD NR. 6)
NIVÅ 2

6.1
6.1.1

NATUROMRÅDE I SJØOG VASSDRAG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt VNV1 -3 skal avsettestil naturområde.
Ved søknadom tiltak etterplan- og bygningslovens§ 20-1, skal det foreligge
dokumentasjonav tiltakets påvirkningpå vassdragets
økologisketilstand,(jamfør
Forskrift om rammerfor vannforvaltningen).Seogsåfellesbestemmelse
1.2.4 Tiltak i og ved Randselva.

7

HENSYNSSONER(PBL § 12-6)
NIVÅ 2

7.1
7.1.1

FARESONER(pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd A.3)
Ras- og skredfare
Hensynssone
H310_1-3 omfatterområdesom er utsattfor ras- og skredfare.Det er
byggeforbudi soneH310_1-3. Inngreptillates ikke med mindredet kan
dokumentersat tilstrekkeligesikringstiltak kan etableresjf. krav til sikkerhetmot
skredangitt i byggtekniskforskrift.
I faresonengis det ikke adgangtil andretiltak ennetableringav gangveg/
adkomsti
felt SGG2.AdkomstSGG2kan etableressomenfyllin g påutsidenav skråningsfoten,
og f yllingenskalerosjonssikres
til overflomvannstand.
Det tillatesikke tekniskeinngrepeller fjerningav vegetasjoni skråningen

7.2.1

Flomfare
Hensynssone
H320_1omfatterområdesom er utsattfor flom. Det tillates ikke
etableringav nye tiltak lavereenn flomsonenivå128,8 moh. for felt BKB2 og
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118,8 moh. for feltene BKBE1-2 og BKB1-8, med mindredet utførestiltak som
sikrer ny bebyggelsemot flom i tråd med krav til sikkerhetmot flom angitt i
byggtekniskforskrift.
Etableringav tiltak inkludert, flomforebyggendetiltak innenforhensynssonen,
må
ikke forårsakeøkt fare for negativeeffekter medhensyntil oppstuving,erosjonog
flomfare.
Brukryssingenmed galleri i felt BKB8 skal utformesog dimensjoneresslik at den
kan ta unnafor en 500-årsflom, og ikke gi økt fare for flom og erosjon.
7.3.1

Høyspenningsanlegg
Hensynssone
H370_1omfatterområdefor høyspentluftstrekk,med sikringssone
på 15m fra høyspentlinje.Tiltak etterplan- og bygningslovens§ 20-1, og andre
tiltak som medførerterrenginngrepeller annenanleggsvirksomhet
i faresonen
, skal
godkjennesav linjeeier.

7.2
7.2.1

INFRASTRUKTURSONER(pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd B)
Hensynssone
H430_1omfatterområdehvor det skal opparbeidesparkeringsplass.
Tiltak tillates ikke igangsattfør arbeidetmed Randselvabru og omleggingav
Kistefossveiener ferdigstilt og avsluttet.Før det gis rammetillatelsefor tiltak i
detteområdetskal det foreliggeuttalelsefra Statensvegvesenog BaneNor.

7.3
7.3.1
7.3.1.1

SONEMED ANGITTE SÆRLIGEHENSYN (pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd C)
Bevaringav kulturmiljø
Hensynssone
H570_1-3 omfatterområdemed bygningerog anleggsom skal
bevares.Eksisterendebygningerog konstruksjonersom er avmerketmed
hensynssone
på plankartet,tillates ikke revet,fjernet eller flyttet. Unntaketer
flytting av bygningerder det foreliggerdokumentasjonpå at bygningen
opprinneligeller tidligere har hatt en annenplasseringinnenforhensynssonen.
Eksisterendebygningersom er avmerketmedhensynssone
er regulertmed
eksisterendegesimshøyde,
takform og etasjeantall.Bygningerog andre
konstruksjonerskal bevaresuendreteller førestilbake til opprinneligeller eldre
utførelsebasertpå dokumentertgrunnlag,eller kulturminnefagliganbefalingav
regionalkulturminneforvaltning.
Før rammetillatelsegis for tiltak på bygningerog konstruksjonersomer vernet,
skal uttalelseforeliggefra regionalkulturminneforvaltning. Dersombebyggelse
somer vernet,ved branneller annenuoppretteligskade,må erstattesav
nybygg,tillates det oppført bebyggelsemed sammedimensjoner,høyderog
formuttrykk som denbygning som erstattes.
«Tresliperiet»skal bevaresmed eksisterendekonstruksjonerog faste
interiørersom etasjeskiller,rominndelingog overflaterfra før 1955.
«Fyrhuset»skal bevaresmed eksisterendekonstruksjonerog faste
interiørersom etasjeskiller,rominndelingog overflater fra før 1955.
«Smieog verksted»skal bevaresmed eksisterendekonstruksjonerog
fasteinteriørersometasjeskiller,rominndeling og overflaterfra før
1955.
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Formåletmed bevaringav fasteinteriørerer å sikre bygningenesinnbyrdes
sammenheng
og struktur. Mindre endringeri forbindelsemeddenmuseale
virksomhetenpå Kistefoskan tillates underforutsetningat det ikke motvirker
reguleringensformål. Alle tiltak utovervanlig vedlikeholdskal forelegges
regionalkulturminneforvaltningfor uttalelse.
Innenforhensynssonen
tillates det ikke oppførtny bebyggelse,ut over det som
er fastsatti plankartetVed oppføringav nye skulpturerinnenforhensynssonen
skal det foreliggeuttalelsefra regionalkulturminnemyndighet.
Hagerog utomhusområder
:
De åpne rommenemellom bygningeneskal bevares,men mindreendringerkan
tillates dersomdet ikke medførervesentligreduksjonav anleggetsfunksjonelle
sammenheng.
Endringerskal skje i samrådmedregional
kulturminneforvaltning.Eksisterendehageravmerketmed hensynssone
på
plankartet(bestyrerboligen,reparatørboligenog formannsboligen)skal bevares
somformavgrensede
hageanlegg.
Hagenetillates oppgradertforutsatt:
1) Hagenebevarersitt pregsom hagertilknyttet villabebyggelsen.
2) Hagenetilbakeførestil opprinneligeller eldreutførelsebasertpå
dokumentertgrunnlag,eller kulturminnefagliganbefalingfra regional
kulturminneforvaltning.
Ved forandringerut over vanlig vedlikeholdmå det gis meldingom dettetil
regionalkulturminneforvaltningslik at forholdetkan vurderes.Det er tillatt å
tilbakeføreterrengog synliggjøreresteretterområdetshistoriskebygningerog
konstruksjoner,når detteskjer på dokumentertgrunnlag.
Bestemmelsene
til hensynssonen
gjelderikke for kraftverkenemedtilhørende
damanleggog tekniskeinstallasjonersom ligger innenforhensynssonen.
Disse
er unntattkrav i plan- og bygningslovenda de behandlesetteregetlovverk som
forvaltesav NVE.

7.4
7.4.1

BÅNDLEGGINGSSONER(§11-8, Ledd D)
Båndleggingetter lov om kulturminner
InnenforområdeH730_1ligger et automatiskfredetkulturminnesomer båndlagt
etterkulturminnelovenav 1978.Det må ikke forekommenoenform for inngrepi
grunneneller andretiltak innenforsonenutentillatelsef ra
kulturminnemyndighetene.

7.5
7.5.1

SONEFOR VIDEREFØRINGAV REGULERINGSPLAN(§11-8, Ledd F)
Gjeldendereguleringsplanskal fortsattgjelde
InnenforområdeH910_1skal reguleringsplannr. 389, E16 Eggemoen– Olum
fortsattgjelde.
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BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7, LEDD NR. 1 og 2),
VIST PÅ DETALJPLAN, NIVÅ 2

8.1
8.1.1

ANLEGG- OG RIGGOMRÅDE FOR SAMFERDSELSANLEGG
Bestemmelsesområdene
#AR1-2 omfattermidlertidigeanlegg- og riggområdesom
i anleggsperioden
ved bygging av fortau langsSamsmoveienkan benyttessom
riggplass,og til lagring av materialer,utstyr og lignende.
Etter avsluttetanleggsperiode
opphørerdenmidlertidigebruken,området
istandsettestil godkjentformål i samsvarmed vedtattdetaljplan.Det skal gis
skriftlig melding til kommunennår tilbakeføringer gjennomført.

8.2
8.2.1

A NLEGG- OG RIGGOMRÅDE FOR BYGG
Bestemmelsesområdene
#BR1-2 omfattermidlertidigeanlegg- og riggområder
somi anleggsperioden
ved oppføringav bru og galleribyggi felt BKB8 kan
benyttessom riggplass,anleggsveger,
og til lagring av materialer,utstyr og
lignende.Stabilitetshensynkan settelastbegrensninger
på riggområdene.
Anleggsområderskal sikresslik at uvedkomneikke kan kommeinn på områdende.
Etter avsluttetanleggsperiode
opphører den midlertidigebruken,området
istandsettestil godkjentformål i samsvarmed vedtattdetaljplan.Det skal gis
skriftlig meldingtil kommunennår tilbakeføringer gjennomført.

9

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

9.1

Før det gis brukstillatelsetil galleribyggi felt BKB8 skal fortau langs
Samsmoveienfra felt BKB1 frem til Blåklokkeveienværeopparbeideti henhold
til godkjentetekniskeplaner.Inntil fortau er opparbeidet,vil følgendevilkår være
gjeldendefor all bygge- og anleggstrafikkutløstav Kistefos-museetlangs
Samsmoveien:
Massetransport
utenforKistefos-museetsområdeskal kun foregåmed
lastebil(ikke medanleggsmaskiner).
Anleggstrafikkenskal foregåetterenveiskjøringsprinsippet,
dvs.
anleggskjøretøykjører fra E16 til Kistefoss via Samsmoveien,
og fra
Kistefoss til E16 via Bergerfossveien.
Omkjøringenskiltes ut fra godkjent
skiltplan. Denneskal godkjennesav Jevnakerkommune.
Anleggstrafikkenskal foregåutenomde tider skolebarnskal gå eller
transporterestil/fra skole.

9.2

Før det gis igangsettingstillatelse
til anleggsarbeidpå gangvegSGG2, skal
registrertelvemuslingsforekomst
væreflyttet til egnethabitatidentifisertav
fagkyndigi henholdtil notat fra NIVA datert28.april 2017.
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1. INNLEDNING
StiftelsenKistefos-Museet har siden 1996jobbet med å ivaretaog videreutvikle de verneverdige
industribygningenesom står igjen etter A/S Kistefos Træsliberived Randselva.Gjennomårenehar
bygningsmassen
blitt renovert,og huser nå en solid industrihistorisksamling,kunsthall for
samtidskunst,og nødvendigefasiliteter for galleri- og museumsdrift.I områdenerundt byggenehar
Skandinaviasstørsteskulpturparkfor samtidskunstvokst frem, med nye avdukingerhvert år.
Museeter i stadigvekst, og har behovfor utvidelseav bådeinfrastruktur og skulpturparkområder.
Eiendommenesom er knyttet til Kistefos-Museet ligger ved fylkesgrensa,delvis i Jevnaker
kommuneog delvis i Ringerikekommune.Dette medførerat en ofte må forholde segtil bådeto
kommuner,og to fylkeskommunermed tilhørendeoffentlige instansernår det skal etablerestiltak
som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.En har kommetfrem til at det vil være
hensiktsmessigå utarbeideen detaljplanfor heleområdet,somgir hjemmel for å videreutvikle
områdetinnenfor rammersom egnersegfor den nye brukensom har vokst frem i løpetav de siste
20 årene.Hensiktenmedplanarbeideter kort sagtå utarbeideet styringsverktøysom gir forutsigbar
og effektiv saksbehandlingav fremtidige tiltak innenformuseums
- og skulpturpark
området.
COWI AS er engasjertav StiftelsenKistefos-Museet og AS Kistefos Træsliberifor å bistå i
prosessen,og til å utarbeideplanforslag.Prosjektlederhos COWI AS er landskapsarkitektHeidi
Bergom,og kontaktpersonhos StiftelsenKistefos-Museet og AS Kistefos Træsliberier Tor Ove
Hamborg.Saksbeh
andlere og kontaktpersoneri Jevnakerkommuneog Ringerike kommuneer
henholdsvisSigri Rosøog Mari SolheimSandsund.
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2. PLANPROSESS OG M EDVIRKNING
Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltningog
formannskapeti Ringerikekommunehar behandletsak
vedrørendeplanarbeidet,og anbefaltoppstartav
detaljreguleringfor Kistefoss.
Planområdetsstørrelseer på mer enn 15 daa,og i
oppstartsfasenble det derfor vurdert hvorvidt planarbeidet
utløstekrav om konsekvensutredning.
Utvidelse utenfor
arealersomi dag er avsatttil erverv gjøresi hovedsakfor å
tilretteleggefor utvidelseav skulpturparkog ikke
utbyggingsformål.Derfor kom kommuneneog
forslagsstillerfrem til at planarbeidetikke utløserkrav om
konsekvensutredning.
Planbeskrivelsentar for segtemasom
det er relevantå utredei forhold til den ønskedebruken av
Kistefoss, og beskrivertiltak som er nødvendigefor å
begrensefaren for vesentligenegativevirkninger for miljø
og samfunn.
Oppstartav planarbeidble varslet26.06.15,medfrist for
innsendingav merknader21.08.15.I arbeidetmed
planforslagetviste det seg at det var nødvendigå utvide
plangrensai skråningenlangsEggemoplatået,og utvidelsen
ble varslet19.04.16
, medfrist for innsendingav merknader
20.05.16
.
Underveisi prosessener det avholdt møtermed Jevnakerog
Ringerikekommune,og Kistefos-Museet har hatt løpende
dialog med Statensvegvesenfor å sikre at tiltakene det
tilretteleggesfor ikke kommer i konflikt med Vegvesenets
interesservedrørendeetableringav ny E16 og omleggingav
Kistefossveien
. Offentlige instanserfra de to fylkene
Opplandog Buskerudhar vært invitert til informasjonsmøte
og omvisning på Kistefos-M useet høsten2016, og
planforslagethar vært diskutert i planforum i Oppland.
Planforslag
et ble 1.gangsbehandlet
i planutvalgenei
kommuneneved årsskiftet2016/17,og var på høringog
offentlig ettersyni perioden25.januartil 15. mars2017.
Kommunenesmerknadsbehandling
følger som vedleggtil
saksfremleggtil 2.gangsbehandling
og stadfestin
g av plan.
Diagrammettil høyreviser normal planprosessi henholdtil
plan- og bygningsloven.

Behandlingav oppstart av
planarbeid i Ringerike
kommunesplanutvalgog
formannskapet

Varselom oppstart
• brev / annonsemed plangrense
og hensikt med planarbeid
• 4 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandlingav planforslageti
kommunenesplanutvalg
• Planforslagleggesut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Revideringav planforslaget

Politisk behandlingav
planforslageti kommunenes
planutvalg,før egengodkjenning
i kommunestyrene

Byggesak for bro/g alleribygg et - "Kunstbroen"
Parallelt med planarbeidethar Kistefos-Museet jobbet medbyggesøknadfor oppføring av et nytt
galleribygg som skal spenneover Randselva
. Bygningener ventetå stå ferdig i 2019.
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3. DAGENS SITUASJON
3.1.

Planområdets avgrensing

Illustrasjonenunderviser avgrensingav planområdetslik det er foreslåtti foreliggendeplanforslag.

Figur 1: Ortofoto ov er området.Plangrensemarkertmed blå linje. Kommune- og f ylkesgrensemed fiolett linje.
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Beskrivelse av planområdet

3.2.1 Beliggenhet
Kistefos-Museet ligger ved Kistefossved Randselva,ca. 3 kilometer nedstrømsfra Randsfjorden,
og drøyt 8 kilometer oppstrømsfra koblingenmot Storelvaved fosseni Hønefosssentrum.
Museumsområdethar adkomstfra E16 og Samsmoveienvest for Randselva
, og fv. 241 og
Kistefossveienøst for elva. Det ligger parkeringsplasseri endenav dissevegene.

Figur 2: Kistefoss sett fra nord. Dagensmuseumsområdemarkert med blå ring.

3.2.2 Landskap, natur og grønnstruktur
Kistefoss-Museet ligger godt skjermeti dalsøkketsom følger Randselva.Påvestsidenstiger
terrengetopp mot det flate og barskogkleddeEggemo
platået. Den 70 meterhøyeskråningener
sværtbratt og tett bevokstmed bar- og løvtrevegetasjon.I skogenpå nedsidenav boligområdetpå
Samsmoengår det en høyspenttrase,
som krysserelva rett vestfor Kistefoss.På østsidener det også
et markantterrengs
prang opp mot slakt hellendelandbruksare
aler i Åsbygda. Mellom elva og
jordbrukslandskapetligger det et belte med bar- og løvskog,og gjennomdettebeltetgår RoaHønefossbanen.

Figur 3: Oppriss av det sentralemuseumsområdetsplasseringi landskapet,sett fra sør.
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk
Ved parkeringeni nord passererman museetsadministrasjonsbyggpå vei inn i skulpturparken,som
er åpenfor publikum heleåret. De gamleindustribygningenesom nå husergalleri og museumer
bygd på knauser ved det oppdemmedefossestryketsomi sin tid ga kraft til treforedlingen.Vann fra
elva ledestil turbiner inne i byggene,og RandsfjordTremasse
- & Papirfabrikk AS (RTP) driver i
dag to kraftstasjonerinne på området.

Figur 4. Ortofoto som viser dagensmuseumsområde
, Randselva,jernbanenog en liten del av Samsmoen.
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Figur 5: Eiendomsforholdrundt Kistefoss.

Museumsområdetrundt gamleKistefos Træsliberiog KraftstasjonKistefossbestårav mange
eiendomsteiger,der Kistefos TræsliberiAS eier 150/1044,150/873,150/4og 150/790i sin helhet.I
tillegg har Kistefos TræsliberiAS 1/9 andeli 150/822,der RandsfjordTremasseog Papirfabrikk
AS eier resterende9/10. RandsfjordTremasseog Papirfabrikkeier også150/823.Alle disseligger i
Jevnaker kommune. Videre eier Viul Kraft AS 150/101i Jevnakerkommuneog 120/7 i Ringerike
kommune.Karl Ivar Blyberg eier 120/1 i Ringerikekommune.
En rekke andreeiendommerer ogsåberørtav planforslaget,men disseligger mer perifert i forhold
til museum
sdriften og listes derfor ikke opp her.
Skulpturparkenhar vokst frem mellom og rundt bygningene,damanleggetog bruene.Brua ved
utløpetav fossengir adkomsttil parkeringsplassen
i sør. Denneligger inntil et landbruksarealsom
benyttestil beite.Beiteområdetstrekkersegfra skråningennedenforjernbanenog til elva. Omkring
halvpartenav beitet ligger i skog,og vegetasjonenlangselva holdesnedeav beitedyra.
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Figur 6: BeiteskoglangsRandselva.

Elvebreddeneer sterkt påvirket av aktivitetenesomhar pågåtti områdetsidenvannkrafteni
fossenble tatt i bruk til treforedlingsindustripå slutten av 1800-tallet. I tilknytning til
fabrikkbygg- og kraftverk er det etablertsolide teglsteins
- og betongmurer.Der terrengetikke
bestårav fjell i dagen, er elvebreddeneplastretmedstein. Det er kun langsgrusskråningenved
elvasvestbreddat kantvegetasjonen
er noenlundeintakt og upåvirketav kraftproduksjonog
industri.

Figur 7: Plastringstiltakved kraftverket Kistefoss II.
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3.2.3.1 Kistefoss kraftverk
Elven og mulighetentil å utnytte fossefalletmed turbiner til drift av tresliperietvar startenpå
industrihistorienpå Kistefoss.I dag nyttes fossefallettil produksjonav fornybar energiog er det
størstvannkraftverketi Jevnakerkommune.
K raftverket eiesav RandsfjordenTremasseog PapirfabrikkAS (RTP) som eiesav Viul Kraft. Viul
Kraft AS eies50 % av Ringerikskraft og 50 % av HadelandKraftproduksjon.
Bak disseselskapeneligger kommuneneJevnaker,Lunner, Gran,Ringerikeog Hole. Videre er
BuskerudFylke og Drammenkommunemed på eiersidengjennomsitt eierskapi Glitre Energi
KraftproduksjonAS. Samlethar eierneen rekke anleggog en betydeligproduksjonav fornybar
energii Opplandog Buskerud.

Buedam

Kistefoss I

Figur 8: Elementeri Kistefoss kraftstasjon.

Damanleggeter i hovedsakbygget i 1948og bestårav:
En damkonstruksjoni betongmed fasteoverløp
En klapplukefor flomavledningrundt området
En buedammot Tresliperietsom sikrer at en eventuellflom ikke skal gå inn under
sliperimuseetog forårsakeskade
Glideluker for mulig avstengningav inntaksmagasinved vedlikehold
Tappelukefor mulig tørrleggingav flomluke ved lavere vannføringerfor vedlikehold
Inntak til kraftverkeneKistefossI og II
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Hoveddatafor kraftverket:
Kistefoss I
Turbintype

Horisontal dobbelFrancis

Satt i drift

1942

Årsproduksjon (estimert) 7 GWh
Slukeevne

23,6 m3/s

Fallhøyde

10,2 m

Effekt turbin

1.583kW

Kistefoss II
Turbintype

Vertikal Kaplan

Satt i drift

1956

Årsproduksjon (estimert) 28 GWh
Slukeevne

28 m3/s

Fallhøyde

11,2 m

Effekt turbin

4.730kW

Figur 9: Skisseav Kistefoss II slik det var da det ble bygget i 1955.
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3.2.4 Trafikkforhold
I sesongen2016 lå besøkstalletpå 46 000. Ca. 60 % av de besøkendekom fra fylkesveg241, og 40
% kom fra vestog eksisterendeE16. Herfra er det skiltet adkomsttil Kistefossvia Samsmove
ien.
Alternativt kan man kjøre via Bergerfossvegen,
men det er Samsmoveiensom er mestbrukt.
Beggekryss har kapasitettil å ta unnadagentrafikk til og fra Kistefos-Museet. Krysseneligger på
en strekningav dagensE16 somvil bli omklassifiserttil fylkesvegnår gjennomfartstrafikkenledes
over på ny E16. Trafikken på strekningenligger i dag på ca. 8500 kjøretøy/døgnifølge Nasjonal
vegdatabank(NVDB). Statensvegvesenhar gjort beregningersom viser at trafikkmengdenkan
forventeså bli halvertpå strekningenforbi Samsmoennår ny E16 tas i bruk. Det foreligger ingen
planerom å endreutformingenpå kryssene,og de er dermedgodt dimensjonerttil å kunnehåndtere
fremtidig trafikk til og fra Kistefos-Museet og boligområdenepå Samsmoenog Furumoen.

Figur 10: Krysset Eggemoveien(E16) x Samsmoveien,sett fra sørvest.

Figur 11: Krysset Eggemoveien(E16) x Bergerfossvegen, sett fra sørvest.

Avstandenfra E16 til museumsområdet
er ca. 1,3 kilometer på Samsmoveien.Det er gang- og
sykkelvegpå sørsidenav vegenfrem til kryssetmot Blåklokkeveien,som ogsåhar langsgående
gang- og sykkelveg.Herfra er det ca. 500 metertil parkeringsplassen
ved administrasjonsbygget.

Figur 12: Krysset Samsmoveie
n x Blåklokkeveien,sett fra øst.
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Frem til Blåklokkeveien har
Samsmoveiengod standard
med breddepå 6 meter.
Videre nedovermot
Randselvablir vegen
gradvissmalere,til den har
breddepå ca. 4 meterde
siste250 meternefør den
møter Bergerfossvegenved
innkjøringentil KistefosMuseet.Fartsgrensener 30
km/t og det er anlagt
fartsdempere.
Figur 13: Samsmoveienved kryssendeHSP-trasé. Retningmot Kistefoss.

Figur 14: Vegprofiler, Samsmoveien
.

Avstandenfra E16 til Kistefosslangs Bergerfossvegener ca. 1,6 kilometer.Vegen har langsgående
fortau et lite stykke fra kryssetmedKistefossvegen.Her ute ved E16 kobles fortauet til gang- og
sykkelvegmed forbindelsemot Samsmoen,Bergergrina,Bergerbakkenog Nesbakken.
Fartsgrensenpå Bergerfossvegen
er 30 km/t. Profilet på vegener varierende,og terrengeter stedvis
bratt, bådeopp mot Samsmoenog ned mot Randselva.Fra kryssetmot Kistefossvegentil ca. 50
meteretter renseanlegget
er vegenfra 4 til 5 meterbred.Derettersmalerden inn til breddemellom
3.50 m og 3.75 m frem til BergerfossKraftstasjon.Herfra og frem til adkomstentil KistefosMuseethar vegenca. 4 metersbreddeigjen.
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Figur 15: Fortau ved krysset mot Kistefossvegen.Kurve ved kryssetmot E16 midt i bildet.

Figur 16: Bergerfossvegen, med Randelvapå østsidenog denbratte skråningenopp mot Samsmoenpå vestsiden.

Figur 17: Vegprofil, Bergerfossvegenca. 50 meter nord for BergerfossKraftstasjon.
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Bergerfossvegengår langs elva på store delerav strekningen,og kan med oppgraderingog
tilretteleggingbli en endaflottere innfallsport til Kistefos-Museet og skulpturparkenrundt de gamle
industribyggene.At manpasserermer moderneindustripregedebygg knyttet til kraftproduksjonog
infrastruktur er i dennesammenhengen
å ansesompositivt.

Figur 18: Kommunensrenseanleggsett fra Bergerfossvegen.Randselvai bakgrunnen.

De fleste av de besøkendesom kommer fra sør kjører fylkesveg 241 og tar inn på Kistefossveieni
Åsbygda.Hadelandsvegen
(fv. 241), har ifølge Nasjonal vegdatabanktrafikkmengdepå 3800
kjøretøy/døgn.Dette tallet kan ikke forventeså bli særligredusertfør ny europaveier etablertog
tatt i bruk på hele strekningenmellom Nymoen/Heni Ringerikekommuneog Olum i Jevnaker
kommune.Dagensavkjørselved fylkesveg241 er sværtenkelt utformet, men her skal Vegvesenet
etablereet nytt kryss som tåler størrepåtrykk når Kistefossveienskal oppgraderes
og delvis

leggesom i forbindelsemedbyggingenav ny E16 gjennomJevnaker.

Figur 19: Krysset Hadelandsvegen(fv. 241) x Kistefossveien,sett fra nord.

Vegen er planlagtbrukt som anleggsvegnår motorvegbruaover Randselvaskal bygges,og krysset
må dimensjoneresslik at det kan håndtereanleggstrafikkog storekjøretøy.Når anleggsarbeideter
avsluttetvil bådevegenog kryssetha mer enn tilstrekkelig kapasitetfor trafikken til og fra
Kistefos-Museet, og de få boligenesomhar adkomstfra Kistefossveien.
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Figur 20: Illustrasjon av E16 og omlagt Kistefossveisett fra vest, hentetfra Multiconsults 3D-modell.

3.2.5 Teknisk infrastruktur
På Ringerikesidener det ikke ført frem
vann- og avløpsnett. KommunaleVA ledningerpå Jevnakersidenligger i
felles trasesomkommer inn i området
ved parkeringsplassen,
vestfor
administrasjonsbygget.
Traseenleder til
pumpehusetsomer plassertvis a vis
toalettbyggetved kaféenog butikken.
Herfra forsynes bygg og installasjoner
med vann via privat ledningsnett.
Spillvann ledesogsåhit og pumpes
videre til renseanlegget
ved
Bergerfossvegenvia det kommunale
avløpsnettet.
Strømforsyningener lagt i jordkabler.
Det går en høyspenttrasé
gjennom
området.Den ligger i skråningenopp
mot Samsmo
en, skjærerover Randselva
rett vest for Tresliperiet,krysser
beiteområdetog skjærerover elva igjen
like sørfor planområdet.Det er satt opp
to kunstverk i nærhetenav kraftlinja. De
er anlagtpå Jevnaker
siden, og tiltakene
er klarert medHadelandEnergi.
Figur 21: Teknisk infrastruktur.
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3.2.6 Grunnforhold
Kistefossligger ved den nordøstrekantenav Eggemoplatået,somer en stor grusforekomstsom
strekkerseg fra Mosmoeni Jevnakerkommunetil Kilemoen i Ringerike kommune.Dette er
Norgesstørsteisrandavsetning,og de store grusmoeneble lagt igjen da isbreentrakk segtilbake
ved slutten av sisteistid for ca. 9500 år siden.

Figur 22: Kart med verdivurdering av grusforekomster. Hentetfra Norgesgeologiske undersøkelse(NGU).

Landskapetpå Jevnakerer pregetav geologiskehendelsersom har gitt markanteforskjeller på
Østsidaog Vestsida.Forenkletkan det beskrivesslik at det har skjedden forkastningi jordskorpa
som har ført til at plata som Vestsidaligger på har blitt pressetopp, imens platasom Østsida
ligger på har blitt pressetned.
Randsfjordenmarkereret tydelig spor etter
den enormegrøfta som ble dannetsom
følge av plateforskyvingen.På Østsida
heller landskapetslakt ned mot
Randsfjordenog Randselva.Opp mot
Nordmarkaer berggrunnennæringsrik,
med forekomsterav kalkrike bergarter.
Områdeter en del av det som kalles
Oslofeltet.PåVestsidaer skråningenned
mot Randsfjordenbratt, og berggrunnen
bestårav urgammelt,næringsfattig
grunnfjell. Veståsener en del av det det
storesørnorskegrunnfjellsområdet.
Figur 23: Forenkletillustrasjon av platebevegelsene.
Sør for Randsfjordener det vanskeligå se
hvor skillet mellom de to sonenegår.
Dette skyldesat de enormegrusmassene
som ble deponerti isfrontdeltaetligger i et opptil 70
metertykt dekke over berggrunnen.Randselvarenneri grensesonamellom de to geologiske
områdene,og har gravd segned i grusmassene.
K nausenesom stikker frem i dagenved Kistefoss
vitner om at elva har gravd seghelt ned til, og ned i fjellet. Her er det registrertkambrosilurske
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skifre som er typiske bergarteri de lavereliggendedeleneav Oslofeltet. En antarat skillet
mellom de gamle grunnfjellsbergarteneog de yngre kambrosilurskebergartenegår et stykke vest
for Kistefoss,ca. på linje med vestsidenav Randsfjorden.

Figur 24: Berggrunnskart.Hentet fra Norgesgeologiskeundersøkelse(NGU).

I skrentenopp mot jernbanener den typiske lagdeltestruktureni det kambrosilurskefjellet
godt synlig. Jordsmonnetpå dennesiden av elva er sværtgodt fordi det er iblandet
forvitringsmaterialefra de næringsrikebergarteneog sandog grus fra breelvavsetninger.
Slettaved den søndreparkeringsplassen
ligger på massersomRandselvahar lagt igjen i
tidensløp. Grusskråningenmellom Randselvaog Eggemoplatåeter 60-70 meterhøy. Påde
brattestepartieneer helningenså bratt at den har rasvinkel for grus og sand.Vegetasjoneni
skråningenbidrar til å holde massenepå plass.

Figur 25: Fjellskrentenmellom Randselvaog jernbanen.

Den brattegrusskråningenlangs Eggemoplatået.
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Planstatus

3.3.1 Kommuneplaner
I gjeldendekommunepla
n for Jevnaker
kommune2016 - 2026,vedtatt
26.05.16
, er arealenerundt
industribyggeneavsatttil
næringsbebyggelse
. Ved
administrasjonsbygget
er det avsatt
arealtil trafikkområde/parkering,og
eksisterendeboligtomterer avsatttil
boligformål. Skråningeneopp mot
Samsmoen,og ned mot elva er avsatt
til friområde.Elva er avsatt til
henholdsvisvannarealfor allment
friluftsliv og naturområdei vassdrag.
Ved stadfestingav detaljplanenvil
dennegjelde foran kommuneplanens
arealdelved behandlingav byggesaker
mv.
I kommuneplanensSamfunnsdelfor
2014-2024 har Jevnakerkommune
angitt en rekke utviklingsmål i
arbeidetmedverdiskapningi
kommunen.Ett av dissemåleneer å
bidra til å utvikle opplevelsesbasert
næringmed basisi Kistefos-Museet og
HadelandGlassverk.
Figur 26: Utsnitt av kommuneplanerfor Jevnakerog Ringerike.

I gjeldendekommuneplanfor Ringerikekommune2007-2019, vedtatt 30.08.07,er arealersom
berøresav planenavsatttil landbruks,
- natur- og friluftsområder.I rådmannensinnstilling til
vedtak om oppstartav planarbeidstår følgendevurdering:
"… Næringsutviklinger et satsingsområde
i kommunensplanarbeid,og utvikling av
besøksnæringer
som Kistefos-Museet bidrar til et godt omdømmefor Ringeriksregionen.Med
bakgrunni detteserrådmannen sværtpositivt på en videreutvikling av Kistefos-Museet …".
Videre ble det vedtattav hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltning,og formannskapet
, at det
som en del av arbeidetmedrevisjon av kommuneplanensarealdelvurdereshvilket arealformål
som er aktuelt for områdenesom ligger i Ringerikekommune.En tar høydefor at arealbrukenog
retningslinjenesom angisi den revidertearealplanenvil samsvaregodt med Kistefos-Museets
ønskerfor området.
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3.3.2 Reguleringsplaner
Arbeidet med etableringav ny E16 fra Eggemoentil Olum påvirker arbeidetmedutviklingen av
Kistefos-Museet ettersomKistefossve
ien skal benyttessom anleggsvegi byggefasen,og delvis
leggesom. Vegener en viktig adkomsttil Kistefossfra sør, og besøkendefra Oslo og omegn
kommer oftest til museetfra fylkesveg241. Motorvegbruasom skal krysseRandselvasør for
Kistefossvil bli synlig fra deler av museums
- og skulpturparkområdet.
Reguleringsplanenfor E16 strekningEggemoen
-Olum ble vedtatt i Jevnakerkommune5.mars
2015 og Ringerikekommune26.mars2015. På Ringerikesidener planendelt i to, og den har
følgelig fått to plannummer. Henholdsvisnr. 388 for delen som strekkersegfra eksisterendeE16 på
Eggemoen,og frem til nesetpå Eggemoplatået,og nr. 389 for delensom strekkersegfra Randselva
til Kleggerud/Delet.Statensvegvesenvarsletoppstartav arbeidmed planerfor strekningen
Nymoen-Eggemoeni mai 2016.

Figur 27: Plangrensesammenstiltmed utsnitt av reguleringsplanfor E16, Eggemoen-Olum.

Figur 28: I llustrasjon av Randselvabru, sett fra Kistefoss. (Hentet fra Multiconsults planbeskrivelse).
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4. B ESKRIVELSE AV PLANF ORSLAGET
4.1.

Plankartet

Figur 29: Utsnitt av planforslaget.(Viser arealformål på vertikalnivå 2).

Planbeskrivelse
. Sist revidert 22.05.2017
Side 21 av 44

.

Detaljplan for Kistefoss

4.2.

Plan nr. 69 Jevnakerkommune.Plan nr. 0605_406Ringerike kommune.

22

B eskrivelse

Kjernen i planener de sentralemuseums
- og skulpturparkområdene
rundt det gamle tresliperietog
kraftstasjonene.Her tilretteleggesdet for videreutvikling i tråd meden overordnetvisjon om å
formidle spennendeog viktig norsk industrihistorie,i samspill medutstilling av kunst og skulpturer
av store nasjonaleog internasjonalekunstnere.En vil fortsetteå plassereskulpturerinnenfor
alleredeetablertparkareal,samtutvide områdeti harmoni medomkringliggendeterrengog natur.
Det skal ogsåtas hensyntil de to kraftstasjonenesomeiesav AS RandsfjordTremasse
-&
Papirfabrikk. Detaljplanenleggeringen rammersom påvirker driften av kraftstasjonene
.

Figur 30: Skulpturparkenog Tresliperiet. KraftstasjonenKistefoss II til høyre.

Figur 31: Fra skulpturparken.

Planområdetser i sin helhetpå ca.420daa,og strekker seg fra den planlagtemotorvegbruaog
jernbaneundergangen
i sør,til den nedredelenav Samsmoe
n i nord. Boligeiendommeneer tatt med
i planforslagetfordi Kistefos Træsliberi AS eier arealenerundt boligtomtene og dennedelenav
Samsmoveien.I detteområdetleggesdet ikke opp til særligeendringer,utover at utnyttelsesgraden
økesfra 25 % til 30 % slik at den samsvarermeddet som angisi den nye arealdelentil
kommuneplanenfor Jevnaker.Et grøntarealsomi 30 år har ligget ubenytteti husrekkalangs
Bergerfossvegenforslås ogsåregulerttil boligformål.
Beiteområdetsom ligger mellom Randselvaog skråningenopp mot jernbanentas med i
planområdet.Her er det alleredeoppført et kunstverk,og det åpnesfor at mankan oppføreflere
installasjoner.Eventuelletiltak i detteområdetskal ikke væretil hinder for beitedyra.
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Bakgrunnenfor å ta med deler av områdetsom Statensvegvesenhar regulert til ny adkomstvegog
annenveggrunner at Kistefos-Museet ønskerå sepå mulighetenfor å anleggeny parkeringsplass
øst for jernbanen
. Dette har vært diskutert med Vegvesenet,bådei prosessenmed utarbeid
elsen av
reguleringsplanenfor E16, og i arbeidetmed detaljplanenfor Kistefoss.Forslagetom plasseringav
parkeringsplassved brufestettil Randselvabru ble førstediskuterti møter med Jevnakerkommune
og Vegvesenetsplanleggingsleder for E16-prosjektet da regulerings
planen for Eggemoen
-Olum var
underutarbeidelse.Etter vedtakav plan i mars2015 har en ogsådiskutert forslagetmed
Vegvesenetsbyggeledersom har ansvaretfor anleggsfasenved byggingenav brua og den nye
adkomstvegen.
Med bakgrunni innsigelse fra Statensvegvesen
, samtplanfagligeråd, er plankartetendretslik at
delensom overlappermed plan nr. 389 E16 Eggemoen- Olum er angitt med sonefor videreføring
av reguleringsplan
. Det medførerat Vegvesenetsplankartmedtilhørendebestemmelser fortsatt vil
gjelde f or områdetsom dekkesav sonen.
Videreføringssonendekkerikke over delenav Kistefossveiensom skal omklassifiserestil gang- og
sykkelveg,eller felt SPA1 hvor detaljplanentilretteleggerfor etableringav parkering. Delen av
BaneNorsin jernbanelinjesom krysserover fremtidig gang- og sykkelveger ogsåtatt medi
detaljplanenfor Kistefossfor å vise sammenhengen
mellom Kistefos-museetsanlegg,og den
ønskedeparkerings
- og snuplassen
. Det er kun felt SPA1 og adkomstveginn til feltet som utgjør en
endring av Vegvesenetsplan nr. 389.
Dette medførerat Vegvesenetsinnsigelsespunktangåendebyggegrensefor boligeiendom
gnr.120/bnr.5utgår, da innsigelsener knyttet til arealhvor Vegvesenetsplan fortsatt skal gjelde.
Videre vil det i reguleringsbestemmelsene
§ 3.11 for plan nr. 0605_406 fastsettesat SPA1kun vil
benyttestil parkeringi periodenfra april til oktober.
For å imøtekommeBaneNorsineinnspill til planener det ogsåsatt krav til at det ved anlegningav
parkeringi felt SPA1 skal etablereskjøresterktrekkverk/autovern,samtsikringstiltak i form av
flettverksgjerdepå minimum 1,8 m høydelangsjernbanen.
Kistefossveiener privat i dag og vil fortsetteå væreprivat etter at Vegvesenethar lagt den om som
del av arbeidetmedbyggingenav ny E16. Vegenblir ikke benyttetsom adkomsttil Kistefosmuseetpå vinterstid ettersomsesongenvarer fra mai til oktober.
Se for øvrig punkt 5.10 for nærmerebeskrivelseog vurderingav planforslagetspåvirkning på
samferdselsanlegg
.
Planforslagetinneholderen rekkehensynssonerog bestemmelsesområder
som skal sikre at
følgendeforhold ivaretas:
Ras- og skredfarei den bratteskråningenned fra Eggemoplatået.
Flomfare langsRandselva.
Fareforbundetmed etablering av tiltak ved høyspentanlegg.
Rammerog krav som skal sikre at det ikke gjørestiltak som kan kommei konflikt med
etableringenav ny E16.
Hensyntil bevaringav naturmiljø i kantvegetasjonen
langs Randselva.
Hensyntil bevaring av kulturmiljø i det sentralemuseumsområdet
med eldrebebyggelse.
Bevaring av automatiskfredetkulturminne lokalisert i beiteskogensør for Randselva.
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Hensiktenmed planarbeideter å utarbeideet styringsverktøysom gir forutsigbarog effektiv
saksbehandlingav fremtidige tiltak innenfor museumsområdet.
I det følenderedegjøresdet for
vurderingenesomer gjort i planprosessen,
og de forventedevirkingene av planforslaget.Det
redegjøres ogsåfor tiltak som skal iverksettesfor å sikre at videreutviklingenav museetog
skulpturparkengjøresinnenfor rammersom ivaretar miljø- og samfunnshensyn.

5.1.

Bebyggelse og tiltak

De gamleindustribygningenesetterstandardenfor tilbygg og nybygg innenfor planområdet.De er
bygget med solide materialer,og har jevnt over høyearkitektoniskekvaliteter. Restaureringenav de
eldrebyggenepå områdeter utført med respektog kunnskapom arkitektur og materialbruk.Ved
oppføringav tilbygg og nybygg har en med bevissthetrundt form, volum, materialerog fargevalg
sikret at det nye harmonerergodt meddet gamle.

Figur 32: Tilbygg til "T resliperiet" (1948), smie- og verksted (1889-92), Kunsthallen/" Nybruket" (1896).

Figur 33: Modernepumpehusog toalettbygg i forkant av gamle lagerbyggi tre fra 1906 og 1955.

Parallelt med arbeidetmed forslag til detaljplanfor Kistefoss,har Kistefos-Museet og
arkitektkontoretBjarke Ingels Group jobbet med detaljprosjekteringog byggesøknadfor et nytt
galleribygg over Randselva.Prosjektetplanleggesrealisertinnen sesongåpningeni 2019, og
galleriet vil det stå i klar kontrasttil den ombygdeindustribebyggelsen.

Figur 34: Illustrasjonerav galleribygg over Randselva.Hentet fra BIGs prosjektpresentasjon.
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Den moderneog spenstigearkitekturenskaperspenningmellom nytt og gammelt.Prosjektet
markereret skille fra metodensom er benyttettidligere, hvor nye tiltak har underordnerseg
gammelbebyggelseved bruk av eldre stilvokabular. Gjennomrammenesom angisi detaljplanen
ønskeren å gi rom for flere slike spektakulærenybygg, samtidig som tilpasningsarkitekturbenyttes
der dettevurderessom riktig.

5.2.

Drift og utvikling av kraftproduksjon

Vannkraftanleggog lignendesomer gitt konsesjon etter industrikonsesjonsloven,
vassdragsreguleringsloven
eller vannressursloven
er unntattkrav i plan- og bygningsloven da disse
forvaltes i henholdtil det lovverk de er gitt konsesjonetter.
Det er NorgesVassdrags
- og Energidirektorat(NVE) som forvalter dettelovverket.Det er også
NVE som setterkrav til anleggenei forhold til lovverket og damforskriften.
Damforskriftensretningslinjerfor sikkerhetfor personellpå og rundt anlegget
, og eventuellepålegg
fra NVE, må følgesav kraftprodusentfor å oppfylle krav stilt i konsesjonen.
Det har tidligere vært godt samarbeidi forbindelsemed nødvendigebygge- og anleggsarbeiderfra
bådemuseetsog kraftprodusentensside,og det er forventetfortsatt god dialog rundt dette.
Rammenesom angis i reguleringsplanenvil ikke leggebåndpå videre drift eller den
bedriftsøkonomiskeutviklingen av kraftproduksjon
sanleggenesomligger i området
, siden dette
reguleres av eget lovverk. De juridiske vil ikke endresfra dagenssituasjon.

5.3.

Kulturminner

Tresliperietble bygget i 1889,og produksjonenav tremassestarteti 1890.Anleggenevar i drift i
65 år, og ble nedlagti 1955.I driftsperiodenble det oppført en rekke bygningerknyttet til driften. I
tillegg ble det bygd arbeiderboliger,uthusog lagerbygg.Det ble ogsåbyggetto kraftstasjonersom
fortsatt er i drift.
Mangeav de gamlebygningene er bevart.Arbeidet med restaureringog opprustingav
bygningsmassen
og maskinenehar pågåttsiden1990-tallet. Fabrikkanleggenebefinnersegpå
Riksantikvarensliste over bevaringsverdigeteknisk-industrielle kulturminner.

Figur 35: Kistefoss ca. 1900. Tresliperiet (1889), smie og verksted, (1889-92), Nybygget (1896).
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Stiftelsen Kistefos-Museet samarbeidermed Riksantikvarenom registeringav kvalitet på den
gamleindustribebyggelsenmed inventar.Stiftelsenleggerstor vekt på bygningenesrolle og verdi
som kulturminner, og Riksantikvaren holdesorientert om tiltak i og utenfor bygningene.I sin
merknadtil varsel om oppstartav planarbeidanbefalerRiksantikvarenat en rekke bygg og
infrastrukturelementerreguleresmed hensynssonefor bevaring av kulturmiljø.
Videre menerRiksantikvare
n at planenbør sikre den industrielle kulturhistorie
n ved at anleggets
kulturminner representeres
i en helhetlig bevaring.Stedetskulturmiljø bestårav bygningerog
tekniskeinstallasjonerpå land og i elva, i sammenhengmed landskapog terrengmellom disse
elementene.
I forbindelsemed offentlig ettersynog høring av planforslagethar utforming av plankartog
bestemmelservært diskutert i møteog gjennome-postkorrespondanse
med Riksantikvarenog
Opplandfylkeskommune.Bygg oppført mellom 1889og 1955 er angitt med linje for bygg som skal
bevares.Hensynssone
for bevaringav kulturmiljø er tilpassetslik at den ikke gjelder for
kraftprodusentensanlegg.Ny bebyggelsesom er planlagtoppført innenfor hensynsso
nen er angitt
med linje for bebyggelsesom skal inngå i planen,(nytt sanitærbygg).To eldrebygg skal flyttes,
henholdsvisjernbodenog brannhuset.De er markertmed linje for bebyggelsesom forutsettes
fjernet, og ny plasseringer angitt på plankartet.Reguleringsbestemmelser
som omhandler
kulturminner er omarbeidetom klarert med Riksantikvaren.
Listen underillustrasjonenpå nesteside gir en oversikt over bygg og anleggsom regulerestil
bevaringi planforslaget.
1

Fabrikkbygningen
"Tresliperiet"fra 1889,
(Industrimuseetshovedbygg).
Fabrikkbygningen
"Nybruket"fra 1896,
(Kunsthallen).
Fyrhusetm/skorsteinfra 1894.
Gnr.150/bnr.790,"Bestyrerbolig"m/uthus og
hage,inkl. kjøkkenhage,Administrasjonsbygg),
1889-1990.
Gnr.150/bnr.823/fnr.1,
"Formannsboligen"
m/hage,fra tidlig 1890-tall.

10

"Steinhuset",1890-tallet.

11

"Brannhuset",tidlig 1990-tallet.

12
13

"Jernbodene"fra 1955.
"Magasinet"fra 1906.

14

15

8

Gnr.150/bnr.823/fnr.2,
"Reparatørboligen"
m/hage.
Uthus/garasjetil reparatørboligenog
formannsboligen,1960-70.
"Vognskjulet",1940-tallet.

Smie- ogverkstedbygg,1.etgfra
1889,2.etgfra 1892.
(Museumsbutikk).
Messe/Kontorbygg
fra 1906,(Kafé
Consulen).
Kulvert

9

"Båthuset",1955.

2
3
4

5

6
7

16
17

Tømmerfløtingsanlegg,
(ikke
intakt).
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Figur 36: Bygg og anleggsom reguleresmed hensynssone.(Dagensplasseringav bygg. Bygg 11 og 12 flyttes).
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På sørsidenav Randselvaer det registrerten rekke eldrekulturminner. Dissebestårav spor etter
bosetningerog menneskel
ig aktivitet. Kullgrop medID 161206er fredet,og sikret
båndleggingssone
i plankartet
. Hensynssoneog bestemmelsersomer angitt i reguleringsplanfor
E16 Eggemoen
-Olum er fortsatt gjeldendefor bosetning
- aktivitetsområdemed ID 161229.
Kistefos-Museet har ingen planerom etableringav anleggeller installasjonersom kan skade
kulturminnene.Det kan bli aktuelt å fremheveog innlemmedem somhistorie- og kunnskapsinnslag
ved fremtidig utvidelseav turstisløyfenpå østsidenav elva. Kartet underviser registrerte
kulturminner innenfor og like ved planområdet.

Figur 37: Registrertekulturminner innenfor og ved planområdet.Kilde: Askeladden.no.
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Reguleringsbestemmelsene
sikrer at det tas hensyndersomdet i forbindelsemed tiltak i markablir
funnet automatisk fredetekulturminner somikke er avdekkettidligere. A rbeidet skal da straks
stansesi den utstrekningdet berørerkulturminnene,eller deressikringssonepå fem meter.V arsel
skal snarestsendestil kulturminnemyndigheteni f ylket hvor funnet blir gjort, slik at
vernemyndigheteni førsterekke kan vurdereom tiltakene kan gjennomføres,og dernestavklare
eventuellevilkår for gjennomføring.

5.4.

Landskapsvirkning

Utviklingen som har vært ved Kistefossde siste20 årenehar vært en berikelsefor området.De
gamleindustri- og fabrikkbygningeneer renovertog ombygdmedkunnskapog respektfor både
historisk verdi og estetikk. Uteområdeneer pent opparbeidet,og skulptureneer plassertmedomhu,
oftest av kunstnerneselv. Mangeav kunstverkenehar innslagav inspirasjonfra landskapet
, og
komplimentereromgivelsenei et spennendesamspillmed form, farge, lys og refleksjon.

Figur 38: Foto av renovertebygg, og kunstverk i skulpturparken.
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Arkitektene som har jobbet med galleribyggetover Randselvahar ogsålatt seginspirereav
landskapet.I prosjektpresentasjonen
beskriverBIG at Ki stefossbestårav tre landskap:
Det naturligelandskapetmed elva, fossen,dalenog skogen.
Det industrielle landskapetmed treforedlingsfabrikk,lagerbygg,kraftstasjoner,
dammerog bruer.
Det skulpturellelandskapetmedabstrakteobjekterplasserti den dramatiske
topografienmedstein,vann og vegetasjon.

Figur 39: Illustrasjon av landskap,hentetfra BIGs prosjektpresentasjon.

Arkitektene har designe
t et galleribyggsom skal fungeresom en integrertdel av alle de tre
landskapene
: en bro over vannet– somgir de besøkendemulighet til å opplevelandskapetfra elva,
et stykke infrastrukturmellom de gamle industrielle byggeneog kraftstasjonene,og en skulptur
som spennerover elva, med en fot på hver elvebredd– formet av vann og land.

Bygning/Museum

Infrastruktur/Bru

Kunst/Skulptur

Kunstbroen

Figur 40: Illustrasjon av designkonsept,hentetfra BIGs prosjektpresentasjon.

Figur 41: Foto av modell, hentetfra BIGs prosjektpresentasjon.
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Alle tiltak, bådei form av bygg og kunstinstallasjoner,går gjennomen lang prosessfra idéfasetil
gjennomføring
. I denneprosessenjobber StiftelsenKistefos-Museet sammenmed kunstnere,
arkitekter og ingeniørerfor å sikre at nye tilskudd til bebyggelsen og skulpturparkenhar høy
kvalitet. Arbeidet med å holde bygningsmassen
i god standpågårkontinuerlig, og hvert år avdukes
det nye kunstverksom beriker landskapetog opplevelsenav området.

5.5.

Naturmiljø og biologisk mangfold

Det er gjort en vurderingav naturmangfold
et innenfor planområdet,og planforslageter vurdert i
forhold til naturmangfoldlovens§§ 8-12. Informasjonom naturmangfoldeter innhentetfra
tilgjengelige offentlige databaserog feltbefaringergjennomførtden 18.06.15og 18.09.15.
Vurderingener gjort på bakgrunnav kunnskapom aktuelle forekomster,beskrivelseav planforslag
og faglig skjønn.Dette arbeideter samleti vedlegg4. Sevedlagt rapportfor fullstendig utredning
og vurdering.I det følgendegjengisanbefalingerog forslag fra rapporten:
Beiteskogensørvesti områdetbør bevaresi størstmulig grad. Naturmangfoldeti
skogener vurdert til å ha regionalverdi.
Randselvahar stor verdi for vannlevendeorganismer,blant annetstorørretog
elvemusling.Elvemuslinger en rødlistetart som Norge har et internasjonaltansvarfor
å ta varepå. Nedslamminger en trusselfaktor,og uheldig erosjon og avrenningmå
unngås.Randselvahar ogsåen stor betydningfor vannfugl. Ved etableringav
konstruksjoneri elva bør det iverksettesavbøtendetiltak for å hindre tilslamming av
elva og andreendringerav leveforholdenetil elvemusling.
Randselvaskantvegetasjonmed øyer inneharverdifullt naturmangfoldog bør bevares
best mulig. Det bør tas særlig hensyntil kantvegetasjonen
ved oppføringav
konstruksjoneri kantsoner.
Skråningennordvestfor Kistefos-Museet er en del av kantenpå israndsdeltaetpå
Eggemoen.Landformener interessantog vegetasjoneni skråningener stabiliserende
og redusererfarenfor utglidning av masser.En eventuellturveg i nedredel av
skråningenvil kunne føre til utglidninger.Tiltak i denneskråningenkrever geoteknisk
kompetanse.
Ved monteringog valg av materialertil tiltak anbefalesdet at teknikker og metoder
gjennomgåsfor å sikre at de er miljøforsvarlige.
Lokaliseringav nye prosjektermå vurderesslik at de gir minst mulig skadepå
naturmangfoldet.Det bør derfor tidlig i prosessenvurdereshvor tiltak kan plasseres.
Det anbefalesat forekomsterav svartelistedekarplanterfjernesårlig. Metodefor
fjerning tilpassesarten.
Eiendommeninneholderflere store gamletrær,det anbefalesat trærnebevaresdersom
dette er mulig.
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Figur 42: Foto som viser vegetasjoneni skråningenfra Eggemoplatåettil Randselva.

Figur 43: Kartlagte naturtyper.

Anbefalingerog forslag fra naturmangfoldrapporten
er i stor grad innarbeideti planforslaget.
Krav til særegnedriftsmetoderfor landbruksarealethvor det i dag er beiteskoger knyttet til
driftskonsesjonensom er styrt av jordloven,ikke plan- og bygningsloven.Detaljplanenangir
derfor ikke restriksjonereller rammerpå detteområdetutover at det avsettestil landbruksareal.
Høyspenttraseen
somkrysserRandselvasør for Tresliperietgår gjennomområdethvor naturtypen
kantvegetasjoner kartlagtpå øyene. Av sikkerhet- og beredskapshensyn
kan det ikke setteskrav
som hindrer at kraftselskapetkan fjerne vegetasjonunderkraftlinja. Videre er det i forbindelsemed
etableringenav galleribygg over elva viktig å sikre visuelle siktlinjer mellom det nye bygget og
områdetrundt Tresliperiet.I en helhetsvurderingvektesdissehensynenetyngre enn bevaring av
naturmiljøetpå øyene.
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Landbruk og skogbruk

I kommunenesarealressurskart
er
skogenmellom Randselvaog
Eggemoplatåetregistrertmed høy
bonitet. Det er ogsåmarkert at den
øvre delenav skråningenbestårav
lettbrukt dyrkbar jord. Ettersom
skråningen er sværtbratt vil det
værevanskeligå utnytte potensialet
bådei forhold til landbrukog
skogbruk.Vegetasjonenholder
grusmassene
på plass,og bør i størst
mulig grad få stå i ro.
Vegetasjonenute på øyenei elva er
registrertmedlav bonitet,og er
vanskeligtilgjengelige.De har ingen
verdi i skogbrukssammenheng.
Den åpnebeitemarkaøst for
Randelvaer registrertsom fulldyrka
mark, og omtrent halvpartenav
beiteskogensom er vurdert å være
en viktig naturtypeer markert som
lettbrukt dyrkbar jord. Hensynettil
naturmangfoldettilsier at skogenbør
fortsetteå værebeiteskog
, men
detaljplanenkan ikke benyttes som
hjemmelsgrunnlagfor å pålegge
grunneiersæregnedriftskrav.

Figur 44: Arealressurskart.Rød skravur markererdyrkbar jord.

Det tilretteleggesikke for spesielle
tiltak i områdetsomregulerestil
landbruksformål
, utover at det kan
bli aktuelt å opparbeideen turveg.
Utplasseringav kunst i beiteområdet
skal gjørespå beitedyraspremisser.
Det er alleredeplassertskulpturer
her, og hittil er det ikke registrert
konfliktsituasjoner.
Figur 45: Freeto Frolic, Phillip King 2015

Langsjernbanen,i områdethvor Statensvegvesenhar regulert ny E16 og omleggingav
Kistefossveien,er det registrertskogav høy bonitet.Skogbelteter smalt og delt av jernbanesporet
.
Det blir endamer fragmentertnår det nye samferdselsanlegget
realiseres.Områdethar ingen verdi i
skogbrukssammenheng
.
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Barn og unges interesser

Kistefos-M useet har etterhvert etablertsegtil å bli et populærtutfartsmålfor barnefamilier
, bådefr a
de nærliggendeboligområdenepå Jevnaker,og fra Hadeland,Ringerikeog Bærum. Ved Kafé
Consulener det anlagten spennendelekeplasssom gir utfordringer for bådesmå og storebarn.Den
er plassertslik at de voksnehar god oversikt fra kafébordene,og det er kort veg til servicebyggmed
toalett. I sommersesongen
tas ogsåde storegressplenenei bruk til utflukter med pledd og
piknikkurv. I skulpturparkener det god plasstil lek og utfoldelsei et trygt og bilfritt miljø. Mange
av skulpturenei parkeninviterer til lek og fysisk utfoldelse,og gir barnaen morsominnfallsport til
opplevelserav og med kunst.

Figur 46: Skulpturersom inviterer til lek og utfoldelse.Lekeplassved Kafé Consulen.

5.8.

Friluftsinteresser

Samsmovegen,
Bergerfossvegen,Kistefossvegenog grusvegeneog brueneinternt på området
forbinder turvegruterpå øst- og vestsidenav Randselva.De brukesav lokalbefolkningenbåde
sommerog vinter. Det foreligger ingen planerom å gjerde inn skulpturparke
n, og planforslaget
leggerikke til rette for endringeri dagensbruk av områdetsom del av korte og langetursløyfer i
nærområdetrundt tettstedsbebyggelsen
i Jevnaker.Det foregår en del fiske i Randselva.Storedeler
av den vestreelvebreddener i dag lite fremkommelig.Vestbreddenvil bli letteretilgjengelig når
galleribygg med adkomster etablert.
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Figur 47: Tursløyfer i form av gang- og sykkelveger,stier og traktorveger.Planområdeter markert med blå strek.

5.9.

Universell utforming

Det er nedfelt i formålsparagrafeni plan- og bygningsloven,at prinsippetom universellutforming
skal ligge til grunnfor planlegging,og kravenetil det enkeltebyggetiltak. Dette skal sikre at også
de som har nedsattfunksjonsevneskal ha likeverdige mulighetertil samfunnsdeltagelse.
KistefosMuseetplanleggervidereutvikling av sine anleggmed utgangspunkti at bygninger og
utomhusområderskal væretilgjengelige for allmennheten,og sålang det lar seggjøre utformesslik
at de kan benyttesav alle brukergrupper.
Ved planleggingav nye bygg er universell utforming en selvfølge.Det er mer utfordrendeå tilpasse
gamleindustribygg til ny bruk som galleri- og museumsbygg,og tilretteleggedemslik at alle kan
kommeseginn og ta segfrem i bygningene
. Løsningersom trappeheiser,og ramperer alleredetatt
i bruk. Det er ogsåavsattegneparkeringsplasser
for bevegelseshemmede
inne på området,slik at
det skal værekort avstandtil attraksjonerog fasiliteter.
I arbeidetmed det nye galleribyggetover Randselvahar Rådet for funksjonshemmede
i Jevnaker
vært dirkete involvert i planleggingsfasen.
StiftelsenKistefos-Museet leggervekt på at deresbygg
og anleggskal væretilgjengelige for alle.
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Figur 48: Tilretteleggingstiltak,Kunsthallen og Kafé Consulen.

5.10.

Samferdselsanlegg/

trafikk

Kistefosshar adkomstfra beggesiderav Randselva.Internt på områdeter det ikke åpentfor trafikk,
med unntak av kjøring til P-plassreservertfor bevegelseshemmede,
samtkjøring somer nødvendig
for driften av anleggene.Dette inkluderer beredskapsbilersommå sikresfremkommelighetved
utrykning. Ettersomgjennomkjøringikke er tillat må vegeneog parkeringsplassene
bådei nord og
sør fungeresom fullverdige adkomsterog innfallsportertil Kistefos-Museet.

Figur 49: Foto ved P-plass for bevegelseshemmede
i nord, og porten og brua ved P-plass i sør.

Besøkstalleti 2016-sesongenlå som nevnt på 46 000. Dette var flere enn forventet,og en antarat
bakgrunnenfor at tallet ble såpassstort er popularitetentil åretsnyavdukingi skulpturparken.(Se
fig. 38 og 46). Antallet besøkvarierte fra 3800i åpningsukai mai, til ca. 1000pr. uke i
månedsskiftetseptember/oktober.
I juni og augustlå besøkstalletpå 2000-2500 pr. uke. Juli var
toppmånedmed et gjennomsnittligukebesøkpå 3350. Da var aktivitetenganskejevnt fordelt
ettersomjuli er ferietid. De øvrige ukenevar det mer påtrykk i helgene.
En tar høydefor at besøkstalletvil øke når kunstbruaavdukesi 2019.Innen den tid vil det høyst
sannsynliginnføres et systemfor innkreving av inngangspenger.
Dette vil påvirke besøkstallet,og
StiftelsenKistefos-Museet jobber ut fra forventetantall på 50 000 besøkendei 2019-sesongen.Det
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er ikke avklart hvordaninngangspengene
skal tas inn. Det kan bli aktuelt å etablerefunksjoner for
betalingved parkeringsplassene.
Turvegforbindelsengjennomområdetskal opprettholdesslik at
turgåerekan passersgjennomanlegget,og fiskerekan komme ned til elva uten å løsebillett.
Som grunnlagfor beregningav parkeringsbehovtas det utgangspunkt i toppukenei juli. Den
forventedeøkningentilsier at besøkstalletkan bli liggendepå omkring 3650 pr. uke. De aller fleste
besøkendekommer medbil eller turbuss.I bilene som parkererer det oftest minst 2 personer,og
gjernebåde3 og 4. For beregning av kapasitetsbehov
tar en høydefor at det er 2,5 besøkendepr.
bil. Turbussenehar gjerne30-40 passasjerer.Antall busserper uke er varierende,men som
beregningsgrunnlagtar en høydefor 7 busserpr. uke i juli.
Hvis fordelingenmellom de to adkomstrutenefortsatt blir slik at 60 % kommer fra fylkesveg 241,
vil det i juli 2019 værebehovfor parkeringsdekningfor ca. 75 biler pr. dag på parkeringsplassen
ved administrasjonsbygget,
og 120 biler ved de to parkeringsplassene
øst for Randselva.For å sikre
at det er avsattnok plasstil parkeringer det utarbeidetskisserfor oppmerkingog utvidelseav
dagensparkeringsplassernord og sørfor Randselva.(Figur 50 og 51). Det er ogsåutarbeideten
skissefor mulig utnyttelseav planlagtparkeringspl
ass i felt SPA1,øst for jernbanelinja.(Figur 51).

Figur 50: Parkeringved administrasjonsbygget.146 parkeringsplasser.3 oppstillingsplasserfor buss.

Ved administrasjonsbygget
kan en medetableringav støttemurerenkelt utvide dagens
parkeringsplas
s til å rommeminst 146 oppstillingsplasserfor biler og 3 oppstillingsplasserfor
busser.Det vil si at parkeringsplassen
vil kunnetåle en dobling av det forventedebesøkstallet.
Parkeringsområdet
er utformet og dimensjonertslik at busserkan slippe passasjerertrygt av og på,
og kjøre ut igjen fra anleggetuten å rygge. Det gjelder ogsåfor parkeringsplassen
som en ønskerå
etablereøst for jernbanen.Her viser for øvrig skisseforslageten parkeringskapasitet
på 78 plasser.
Med en liten utvidelse og etablering av støttemurkan kapasitetenpå dagensparkeringsplassnede
ved elva økestil 110 plasser.Sammenlagtkapasitetsør for elva kan dermedbli på 188 plasser
dersomparkeringsplassen
i felt SPA1 etableres.Det gir rom for 70 % størreøkning enn forventet.
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Figur 51: Parkeringog snuplassfor buss,SPA1. 78 parkeringsplasse
r.

Figur 52: Parkeringpå østsidenav Randselva.110 parkeringsplasser.
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Den nye adkomstvegenfra fylkesveg241 skal fungeresom anleggsvegunderbyggingenav
Randselvabru. Vegenprosjekteresog opparbeidesav Statensvegvesen
, og skal væreatkomstveg
til Kistefos-Museet. (Jf. bestemmelsertil plan 0605_388og 389, punkt 3.2.5). Vegvesenethar
påpektat den nye adkomstvegenvil bli bratt, og at det kan bli utfordrendeå ta seg frem ved særlig
glatte forhold på vinterstid. EttersomKistefos-Museet kun er åpenti sommersesongen
vil dette
væreuproblematiskfor tiltak som hjemlesi detaljplanenfor Kistefoss.
I planforslagetsomlå ute til høring var det tatt høydefor at det måtte gjennomførestiltak for å sikre
at turbusserkan møtespå en sikker måtelangsden nye adkomstvegen
. StifelsenKistefos-Museet
har som følge av anbefalingerfra Statensvegvesenvalgt å gå bort fra løsningmed snuplassfor
busserpå planlagt ny parkeringsplassi felt SPA1. Det skal ikke tilretteleggesfor at busserskal
benytteden omlagteKistefossveiensom adkomsttil anlegget.
Den ønskedeetableringenav parkeringsplassi felt SPA1 skal ikke iverksettesfør Vegvesenethar
ferdigstilt Randselvabru. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene.
Delenav E16-planen som
overlappermed detaljplanenfor Kistefosser videreført. Det er kun gjort småjusteringerved ønsket
lokasjon for ny parkering
splass, og på flata ved eksisterendeparkeringsplass.
Randsel
va bru skal brøytesikresiht. krav knyttet til etableringog drift av hovedvegnett.Dersomdet
vurderessom nødvendigkan parkeringsplassi felt SPA1 stengesmed bom om vinterenfor å gi
ytterligere sikring mot eventuelleskadersom følge av snøbrøyting.En slik stengingvil også
eliminere fare for skadersom følge av snøbrøytinglangsjernbanesporet.Avklaringer med hensyn
til sikringsbehovgjøresmed Statensvegvesenog Jernbaneverketi forbindelsemedbyggesøknad
når parkeringsplassen
skal etableres.
I dag er det Samsmoveiensom er hovedadkomstentil den nordre parkeringsplassen.
For å øke
trafikksikkerhetenfor myke trafikanter reguleresdet inn et fortau langsvegen.Fortauetskal
opparbeidesinnen åpningenav galleribyggetsomplanleggesferdigstilt i 2019.

Figur 53: Planlagt vegprofil med fortau langs Samsmoveien.

Bergerfossvegenligger langselva, og det er nærliggendeå sepå mulighetenfor å lede trafikken inn
derfra. Bergerfossvegener smal og bør utbedresettersomden ikke er dimensjonertfor stort påtrykk
og mye trafikk. Det er ogsåaktuelt å innarbeideelementersomgir en forsmakpå det som skjer i
museums
- og skulpturparkområdet.Bergerfossvegen
ligger utenfor plangrensenog fremtidige tiltak
utredesderfor ikke i detteplanarbeidet.Kistefos-Museet samarbeidermedJevnakerkommuneom
løsningerfor planleggingog finansiering
.
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Samfunnsberedskap

I forbindelsemed utarbeidingav detaljregulering
en er det gjennomførten risiko- og
sårbarhetsanalyse.
A nalysener presenterti vedlegg3. ROS-analysenhar identifisert 23 relevante
hendelser,hvorav 17 utgjør lav/akseptabelrisiko (grønnefelt), 4 utgjør en middelsrisiko (gule felt)
og 2 utgjør en høy/uakseptabelrisiko (rødefelt). Tabellenundergir en oversikt over disse.
Tema:
Masseutglidning
Radon
Flomfare
Påvirkning fra elektromagnetiskfelt ved el.linjer
Utilstrekkelig brannvannforsyning
Farei tilknytning til regulertevannmagasiner
Snøskred
Hendelserpå veg
Hendelserpå bane
Utslipp av giftige gasser/væsker
Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker
Bortfall av elektrisitet
Bortfall av teletjenester
Bortfall av vannforsyning
Bortfall av renovasjon/spillvann
Klatrefarei høyspentmaster
Fareved transporttil skole/barnehage
Fareved transporttil nærmiljøanlegg
Fareved transporttil forretning etc.
Fareved transporttil busstopp
Kun en mulig adkomstrutefor brannbil
Fareved naturligeterrengformasjoner(f.eks. stup)
Farefor sabotasjeog terrorhandlinger.

Risikovurdering:
Sannsynlig+ kritisk
Meget sannsynlig+ kritisk
Sannsynlig+ en viss fare
Meget sannsynlig+ ufarlig
Mindre sannsynlig+ kritisk
Sannsynlig+ en viss fare
Lite sannsynlig+ en viss fare
Mindre sannsynlig+ en viss fare
Mindre sannsynlig+ en viss fare
Lite sannsynlig+ ufarlig
Lite sannsynlig+ ufarlig
Sannsynlig+ ufarlig
Lite sannsynlig+ ufarlig
Mindre sannsynlig+ ufarlig
Mindre sannsynlig+ ufarlig
Lite sannsynlig+ en viss fare
Mindre sannsynlig+ en viss fare
Mindre sannsynlig+ en viss fare
Mindre sannsynlig+ en viss fare
Mindre sannsynlig+ en viss fare
Mindre sannsynlig+ en viss fare
Lite sannsynlig+ kritisk
Lite sannsynlig+ kritisk

I det følgenderedegjøresdet kort for bakgrunnenfor risikovurderingen,samt avbøtendetiltak for
forhold og uønskedehendelser.Se ROS-analysenfor nærmereutredning.

5.9.1 Naturgitte forhold
Dersomvegetasjoneni den bratteskråningenopp mot Eggemoplatåetfjerneskan det ikke utelukkes
at snøskredkan forekommeved stort snøfallkombinert med værforholdsom gir ustabil struktur i
snøen.Vegetasjonenholder ogsåløsmassene
på plass,og fjerning av vegetasjoni grusskråningener
forbundetmed fare for masse
utglidning.
Avbøtendetiltak: Faresonen for ras- og skredfareer lagt inn i detaljplanen.Det er angitt
byggeforbudi sonene.Inngreptillates ikke med mindre det kan dokumentersat tilstrekkelige
sikringstiltak kan etableresjf. krav til sikkerhetmot skredangitt i byggtekniskforskrift. For øvrig
anbefalesdet at en beholderså mye vegetasjonsom mulig i den bratteskråningen.
Randselvaer regulert, og vannstandener forholdsvis forutsigba
r. Likevel kan flom forekomme.
Avbøtendetiltak: Hensynssonefor flomfare er lagt inn i detaljplanen.Flomsonenivåeter satt med
bakgrunni nye registreringerutført av Norconsulthøsten2016, og vannstand
- og
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vannføringsregistreinger
fra flere år tilbake. Videre er det angitt byggeforbudi sonene.Inngrep
tillates ikke med mindre det kan dokumentersat tilstrekkelige sikringstiltak kan etableresjf. krav til
sikkerhetmot flom angitt i byggtekniskforskrift.
I forbindelsemed planleggingenav galleribygg over Randselvaog fremføring av adkomstvegtil
bygget,er det utført geotekniskundersøkelseav grusskråningen.Det er ogsåutarbeideten flom- og
vannlinjeberegningfor å avdekkeom de planlagtetiltakene vil medførefare for oppstuvingog
endringer i strømningsforhold.Sevedlagterapporterfor mer informasjonom vurderingerknyttet til
dissebyggetiltakene.
Hendelsermed kraftig nedbørog medfølgendeutfordringermed oversvømmelserskjer hyppigere
enn før. Det er derfor viktig å ta stilling til løsningerfor overvannshåndtering.
Ved Kistefosser det
storeparkarealermed grusveger,gressflaterog annenkultivert vegetasjon.Videre er det mye
beitemarkog naturmarkinnenfor planområdet.Kun en liten andelav områdeter bebygd,og denne
situasjonenvil ikke endreseg.
Regnvannog smeltevannhåndtereseffektivt og trygt ved at det ledesmot naturmarkeller
parkarealer.Her fordrøyesdet på veg mot Randselva.Det skal ikke foregåaktiviteter somtilsier at
det er fare for forurensingav overvannet.Jordsmonnethar god infiltrasjons- og renseevnefordi det
inneholderen del sandog grus.
Avbøtendetiltak: Det er ikke nødvendigå iverksettespesielleavbøtendetiltak, men bestemmelsene
angir likevel at det skal tas særlighensyntil vegetasjoni en seks metersbuffersonelangs

Randselva.(Sekartvedleggsomviser kantsonerlangsRandselva).
Kistefossligger i en sonehvor en skal værespesieltaktsommed hensyntil radon.Med dagens
regelverk,og kunnskapom byggeteknisketiltak som radonsperrer,ventilering mv. ansesfare
forbundetmed radoneksponering
i nybyggå værekraftig redusert.Avklaringer med hensyntil
behovfor avbøtendetiltak gjøresi forbindelsemedbyggesaks
behandling, iht. pbl. § 29-5 og
byggtekniskforskrift.

5.9.2 Infrastruktur
Risiko forbundetmed uhell på veg innenfor og rundt planområdetvurderessom lav. Risiko
forbundetmed uhell på jernbane vurderesogsåsom lav. Ettersomdet tilretteleggesfor etableringav
parkeringog snuplassved jernbanelinjaøstfor elva, bør sikringsbehovavklaresmed
Jernbaneverketfør planenerealiseres.Dette er ivaretatti reguleringsbestemmelsene.
Det kan ikke utelukkesat utslipp av eksplosjonsfarligeog brennbaregasser/væsker
kan forekomme
ved Hadelandog RingerikeAvfallsselskapsbiogassanleggpå Trollmyra, eller ved bensinstasjonen
på Samsmoen.Det er strengesikkerhetskravved anleggene,og sannsynlighetenfor uhell inntreffer
vurderessom liten. Dersomuhell skulle forekommeligger Kistefossgodt skjermetnedei dalen,i
god avstandtil utslippskildene.Avbøtendetiltak er ikke nødvendigsom følge av lav risiko.
Bortfall av teknisketjenestervil skapenoe ulempe,men ikke spesieltfarlige konsekvenser.
Det går to 22 kV luftstrekk gjennomområdeti felles trasé.Luftledningsanleggskal ha tilstrekkelige
avstandtil omgivelsenefor å unngåfare for allmennhetenog materielleverdier, jf. forskrift om
elektriskeforsyningsanlegg.
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Avbøtendetiltak: Faresoneved høyspentanlegger lagt inn i detaljplanen.Det er satt krav til at
nettleverandørskal godkjenneeventuelletiltak innenfor faresonen.
Fareforbundetmed bruk av trafikknettet, og da særlig problematikkknyttet til myke trafikanter og
biltrafikk, er mestaktuell for delenav boligområdetpå Samsmoensom er tatt med i planområdet.
Selv om det ikke er registrertulykker kan det ikke utelukkes at uhell kan skje på strekningenhvor
det ikke er anlagtgangvegeller fortau. Det er lav fartsgrensepå Samsmoveien,og kommunenhar
etablertfartsdemperefor å sikre at fartsgrensenoverholdes.
Avbøtendetiltak: Det er regulertinn fortau langsSamsm
oveien på delensom ligger innenfor
planområdet.Rekkefølgekravsikrer at fortauetopparbeidesfør det gis brukstillatelsetil den nye
galleribygget.
Det sentralemuseumsområdet
har brannvannforsyning,og det er tilgang til områdetfra både
Samsmoveienog Bergerfossvegen.Påøstsidenav elva er det tilgang fra Kistefossveien.Statens
vegvesenleggerom og oppgradererdennevegentil bedrestandardi forbindelsemed etableringav
ny E16. Ved oppføringav bebyggelsei stor avstandtil pumpehusetmå tilstrekkelig
brannvannforsyningog tilgang for slukkemannskapsikres.Dette ivaretasgjennomprosjekteringog
byggesaksbehandling
av det enkeltetiltak.

5.9.3 Tidligere bruk
Treforedlingsprosessene
som ble benyttetda fabrikkbyggenevar i drift involverte ikke bruk av
giftige stoffer. En er ikke kjent med at det har pågåttannenaktivitet innenfor planområdetsom
tilsier at det kan værefare for forurensningi grunnen
.

5.9.4 Omgivelser
Det er tidvis sterkvannføringi vannbassengene
somdannesi forkant av damanleggeneinne på
området,og det kan ikke utelukkesat fallulykker kan forekomme.Den anseslikevel som mindre
sannsynligettersomdamanleggeneer godt sikret med rekkverk, gjerderog tydelig skilting.
Avbøtendetiltak: Planenangir ikke krav til sikring ved damanleggeneved kraftverkene.Dette
ivaretasgjennomdriftskonsesjonensom gis av Norgesvassdrags
- og energidirektorat.

5.9.5 Ulovlig virksomhet
Det ansesikke som særligsannsynligat Kistefos-Museet eller omkringliggendebygg og anlegg
utpekersegsom mål for sabotasjeog/eller terrorhandlinger
. Unntak fra normal situasjonkan
forekommeundersesongåpningen,
da det ofte er en rekke offentlig personertil stede.
Sannsynlighetenfor at terrorhandlingerkan skje er fortsatt liten, men kan ikke utelukkes.
Eventuellekonsekvenserav en slik hendelsekan værekritiske. Avbøtendetiltak vurderesikke som
nødvendigsomfølge av lav risiko.

5.9.6 Oppsummering
De avdekkedehendelseneutgjør forhold som kan påvirkesi planleggingen,slik at risikosituasjonen
kan gjøresakseptabel.Forholdenesom er avdekketi risiko- og sårbarhetsanalysen
er i planforslaget
ivaretattgjennomavbøtendetiltak somer sikret i plankartog reguleringsbestemmelser.
Det er
dermedikke fremkommetrisikoforhold som gjør at områdetanses uegnetfor den planlagtebruken.
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av plan og økonomiske konsekvenser

Gjennomføring

43

Oppgraderingenog tilretteleggingensom Kistefos-Museet og Jevnakerkommuneønskerå
gjennomførepå Bergerfossvegen
hjemlessom tidligere nevnt ikke i dennedetaljplanen.
Fremgangsmåte,
ansvarsfordelingog fremdrift i dettearbeidetblir en sak somKistefos-Museet og
Jevnakerkommunevil jobbemed bådeunderveisi planprosessen,
og etter at detaljplanener
vedtatt.
Jevnakerkommuneog Kistefos-Museet vil inngå en utbyggingsavtale hvor forhold knyttet til
etableringav fortau langsSamsmoveienavklares.Utover detteforeligger det sålangt en kan se ikke
forhold som bør ivaretasgjennomutbyggingsavtale.

6. FORSLAGSSTILLERS VURDERING
Detaljplanenfor Kistefossskal væreet forutsigbartog effektivt styringsverktøyi det pågående
arbeidetmedutvikling av Kistefos-Museet og skulpturparken.Bevaringog renoveringav de gamle
anleggenehar vært og vil fortsetteå væresværtviktig for StiftelsenKistefos-Museet.
Anleggeneslik de fremståri dag vitner om at Stiftelsenhar kunnskapog evnertil å utvikle nye og
spennendeattraksjoneri samspill medden gamleindustribebyggelsen.Det er sværtsannsynligat
bygningeneikke haddeeksisterti dag uten engasjementetog innsatsende har lagt ned.
Stiftelsenhar gjennommålrettetarbeidgjennom20 år har bevist at de er godt rustettil å ivareta
bådeden historiskearvenog andreviktige samfunnsverdieri tilknytning til museums
- og
skulpturparkanleggene.
I denneplanbes
krivelsen er det redegjortfor planforslagetspåvirkning på viktige miljø- og
samfunnshensyn
som naturmangfold,kulturminner, landskap,teknisk infrastruktur,
samfunnsberedskap
mv. Ved etableringav tiltak innenfor rammenesomer angitt i planforslaget
kan en ikke seat videreutvikling av Kistefos-Museet vil ha negativekonsekvenserfor omgivelsene.
Områdenesomplanleggesistandsattvil væreen berikelsefor museetgjesterog lokalbefolkningen.
Videre er Kistefos-Museets ønskerog mål for fremtideni samsvar med Jevnakerkommuneog
Ringerikekommunesmålsettingerfor omdømmebyggingog verdiskapingi Ringeriksregionen.

7. VEDLEGG
Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:
Vedlegg 5:
Vedlegg 6:
Vedlegg 7:
Vedlegg 8:
Vedlegg 9:

Detaljplan, inkludert tematiskkartutsnittfor kulturminner
Reguleringsbestemmelser.
ROS-analyse.
Fagrapportfor naturtyperegisteringer.
Geotekniskevurderingerfor anleggsvei(Norconsult)
Flom- og vannlinjeberegninger(Norconsult)
Kartleggingsrapport
er for elvemusling,(NIVA )
Geometri,adkomstveg(Norconsult)
Temakartfor kantsoner
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8. KILDER
Jevnakerkommunesnettsider:http://www.jevnaker.kommune.no
Ringerikekommunesnettsider:http:/www.ringerike.kommune.no
Statensvegvesensnettsider,prosjektsidefor E16 Nymoen-Olum:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker
Vegkart, offentlig informasjonom Norgesvegerfra Nasjonalvegdatabank(NVDB):
https://www.vegvesen.no/vegkart/
Bilder fra E16, Kistefossveien,Bergerfossvegen,og Samsmoveiener hentetfra Google.MapsStreet
View: https://www.google.no/maps
Jernbaneverkets
nettsider:http://www.jernbaneverket.no
Kulturminnesøk,Riksantikvaren:http://www.kulturminnesok.no
Kulturminnedatabasen
Askeladden:https://askeladden.ra.no
Norgesgeologiskeundersøkelse,NGU: http://www.ngu.no/kart
- og- data/kartinnsyn
Norsk institutt for bioøkonomi,NIBIO – Kilden: http://kilden.skogoglandskap.no
Norgesvassdrags
- og energidirektorat,NVE: http://www.nve.no
Kistefos-Museetsnettsider:http://www.kistefos.museum.no
BIG, Bjarke Ingels Groupsnettsider:http://www.BIG.dk
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1. Innledning
StiftelsenKistefos-Museetjobber med detaljreguleringav Kistefoss,for å tilretteleggefor
utvidelseav museums-og skulpturparkområder
med tilhørendeinfrastruktur.Planenskal være
et forutsigbartog effektivt styringsverktøyved saksbehandling
av fremtidigetiltak innenfor
området.I henholdtil plan- og bygningslovens§ 4-3, skal det gjennomføresrisiko- og
sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelseav planerfor utbygging:
" … Vedutarbeidelseav planer for utbyggingskal planmyndigheten
påseat risiko- og
sårbarhetsanalyse
gjennomføresfor planområdet,eller selvforeta slik analyse.Analysenskal vise
alle risiko- og sårbarhetsforholdsomhar betydningfor om arealeter egnettil utbyggingsformål,
og eventuelleendringeri slike forhold somfølgeav planlagt utbygging.Områdemedfare, risiko
eller sårbarhetavmerkesi planensomhensynssone,
jf. §§ 11-8 og 12-6 …"
Risiko benyttesfor å angi en fare,og er knyttet til uønskedehendelserder det kan oppståskader,
ulykker eller tap av produksjonog/ellermaterielleverdier.Risiko i forbindelsemed
arealplanlegging
defineressomproduktetav sannsynligheten
for en uønskethendelse,og
konsekvensen
av dennehendelsen.
Risiko = sannsynlighetx konsekvens
Risiko- og sårbarhetsanalysen
skal kartleggehvilke uønskedehendelserdet er aktueltå forebygge
eller planleggetiltak mot. Hendelsersomhar stor sannsynlighetog storekonsekvenser
gir størst
risiko. Hendelsersomhar liten sannsynlighe
t og småkonsekvenser
gir liten risiko.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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Figur 1: Ortofoto over området.Plangrensemarkertmedblå linje. Kommune-og fylkesgrensemedfiolett linje.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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2. Metode
Dennerisiko- og sårbarhetsanalysen
tar utgangspunkti følgendegraderingskriterier:
Graderingav sannsynlighet:
o Megetsannsynlig:
o Sannsynlig:
o Mindre sannsynlig:
o Lite sannsynlig:

Skjer i gjennomsnittmer enn1 gangper år
Skjer i gjennomsnitt1 gangi løpetav 1-10 år.
Skjer i gjennomsnitt1 gangi løpetav 10-100år.
Skjer i gjennomsnittsjeldnereenn1 gangper 100 år.

Graderingav konsekvenser
for personog/eller miljøskader,samtøkonomiskekonsekvenser:
o Ufarlig:
Ingenperson-eller miljøskader.Økonomiskekonsekvenser
opp
til 100 000kr
o En viss fare:
Få og småpersonskader,
mindremiljøskader.Økonomiske
konsekvenser
mellom100 000kr og 1 million kr.
o Kritisk:
Få, menalvorlige personskader,
og omfattendemiljøskader.
Økonomiskekonsekvenser
mellom1 og 10 millioner kr.
o Farlig:
Opptil fem døde,og opp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske
konsekvenser
mellom10 og 100 millioner kr.
o Katastrofalt:
Mer ennfem døde,og mer enn20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiskekonsekvenser
over 100 millioner kr.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ufarlig
(1)

En viss fare
(2)

Kritisk
(3)

Farlig
(4)

Katastrofalt
(5)

Megetsannsynlig(4)
Sannsynlig(3)
Mindre sannsynlig(2)
Lite sannsynlig(1)

Akseptabelrisiko.
Risiko sombør vurderesmedhensyntil tiltak somredusererrisiko.
Uakseptabelrisiko. Tiltak må iverksettesfor å redusererisiko.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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3. Forhold og uønskede hendelser
Emne
Forhold og uønskethendelse
Naturgitteforhold
1 Er områdetutsattfor snø-eller
steinskred?
2 Er det fare for utglidning(er
områdetgeotekniskustabilt)?
3 Er områdetutsattfor flom i
innsjø/vann?
4 Er områdetutsattfor flom i
elv/bekk,herunderlukket bekk?
5 Er områdetutsattfor utfordringer
knyttet til overvannved store
nedbørshendelser?

Nei

6 Er det radoni grunnen?

Sannsynlighet Konsekvens Risiko
Lite sannsynlig En viss fare
(1)
(2)
Sannsynlig
Kritisk
(3)
(3)

X
Sannsynlig
En viss fare
(3)
(2)
Lite sannsynlig
Ufarlig
(1)
(1)

Meget
sannsynlig(4)

Kritisk
(3)

7 Er områdetvindutsatt?
X
8 Er områdetnedbørutsatt?
X
Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan inntreffepå nærliggendetransportårer,
utgjøreen risiko for området?
9 - Hendelserpå veg
Mindre
En viss fare
sannsynlig(2)
(2)
10 - Hendelserpå jernbane
Mindre
En viss fare
sannsynlig(2)
(2)
11 - Hendelserpå innsjø/vann/elv
X
12 - Hendelseri luften
X
Vil utilsiktede/ukontrollerte
hendelsersomkan inntreffei nærliggendevirksomheter
(industriforetaketc.),utgjøreen risiko for området?
13 - Utslipp av giftige gasser/væsker
Lite sannsynlig Ufarlig (1)
(1)
14 - Utslipp av
Lite sannsynlig Ufarlig (1)
eksplosjonsfarlige/brennbare
(1)
gasser/væsker
Medførerbortfall av tilgang på følgendetjenesterspesielleulemperfor området:
15 - Elektrisitet
Sannsynlig
Ufarlig (1)
(3)
16 - Teletjenester
Lite sannsynlig Ufarlig (1)
(1)
17 - Vannforsyning
Mindre
Ufarlig (1)
sannsynlig(2)
18 - Renovasjon/spillvann
Mindre
Ufarlig (1)
sannsynlig(2)
Dersomdet går høyspentlinjerved/gjennomområdet:
19 - Påvirkesområdetav magnetisk
Meget
Ufarlig (1)
felt fra el.linjer?
sannsynlig(4)
20 - Er det spesiellklatrefarei
Lite sannsynlig En viss fare
forbindelsemedmaster?
(1)
(2)
Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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Emne
Forhold og uønskethendelse
Nei
Sannsynlighet Konsekvens Risiko
Forts.Infrastruktur
Er det spesiellefarer forbundetmedbruk av transportnettfor gående,syklendeog
kjørendeinnenforområdet:
21 - Til skole/barnehage?
Mindre
En viss fare
sannsynlig(2)
(2)
22 - Til nærmiljøanlegg(idrett etc.)?
Mindre
En viss fare
sannsynlig(2)
(2)
23 - Til forretningetc.?
Mindre
En viss fare
sannsynlig(2)
(2)
24 - Til busstopp?
Mindre
En viss fare
sannsynlig(2)
(2)
Brannberedskap
25 - Omfatterområdetspesieltfarlige
X
anlegg?
26 - Har områdetutilstrekkelig
Mindre
Kritisk (3)
brannvannforsyning
(mengdeog
sannsynlig(2)
trykk)?
27 - Har områdetbareen mulig
Mindre
En viss fare
atkomstrutefor brannbil?
sannsynlig(2)
(2)
Tidligerebruk
Er det mistankeom forurensningi grunnenfra tidligere virksomheter?
28 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg
X
29 - Mekaniskverksted
X
30 - Galvaniseringsverksted
X
31 - Impregneringsverk
X
32 - Avfallshåndtering/deponi
X
33 - Gjentatterivingsarbeider/
rehabiliteringav bygningerfra
X
1950-1980
34 - Gruver:åpnesjakter,steintipper
etc.
X
35 - Militære anlegg:fjellanlegg,
piggtrådsperringer
etc.
X
Omgivelser
36 Er det regulertevannmagasiner
i
Sannsynlig(3) En viss fare
nærheten,medspesiellfare for
(2)
f.eks.usikkeris?
37 Finnesdet naturlige
Lite sannsynlig Kritisk (3)
terrengformasjoner
somutgjør
(1)
spesiellfare (stupetc.)
Ulovlig virksomhet
Sabotasjeog terrorhandlinger
38 - Er tiltaket i segselv et sabotasjeLite sannsynlig Kritisk (3)
/terrormål?
(1)
39 - Finnesdet potensiellesabotasje/terrormåli nærheten?
X

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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Sannsynlighet:

Ufarlig
(1)

En viss fare
(2)

Kritisk
(3)

Megetsannsynlig(4)

19

Sannsynlig(3)

15

4, 36

2

Mindre sannsynlig(2)

17, 18

26

Lite sannsynlig(1)

5, 13, 14, 16

9, 10, 21,
22, 23, 24,
27
1, 20

Farlig
(4)

8

Katastrofalt
(5)

6

37, 38

4. Vurdering
I det følgenderedegjøresdet for bakgrunnenfor risikovurderingen,samtavbøtendetiltak for
forhold og uønskedehendelser.

4.1. Naturgitte forhold
1. Snø-eller steinskred
Norgesgeologiskeundersøkelsers
berggrunnskart
viser at fjellet på østsidenav Randselvabestårav
kambrosilurskebergarter.Sandstein-og leirskiferenligger i horisontalelag, og det foreliggeringen
registreringersomtilsier at fjellet er ustabilt.Løssmassedekket
over fjellet er forholdsvistynt på
dennesidenav elva,og det er lite sannsynligat det vil forekommesnø-eller steinskredsomkan
forårsakesærligskade.

Figur 2: Kartutsnitt fra berggrunnskart.Kilde: NGU.
Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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Det antasat det kambrosilurskefjellet møterhardere,metamorfebergarterca. 1 km vestfor
Kistefoss.(Ca.v/E16).Pådennesidenav elva er fjellet dekketav et 60-70metertykt lag med
løsmassersomble lagt igjen av isbreenunderdensisteistidenfor ca. 9500år siden.Kantenpå den
storegrusforekomsten
er sværtbratt.Dersommye av vegetasjonen
fjernesi skråningenopp mot
Eggemoplatået
kan det medførefare for snøskredved stort snøfalli kombinasjonmedværforhold
somforårsakerustabilstrukturi snølagene.
Sannsynligheten
vil væreliten ettersomdet svært
sjeldenkommerstoresnømengder
i lavlandetpå Østlandet.
Avbøtendetiltak: Beholdesåmye vegetasjonsommulig i denbratteskråningenopp mot
Eggemoplatået.
Iverksettestabiliseringstiltakdersomvegetasjonfjernes.
2. Utglidning/Geotekniskustabilitet
NorconsultAS utarbeideten geotekniskvurderingav delerav skråningenopp Eggemoplatået
i
november2016.Det fremgårav rapportenat løsmassene
trolig bestårav fast,mer eller mindre
lagdeltsandmednoegrus,muligensmedinnslagav silt. Ved borearbeideri skråningenlike østfor
kraftlinjen og rett nord for Kistefossble det observert utstrømmende
sandog grusmasser.
Man vet
ikke noeom grunnvannstanden
i skråningen,mendenantaså væresterktpåvirketav nedbørda
løsmassene
sannsynligvishar høy permeabilitet.
Skråningshelningen
tilsvarernaturlig rasvinkelfor sandog grus.Det er trolig overflatestabiliteten
somer mestkritisk, imenssikkerhetenmot størreutglidningerantaså værenoebedre.Det er ikke
markertskredhendelser
langsdennemangekilometer langeskråningen.Den serdermedut til å ha
værtstabil uansettnedbørsforhold.
Løsmassene
i skråningener ikke av en type somblir mindre
stabil over tid, slik somfor eksempelkvikkleire blir.
Skråningener for det mesteskogkledt,og vegetasjonen
bidrar til å holdemassenepå plass.Enkelte
eldretærheller utovermot elva.Detteindikererat det har værtbevegelseri overflaten.Sålenge
vegetasjonen
bevaresog det ikke gravesi skråningener sannsynligheten
for utglidningerliten.
Avbøtendetiltak: Multiconsultutarbeideten geotekniskvurderingav skråningenved Randselvabru
i forbindelsemedplanleggingenav ny parsellfor E16 mellomEggemoenog Kleggerudi 2013.Ut
fra vurderingenesomer gjort av skråningeni dennerapporten,og vurderingenesomNorconsult
selv har gjort på grunnlagav boreprøverved planlagtadkomstveg,fraråderNorconsultat det graves
i skråningen.Faresonefor ras bør visespå plankartet.

Figur 3: Skråningmellom Randselvaog Eggemoplatået,
(COWI). Fjell i dagennedeved elva. (Norconsult)
Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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Avbøtendetiltak knyttet til etableringav adkomstvegtil galleribyggover Randselva:
Adkomstvegbør leggespå fylling i elva.Dettevil gi lokal bedringav stabilitet,menmarginal
påvirkningmht. sikring mot størreutglidninger.Trærog røtterhjelpertil medå stabilisere
overflaten.Derfor er det viktig å kun fjerne vegetasjonder det skal fylles opp.Fjerningav vekstjord
bør utføreskort tid før utfylling. Det anbefalesat detteutføresfra fyllingsfrontenetterhvert som
fyllingen for veienleggesut langsstrandlinjen.Sikringstiltakutoverå bevarevegetasjon,samt
unngågravingi skråningvurderesikke somnødvendigda en vurdererstabilitetenfor potensielle
dypereglideflatersomrelativt god.
Det vil bli noeoppvirvling av finstoff i elva i forbindelsemedetableringav anleggsveien.
Den
permanente
situasjonenantasimidlertid å bli vesentligbedreda fyllingen somnevntover vil
motvirkeerosjoni strandlinjen.Ved anleggsarbeid
sommedførerfare for oppvirvling av slamog
transportav finstoff i Randselva,bør det iverksettesavbøtendetiltak for å hindretilslammingav
elva.Aktuelle tiltak kan være:
- Tildekking av sprengningsområder.
- Vaskingav byggematerialer
somf.eks.sprengstein.
- Unngålagring av masserved elva.
- Forberedeberedskapstiltak
somspyleflomfor skadebegrensning
ved uhell.
- Flytting av elvemuslingsforekomster.
Av hensyntil elvemuslinglarver,ørretrogn,-og yngel bør anleggsarbeid
unngåsi periodenmellom
15.september
og 15.juni.Videre bør det sikresat storørretenhar fri gangi gytetida,mellom 15.
septemberog 31. oktober.
4. Flom i elv
Naturlig vannstandi Randsfjordenligger på nivå 131,5meterover havet(moh.).Siden1812har
fjordenværtregulertfor å sikre vanntil industriennedoverRandselva.I dager vannstanden
regulerttil nivå 134,5moh.Randsfjordentappesofte til underdettenivåetom vinteren.Fjordenhar
derfor god kapasitettil å ta imot vannmengdene
somkommermedvårløsningen,ogsåved store
nedbørsmengder.
Kraftselskapene
og RandsfjordenGrunneierforeninghar gjennommangeår
foretattvannstand-og vannføringsregistreinger
i fj ordenog elva,og en har derfor god oversiktover
dagens-,og forventetsituasjonmedhensyntil flomfare.
Høsten2016foretokNorconsultAS hydrologiskeregisteringerog vannlinjeberegninger.
Arbeidet
ble utført for å sikre at planlagtgalleribyggmedadkomstvegblir plassertslik at anleggeneikke
utsettesfor flom, samtfor å sikre at anleggeneikke gir økt fare for oppstuvingog/ellerendringeri
strømningsforholdi elva.Tabellenunderviser beregnedevannstander
og endringi vannstandsom
følge av etableringav kunstbru(i parentes).Kartet på nestesideviser flomsoner.
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Figur 4. Flomsoneeksisterendesituasjonblå. Situasjon medkunstbrulilla/magenta.(Kilde: Norconsultsrapport).

Avbøtendetiltak: Ved prosjekteringog etableringav bygg- og kunstinstallasjoner
i eller ved
Randselvamå det tashensyntil flomfare.Påbakgrunnav nye beregningene
utført av Norconsult
AS anbefalesdet at faresonefor flom plassere
s på henholdsvisnivå 118,8moh.nedstrømsog 128,8
moh.oppstrømsdemmingsanlegget.
Nivåetpå sonenøkestil 129,2moh.mot plangrensai nord
ettersomterrengetstigermot Randsfjorden.
Reguleringsbestemmelsene
bør angi rammersomsikrer at det ved tiltak i eller inntil elva foretas
vannlinjeberegninger
og gjøresvurderinger medhensyntil fare for endringeri
strømningsforholdog oppstuving.
5. Overvann
Oversvømmelse
og utfordringermedbortledingav overflatevanner gjerneknyttet til områderhvor
det er bygningsmasse
medstoretakflateri kombinasjonmedstoretetteflater på bakkeplan.Ved
Kistefosser det storeparkarealermedgrusveger,gressflaterog annenkultivert vegetasjon.Videre
er det mye beitemarkog naturmarkinnenforplanområdet.Kun en liten andelav områdeter bebygd,
og dennesituasjonenvil ikke endreseg.Regnvannog smeltevannhåndtereseffektiv og trygg ved at
det ledesmot naturmarkeller parkarealer.Her fordrøyesdet på veg mot Randselva.Jordsmonnet
har god infiltrasjons-og renseevnefordi det inneholderen del sandog grus.
Avbøtendetiltak: Ikke nødvendigsomfølge av lav/akseptabel
risiko.
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6. Radon
Norgesgeologiskeundersøkelse
har utarbeidetet aktsomhetskart
for radon.Av kartetfremgårdet
at Kistefossligger i et område
hvor en skal ha høy aktsomhet
for radon.Iht. pbl. § 29-5 skal
ethvertbygg oppføresslik at det
oppfyller krav til helse-og
miljø. Detteinnebærerat en må
forholdesegtil teknisk
forskrifts bestemmelser
angåenderadon.
TEK § 8-33 Forurensninger,
pkt. 4. Radon:" …
Bygningsmessi
g utførelseskal
sikre at menneskersom
oppholdersegi et byggverk
ikke eksponeres
for
radonkonsentrasjoner
i
inneluftensomkan gi forhøyet
risiko for helseskader… ".

Figur 5: Aktsomhetsområder
for radon.Kilde: NGU.

Avbøtendetiltak: Med dagensregelverk,og kunnskap om byggeteknisketiltak somradonsperrer,
ventileringmv. ansesfare forbundetmedradoneksponering
i nybyggå værekraftig redusert.
Avklaringermedhensyntil behovfor avbøtendetiltak gjøresi forbindelsemed
byggesaksbehandling,
iht. pbl. § 29-5 og krav til strålingsmiljøi byggtekniskforskrift. Det vurderes
derfor ikke somnødvendigå angi spesiellerammereller krav i detaljplaneller bestemmelser.

4.2.

Infrastruktur

9. Hendelserpå veg
Det kan forekommeuhell på og langsadkomstvegene
inn til området.Vegenehar lav fartsgrense,
og det er ikke registrerthendelsersomtilsier at sannsynligheten
er særlighøy.Det kan forekomme
uhell på vegnettetrundt (E16,fv. 241 etc.) somkan gi ringvirkningermedhensyntil
fremkommelighettil Kistefoss.Med tankepå at området har adkomstfra beggesiderav elva,og at
elva kan kryssesinternt i området,vil eventuellehendelserha begrensede
konsekvenser.
Avbøtendetiltak: Ikke nødvendigsomfølge av lav/akseptabel
risiko.
10. Hendelserpå bane
Det kan forekommeuhell på jernbanelinjasomkryssergjennomplanområdetpå østsidenav elva.
Det er lite sannsynligat et slikt uhell vil medførestoreskaderpå eiendomeller mennesker,men
dettekan ikke utelukkes.Særligdersomdet etableresparkeringsplass
og snuplassfor bussved
jernbanelinja.
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Avbøtendetiltak: Det anbefalesat avklaringermedhensyntil behovfor sikringstiltakgjøresi
forbindelsemedbyggesaksbehandling.
Det bør setteskrav til at det skal foreliggeuttalelsefra
Jernbaneverket
før det kan gis rammetillatelse til tiltak jf. pbl § 20-1 ved jernbanelinja.

14. Utslipp av giftige og/ellereksplosjonsfarlige
eller brennbaregasser/væsker
Hadelandog RingerikeAvfallsselskap(HRA) har et biogassanlegg
på Trollmyra. Her brytes
matavfallnedtil ulike produkter,blant annetmetangass
sombenyttessomdrivstoff til biler.
Metangasser lett antenneligog eksplosivved høyekonsentrasjoner.
HRA er pålagtstrenge
sikkerhetskrav,og det er lite sannsynligat det vil skje uhell. Det sammegjelderfor bensinstasjonen
somligger ved kryssetSamsmoveien
x E16.Det vil alltid væreen viss fare forbundetmedlagring
av storemengderdrivstoff. Ogsåher er det strengesikkerhetskravog sannsynligheten
for uhell
vurderessomliten. Dersomdet likevel skulle forekommeer avstandeni luftlinje mellomKistefoss
og anleggenehenholdsvis1400metertil biogassanle
gget,og 800 metertil bensinstasjonen.
I tillegg
ligger anleggeneoppepå grusmoen,imensKistefossligger nedei dalenlangsRandselva.Dersom
et uhell skulle forekommeved et av anleggenevil det utgjøreliten fare inne på museumsområdet.
Avbøtendetiltak: Ikke nødvendigsomfølge av lav/akseptabel
risiko.
15-18.Bortfall av teknisketjenester
Det kan forekommeat kraftforsyningenblir brutt. Når detteskjer er det gjernesomfølge av trefall
over kraftlinjer eller andrehendelsersknyttet til kraftig uvær.Med ny teknologimednedgravde
fiberkabler,mobiltelefoner,trådløstnett mv. er det lite sannsynligat en får totalt bortfall av
teletjenester.Det er ogsåsværtsjeldenat en har problemermedvannforsyningen,mendet kan ikke
utelukkesat uhell kan forekomme,f.eks.ved brudd på ledningsnettsomfølge av graving.Det
sammegjelderfor avløpsnettet.Bortfall av teknisketjenesterer i våredagersjeldent,og når det
forekommerer det oftestkortvarig.Det opplevessomen ulempe,menhar ikke spesieltfarlige
konsekvenser.
Avbøtendetiltak: Ikke nødvendigsomfølge av lav/akseptabel
risiko.

19-20.Fareforbundetmedhøyspentanlegg
Det går to 22 kV luftstrekk gjennomområdeti fell estrasé.Luftledningsanleggskal ha tilstrekkelige
avstandtil omgivelsenefor å unngåfare for allmennhetenog materielleverdier,jf. forskrift om
elektriskeforsyningsanlegg.
I følge Statensstråleverner det ikke påvistat det er en sammenheng
mellom elektrisk
magnetfeltseksponering
og helseskader.
Inntil det er utført omfattendeforskninganbefalerlikevel
helsemyndighetene
at en er føre var og sikrer at det ved arealplanlegging
ikke leggestil rettefor
varig oppholdi nærhetenav høyspentanlegg.
For 22 kV linjer angis15 meterfra ledningensom
avstandfor omfangav elektromagnetisk
felt.
Høyspentlinjeneer montertpå høyemasterav tre, og klatring i dissemastenekreverspesialutstyr.
Det ansesikke somsannsynligat uvedkomneklatrer og skadersegi dissemastene.
Avbøtendetiltak: Ved prosjekteringog etableringav bygg- og kunstinstallasjoner
må det tas
hensyntil høyspentanlegg.
Med utgangspunkti veiledningsmateriellutgitt av Statensstrålevernog
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Norgesvassdrags-og energidirektorats
anbefale
s det at faresonenfor høyspenningsanlegg
plassers
medavstandpå 15 meterfra midtfasepå HSP-luftstrekk.
21-24.Fareforbundetmedbruk av transportnett
Interntpå museumsområdet
er det lite sannsynligat det vil forekommeuhell knyttet til bruk av
transportnettet.
Her er det kun tillatt medkjøring somer nødvendigfor vedlikehold,
vareleveringog andrefunksjonerknyttet ti l driften av galleri- og museum,samt
kraftstasjonene
. Beredskapsbiler
har ogsålov til å kjøre inne på området.Det er medandreord
sværtlite trafikk.
Statensvegvesenskal etablereny adkomstvegfra fv. 241.Delenav Kistefossveiensomikke lenger
skal brukessomkjørevegomregulerestil gang-og sykkelveg.Vegener smal,og selv om den
leggesdelvis om og oppgraderes
vil det fortsattværeutfordringerknyttet til møtendeturbussersom
kommermedbesøkende
til Kistefos-Museet.
Fareforbundetmedbruk av trafikknettet,og da særligproblematikkknyttet til myke trafikanterog
biltrafikk, er mestaktuell for delenav boligområdetpå Samsmoen
somer tatt medi planområdet.
Det er kort veg til gang-og sykkelvegsomknytter segtil nettverksomkan benyttesfor å komme
trygt frem til skoler-og barnehager,
nærmiljøanlegg,sentrum,busstoppmv. Det er lav fartsgrense
på Samsmoveien,
og kommunenhar etablertfartsdempere
for å sikre at fartsgrensenoverholdes.
Selv om det ikke er registrertulykker kan det ikke utelukkesat uhell kan skje på strekningenhvor
det ikke er anlagtgangvegeller fortau.
Avbøtendetiltak: Etableremøteplassfor busslangsKistefossveien.Etablerefortau langs
Samsmoveien.
26-27.Brannberedskap
Det er brannvannforsyning
fra pumpehuset
somligger i det sentralemuseumsområdet.
Kapasiteten
på anleggetdekkermuseumsområdet
slik det fremståri dag.Ved fremtidig etableringav bygg i stor
avstandtil pumpehuset
må tilstrekkeligbrannvannforsyning
sikres.
BådeSamsmoveien
og Bergerfossvegen
kan benyttessomadkomstvegved utrykningpå vestsiden
av Randselva.Brueneinne på områdethar begrensningpå tillatt akseltrykk(5 tonn).Dette
medførerat storekjøretøyikke kan kjøre til "øya" hvor Kunsthallen,formannsboligen,
reparatørboligen
og KistefossI og II ligger. Utbedringerpå dennordrebruaplanleggesferdigstilt
våren2017.
Påøstsidenav elva er det ikke etablertbebyggelseknyttet til Kistefos-Museet.Adkomstentil
parkeringsplassen
går via Kistefossveien.Dagensveg er smal,kurvaturener stedviskrapp,og
undergangen
underjernbanelinjaer for lav til at storekjøretøykan kommetil parkeringsplassen.
Ny adkomster regulertog skal byggesav Statensvegvesen.Når omleggingener ferdigstilt vil
østsidenav elva væresikret en fremkommeligrute,ogsåfor storebrannbiler.
Avbøtendetiltak: Sikring av tilstrekkeligbrannvannforsyning
og tilgang for slukkemannskap
ivaretasgjennomprosjektering,og kommunensbehandlingav byggesøknad.
Det vurderesderfor
ikke somnødvendigå angi spesiellerammereller krav i detaljplaneller bestemmelser.
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Figur 6: Pumpehuset,og brueneinnenforplanområdet.

4.3.

Tidligere bruk

28-35.Forurensningfra tidligere virksomhet
Treforedlingsprosessene
somble benyttetda fabrikkbyggenevar i drift involverteikke bruk av
giftige stoffer.En er ikke kjent medat det har pågåttannenaktivitet innenforplanområdetsom
tilsier at det kan værefare for forurensningi grunnen.
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Omgivelser

36. Fareforbundetmedregulertevannmagasiner
Fossestrykene
i elva er demmetopp,og det er sterkvannføringi vannbassengene
somdannesi
forkantav damanleggene.
Dersomnoenfaller uti vannetnår det er høy vannstandi Randselvakan
det gi kritiske konsekvenser.
Det kan ikke utelukkesat dettekan skje,og farenøkermedøkende
antall besøkende
til området.Ut fra forholdenepå stedetvurderesfarenfor å væretil stede,men
denansessommindresannsynligettersomdamanleggene
er godt sikret medrekkverk,gjerderog
tydelig skilting.
Avbøtendetiltak: Sikkerhetstiltakved damanleggene
er i førsterekkeknyttet opp mot driften av
kraftverkene.Rammerog krav til etableringog vedlikeholdav sikringstiltakivaretasi
driftskonsesjonen
somgis av Norgesvassdrags-og energidirektorat.Det vurderesderfor ikke som
nødvendigå angi spesiellerammereller krav i detaljplaneller bestemmelser.

Figur 7: Damanlegg.

37. Fareforbundetmednaturligeterrengformasjoner
Påøstsidenav Randselvaer det en liten fjellvegg langset parti av strandsonen.
Områdetligger
inneklemtmellom elva og jernbanen,og manmå klatre opp en bratt skog-og krattbevokstskråning
for å kommetil fjellkanten.Det vurderessomlite sannsynligat noentar segfrem og uforvarende
faller utfor kanten.
Avbøtendetiltak: Ikke nødvendigsomfølge av lav/akseptabel
risiko.

4.5.

Ulovlig virksomhet

38-39.Sabotasjeog terror
Det ansesikke somsærligsannsynligat Kistefos-Museeteller omkringliggendebygg og anlegg
utpekersegsommål for sabotasjeog/ellerterrorhandlinger.Unntakfra normalsituasjonkan
forekommeundersesongåpningen,
da det ofte er en rekkeoffentlig personertil stede.
Sannsynligheten
for at terrorhandlingerkan skje er fortsattliten, menkan ikke utelukkes.
Eventuellekonsekvenser
av en slik hendelsekan værekritiske.
Avbøtendetiltak: Ikke nødvendigsomfølge av lav/akseptabel
risiko.
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5. Konklusjon og anbefaling
De avdekkedehendelsene
utgjør forhold somkan påvirkes i planleggingen,slik at risikosituasjonen
kan gjøresakseptabel.Det er dermedikke fremkommetrisikoforholdsomgjør at Kistefossanses
somuegnetfor denplanlagtevidereutviklingen av museums-og skulpturparkområdene.

6. Kilder
Jevnakerkommunesnettsider:http://www.jevnaker.kommune.no
Ringerikekommunesnettsider:http:/www.ringerike.kommune.no
Norgesgeologiskeundersøkelse,
NGU: http://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn
Norgesvassdrags-og energidirektorats
hjemmeside:http://www.nve.no/
Nasjonalvegdatabank
på vegvesenets
nettsider(NVDB): http://www.vegvesen.no/
Statensstrålevernsnettside:http://www.stralevernet.no
Norgesvassdrags-og energidirektorats
og Statensstrålevernsinformasjonsbrosjyrer:
"Bolig nærhøyspentanlegg"
og "Bebyggelsenærhøyspentanlegg".
Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap(DSB): http://www.dsb.no
DSBs"Veiledningtil forskrift om elektriskeforsyningsanlegg".
Randsfjordens
Grunneierforenings
nettside:http://www.randsfjord.org
Kunstbrua,vannlinjeberegninger
ved Kistefoss,NorconsultAS, 12.01.2017.
Geotekniskevurderingerfor anleggsvei,NorconsultAS, 24.11.2016.
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Miljø - og arealforvaltning

OPPSUMMERING AV MERKNADER TIL HØRINGSFORSLAG AV
REGULERINGS PLAN DETALJREGULERING KISTEFOSS
Plan nr. 69 – Jevnaker kommune
Plan nr. 0605_406Ringerike kommune

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Uttalelse fra følgende:
Fylkesmanneni Oppland
Fylkesmanneni Oppland
Fylkesmanneni Buskerud
Fylkesmanneni Buskerud
Opplandfylkeskommune
Opplandfylkeskommune,uttalelseforeligger etter ordinærhøringsfrist
BuskerudFylkeskommune,uttalelseforeliggeretter ordinærhøringsfrist
Statensvegvesen,Regionøst
Statensvegvesen,Regionøst – meldingom trukket innsigelse
Statensvegvesen,Regionsør
BaneNOR
NorgesVassdrags
- og Energidirektorat(NVE)
Riksantikvaren
Riksantikvaren,uttalelseforeligger etterordinærhøringsfrist
RandsfjordTremasseog PapirfabrikkAS
Glitre EnergiNett AS
Brakar
Hadelandog RingerikeavfallsselskapAS
Telenor
Norsk maritimt museum, uttalelseforeliggeretterordinærhøringsfrist
Mattilsynet

Datert
01.03.17
15.03.17
14.03.17
15.03.17
13.03.17
22.03.17
07.04.17
01.03.17
04.05.17
10.03.17
02.03.17
01.03.17
13.03.17
20.03.17
09.03.17
13.03.17
02.02.17
07.03.17
01.09.15
17.03.17
14.03.17

1 – Fylkesmanneni Oppland, datert 01.03.17:
Fylkesmannenfremmerinnsigelser til planforslagetpga.:
Mangelfull ROS-analyse
Mangelfullebestemmelser
for å ivaretasikkerhetmot skredog flom
Hensynettil Randselvaog elvemuslinger ikke tilstrekkelig sikret
Fylkesmannenhar slike faglige råd om endringeri planforslaget:
Allmenhetenstilgang og ferdselsmuligheter,
inkludert barnog ungesinteresser,sikres
i planbestemmelsene
Bestemmelsersom sikrer at tiltak i elva ikke får negativekonsekvenser
Arealformålenei de vassdragsnæreområdene(felteneBKB3, BKB5 og BKBE1)
detaljeresytterligerefor å klargjørearealbrukenog sikre hensynettil vassdraget.
Fylkesmannenønskersnarligdialog medkommunenom hvordanplanforslagetpå en bedre

måtekan ivaretanasjonaleog regionalehensyngenerelt,og verdieri Randselvaspesielt.
Forslagsstillerskommentar:
Flereav punktenei Fylkesmannens
innsigelseoverlappermed NVEs uttalelseog innsigelser.
Disseer spesieltsvart ut i et egetnotat vedlagtdettedokumentet.Kort oppsummerter
følgendeendringergjort for å imøtekommeFylkesmannens
innsigelser:
ROS-analysener utbedretmed konkreterisikoreduserende
tiltak basertpå rapporter
utarbeidetav Norconsult
Bestemmelserknyttet til hensynssone
for ras- og skredfareer strammetinn.
Genereltkrav til geotekniskevurderingerer strammetinn.
Bestemmelserknyttet til hensynssone
for flom er strammetinn.
Ivaretagelseav elvemuslinger sikret. Ny kartleggingog egenrapporter utarbeidet.
Denneligger vedlagtplanforslaget.
I tillegg er vurderingergjort i forbindelsemed valg av alternativfor adkomstvegnærmere
utredeti vedlagtnotat.
Når det gjelderde planfagligerådeneer de fulgt opp på følgendemåte:
Allmenhetenstilgang til vassdragsmiljøet
er sikret i bestemmelser
.
Bestemmelserknyttet til anleggsfasen
er lagt inn.
En nærmeredetaljeringav de vassdragsnæreområdeneer ikke utredetytterligere,da det er
sværtvanskeligå forutsi museetsvidereutvikling. Det er ikke anledningtil å forutsehvilke
potensielleprosjektersom gjennomføresmed kunstnere,og heller ikke hvilke behov
kraftproduksjonenvil ha om f.eks.10 år. Vi menerlikevel at hensynettil vassdrageter godt
sikret i planenskart og bestemmelser
slik den nå foreligger.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
2 – Fylkesmanneni Oppland, datert 15.03.17:
Oversendelse
i forbindelsemed samordningsforsøket
som oppsummererog vurderervarslede
innsigelsertil planforslaget.Viser til at Statensvegvesenhar innsigelsepå ett punkt,
Fylkesmanneni Opplandpå tre punkterog NVE på fire punkter.
Fylkesmannenvurdererflere av innsigelsenetil å gjelde formelle f eil og mangler,og disseer
ikke gjenstandfor samordning.Resterendeinnsigelserer delvis overlappendeog hindreretter
Fylkesmannens
vurderingikke kommunensarealplanleggingpå en slik måteat samordninger
nødvendig.Innsigelseneoversendeskommunenfor viderebehandling.
Forslagsstillerskommentar:
Tastil etterretning.
Rådmannens
kommentar:
Tastil etterretning
.
3 – Fylkesmannen i Buskerud, datert 14.03.17:
Fylkesmanneni Buskerud har ingen spesiellemerknadertil brukenav områdeBKB6 som

omfatteren naturtypesom i naturbasener vektet som en regionalviktig beiteskog.
Videre påpekerde at det er bra at det er ivaretatti bestemmelsene
når det kan gjørestiltak i
elvenei forhold til å ivaretaforekomstenav elvemuslingog leveområdefor ørret
(gyteområde).Hensynettil fisk og ferskvannsorga
nismerskal vurderesfør det gis
rammetillatelseog at det er vist til vannressursloven
og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Det skal bl.a. foreliggeuttalelsefra fylkeskommunen,Fylkesmannenog Norgesvassdrag
- og
energidirektoratfør det gis tillatelsetil tiltak.
Forslagsstillers kommentar:
Tastil etterretning.
Rådmannens
kommentar:
Tastil etterretning.
4 – Fylkesmanneni Buskerud, brev datert 15.03.17:
Fylkesmannenforutsetterat Ringerikeog Jevnakerkommunefølger opp innsigelsenfra
Statensvegvesen,og vil samarbeidefor å finne en løsning.
Forslagsstillerskommentar:
Med bakgrunni innsigelsefra Statensvegvesenog de planfagligeråd, vil plankartendresved
at det leggesen sonefor videreføringav reguleringsplanover de delene som overlappermed
plan 389 E16 Eggemoen– Olum.
Dettemedførerat innsigelsespunktangåendebyggegrensefor boligenutgår,da detteer
knyttet til arealhvor Statensvegvesen
s egenplan fortsattskal gjelde.
Videre vil det i reguleringsbestemmelsene
§ 3.11 for 406 detaljregulering Kistefosfastsettes
at SPA1 kun vil benyttestil parkeringi periodenfra april til oktober.
Kistefosveienvil forbli privat og veien vil ikke benyttesvinterstidfor Kistefos-museet,kun til
privat bruk. I sesongenvil det heller ikke åpnesopp for ferdselfor busslengernedenn til felt
SPA1.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
5 – Oppland fylkeskommune, datert 13.03.17
Ber om utsattfrist til 26. april 2017 pga.mulig behovfor innsigelseog eventuellpolitisk
behandlingav denne.Pekerpå at et møteskal avholdesmed Riksantikvarenog at
konklusjonenefra dettemøtetvil væresentralei fylkeskommunensuttalelsenår det gjelder
kulturminnevern.
Forslagsstillerskommentar:
Forespørsl
er om utsattfrist håndteresav kommunenog kommenteresderfor ikke.
Rådmannens
kommentar:
Henvendelsenkom som et resultatav direktedialog medkommunenssaksbehandler
og
resultertei en overenskomstder Opplandfylkeskommuneskulle vurdereom de kunnegi en
foreløpiguttalelsei etterkantav møtetmed Riksantikvaren.Man ble enigeom at kommunen
kan akseptereat en endeliguttalelseforeliggeri rimelig tid etterat revidertedokumenterer

oversendtkulturminnemyndighetene.
6 – Oppland fylkeskommune, brev datert 22.03.17:
Opplandfylkeskommune(OFK) påpekerfølgendeforhold i sin uttalelse:
OFK menerat kravet om konsekvensutredning
er utløst og anbefalerat dette
gjennomføres
Kulturminneforvaltningensendeligeuttalelsei sakenvil foreliggenår et revidert
planforslager sendtOpplandfylkeskommuneog Riksantikvarentil uttalelse.
OFK vurderer,ut fra ansvaretfor vannforvaltning,at anleggs-/adkomstveienmed
tilhørendeutfylling i elva, samtkonsekvenserog avbøtendetiltak knyttet til dette,ikke
er godt nok vurdert og dokumenterti planen.
Anbefalerstørredetaljeringsgradi bestemmelsene
knyttet til tiltak i og ved Randselva,
bestemmelsenes
pkt. 1.2.4.
Kommunenmå vurdereom allmenhetenstilgang til friluftsområdeneer tilstrekkelig
sikret.
Bestemmelsenes
pkt. 1.2.3bør entenfastslåi hvilke områderdet skal gjøres
geotekniskevurderingereller stille et genereltkrav til detteved søknadom tillatelse til
tiltak.
Bestemmelserom utforming bør væremer presiseog i samsvarmeddet som er tenkt
utført, bla. om estetikk,vegstandard,høyderog bredder.
Bestemmelsene
til SGG1-3 bør presiseres.Vegeneskal fortsetteå væresmale
grusveier,og at det sattkrav til at de skal dimensjoneresslik at de er fremkommelige
for beredskapsbiler.
Det bør settesbestemmelser
knyttet til maksimalbreddepå veien.
I planbestemmelsenes
punkt 2.5.1,er det gitt bestemmelser
til kunstbrua,felt BKB8.
Fellesbestemmelser
for bebyggelseog anleggi punkt 2.1.1 gjelderogsåfor dette
bygget,mendet bør i tillegg fastsettesrammerfor høydepå byggetm.m. (I utsnitt av
kunstbruafelt BKB8 i plankartetsom er oversendt,stårdet felt BKB5 i tittelfeltet, noe
sombør rettes.)
Det er bra at det leggesvekt på universellutforming og tilgjengelighetfor alle i
utforming av nye bygg og sålangt det lar seggjørei eldrebygg.
Forslagsstillerskommentar:
Følgendeer gjort for å imøtekommeOFKs innspill:
Adkomstveiener ytterligereutredet,og vurdertealternativerbeskreveti egetnotat
knyttet til NVEs uttalelse.Ytterligereinformasjonom adkomstveiener også
innarbeideti ROS-analysen.
Bestemmelserknyttet til anleggsfaseer lagt inn
Allmenhetenstilgang til vassdragsmiljøer sikret i bestemmelsene
Bestemmelsenes
pkt. 1.2.3er endrettil å fastslåat det skal gjøres en geoteknisk
vurderingved alle søknaderom tillatelsetil tiltak etterpbl. § 20-1.
Bestemmelserom utforming er lagt inn knyttet til planlagtenybygg.
Maksimalbreddepå gangvegerer satti bestemmelsene.
Mer utfyllendebestemmelser
for felt BKB8 er lagt inn.
Når det gjelderbehovfor konsekvensutredning,
var dettegjenstandfor vurderingda oppstart
av planforslagetble behandletpolitisk i Ringerikekommune.Tilsvarendevurderingerble
gjort ved oppstarti Jevnakerkommune.Kommuneneslokalkunnskap om hvordanKistefosmuseettidligere har gått frem ved oppføringav diversekunstinstallasjonerhar gjort dem

fortrolige medat Kistefos-museeter en ansvarligaktørog ikke tar unødigesjanser.Dette har
ogsåmedførtat storedeler av planområdetvar utredeti forhold til båderas- og skredfare,og
forekomsterav elvemuslingi forkant av planarbeidet.Videre er Randselvaregulert,og
regulantenhar hele tiden sittet på sværtgodeflomdatasom de har delt med forslagsstiller.
Slik planforslagetforeligger i dag,er det lite som skiller dettefra de utredningenesom ville
værtgjort ved en eventuellkonsekvensutredning,
med unntakav et planprogramog en
skjematiskfremstilling og avveiningav ulike problemstillinger, samtutredningav alternativ0
(dagens situasjon). Alt i alt er det gjennomførttilstrekkeligeutredningerog prosjekteringer
paralleltmedplanprosessen
knyttet til bådeadkomstveilangselva og selvebyggingenav
galleribrua(felt BKB8). Totalt settanserman derfor at de formalekraveneer imøtekommet.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
7 – Buskerud fylkeskommune, brev datert 07.04.17:
Buskerudfylkeskommune(BFK) har følgendeinnspill til planen:
Inne i planområdeter det registrertto lokalitetermed automatiskfredetekulturminner;En
kullgrop (ID161206)og et bosetning-/aktivitetsområde(ID161229).Den automatiskfredete
kullgropener lagt underhensynssone
c. BFK ber om at kullgropaleggesinn under
hensynssone
d), jf. Plan- og bygningslovens§ 12-6, og at reguleringsbestemmelse
for
hensynssone
d) formuleresslik:
«Båndlagtetter kulturminnelovenav 1978.Innenfor gjeldendeområde(H730) ligger
automatiskfredetkulturminne.Det må ikke forekommenoenform for inngrepi grunneneller
andretiltak innenfordissesoneneuten tillatelsefra kulturminnemyndighetene».
Videre skriver Buskerudfylkeskommuneat de etteren samletvurdering,finner å kunnetillate
at reguleringsplanfor Kistefossi Ringerikekommunevedtasutenvilkår om arkeologisk
granskningav bosetning-/aktivitetsområdet(ID161229)før tiltak iht. planenrealiseres.
Tilstrekkelig dokumentasjoner alleredegjennomførti forbindelsemed registreringutført av
Buskerudfylkeskommune.
Kulturminnet,ID161299,skal merkesi plankartetsom Bestemmelsesområde
og gis nr. #1,
(eller slik markeringsom planleggerfinner hensiktsmessig).
Buskerudfylkeskommunemenerat følgendetekstskal tasinn i reguleringsplanens
Fellesbestemmelser:
«Det berørtekulturminnet,ID161299,som er markertsom Bestemmelsesområde
(#1 / slik
markeringsom planleggerfinner hensiktsmessig)
i plankartetkan fjernesuten ytterligere
arkeologiskundersøkelse.»
Dispensasjonfra den automatiskefredningengjennomplanvedtaketforutsetterat ovennevnte
tekstinnarbeidesi reguleringsbestemmelsene.
Forslagsstillerskommentar:
Plankartvil før 2. gangsbehandlingendres,ved at det leggesen sonefor videreføringav
reguleringsplanover de delene som overlappermed plan 389 E16 Eggemoen– Olum. Det vil
da medføreat detaljreguleringfor Kistefos-museetikke vil berøredet automatiskfredete

kulturminneID161229.
For automatiskfredetekulturminner,kullgrop (ID161206)vil denneleggesi plankartmed
båndlegginghensynssoned) og det vil leggesinn en reguleringsbestemmelse
som følger
BFKs anmodning.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.

8 – Statensvegvesen, Region øst, brev datert 201.03.17:
Menerdet er sværtpositivt at planenfokusererpå myke trafikanterog avsetterarealsom
sikrer sammenhengende
tilbud til gåendeinne på området.Videre er det positivt at det settes
inn ressurserfor å bedreparkeringskapasiteten
og utforming av parkering på området.
Pekerpå at det i høringsforslageter lagt inn rekkefølgekravom opparbeidingav fortau langs
Samsmov
eien,men at detteikke er knyttet til en sammenføyingmed eksisterendegang- og
sykkelveisom slutterved Blålokkeveien.
Påpekerat Samsmoveiener for smaltil å betjenemøtendebusser.For at to buserskal kunne
møtespå en rett strekningmå en veg væreminimum 6 meterbred.Det er lagt opp til av
hoveddelenav bussparkeringskal foregåpå parkeringsplassen
utenforadministrasjonsbygget,
noesom innebærerat Samsmoveienvil bli trafikkert av busser.
Statensvegvesenhar innsigelsetil manglendetilretteleggingfor myke trafikanterlangs
Samsmovei
en i foreliggendereguleringsplan.Innsigelsener gitt ut fra SVVs rolle som statlig
sektormyndighet,og begrunneti nasjonalemål om trafikksikkerhetjf. nullvisjoneni Nasjonal
Transportplan.
Ber om at det gjøresen beskrivelseog vurderingsom forklarer hvordanSamsmoveienskal
kunnebetjenetoveistrafikk, inkludert den busstrafikkensom forventesher. Anbefalersterkt
at det leggesinn krav om at veien breddestil 6 meterslik at fremkommelighetenfor biler og
bussersikres.
Forslagsstillerskommentar:
En endringav rekkefølgebestemmelsen
knyttet til fortau langsSamsmoveienble oversendt
SVV fra Jevnakerkommunefor å imøtekommeinnsigelsen.Denneble seneretrukket på
bakgrunnav dettei brev av 04.05.17,semerknadunder.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
9 – Statensvegvesen,Region øst, datert 04.05.17:
Statensvegvesentrekkerinnsigelsefremmet01.03.2017dersomrevidert
rekkefølgebestemmelse
som foreslåttav kommuneni e-post av 24. april tasinn i planen:
«9.1 Før det gis brukstillatelsetil galleribyggi felt BKB8 skal fortau l angsSamsmoveien
fra
felt BKB1 frem til Blåklokkeveienværeopparbeideti henholdtil godkjentetekniskeplaner.
Inntil fortau er opparbeidet,vil følgendevilkår væregjeldendefor all bygge- og

anleggstrafikkutløst av Kistefoss-museetlangs Samsmoveien:
MassetransportutenforKistefos-museetsområdeskal kun foregåmedlastebil (ikke
medanleggsmaskiner).
Anleggstrafikkenskal foregåetter enveiskjøringsprinsippet,
dvs.anleggskjøretøy
kjører fra E16 til Kistefosvia Samsmoveien,
og fra Kistefostil E16 via
Bergerfossveien.
Omkjøringenskiltesut fra godkjentskiltplan. Denneskal godkjennes
av Jevnakerkommune.
Anleggstrafikkenskal foregåutenomde tider skolebarnskal gå eller transporteres
til/fra skole.»
I tillegg til kulepunkteneover forutsetterSVV at det er god dialog med skoleog beboerei
områdeti forkant av anleggstrafikken.Opprettholderogsåtidligere anbefalingom at vegen
breddestil 6 meterslik at fremkommelighetenfor biler og bussersikres.Av hensyntil
usikkerhetom når galleribyggblir ferdigstilt og gis brukstillatelse,forventerSVV ogsåat
fortau opp til Blåklokkeveienopparbeidessnarestmulig.
Forslagsstillerskommentar:
Planbestemmelsene
revideresi henholdtil godtattendringav rekkefølgebestemmelse.
Fra
forslagsstillerssideer det ønskeligmed god fremdrift på byggingav fortau. Dialog med
beboereog skole skal ivaretas.
Rådmannens
kommentar:
Fra kommunenssideer det ogsåønskeligmed god fremdrift på bygging av fortau.
10 – Statensvegvesen,Region sør, brev datert 10.03.17:
Statensvegvesenmenerat det bør sikresi reguleringsbestemmelsen
at veien ned til Kistefos
ikke skal tillates for buss.
I tillegg gis det planfagligråd om å endrehelningpå Kistefosveiensnedredel, dersomveien
skal benyttesvinterstid og trafikkeresav buss.Veien er for bratt (9,65 og 11,15%),etter
håndbokaer maksimalstigning 8%.
De påpekerat det finnes møteplasserlangsnedredel av Kistefos-veien.
Det må videresikresinn i reguleringsbestemmelsene
at det ikke tillates parkeringunderbrua
på ny E16 på vinteren.
Statensvegvesen,regionsør har rettet innsigelsenmot boliger i SFS6innenforbyggegrense
for vei, det påpekesat Byggegrensepå 50 metermå avmerkespå reguleringsplanen.
I tillegg
rettesdet innsigelsemot å ha helårsparkeringpå SPA 1.
Innsigelserog råd rettesi sin helhetmot detaljersom ogsåligger innenfor388 E16 Eggemoen
– Olum. De to planene388 og 406 overlappes.
Forslagsstillerskommentar:
Plan388 som det henvisestil fra SVV bestårav flere deler,da denbrytesopp av et areali
Jevnakerkommune.Dette medførerat den delenav planensom overlappermedplan 406 har
nasjonalplan-ID 0605_389.Det er dennebetegnelsensom brukesi det videre her.
Med bakgrunni innsigelsefra Statensvegvesenog de planfagligeråd, vil plankartendresved
at det leggesen sonefor videreføringav reguleringsplanover de delenesom overlappermed
plan 389 E16 Eggemoen– Olum.
Dettemedførerat innsigelsesp
unkt angåendebyggegrensefor boligen utgår,da detteer

knyttet til arealhvor Statensvegvesen
s egenplan fortsattskal gjelde.
Videre vil det i reguleringsbestemmelsene
§ 3.11 for 406 detaljreguleringKistefosfastsettes
at SPA1 kun vil benyttestil parkering i periodenfra april til oktober.
Kistefosveienvil forbli privat og veien vil ikke benyttesvinterstidfor Kistefos-museet,kun til
privat bruk. I sesongenvil det heller ikke åpnesopp for ferdselfor busslengernedenn til felt
SPA1.
Rådmannen
s kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
11 – Bane NOR, brev datert 02.03.17:
BaneNOR tillater ikke tiltak nærmereen 30 meter(§ 10 i jernbaneloven).I merknadtil
oppstartpåpektedaværendeJernbaneverket
at det skal tungtveiendegrunnertil å fravike fra
dettekravetog at planarbeidi nærhetenav jernbanenmå utføresi tett dialog med
Jernbaneverket
(nå BaneNOR).
For at BaneNOR skal kunnegodtaetableringav parkeringsplass
(felt SPA1)må det sikresi
planbestemme
lseneat kjøresterktrekkverkskal etablereslangsparkeringsplass
mot
jernbanen.Videre krevesdet at det ogsåmå innarbeidesi bestemmelsene
om sikringstiltak i
form av flettverksgjerdepå minimum 1,8 meterlangsjernbanen.
Byggegrensei felt BFS6 må tasut sidenBanenor ikke kan godtadette(ligger 12 meterfra
spor).
Forslagsstillerskommentar:
Plankartendresved at det leggesen sonefor videreføringav reguleringsplanover de delene
somoverlappermed plan 389 E16 Eggemoen– Olum, dettevil medføre at byggegrensei felt
BFS6tasut. Kravet fra BaneNOR, vil dermedbortfalle i dennesammenhengen.
Vedrørendeforhold somgjelder krav til sikring av jernbaneog SPA1,vil BaneNOR sine
krav om rekkverkog gjerderinnarbeidesi bestemmelsene.
Rådmanne
ns kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
12 – Norgesvassdrags- og energidirektorat (NVE) , datert 01.03.17:
NVE konkluderersin uttalelsemedå meldeinnsigelsepå grunnav fire forhold:
1. Planbestemmelsene
er ikke konkretenok mht. sikkerhetog risikoreduserende
tiltak
knytta til ras,skredog flom.
2. ROS-analysener mangelfull.Den må inneholdevurderingerknytta til konsekvenser
av tiltak, samtkokreterisikoreduserende
tiltak som gjelder flom- og skredfare.
3. Reguleringsplanen
må ha tydeligerebestemmelser
og konkretekrav knytta til
anleggsfasen
for å ivaretaelvemuslingen.Tiltak i anleggsfasen
er foreløpig ikke
kl arlagt.
4. Adkomstvegi konklikt med elvemuslingog utfylling i vassdragetkan ikke
gjennomføresslik det er skisserti planen.Bygging av vegener, slik NVE serdet, ikke
faglig godt nok utredetog alternativermå vurderes.Dersomutredningenviser at

tiltaket vil få negativekonsekvenserfor elvemuslingenog at kompenserende
tiltak
ikke er godenok, må det alternativeløsningerpå plass.
Forslagsstillerskommentar:
COWI AS har utarbeidetet egetnotat som vurdererNVEs merknad.Dette ligger vedlagt.
Endringersom gjøresfor å imøtekommeNVEs innsigelseer oppsummertunder:
Bestemmelserknyttet til hensynssone
for ras- og skredfareer strammetinn.
Genereltkrav til geotekniskevurderingerer strammetinn.
Bestemmelserknyttet til hensynssone
for flom er strammetinn.
Allmenhetenstilgang til vassdragsmiljøet
er sikret i bestemmelser
ROS-analysener utbedretmed konkreterisikoreduserende
tiltak basertpå rapporter
utarbeidetav Norconsult
Bestemmelserknyttet til anleggsfasen
er lagt inn.
Ivaretagelseav elvemuslinger sikret.
I tillegg er vurderingergjort i forbindelsemed valg av alternativfor adkomstvegnærmere
utredeti vedlagtnotat.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
13 – Riksantikvaren, datert 13.03.17
Forespørselom utsattfrist til 5. mai 2017 for å sikre nok tid til å gjennomførepolitisk
behandlingi fylkeskommunen,og eventuelttid til å behandleegeninnsigelsei etterkantav
dettedersomfylkeskommunenvedtarå ikke reiseinnsigelse.
Forslagssti
llers kommentar:
Forespørsl
er om utsattfrist håndteresav kommunenog kommenteresderfor ikke.
Rådmannens
kommentar:
Dialog i etterkantav oversendtee-post resultertei et møteavholdthosRiksantikvaren
16.03.17der Jevnakerkommuneog forslagsstillerdeltok sammenmedRiksantikvarenog
Opplandfylkeskommune.En rekketemable belyst,og det ble enighetom at Riksantikvaren
skulle utarbeideet notat med forslagtil reguleringsbestemmelser
knyttet til hensynssone
H570, som omhandlerbevaringav kulturminner.Dette er videreomtalt nedenfor.Man ble
enigeom at kommunenkan akseptereat en endeliguttalelseforeliggeri rimelig tid etterat
revidertedokumenterer oversendtkulturminnemyndighetene.
Man ble ogsåenigeom at
Opplandfylkeskommunesuttalelseskulle vise til avholdtemøteog at Riksantikvarenskal ta
det videreansvaretfor kulturminneri dennesaken.
14 – Riksantikvaren, datert 20.03.17:
Riksantikvaren(RA) oversendtereferatfra møteavholdt 16.03.17sammenmed et notatmed
forslagtil endringerav bestemmelser
og justeringerpå plankartet.
RA forutsetterat det godtasat endelighøringsuttalelsefra dem først vil foreliggeinnen
rimelig tid etterat reviderteplandokumenteroversendes.
Forslagsstillerskommentar:
Bestemmelsene
er endreti henholdtil RAs notat.Planlagtny bebyggelseer angitt på

plankartet og gitt egnebestemmelser
med tall for BYA og høyder.Hensynssonen
er justert
noe,i tråd med kommunikasjonmellom RA og kommunen.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
15 – Randsfjord Tr emasseog Papirfabrikk AS, datert 09.03.17:
RandsfjordTremasseog PapirfabrikkAS (RTP) konkludererpå følgendemåte:
- Fremlagtedokumenterer detaljerteog beskriverpå en god måteKistefos-museetbåde
i fortid og fremtid. Dokumentenemangleren beskrivelseav RTPskraftverk bådesom
kulturminnerog som fremtidige produksjonsanlegg
for fornybarenergi.Dokumentene
må kompletteresslik at de endeligedokumentersom skal gjennomgåvidere politisk
behandlinghar en merehelhetligbeskrivelseav planområdet.
- Samarbeid. Det fremgårav oppstarts
dokumentenefor reguleringsplanarbeidet
at RTP
skal involveresi arbeidetmed reguleringsplansdokumentene.
KistefossMuseethar
valgt å ikke gjøredettetil trossfor at vi har regelmessigesamarbeidsmøter.
RTP
forventerat detterettesopp underutarbeidelsenav endeligedokumenter.
- Fremlagtedokumenterinneholderføringerfor våre anleggpå vår eiendom.Dette
setterbegrensingerfor dagensdrift, oppfølgingav lovpålagtetiltak og fremtidig
utvikling av våreanlegg.Vi kan ikke aksepteredette.Senerei dokumenteter dette
konkretisertmhp referansertil tegningerog tekst.(liste over punktera-j gjengisikke,
finnespå sistesideav uttalelsen)
Avslutter med å si at de er grunnleggendepositive til Kistefos-museetsaktiviteterog
ambisjonerfor videreutvikling. Ønskergjennomsamarbeidå finne godeløsningerfor
fremtidig museumsaktivitetog produksjonav fornybarenergi.
Forslagsstillerskommentar:
Planbeskrivelseog bestemmelser
er reviderti henholdtil dialog med Jevnakerkommune.
DisseendringeneivaretarRTPskommentarerpå en tilfredsstillendemåte,basertpå direkte
tilbakemeldingetterorienteringmed revidertedokumenteri styremøtefor RTP. Endringene
går i hovedsakut på en brederebeskrivelseav RTPsrolle og kraftproduksjoni området,samt
justeringerav hensynssone
H570, slik at kun de delerav RTPseiendomsom er direkte
underlagtbevaringsinteresser
visesmed dennesonen.I tillegg er det i planbeskrivelsenog
bestemmelsene
poengtertat RTPseiendomog videredrift og utvikling er underlagtet annet
lovverk ennpbl, og at det er NVE som forvalter dette.Planenvil derfor ikke leggenoenbånd
på eller vanskeliggjøreden videredriften og utviklingen av kraftverkeneKistefossI og II.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
16 – Glitre Energi Nett AS, e-post datert 13.03.17:
Viser til at de etterenergilovenhar områdekonsesjon
i Jevnakerkommune.Dette innebærerat
de drifter strømnetteti kommunen.Gjør oppmerksompå at det i planområdetmå tashøyde
for de anleggsomdet er nødvendigfor Glitre Energi Nett å etablereog drifte. Glitre Energi
Nett har høyspenningsluftledningerog jordkabler,samtlavspenningsluftledninger,
lavspenningskabler
og nettstasjonerinnenforplanområdet.Gjør oppmerksompå at dersom
det er behovfor å flytte på kablereller elanleggfor øvrig, må dettebekostesav de som utløser

behovetfor flytting. Peker på at det ikke må iverksettestiltak som medførerforringelseav
adkomsttil deresanlegg,ei heller gjøresinngripeni terrengetsom medførerendringav
overdekningenover kabler eller oppfylling av terrengetsom medførerreduserthøydeopp til
luftledningslanegg.Ønskertilbakemeldingom forventeteffektbehovi forbindelsemednye
anleggsom skal tilknyttes fordelingsnettet.Viser til bestillingsskjemapå sinenettsider.
Forslagsstillerskommentar:
Forholdenepåpektfra Glitre er ivaretattgjennombestemmelsertil hensynssone
H370, som
omfatterområdefor høyspentluftstrekk,med sikringssonepå 15m fra høyspentlinje.Tiltak
etterplan- og bygningslovens§ 20-1, og andretiltak sommedførerterrenginngrepeller annen
anleggsvirksomhet
i faresonen,skal godkjennesav linjeeier.
Informasjonom bestillingsskjematastil orientering.
Rådmannens
kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagsstiller.
17 – Brakar, datert 02.02.17:
Brakarskal ivaretakollektivtrafikkensinteresserog har følgendeinnspill:
Det bør lagesen ekspressbussholdeplass
på nye E16 og i tilknytning til dennebør det også
opparbeidesen parkeringsplass
for privatbiler.
Denneholdeplassener tenkt for ekspressbusser
som kjører Hallingdal/Valdrestil/fra
Gardermoen.
Brakarmenerat bussholdeplassen
bør byggesved kryssetmellom E16, og lokalvei HønefossJevnaker.
Forslagstillerskommentar
Plankartendresved at det leggesen sonefor videreføringav reguleringsplanover de delene
somoverlappermed plan 389 E16 Eggemoen– Olum.
Innspillet fra Brakar må dermedseespå i sambandmed utbyggingE16.
Rådmannens
kommentar
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagstiller.
18 – Hadeland og Ringerike avfallsselskapAS (HRA), datert 07.03.17
HRA sin uttalelseretteri hovedsakfokus mot følgendeforhold:
Renovasjonbør kommeinn tidlig i planleggingi forhold til krav om fremkommelighetog
vei.
Det påpekesat renovasjoner en del av infrastrukturenog at detteskal sikresi reguleringsplan.
Videre stilles det krav til god tilgjengelighetfor HRA sinebiler:
Dunker/beholdereskal stålett tilgjengelig, innenfor10 meterfra vei.
Kjørebaneskal væremin. 3 meterbred+ veiskulder0,5 på hver side.
Vei må tåle aksellastpå 10 tonn, samtbroer.
Snuplassellers snuhammermå etablerestil 9,5 meterlangebiler.
HRA har lagt med skissetil krav til snuhammerog snuplass.

Forslagstillerskommentar
Innspill fra HRA tas til etterretning.
Rådmannens
kommentar
Innspillet er tilstrekkelig kommentertav forslagstiller
19 – Telenor, brev datert 01.09.15
Telenorhar sin henvendelsei sambandmed høring,kun sendten generelltilbakemeldingom
deresrutiner for behandlingav henvendelser.
Forslagstillerskommentar
Tastil orientering.
Rådmannens
kommentar
Tastil etterretning
20 – Norsk maritimt museum,datert 17.03.17
Norsk maritimt museumvurdererpotensialetfor kulturminnerundervann som begrensetog
har følgelig ingenmerknadertil detaljplanen.
Forslagstillerskommentar
Tastil orientering.
Rådmannens
kommentar
Tastil orientering.
21 – Mattilsynet, datert 14.03.17:
Mattilsynetskal bidra til å sikre trygt drikkevanntil befolkningenog har videre ansvarfor å
ivaretanasjonaleog regionalebestemmelser
og føringeri sakersom berørerdrikkevann.
De har ingen merknadertil planen.
Forslagstillerskommentar
Tastil orientering.
Rådmannens
kommentar
Tastil orientering.

ADDRESS

COWI AS
Hvervenmoveien
3511 Hønefoss

TEL
WWW

+47 02694
cowi.com

Vurderingav merknadfra NVE
Dette notatettar for segNVE sin høringsuttalelsetil detaljplanfor Kistefoss,og dreiersegi
hovedsakom de fire punkteneNVE har listet opp sombegrunnelsefor sin innsigelse.

1. Planbestemmelsene
er ikke konkretenok mht. sikkerhetog risikoreduserende
tiltak knytta til ras- og
skredog flom.
NVE vil at det skal vises til § 7-2 og §7-3 i TEK 10 når det gjelderkrav til hensynsonene
for flom og
for ras- og skredfare.TEK 10 erstattessnartav TEK 17, så vi anbefalerat det visestil byggteknisk
forskrift fremfor å vise til TEK 10. Høringsfristenfor innspill til TEK 17 var i februar.Ny byggteknisk
forskrift er følgelig like rundt hjørnet.Vi frarådetkommunenfra å angi bestemmelser
somvil bli
utdatertkort tid etterat planenstadfestes.
Når det gjelderras- og skredvar det i høringsutgavenlagt inn faresonefor rasi plankartet.Følgende
bestemmelse
var angitt:
Hensynssone
H310_1-3 omfatterområdesom er utsattfor ras- og skredfare.Tiltak etter plan- og
bygningslovens§ 20-1, eller fjerning av vegetasjontillates ikke før det foreliggerfagkyndig
geotekniskrapportmedfarevurderingsom dokumentererat de til enhvertid gjeldendeforskrifter
ivaretas.Vurderingerog avbøtendetiltak skal fremgåi byggesøknad.
For å imøtekommeNVE foreslåsdet at dennebestemmelsen
strammes inn til:
Hensynssone
H310_1-3 omfatterområdesom er utsattfor ras- og skredfare.Det er byggeforbudi sone
H310_1-3. Inngreptillates ikke medmindre det kan dokumentersat tilstrekkeligesikringstiltak kan
etableresjf. krav til sikkerhetmot skredangitt i byggtekniskforskrift.
I tillegg strammesgenereltkrav mht. geotekniskevurderinger(punkt 1.2.3)inn fra:
Ved søknadom tillatelsetil tiltak etter pbl. § 20-1 skal det, der terreng- og grunnforholdtilsier det,
gjennomføresen geotekniskvurdering.
til:
Ved søknadom tillatelsetil tiltak etter pbl. § 20-1 skal det gjennomføresen geotekniskvurdering.
Når det gjelderflom var det i høringsutgavenlagt inn faresonerfor flom i plankartet.Dissevar plassert
medgrunnlagi registeringerog beregninger somdet var redegjortfor i bådeROS-analyseog
planbeskrivelse
, og tok høydefor 500-årsflom. Oppdatertrapportfra Norconsultble mottattetterat
plandokumentene
var oversendttil politisk behandling.Sonerpå plankartetog angivelseni
bestemmel
senejusteresopp 3 cm slik at de sammenfallermednivået somer angitt i Norconsults
rapportfra 12.01.2017.For å imøtekommeNVE foreslåsdet ogsåat andreledd i dennebestemmelse
7.2.1strammesinn. Bestemmelsefor flomsonerblir dermedsom følger:
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Hensynssone
H320_1-9 omfatterområdesom er utsattfor flom. I felt BKB2 og oppstrømsdemningen
i felt BKBE1-2 er flomsonenivå128,8 moh. I felteneBKB1-BKB8 og nedstrømsdemningeni
BKBE1-2 er flomsonenivå118,8 moh.
Det er byggeforbudi soneH320_1-9. Inngreptillates ikke medmindre det kan dokumentersat
tilstrekkeligesikringstiltak kan etableresjf. krav til sikkerhetmot flom angitt i byggtekniskforskrift.
Videre påpekerNVE at tiltak som kan påvirkeflom - og strømningsforholdikke kan tillates f ør det kan
dokumenteresat tiltaket ikke har negativekonsekvenserfor allmenneinteresser.NVE anbefalerat
bestemmelsene
er så konkreteat de ikke trengerå værehøringsinstansfor byggesak.
Det er viktig å merkesegat detaljplanenfor Kistefossikke utarbeidesutelukkendefor å tilrettelegge
for etableringav galleribyggm/adkomst.Planenskal gjeldefor helemuseums
- og
skulpturparkområdet
i mangeår fremover.Det kan ikke utelukkesat det vil bli aktueltå etablere
kunstinstallasjoneri eller i tilk nytning til elva i fremtiden.Vi menerderfor at det er viktig mht.
kravenesomstilles i vannressursloven
at det fremgårat NVE og fylkesmannenskal være
høringsparterved tiltak i og ved Randselva.Detteer bakgrunnenfor at bestemmelse
1.2.4 var
formulert slik:
Før det gis rammetillatelsefor tiltak i eller inntil elva skal tiltaket vurderesi forhold til
vannressursloven
og forskrift om fysisketiltak i vassdrag.Det skal foretasvannlinjeberegninger
og
gjøresvurderingermedhensyntil fare for endringer i strømningsforholdog oppstuving.Det skal
foreliggeuttalelsefra fylkeskommune,fylkesmannenog Norgesvassdrags
- og energidirektorat.
Når det gjeldergalleribru m/adkomster dokumentasjons
- og utredningskrav
et som angisi
bestemmelse
1.2.4allerede ivaretattgjennomgeotekniskevurderingerog flom- og
vannlinjeberegninger
utført av Norconsult.
Videre foreslåsallmennhetenstilgang til vassdragsmiljøsikret medfølgendebestemmelse:
Gang- og sykkelvegforbindelsergjennomområdetskal holdesåpnefor fri ferdsel.Oppføringav
gjerdertillates kun dersomdet er nødvendigesomsikringstiltak.

2. ROS-analysener mangelfull.Den må inneholdevurderingerknytta til konsekvenserav tiltak, samt
konkreterisikoreduserende
tiltak som gjelder flom- og skredfare.
Somsagtskal detaljplanengjeldefor helemuseums
- og skulpturparkområdet
i mangeår fremover,
ikke kun for galleribyggm/adkomst.Dette er bakgrunnenfor at det ikke er redegjortfor konsekvenser
av dissekonkretetiltakene.ROS-analysentar for seg områdeti sin helhet,og gir anbefalingom at
faresonerfor flom- og skredfarevisesi planen.Dette er fulgt opp i bådeplan og bestemmelser.
Videre anbefalesdet i ROS-analysenat vurderingerog avbøtendetiltak tilpassesdet enkeltetiltak, og
at det redegjøresfor dettepå byggesaksnivå,
ikke på overordnetarealplannivå.For galleribyggeter
dettesomsagtalleredefulgt opp.
Denneløsningenmenervi gir bedresikring enn å angi en rekkeavbøtendetiltak på generellbasis.
Dette skyldesat en på nåværendetidspunktikke har grunnlagfor å vite om det kan kommeflere
kunstinstallasjoneri eller ved elva enn de to somalleredeer etablert,og bruasomer under
planlegging.En har følgelig ikke kunnskapom hvor eventuelletiltak skal plassers,ei heller om hva de
kommertil å værelagetav, hvor storede blir, hvordande blir seendeut, etc.
Kort sagtmenervi at de risikoreduserende
tiltakenesomangisi ROS-analysen for Kistefossbør være
av generellkarakter,og at konkretevurderingerknytta til fremtidige tiltak bør gjørespå
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prosjekterings
- og byggesaksnivå.For å imøtekommeNVE foreslåsdet likevel at delenav ROSanalysenssom omhandlerflom- og skredfaresuppleresmed konkreterisikoreduserende
tiltak angitt i
rapportenesomNorconsulthar utarbeidetfor galleribyggm/adkomst.

3. Reguleringsplanen
må ha tydeligerebestemmelser
og konkretekrav knytta til anleggsfasen
for å
ivaretaelvemusling.
Høringsutgaveninneholdtdetaljerteog utfyllendebestemmelser
somhar til hensiktå sikre bestmulig
forhold for bådeelvemuslingog ørret.NVE sitt innspill mht. å angi konkretekrav knytta til
anleggsfasen
foreslåsfulgt opp medfølgendebestemmelse:
M idlertidige konstruksjoneri elva tillates etablertog fjernet i periodenmellom 15. juni og 15.
september.Støpearbeider
skal ikke skje i direkte tilknytning til elva.
Videre har Norsk institutt for vannforskning(NIVA) kartlagt elvemuslingforekomster
i Randselva.
Kartleggingenutført høsten2016 har blitt fulgt opp medytterligerekartleggingforetatt 18. og 21. april
2017.Den utvidedekartleggingenviser at det finnes flere og mer levedyktigebestandernedoverelven
enn densom først ble identifisertved Kistefos-Museethøsten2016.Elvemuslingforekomsten
ved den
planlagteanleggsvegen
vil ifølge NIVA sin faglige vurderingnyte godt av å bli flyttet til en lokasjon
lengrenedoveri elveløpethvor bunnsubstratog strømforholder mer fordelaktige.Prosess
en medå
avklaretidspunktog metodefor flytting er alleredeigangsatt.For å formaliseredettei detaljplanen
foreslåsdet å angi følgenderekkefølgebestemmelse:
Før det gis igangsettingstillatelse
til anleggsarbeidpå gangvegSGG1,skal registrert
elvemuslingsforekomstværeflyttet til egnethabitatidentifisertav fagkyndig.
NIVA påpekerfor øvrig ogsåi sin faglige vurderingat utfylling av grov stein i forbindelsemed
utbyggingenav Kistefos Museetvil ha positiv påvirkningpå ørretbestanden
i området,og dermed
ogsåpå elvemuslingbestanden.
Dette hengersammenmedat økt skjul for småørretkan virke
fremmendepå den fremtidigeutviklingen og stabilitetenfor elvemuslingettersomførstedel av
elvemuslingenslivssyklus omfatteret larvestadiumhvor larvenefestersegpå gjellenetil ørret.

4. Det må vurderesalternativertil byggingav veg som krever utfylling i vassdraget,og gir konflikt
mht. elvemusling.
Hensynettil elvemuslingvurderervi somgodt nok ivaretatt,og besvartunderpunkt 3 over.
Når det gjelderalternativemuligheterfor adkomsttil galleribyggethar Kistefos-Museetvurdertdette,
bådei bygge- og driftsfasen.En konkludertetidlig med at denenesteaktuelleløsningeni byggefasen
var etableringav anleggsveilangselven.Følgendealternativeløsningeri byggefasenble vurdert:
1. Tilkomst til nordsidenved midlertidig bro over elven,nedstrømsfra bygget.En fundamentert
bro vil ha behovfor 1-2 massivefundamenteri elven,noe en ønskerå unngåav hensyntil
ørret,elvemuslingetc. Kistefos-Museetvar i kontaktmedStatensVegvesenog Forsvaretfor å
kartleggehvilke mulighetersom finnes for midlertidigeløsningerutenfundament.SVV har
ingenløsningersomer egnetfor prosjektetog Forsvaretkunnei bestefall tilby leguan-broer
medmaksspennpå ca. 25 meter.Nødvendigbrospenner ca. 70 meter.
2. Fergeforbindelseble vurdert,mengrunnetlav (og potensieltsterktvarierende)vannstandi
elvener detteikke tekniskmulig.
3. Tilkomstvei gravdinn i skråningenpå nordsidenav byggetble vurdert.Dette tiltaket krever
støttemuri heleveienslengde.Alternativetble forkastetpga.risikoenfor rasi byggeperioden.
Geoteknikeranbefalerikke gravingi skråningen,somi sin helheter angitt medhensynssone
for rasog skredi detaljplanen.
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Sompermanentti lkomst i driftsfasenvurderteKistefos-Museeti tillegg en lett gangveimontertpå
pålerute i elveløpet.Grunnetnivået på 500-års-flom, ville undersidenav dennegangbanenmåtteligge
på ca. kote 119,3,ca. 3 meter over normalvannstand, og en ville dermedikke oppnåden ønskede
kontaktenmedvannet.
I tillegg måttedettealternativetdimensjoneresfor belastningenefra Q500,som ville medførerelativt
massivebetongkonstruksjoner
(betongsøylermeddiameterpå 120 - 150 cm hver 6. meter i hele
lengdenplusset plasstøptstripefundamentpå elvebunnenmedbreddeca. 3 meteri helegangbanens
lengde).En vurderteat detteestetiskville blitt et fremmedelementi landskapet.
SamletsettvurdererKistefos-Museetat denbesteløsningenfor driftsfasener å oppgradere
anleggsveientil en vakkergangveifrem til nybygget.
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Sak: Kartlegging av elvemusling (Margaritiferamargaritifera
) i Randselva
nedstrøms KraftstasjonKistefoss I og II ved Kistefos Museet
Bakgrunn for oppdraget
Kartleggingen er bestilt av Kistefos Museet ved Pål Vamnes da museet ønsker å anlegge vei langs
Randselva med utfylling av grov stein ut i elven (Fig 1). I tillegg til utfyllingen skal det bygges et
kunstgalleriover elven, med forankring på hver side av elvebredden (Fig 1). Brokarene vil ikke stå ute i
vannet under normal vannføring, men vil være berørt ved en 500 års flom. Under byggingenvil det være
nødvendig med to midlertidige søyler ute i elven (Fig 1). NIVA ble leid inn for å kartlegge mulig
tilstedeværelseav elvemusling,som er en norsk prioritert rødlisteart, samt gi en vurdering av potensielle
endringer i sedimenttransport som følge av inngrepene.
Kartlagtområde
Området som ble kartlagt dekket strekningen omkring der inngrepene er planlagt. Substratet i
omkringliggende elveområde ble også undersøkt, da oppdragsgiver ønsker å flytte eventuelle
elvemuslingervekk fra anleggsområdet under utbyggingen. Vannføringen under NIVAs befaring ble
vurdert til ca. 35m3/s fra Kistefoss I og II. Det var lite vann i den østlige kanalen som løper sammen
med vannmassene fra Kistefoss I og II rett oppstrøms området hvor Kunst Galleriet er tiltenkt å bli
anlagt (Fig 1).
Karakteriseringav området
Substratet i den østlige kanalen besto av grov stein (> 40 cm) og var derfor uegnet som habitat for
elvemusling, men bra oppvekst område for juvenil ørret. Denne substratstørrelsen var også den
dominerende etter sammenløpet og lengere nedstrøms. I kantsonen hvor vei med utfyllingav grov stein
er planlagt (Fig 1) var dominert av store stein og nedfallstrær (Fig 2). På strekningen fra museet og
nedstrøms denne finnes det også tre områder med fast fjell som strekker seg ut i elven. Substratet i øvre
del av det kartlagteområdet betegnes som en bakevje med sedimentering/tilbakeholdelseav silt (Fig 3).
Vanndybden varierte fra grunt (ca. 20 cm) til flere meter (+3 m) langs bredden og lengere nedstrøms,
hvor de to hovedstrømmene fra Kistefoss I og II løper sammen med den østlige kanalen.Det resterende
elve-området var dominert av substrat som er velegnet som habitat både for elvemuslingog gyting for
ørret (Fig 4).
Kartlegging av elvemusling
På de grunne områdene oppstrøms det planlagte utbyggingsområdet ble det påvist en forekomst av
elvemusling,ved hjelp av seks transekter fra østre? elvebredd og over til øya (Fig 1). Det ble også trukket
et transekt på høyre side av øya hvor det var mulig å vade. Langs bredden og over dypere vann (+1 m)
ble kartleggingen foretatt fra gummibåt med vannkikkert. Første del av elvemuslingens livssyklus
omfatter et larvestadium(glochidier)hvor disse slippes fritt ut i vannmasseneog deretter infisererjuvenil
ørret. Registrering av juvenile ørret samt infisering av glochidier er derfor viktig for å estimere
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rekrutteringspotensial. Det ble derfor innsamlet 15 juvenile ørret (ved elektrofiske) i området hvor
kartlegging var gjort, samt 15 individer nedstrøms på østre side av elven, nedstrøms samløpet av
Kistefoss I og II og den østlige kanalen.. Analyseneav glochidier ble gjort av Kjell Sandaas,konsulent
hos Naturforvaltning (www.naturforvaltning.com).
Funn av elvemuslinger
Det ble registrert en enkelt levende elvemusling langs transektene, som ble funnet ved vading med
vannkikkertoppstrøms de dype partiene. Under registreringenfra gummibåt ble det observert to levende
elvemuslingerlangs bredden, samt et tomt skall (Fig 1). Lenger nedstrøms ble det observert et begrenset
område med relativ høye tettheter av levende elvemuslinger(38 individer ble talt) og flere tomme skall
(16 stk). Kun to levende elvemuslingerble plukket og lengdemåltfra dette området (Fig 5 & 6), fordi det
ville være uforsvarligå sette elvemuslingenetilbake forskriftsmessiguten bruk av dykking/snorkling, da
elvemuslingeneble funnet på 1,5 m eller dypere. De tre levende elvemuslingenesom ble målt, målte:
95,5 mm (funnet unner transekt kartlegging),97,4 mm og 105,6 mm (Fig 6). Det ble plukket 9 tomme
skall fra gummibåt over dypere vann, hvor av 7 var uskadd og kunne lengdemåles: 102,4 113,7 107,1
110,3 113,3 106,1 97,8 mm. Alle tomme skall (Fig 7) er overlevert Fylkesmannen i Oppland.
Vurdering av området
NIVA vurderer at det ikke finner sted noen betydelig transport av sedimenter på den aktuelle
strekningen, på grunn av den store dammen på oversiden av kraftverket, som fungerer som
sedimentsperre.Grunnet antatt liten sedimenttransport utgjør dette ikke noen trussel for ørretbestanden
i området. Av samme grunn vil sedimentering bak de midlertidigestøttesøylene som vil være utplassert
under byggingav kunstgallerietvære beskjeden, og venteligraskt forsvinne etter at disse igjen er fjernet.
Trær som ligger ut i vannet langs bredden senker vannhastigheten lokalt. NIVAs vurdering av det
skisserte inngrepet i Randselva nedstrøms Kistefos museet i forbindelse med veianlegget og fylling i
elven er at dette sannsynligvislokalt vil føre til endring av elvas strømningsmønster på stedet. Dette vil
trolig være negativt for elvemuslingenepå de dypere partiene langs bredden, og endringen kan tenkes å
medføre en påvirkeforringelse av området hvor hovedmengden av elvemuslinger ble observert.
Omfanget av påvirkeforringelsen er det ikke mulig å sige noe om uten større modellering av
strømforholdene i området.
Fisken som ble fanget for analyse av glochideinfisering var alle årsyngel av ørret på nær ett individ,
som var 1+. Hos de til sammen 30 individene ble det påvist 3 glochidie-larver på gjelleneav en av disse.
Denne fisken var fanget i området hvor kunstgallerieter foreslått å bli bygget over elven. Dette funnet
er imidlertidviktig,da det bekrefter at elvemuslingenei området er aktivt reproduserende. Det er likevel
vanskelig å si noe sikkert om reproduktiv suksess, uten en kartlegging av eventuelle juvenile
elvemuslingersom liggernedgravd i substratet.
Ut fra data innhentet fra Artsdatabanken (http://www.arts databanken.no/ ) er det tidligereobservert
elvemuslingerflere steder nedover langs i elven, og også på den undersøkte strekningen (2012). Dette
gjør det vanskeligå avgjørehvor stor del av den totale bestanden vi var i kontakt med ved vår kartlegging.
Uten detaljerte undersøkelser av større avsnitt av vassdraget er det vanskelig å vurdere eventuelle
konsekvenser av utbyggingenfor elvemuslingeni Randselva.
Konklusjon

NIVA anser det som usannsynlig at sedimenttransport vil ha noen stor effekt på
elvemuslingpopulasjonenei området. Det ble funnet elvemuslingeri randsonen på den vestlige
side av elven. Den største forekomsten ble funnet rett oppstrøms der kunstgalleriet er tenkt
bygget,men utenfor området som vil bli midlertidig påvirket av denne byggefasen.I randsonen
av veianleggetkan anleggetimidlertidtenkes å påvirke elvemuslingene.Funn av glochidie-larver
indikerer at elvemuslingenei området er aktive reproduserende.
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Bilder og kart

Figur 1 Kartlagt område med indikert ønsket utbygging. Ny bro er indikert med svart, hvor de
midlertidigestøtte søylene er vist som runde sirkler. Ny adkomstvei er vist i skravert rødt og planlagt
utfylling med grov stein er markert med tynn stiplet rød linje langs denne. Vannretningen er markert
med stiplet blå piler. Transekter undersøkt med vannkikkert er markert med mørkeblå linjer. Elektrofisket område er markert med grønne bokse. Funn av levende elvemuslinger markert med røde kryss og
rødt skravert felt. Døde/tomme skall er markert med rød sirkel.Grovt substrat av større stein (> 40 cm)
er markert med oransje stiplet ellipser(Kart kilde: Pål Vamnes, Kistefos Museet.).
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Figur 2 Bilder av bredden hvor den nye adkomstveien er planlagt.
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Figur 3 Silt/sand i bakevje i øvre del av det undersøkte området.
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Figur 4 Grus sett gjennom vannkikkerten. Dette var det dominerende substratet i det undersøkte
området.
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Figur 5 Elvemuslingog to som sitter nede i substratet (røde ringer).
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Figur 6 Målingav elvemuslinger.
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Figur 7 Tomme skall pakket i lufttette poser med registrering av funnsted og øvrige data. Alle tomme
skall er avlevert til Fylkesmannen i Oppland som har videresendt dem til Randsfjordmuseet for
arkivering.
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NOTAT
28. april 2017

Sak:Utvidet k artlegging av elvemusling (Margaritiferamargaritifera) i
RandselvanedstrømsKistefos Museet
Bakgrunn for oppdraget
Kartleggingener bestilt av KistefosMuseetved Pål Vamnesfordi museetønskerå anleggevei langs
Randselvamed utfylling av grov stein ut i elven (Fig 1). I tillegg til utfyllingenskal det byggeset
kunstgalleriover elven, medforankringpå hver sideav elvebredden. Brokarenevil ikke ståute i vannet
under normal vannføring, men vil væreberørt ved en 500 års flom. Under bygging
en vil det være
nødvendigmed midlertidigesøyler ute i elven. NIVA ble leid inn for å kartleggeforekomst av
elvemusling(rødlisteart
) i områdetog lengerenedstrømsi Randselva.
I tilleggønskesen beskrivelse
av
eventuellflytting av elvemuslinger
somf innespå anleggsområdet
til annet identifisertegnethabitat.
Oppdragetble løsti samarbeide
medKjell Sandaas
(Naturfagligekonsulenttjenester).
Kartlagt område
Områdetsom ble kartlagtdekketstrekningenomkring der inngrepeneer planlagtog 2 km lengere
nedstrømsi Randselva
(Fig.2). Vannføringenunder NIVAs befaringden18.og 21.april 2017var veldig
lav (19 m3/sek) grunnetoppfyllingav Randsfjorden
. Forholdenefor befaringene
var derfor veldiggode
med henblikkpå klarheti vannetog fremkommeligheti selveelven.Dette gjordedet mulig å utføre
grundigeundersøkelser
avstoreområder avelvestrekningen.
Grunnetdenlavevannføringeni Randselva
ble en strekningpå 2 km fra Kistefosog nedstrømundersøktpå de områdenehvor det var mulig å gåi
vannet, ellerspeideutoverdyperevannmedvannkikkert.Totalt ble fem områdergrundigundersøkt.To
personerutførte undersøkelsen
(JensThaulow og Kjell Sandaas)
, og dermedble undersøkelsesområdet
ble utvidetog bedregjennomsøkt.
Kartlegging av elvemusling
Påfire av dissefem stasjonene
ble det lengdemålt30 ellerflereelvemuslinger.
Totalt påhelestrekningen
ble det lengdemålt231elvemuslinger(Fig.3). Det ble ikkegraveti substratetpå noenav lokalitetenefor
å leteetternedgravdejuvenileelvemuslinger.
Undersøktestasjoner
ST1- 60.2223277°N,
10.3645341°Ø
Påelvestrekningen
omkringområdetsom vil bli direkteberørtav utbyggingenav KistefosMuseet, ble
det samletinn 30 elvemuslinger
for lengdemåling
(Fig.4). Muslingenestårlangslandpå 1+m dyp og ut
mot midtenavelvenpådyperevann.Her er detvelegnetsubstrat,menbestanden
avelvemuslinger
bærer
pregav at de er veldiggamleog lengdefordelingen
indikererat ingenrekrutteringforegårher.
ST2- 60.2215007°N,
10.3619736°Ø
Et omkring120m2 områdeble undersøktog 47 elvemuslinger
ble samletinn for lengdemåling
(Fig. 5).
Dissemuslingenestårpå litt grunnerevannmidt ute i elvai et strykpartinedstrømslitt mer stillevann.
Lengdefordelingen
her indikerersvakrekrutteringi løpetav siste10-15 år, meningenjuvenileindivider
under6 cm bli funnet.
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ST3- 60.219409
°N, 10.3599749
°Ø
2
Et 100m områdeble undersøktog 109 elvemuslinger
ble innsamletfor lengdemåling
(Fig. 6). I tillegg
til disseble det observert30+ elvemuslinger
på dyperevann mellomland og det grunnerepartietute
midt i elven,som ikke var muligeå nå.. Langslandfinnesdet øversti områdetveldigfint substratmed
en tetthetav elvemuslinger
på1-2 individerper m2. Ut mot midtenhvor det igjenblir grunt stårdet mye
muslingerpå dypt vann(+2m). Lengerenedepå strekningenrennervannetfort medfint grus.Her ble
det ogsåfunneten bra tetthetav elvemuslinger.
ST4– 60.2170652°N,
10.3463955°Ø
60mstrekninglangsøstbredden
, samtut mot et laverepartiutemidt i elven.Elvemuslingene
stårprimært
langslandinne på veldiggruntvann(20cm)og litt utover.Det ble innsamlet45 elvemuslinger
i området
(Fig.7).
ST5- 60.2150677°N,
10.3426877°Ø
To strekningerav 140x 1,5m ble undersøktog to individerble observertmedlengderpå92 og 123mm.
Her var det fint substratog en forventningom funn av flereelvemuslinger.
Undersøkelseav glochidier i ørret
Førstedel av elvemuslingens
livssyklusomfatteret larvestadium
(glochidier)hvor disseslippesfritt ut i
vannmassene
og deretter infiserer juvenil ørret. Registreringav juvenile ørret, samt infisering av
glochidier, er derfor viktig for å estimererekrutteringspotensial.
Det ble derfor innsamlet27 juvenile
ørret (ved elektrofiske)i områdetmellom ST2 og ST3 langsland på veldiggrunt vann. Analyseneav
glochidiervisteingenpåslagpå denundersøktefisken.
Vurdering av elvemusling bestandeni RandselvanedstrømsKistefos
Elvemuslingene
somble samletinn for lengdemåling
på ST1, var alle veldiggamleog skallet bar pregav
myeerosjonog til tider vekststagnering.
Det er muligat disseelvemuslingene
harblitt spyltnedgjennom
Kistfoss kraftverkog endt opp på dissedyperepartienelangselvebredden
og lengereut. Herfra har de
ikke mulighettil å migrerelengenedoversomvoksneindivider.Det var ingenindikasjonpårekruttering
i bestanden
, og dissevil da med tiden muligensdø ut uten annenfornyelsesmulighetenn tilførsel av
individerunderstorflom.
Ut fra datainnhentetfra Artsdatabanken
(http://www.artsdatabanken.no/
) er det tidligere(2012)
observertelvemuslinge
r flerestedernedoveri elven,også pådenundersøktestrekningen
. Elvemuslinger
ble funnet på flere partiernedoveri Randselvahvor substratet og strømforholdeneer fordelaktige.På
tre av disse områdenemed fordelaktig habitat ble det identifisert elvemuslingermed en bredere
lengdefordeling
og dervedindikasjonpå rekrutteringsammenlignet
med ST1.Av disselokaliteteneble
den størstetetthetenfunnet på ST3.Den fagligevurderingenav detteområdettilsier størstpotensiale
for tilvekstog stabilt elvemuslinghabitat.
Ingenav områdeneviser indikasjonpåungealdersgrupperog aktivrekrutteringi dag. Det er usikkert
hvor stor bestand
en av ørret er på strekningen,da kun et lavt antall yngelble fanget.Samtalemed
hobbyfiskereog PålVamnesindikererdog at det er brukbartmedørret.
Fisken som ble fanget for analyseav glochideinfisering, var alle 1+ ørret fra 2016. Denne
aldersgruppen
er den viktigste for rekrutteringav elvemusling.Det ble ikke funnet infeksjon med
muslinglarverpå ørretensgjelleri april 2017.Funn av glochidierpå ørretensgjeller bekrefternormaltat
elvemuslingene
i området er aktivt reproduserende
. Det er likevel vanskeligå si noe sikkert om
reproduktiv suksess
, uten en kartleggingav eventuellejuvenileelvemuslingersom ligger nedgravdi
substratet.Men dettevar utenforoppgaverammen
for detteoppdraget.
Forbedringav vannkvaliteten
, samtøkt skjul for ørret i elven,ved utleggingav for eksempelstore
stein, vil kanskjevirke fremmendefor den fremtidigeutviklingenog stabilitetfor elvemuslingene
på
strekningenog i Randselva
i sin helhet.
Anbefalt prosedyrefor fly tting av elvemuslinger
Forsvarligflytting av elvemuslingen
fra ST1 til ST3 oppnåsbest ved plukking av dykkeresom enten
driver nedstrømseller saktebevegersegnedstrømsi et tau. Alle elvemuslinger
som finnesplukkesog
samlesi et nett medvanngjenno
mstrømning.Etter innsamlinglengdemåles
alleog bæresnedtil ST3og
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utsettesher.Elvemuslingene
trengeikke å væreunder vannmellomlengdemålingen
og utsettingpåST3,
da de enkelttålerdenrelativekorte transportavstanden.
Årlig tilsynmedbestande
n av elvemuslinger
på ST3de nesteto åreneer å anbefale.Dette gjøresfor
å forsikre at området,mot formodning, skulleeroderereller på annenmåteutilsiktet endrekarakter.
Under tilsynetforetasen opptellingav synligeelvemuslingerfor å overvåkebestandstettheten.
Ellers
anbefalesdet sålite forstyrelseav områdetsom mulig.Tilsynetbør foregåved lavestmulig vannføring
for å væresammenlignbar
meddenneundersøkelsen.
Konklusjon
Denneutvidetkartlegging
en av forekomstenav elvemuslinger
i RandselvanedstrømsKistefosviserat
det finnesflere og mer levedyktigebestandernedoveri elvenenn den som først ble identifisertved
Kistefos Museeti 2016. Den fagligevurderingen av elvestrekningen
som en helhet tilsier derfor at
elvemuslingene
fra ST1høystsannsynlig
vil drafordelav å bli flyttet til ST3.Økt tetthetav elvemuslinger
vil ogsåføre til økt konsentrasjon
av glochidie-larverfor infiseringav fiskeni området.Det er i tillegg
mulig, at utfyllingenav grov steini forbindelsenmedutbyggingenpå KistefosMuseetvil ha en positiv
påvirkningpå ørretbestandeni området.
ST2 og ST3 liggerså tett på hverandreat de best beskrivessom et arealmed sammenhengende
utbredelseav elvemusling,men at tetthetog aldersfordeling
varierernaturligmed forholdenegjennom
området.
Til trossfor manglendef unn av glochidie-larverpå gjelleneav ørret mellomST2 og ST3 indikerer
lengdefordelingene
at elvemuslingene
i områdethar værtaktivt reproduserende
og at en vissrekruttering
har skjeddi løpetav de siste15-20 årene. Mestsannsynligskyldesmanglenerekrutteringav de juvenile
muslingene
, som levernedgravdi substratetde første5-10 åreneav sitt liv, at de ikke overleverdenne
perioden.
Figurer

Figur 1 Kartlagtområdemedindikertønsketutbygging.Ny adkomstveier vist i skravertrødt og planlagt
utfylling med grov stein er markertmed tynn stiplet rød linje langsdenne.Det blåmarkerteområdet
indikererhovedforekomstområdet
for elvemuslinger
på den berørtestrekningen(ST1).Kart kilde:Pål
Vamnes,KistefosMuseet.
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Figur 2 Kart over undersøktandel av RandselvanedstrømsKistefos Museetmed spesifiseringav
undersøktestasjonermedfunn av elvemuslinger.

Lengdefordeling av elvemuslinger i Randselva
nedstrøms Kistefos Museum (N=231)
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Figur 3 Den total lengdefordelingen
av innsamle
de elvemuslingerfra den undersøktestrekningeni
Randselva
nedstrømsKistefosMuseet.
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Figur 4 Lengdefordeling
av innsamle
de elvemuslinger
fra ST1.
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Figur 5 Lengdefordeling
av innsamle
deelvemuslinger
fra ST2.Elvemuslingen
i lengdeklassen
55-59mm
hadde en vekstdefektog er derfor mye eldre end hva lengdenantyder.Dette er ikke en juvenil
elvemusling.
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Lengdefordeling

av elvemuslinger
ST3 (N=109)
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Figur 6 Lengdefordeling
og bildeav innsamle
de elvemuslinger
fra ST3(Foto:JensThaulow).
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Lengdefordeling

av elvemuslinger
ST4 (N=45)

i Randselva
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Figur 7 Lengdefordeling
av innsamle
de elvemuslinger
fra ST4.
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Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 JEVNAKER
Att. Sigri Rosø

Deres referanse
Vår referanse
Saksbehandler

Dato

01.03.2017

2015/4332-17 421.4 PME
Philip Mellison, tlf. 61 26 60 79

Jevnaker kommune – reguleringsplan Kistefoss – høring
Planforslaget inneholder viktige og interessante tiltak for å videreutvikle Kistefossområdet, som
har stor verdi både for tilreisende og lokalbefolkningen. Kommunen har lagt til rette for
omfattende dialog om forslaget, og regionale myndigheter har bidratt med fyldige innspill. Likevel
gjenstår en del uavklarte forhold.
Innenfor flere av Fylkesmannens fagområder har planforslaget liten detaljeringsgrad, og
tilfredsstiller derfor ikke kravene til ivaretakelse av viktige hensyn. Fylkesmannen fremmer
innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull oppfølging av flom- og skredfare og fordi
forslaget ikke ivaretar hensynet til nasjonale og vesentlige regionale naturverdier knyttet til
Randsevla på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen oppfordrer ellers til å sikre allmennhetens
interesser på en bedre måte innenfor de store arealene som er avsatt til skulpturpark.
Fylkesmannen ber kommunen ta kontakt ved behov for utdyping av innsigelsene, med tanke på å
oppnå løsninger lokalt.
Viser til brev datert 25. januar 2017, med reguleringsplan for Kistefoss i Jevnaker og Ringerike
kommune til offentlig ettersyn. Fylkesmannen har gjennom ulike kontaktpunkter med tiltakshaver,
både regionalt planforum og egne møter, gitt innspill til planarbeidet. Oppsummert har
Fylkesmannens foreløpige vurderinger og innspill dreid deg om mulige konflikter og plantekniske
utfordringer knyttet til naturmangfold, i første rekke elvemusling og storørret,
arealbruksdisponeringer og KU-krav, allmennhetens tilgang til utmark og vassdragsforvaltning
generelt, inkludert kantsoner.
Generelt om planens detaljeringsgrad
I lovkommentaren til plandelen av plan- og bygningsloven defineres en detaljregulering som en plan
for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg.
Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og
sikring av ulike typer verdier. Områdereguleringsplan defineres som et egnet planverktøy til å ivareta
vernehensyn eller for å tilrettelegge og legge rammer for videre planlegging, utvikling og bygging.
I planforslaget skyves en rekke konkrete vurderinger og avklaringer omkring viktige detaljer over på
byggesak. Innenfor våre fagområder fremstår planforslaget derfor i stor grad som en
områdereguleringsplan fremfor en detaljreguleringsplan. Det er i svært liten grad innarbeidet
konkrete beskrivelser av hvordan ulike tiltak er planlagt utformet og gjennomført, med tilhørende
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bestemmelser som ivaretar juridisk sikring av nødvendig detaljer. Dette har direkte innvirkning på vår
vurdering av sentrale fagområder Fylkesmannen er satt til å ivareta.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannens vurdering av samfunnssikkerhetsfaglige forhold i planen, er at ROS-analysen ivaretar
alle relevante hendelser knyttet til planområdet. Vår innvending er at nivået på de faglige
vurderingene som er gjort i ROS-analysen, spesielt om flom og skred, samt planbestemmelsene for
temaene er for overordnede og mangelfulle på et detaljreguleringsplannivå.
Vi mener at med utgangspunkt i Norconsult sin rapport RIG-002 av 24.11.2016 (Geotekniske
vurderinger for anleggsvei) og Norconsult sin rapport om vannlinjeberegninger ved Kistefoss
(oppdragsnr: 5156012 av 12.01.2017) må risikoreduserende tiltak kunne beskrives mere konkret i
ROS-analysen og tydeliggjøres i planbestemmelsene knyttet til hensynssonene for flom og skred. Det
mangler med andre ord en tilstrekkelig dokumentasjon av sikkerhet for flom- og skredfare. Slik vi
oppfatter planforslaget skyves alle vurderinger og tiltak ned på byggesak. Det er grunnlag for å stille
spørsmål om hva det da er som skal vurderes på byggesaksnivå som ellers ikke er fremkommet i
nevnte rapporter fra Norconsult.
Fylkesmannen har følgende innsigelse til planen
a. ROS-analysen er mangelfull på konkrete risikoreduserende tiltak knyttet til flom- og
skredfare
b. Planbestemmelsene knyttet til hensynssoner for skred- og flomfare i § 7.1.1 og § 7.2.1 er
for overordnede og bestemmelser/vilkår om risikoreduserende tiltak må tas inn.
Grunnlaget for vår innsigelse er DSBs Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser (april 2016)
kapittel 4 Kriterier for innsigelse – reguleringsplaner.
Innsigelsene kan imøtekommes ved å:
a. Ta inn i ROS-analysen risikoreduserende tiltak for flom- og skredfare med bakgrunn i
rapportene fra Norconsult.
b. Utforme planbestemmelser til hensynssonene for flom- og skredfare som det kan
dokumenteres at gir tilstrekkelig sikkerhet iht. TEK 10 for flom og skred, med bakgrunn i
rapportene fra Norconsult.
Det må tas inn en bestemmelse/vilkår knyttet til anleggsveien, som forbyr graving inn i
skråningen der det ikke er fjell i grunnen. Dette for å unngå erosjon og fare for utglidning.
Ivaretakelse av elvemusling
Norge har i dag mer enn halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling, og dette gjør den
til en ansvarsart for Norge. Elvemusling er gjennom Naturmangfoldloven gitt betegnelsen prioritert
art. Gjennom planarbeidet er det utarbeidet kartleggingsrapport for elvemusling. Rapporten viser
forekomster av etablerte bestander i elvekanten på vestsiden av elva, hvor det i planforslaget legges
opp til etablering av ny atkomstveg. På grunn av den bratte og ustabile skråningen innenfor
elvebredden, anses det ikke som aktuelt å grave seg inn i denne avsetningen for å etablere vegen.
Etableringen forutsetter derfor utfylling i elva.
Kartleggingsrapporten for elvemusling konkluderer med at anlegget kan tenkes å påvirke
elvemuslingene. NIVAs vurdering av det skisserte inngrepet i Randselva nedstrøms Kistefos museet i
forbindelse med veianlegget og fylling i elven er at dette sannsynligvis lokalt vil føre til endring av
elvas strømningsmønster på stedet. Dette vil trolig være negativt for elvemuslingene på de dypere
partiene langs bredden, og endringen kan tenkes å medføre en forringelse av området hvor
hovedmengden av elvemuslinger ble observert.
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Rapporten gir også uttrykk for at det er vanskelig å vurdere eventuelle konsekvenser av utbyggingen
for elvemuslingen i Randselva totalt sett, uten detaljerte undersøkelser av større avsnitt av
vassdraget.
I planbestemmelsene punkt 1.2.4, tiltak i og ved Randselva, er det innarbeidet aktuelle tiltak som kan
være aktuelle å gjennomføre for å hindre tilslamming av elva. Dette inkluderer forslag om flytting av
elvemuslingsforekomster, tildekking av sprengningsområder, vasking av f.eks. sprengstein, unngå
lagring av masser ved elva. I tillegg gis det føringer om bl.a. utarbeiding av vannlinjeberegninger og
vurdering av tiltak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
I planforslaget anbefales flytting av elvemuslingforekomsten som et avbøtende tiltak. Det er
Fylkesmannens vurdering at det i planforslaget med medfølgende kartleggingsrapport ikke er
dokumentert og sannsynliggjort at en flytting av elvemuslingforekomsten kan gjennomføres med
godt resultat. Det er derfor vår faglige vurdering at etablering av ny veg som beskrevet i planforslaget
vil kunne ha betydelige negative konsekvenser for allmenne interesser, slik at tiltaket utløser
konsesjonsplikt etter vannressurslovens § 8.
Detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven for det relevante arealet kan erstatte
konsesjonsbehandling etter vannressursloven, forutsatt at reguleringsplanarbeidet innarbeider
faglige vurderinger, avveininger og avbøtende tiltak som er forutsatt for behandling etter
vannressursloven. Det er vår faglige vurdering at planforslaget, som det foreligger, ikke
imøtekommer disse forutsetningene.
En mulig interessekonflikt knyttet til adkomstveg og vassdragshensyn har vært klar siden oppstart av
planarbeidet. Det er også klarlagt at det ikke er forsvarlig å etablere vegen med skjæring i skråningen.
Vi savner en alternativvurdering i planforslaget, som avklarer om det er mulig å gjennomføre
etableringen av kunstgalleri over elva uten etablering av tilførselsveg på vestsiden. Elva er forholdsvis
grunn på dette punktet, og vannføringen er pga. kraftreguleringen forutsigbar i deler av året.
Eventuelle påvirkninger i elva knyttet til adkomst til vestlige brupilar i forbindelse med
anleggsarbeidet vil være midlertidig, mens utfylling i elva for å etablere tilførselsveg på vestsiden vil
være av permanent art. I en slik vurdering må det også dokumenteres hvilke avbøtende tiltak som
kan iverksette for å hindre tilslamming nedstrøms i anleggsperioden, med en vurdering av eventuelle
konsekvenser for elvemiljøet nedstrøms.
Fylkesmannen mener at forholdene ligger til rette for etablering av gangsti på traseen avsatt til
adkomstveg. En etablering av en gangsti kan gjennomføres skånsomt, og i størst mulig grad tilpasses
terrenget. Det er også mulig å etablere lettere og mindre pilarer/påler i eller ved elva som
bæreelement for en enkel gangsti, der dette er nødvendig. Slike løsninger vil kunne ivareta ønsket
om tilgang til galleriebygget for gående, uten at den naturlige vannstrømmen langs elvebredden
endres.
Fylkesmannen vurderer at planforslaget ikke ivaretar hensynet til nasjonale og vesentlige regionale
naturverdier knyttet til Randsevla på en tilfredsstillende måte, og fremmer innsigelse til
planforslaget. Grunnlaget for innsigelsen ligger i naturmangfoldloven §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget), 9
(føre-var-prinsippet), 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) og 12 (miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder).
Innsigelsen kan imøtekommes ved å:
Utrede og beskrive alternative løsninger for etablering av kunstgalleri uten anleggelse av tilførselsveg
langs elvebredden. Dersom alternative løsninger ikke lar seg gjennomfør uten vesentlige negative
konsekvenser for vassdragsmiljøet, må det etableres permanent erstatningshabitat hvor kartlagt
bestand av elvemusling som blir skadelidende av vegetableringen kan flyttes. Det må faglig
dokumenteres at erstatningshabitat innenfor planområdet sikrer levedyktige forhold elvemusling, og
det må sikres at forekomsten følges opp over tid.
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Arealer til kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark.
Store arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt som grønnstruktur-friområde, er i planen
avsatt til utbyggingsformål (Feltene BKB3, BKB5 og BKBE1). På plankartet er disse avsatt til
bebyggelse og anlegg, kombinert bebyggelse og anleggsformål, og i planbestemmelsene gitt
kategorien kombinerte formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark.
Fylkesmannen har tidligere gitt uttrykk for at omregulering fra grønnstruktur-friområde til
byggeformål på så store arealer utløser krav om konsekvensutredning, jfr. forskriftens § 2 d. Vi tar til
etterretning at kommunen som planmyndighet har konkludert med at planen ikke er KU-pliktig, og at
opprinnelig foreslåtte arealbruk er videreført i planforslaget. Vi peker imidlertid på at det er en
mangel ved vurderingen at Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen ikke er lagt til grunn, særlig retningslinjenes punkt 5d om å skaffe erstatningsareal ved
omdisponering av leikearealer.
Fylkesmannen mener det er uheldig å bruke arealbrukskategorien bebyggelse og anlegg på store,
vassdragsnære arealer. Dette er arealer som i hovedsak er avsatt som grønnstruktur-friområde i
kommuneplanens arealdel. Arealbrukskategorier i planer skal legge føringer for prioritert bruk av
arealene. En avsetting av arealer til eksempelvis fornøyelsespark gir i praksis hjemmel til å prioritere
og å gjennomføre tiltak uten at det er nødvendig med en vurdering av om tiltaket, enkeltvis eller i
sammenheng med andre enkelttiltak, er i strid med overordnet prioritert arealbruk i
kommuneplanen. Så lenge det ikke foreligger detaljerte planer eller skisser over hvilke tiltak som er
tenkt gjennomført på arealene, er det ikke mulig å avgjøre om summen av disse er i strid med
arealformålet i overordnet plan. Avsetting av øya midt ute i elva til formål fornøyelsespark er et
konkret eksempel på den uklarheten som ligger i foreslåtte arealbruk.
Utenom arealer til galleribygg og internt veisystem mener Fylkesmannen at den beste planløsningen
for å ivareta allmenne interesser er å avsette de aktuelle arealene i reguleringsplanen (BKB3, BKB5 og
BKBE1) som grønnstruktur - friområde, som i kommuneplanen. Ved en slik løsning kan det
innarbeides planbestemmelser som gir føringer for etablering av installasjoner, hvilke hensyn som
skal vektlegges i hvert tilfelle og hvilke arealer og naturkvaliteter det skal vises spesielt aktsomhet
overfor. Vi mener en slik løsning kan legge grunnlag for en fleksibel og forutsigbar saksbehandling av
enkeltinstallasjoner, med vekt på ivaretakelse av vesentlige allmenne interesser.
Allmenhetens tilgang til vassdragsmiljøet
Endring av formål fra friområde til byggeformål gir potensielt store utfordringer knyttet til friluftsliv
og allmennhetens tilgang til det vassdragsnære arealet. Det er et nasjonalt mål å bevare strandsona
som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre vassdragslandskap, vassdragsbelter og
vannkvalitet.
I praksis vil regulering til byggeformål/fornøyelsespark sette friluftslovens bestemmelser om
allmenhetens frie ferdsel til side. Den foreslåtte arealbruken vil trolig også hjemle fastsetting av
sikkerhets- og ordensbestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre formålet med tiltaket.
Med utgangspunkt i at planbeskrivelsen i så liten grad presiserer hva som er de langsiktige målene
med arealbruken, og hvilke tiltak som ønskes gjennomført, mener Fylkesmannen at den foreslåtte
arealbruken ikke er forenelig med ivaretakelse og sikring av allmenhetens tilgangs til arealene.
Fylkesmannen mener det er avgjørende at allmennhetens tilgang og ferdselsmuligheter fastsettes
gjennom planbestemmelser. Med hjemmel i planbestemmelser etter blant annet plan- og
bygningsloven § 11-9 nr. 6, §§ 11-11 nr. 5 og 5, samt etter § 12-7 nr. 1 og 2, kan kommunen fastsette
nærmere bestemmelser om bruk av arealene. I planbestemmelser kan det for eksempel fastsettes at
et område ikke skal gjerdes inn og, at vei skal holdes åpen for ferdsel til fots osv. På denne måten
utløses heller ikke kravet om å skaffe erstatningsareal etter de ovennevnte rikspolitiske
retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
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Merknader til bestemmelsenes punkt 1.2.4
For tiltak i og ved Randselva er det gjennom fellesbestemmelsen 1.2.4, tiltak i og ved Randselva, gjort
et forsøk på å innarbeide bestemmelser for å ivareta hensynet til vassdragskvalitetene. De fleste av
våre innspill knyttet til ivaretakelse av viktige hensyn er innarbeidet i disse bestemmelsene. Vi mener
imidlertid at det må innarbeides en overordnet bestemmelse som sikrer at eventuelle tiltak ved eller
i vassdraget ikke får negative konsekvenser. Eksempelvis: «Det skal ikke gjennomføres inngrep som
forringer den økologiske og kjemiske tilstanden til resipienten». Dette bør innarbeides som punkt 1. i
bestemmelsenes 1.2.4.
Oppsummering og konklusjon:
Fylkesmannen viser til merknadene over og ber kommunen følge dem opp.
Fylkesmannen fremmer innsigelser til planforslaget pga.:
 Mangelfull ROS-analyse
 Mangelfulle bestemmelser for å ivareta sikkerhet mot skred og flom
 Hensynet til Randselva og elvemusling ikke er tilstrekkelig sikret
Fylkesmannen har slike faglige råd om endringer i planforslaget:
 Allmenhetens tilgang og ferdselsmuligheter, inkludert barn og unges interesser, sikres i
planbestemmelsene
 Bestemmelser som sikrer at tiltak i elva ikke får negative konsekvenser
 Arealformålene i de vassdragsnære områdene (feltene BKB3, BKB5 og BKBE1) detaljeres
ytterligere for å klargjøre arealbruken og sikre hensynet til vassdraget.
Fylkesmannen ønsker snarlig dialog med kommunen om hvordan planforslaget på en bedre måte kan
ivareta nasjonale og regionale hensyn generelt, og verdier i Randselva spesielt. Hvis ønskelig ber vi
kommunen ta kontakt og avtale tidspunkt.

Med hilsen

Sigurd Tremoen

Runa Bø
fagdirektør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi til:
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626

Lillehammer
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Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 JEVNAKER

Deres referanse
Vår referanse
Saksbehandler

Dato

15.03.2017

2015/4332-20 421.4 RBO
Runa Bø, tlf. 61 26 60 54

Jevnaker kommune – reguleringsplan Kistefoss – statlige innsigelser ved
høring
Vi viser til brev av 25. januar 2017 med høring av reguleringsplan for Kistefoss.
Generelt om forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
Vi viser til brev om forsøket 1. oktober 2015 og til informasjon på www.planoppland.no. Forsøket
innebærer at innsigelser fremmet av statlige myndigheter kommer samordnet fra Fylkesmannen til
kommunen. Planfasen etter at innsigelse er fremmet påvirkes ikke av forsøket, men kommunene og
innsigelsesmyndighetene oppfordres generelt til å arbeide aktivt for å avklare innsigelsene lokalt.
Fylkesmannen kan om ønskelig bidra i denne dialogen. Dersom partene ikke kommer til enighet
legges saken fram for mekling.
Innsigelser til planforslaget
Statens vegvesen har innsigelse til:
 manglende tilrettelegging for myke trafikanter langs Samsmovegen, av
trafikksikkerhetshensyn
Fylkesmannen har innsigelse på grunn av:
 mangelfull ROS-analyse
 mangelfulle bestemmelser for å ivareta sikkerhet mot skred og flom
 at hensynet til Randselva og elvemusling ikke er tilstrekkelig sikret
NVE har innsigelse på grunn av:
 mangelfull ROS-analyse
 mangelfulle bestemmelser for å ivareta sikkerhet mot skred og flom
 mangelfulle bestemmelser for å ivareta elvemuslingen i anleggsfasen
 atkomstveg i konflikt med elvemusling og utfylling i vassdraget (bygging av vegen ikke
utredet godt nok, alternativer må vurderes)
Vurdering av innsigelsene
Kommunen har lagt til rette for omfattende dialog om planforslaget, og regionale myndigheter har
bidratt med fyldige innspill. Likevel gjenstår en del uavklarte forhold. Innenfor flere av regionale
statlige myndigheters fagområder har planforslaget liten detaljeringsgrad, og viktige hensyn er ut fra
dette ikke tilstrekkelig ivaretatt.
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Flere av innsigelsene gjelder formelle feil og mangler som det er viktig å følge opp. Slike innsigelser
er ikke gjenstand for samordning. Resterende innsigelser er delvis overlappende og hindrer etter
Fylkesmannens vurdering ikke kommunens arealplanlegging på en slik måte at samordning er
nødvendig. Innsigelsene er begrunnet og det er vist til relevante innsigelsesgrunnlag. Innsigelsene
oversendes kommunen for videre behandling.
Fylkesmannen ber kommunen ta kontakt med partene for utdyping av hvordan innsigelsene kan
imøtekommes. Alternativt kan Fylkesmannen kalle inn til en felles gjennomgang av innsigelsene og
hvordan de kan følges opp, dersom kommunen mener det er formålstjenlig.
Med hilsen
Sigurd Tremoen

Runa Bø
fagdirektør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
Kopi med vedlegg til:
Statens vegvesen Region Øst
Oppland fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst

Postboks 1010
Postboks 988
Postboks 4223

Vedlegg:
1 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen
2 Høringsuttalelse fra NVE
3 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland
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2605
2626
2307

Lillehammer
Lillehammer
Hamar

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:
Saksbehandler:
Innvalgstelefon:

14.03.2017
2015/4368
421.4
15/337-37
Brede Kihle
32266865

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Kistefoss
Fylkesmannen viser til brev av 25. januar 2017 hvor forslag til detaljregulering for Kistefoss
er lagt ut til offentlig ettersyn.
Det går frem av oversendelsen at hensikten med planforslaget er å videreutvikle
museumsområdet. Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt
det gamle tresliperiet og kraftstasjonene. Det er lagt til rette for ny adkomst fra Kistefossveien
og interne gangveier med tilhørende brukryssinger over Randselva.
Planområdet omfatter kommunene Jevnaker i Oppland fylke og Ringerike kommune i
Buskerud fylke. Det er kun området som ligger sør for elva som omfatter Buskerud fylke og
som vi uttaler oss til. I dette området er det foreslått et kombinert formål (BKB6) som skal
benyttes som en del av skulpturparken. Videre skal det opparbeides gangveier langs
elvekanten og en ny bru med galleri (BKB8) over til Jevnakersiden ned tilhørende gangvei til
museumsområdet. Adkomstvei fra Kistefossveien som er regulert inn i planforslaget er en
videreføring av vedtatt arealbruk i reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum, som ble vedtatt i
2015.
Område BKB6 omfatter en naturtype som i naturbasen til Miljødirektoratet er vektet som en
regional viktig beiteskog. Med utgangspunkt i at det kun skal plasseres ut skulpturer i dette
området og at området skal gjøres mer allment tilgjengelig i form av gangveier og
brukryssinger, har vi ingen spesielle merknader til dette ut fra nasjonale og viktige regionale
miljø- og landbruksinteresser.
Når det gjelder hensynet til forekomsten av elvemusling og Randselva som viktig gyteområde
og leveområde for ørret mener vi det er bra at det er innført bestemmelser som gir føringer for
når tiltak i selve elva kan gjennomføres. Hensynet til fisk og ferskvannsorganismer skal
vurderes før det gis rammetillatelse og at det er vist til vannressursloven og forskrift om
fysiske tiltak i vassdrag. Det skal blant annet foreligge uttalelse fra fylkeskommunen,
Fylkesmannen og Norges vassdrag- og energidirektorat før det gis tillatelse til tiltak. Videre er
det foretatt registrering av elvemusling i det aktuelle området som gir viktig kunnskap for det
videre arbeidet.
Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden
fagsjef
Brede Kihle
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Kopi til:
Buskerud fylkeskommune
Statens vegvesen region sør
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør
Jevnaker kommune

Postboks 3563
Serviceboks 723
Postboks 2124
Kirkegata 6
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Drammen
Arendal
Tønsberg
JEVNAKER

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

15.03.2017
2015/4368
421.4

Saksbehandler:

Marianne Hjorth

Innvalgstelefon:

32266652

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Jevnaker kommune - Detaljreguleringsplan for
Kistefoss – PlanID RK 0605_406 og JK 69
Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 25.1.2017 av forslag til detaljert reguleringsplan
for Kistefoss med høringsfrist den 15.3.2017.
Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen har gjennom forsøket med samordning av statlige innsigelser fått et delt ansvar
i innsigelsessaker. Fylkesmannen som fagmyndighet skal påse at planer ikke er i strid med
nasjonale og vesentlige regionale interesser innen sine ansvarsområder.
Det er fremmet innsigelser fra følgende statlige etater:


Statens vegvesen region Sør, brev datert den 10.3.2017

Fylkesmannen opptrer i denne saken ikke som samordningsmyndighet. Statens vegvesen har i
sitt brev begrunnet for sen oversendelse av høringsuttalelsen. Fylkesmannen har valgt ikke å
anmode kommunene om utsettelse av høringsfristen.
Fylkesmannen oversender derfor Statens vegvesens høringsuttalelse uten at samordning er
foretatt.
Videre prosess
Fylkesmannen forutsetter at Ringerike og Jevnaker kommune følger opp innsigelsen og
samarbeider med Statens vegvesen region Sør for å finne løsninger. Dersom partene kommer
til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.
Dersom partene ikke blir enige, skal saken fremmes for mekling etter de ordinære rutinene.
Fylkesmannens høringsuttalelse er oversendt i brev datert 14.3.2017.
Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Marianne Hjorth

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Kistefoss - Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig
ettersyn - uttalelse om kulturminner
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 har Buskerud fylkeskommune mottatt ovennevnte
reguleringsplan til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 15.03.2017. vi beklager at vår uttalelse
kommer etter høringsfristen.
Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner i Ringerike kommune. Oppland
fylkeskommune har fagansvar for kulturminner i Jevnaker kommune.
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Inne i planområdet er det registrert to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. En kullgrop
(ID161206) og et bosetning-/aktivitetsområde bestående av kokegroper og en nedgravning med
usikker funksjon (ID161229). Den automatisk fredete kullgropen er lagt under hensynssone c. Vi ber
om at kullgropa legges inn under en hansynssone d, jf. Plan- og byngingslovens § 12-6, sone for
båndlegging etter serlov. Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik (pkt 7.4.1. i
planens bestemmelser):
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller
andre tiltak innenfor disse sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene"
Bosetning- og aktivitetsområdet (ID161299) er underlagt hensynssone med bestemmelse om at
lokaliteten skal graves ut før tiltak settes i verk. Buskerud fylkeskommune ønsker i den forbindelse å
vise til at Riksantikvaren tidligere har gitt tillatelse til å fjerne dette kulturminnet i forbindelse med
reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum, vedtatt i kommunestyret 26.03.2015. Denne tillatelsen ble
gitt uten at det var stilt vilkår om ytterligere undersøkelser av kulturminnet. Dersom reguleringsplan
for E16 eggemoen-Olum enda ikke er realisert, er det likevel ingen automatikk i at Riksantikvarens
vedtak også vil gjelde for et nytt planforslag. Et nytt planforslag vil kreve ny behandling av automatisk
fredete kulturminner.

bfk.no
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen
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I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om
det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. Buskerud
fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht.
Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 24.3.2011. Utvidet og forlenget i brev fra Klima- og
miljødepartementet av 1.4.2015 og videreført fra 1.7.2016.
Buskerud fylkeskommune finner etter en samlet vurdering å kunne tillate at reguleringsplan for
Kistefoss i Ringerike kommune vedtas uten vilkår om arkeologisk granskning av bosetning/aktivitetsområdet (ID161229) før tiltak iht planen realiseres Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede
gjennomført i forbindelse med registrering utført av Buskerud fylkeskommune.
Kulturminnet, ID161299, skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis nr. #1, (eller slik
markering som planlegger finner hensiktsmessig).
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens Fellesbestemmelser:
«Det berørte kulturminnet, ID161299, som er markert som Bestemmelsesområde (#1 / slik markering
som planlegger finner hensiktsmessig) i plankartet kan fjernes uten ytterligere arkeologisk
undersøkelse.»
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte tekst
innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
NYERE TIDS KULTURMINNER
Vi har tidligere uttalt at vi ikke kjenner til nyere tids kulturminner i Ringerike som vil bli berørt av
tiltaket. Vi har følgelig ingen merknader til planforslaget.
Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
Saksbehandlere: Ingvild Tjønneland (nyere tid) og Lars Hovland (arkeologi)
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De taljregulering Kistefoss i Jevnaker kommune - høringsuttalelse med
innsigelse til manglende tilrettelegging for myke trafikanter langs
Samsmovegen
Vi viser til forslag til forslag til detaljreguleringsplan for Kistefoss som nå er på høring. Vår
uttalelse oversendes med dette til fylkesmannen som ledd i forsøket med statlig samordning
av innsigelser.
Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er i første rekke knyttet til arealbruken langs riks og fylkesveger. Vi har også ansvar for å påse at føringer i nasjonal transportplan (NTP) og
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar på
transportområdet.
Planområdet omfatter arealer både i Jevnaker kommune i Oppland, og Ringerike kommune i
Buskerud. Denne uttalelsen gjelder de deler av reguleringsplanen som ligger i Oppland fylke.
Generelt om planen
Formål med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Kistefosmuseet. Av de større
tiltakene planen åpner for, er et kunstgalleri i bru over Randselva og bygging av ny veg frem
til galleriet langs Randselva.
Ifølge planbeskrivelsen er det i dag Kistefossvegen i Ringerike kommune som er den mest
brukte adkomstvegen med ca 60 % av de besøkende, mens Samsmovegen i Jevnaker
kommune har ca 40 %. I forbindelse med videre utvikling av området er det forventet en
økning i antall besøkende fra dagens ca 46 000 årlig besøkende til rundt 60 000 besøkende
Postadresse
Statens vegvesen
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Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 02030
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i året. Det er også tidligere antydet fra museet at det kan forventes ca 100 000 besøkende
etter at nytt galleri/kunstmuseum er på plass. Med samme trafikkfordeling som i dag vil da
24 000 - 40 000 besøkende komme via Samsmovegen og kryss med dagens E16.
Trafikkbildet kan forandre seg noe etter ny utbygging av ny E16.
Statens vegvesen mener det er svært positivt at planen fokuserer på myke trafikanter og
avsetter areal som sikrer sammenhengende tilbud til gående inne på området. Videre er det
positivt at det settes inn ressurser for å bedre parkeringskapasiteten og utforming av
parkering på området.
Adkomst langs Samsmovegen i Jevnaker – innsigelse
Statens vegvesen har tidligere påpekt, både i varsel om oppstart og i senere møter med
kommunen, at det må på plass trafikksikre løsninger for myke trafikanter langs den
kommunale Samsmovegen. Samsmoen er et tettbygd boligområde hvor en må ta ekstra
hensyn til myke trafikanter og intern trafikk i boligområdet. Det må også forventes at barn
benytter vegnettet som skoleveg.
Det er i planen lagt inn rekkefølgekrav om opparbeiding av fortau langs Samsmovegen
innenfor avsatt areal til fortau (o-SF1-2), noe som er positivt. Det er imidlertid ikke lagt inn
krav om opparbeiding av fortau eller gang- og sykkelveg på strekningen fra planområdets
slutt og opp til Blåklokkevegen hvor dagens gang– og sykkelveg slutter. Dersom dette
planforslaget blir vedtatt blir det en strekning på ca 180 meter langs Samsmovegen uten
tilrettelagt tilbud til fotgjengere. Statens vegvesen mener dette ikke lar seg kombinere med
bruken av Samsmovegen som adkomstveg til Kistefosmuseet.
Vi vil videre påpeke at vegen er for smal til å betjene møtende busser. Som det fremgår av
planbeskrivelsen er det lagt opp til et tverrsnitt på 5 meter, inkludert skuldre, for den delen
av vegen som ligger innenfor planområdet. For at to busser skal kunne møtes på en rett
strekning må en veg være minimum 6 meter bred. Det er lagt opp til at hoveddelen av
bussparkering skal foregå på parkeringsplassen utenfor administrasjonsbygget, noe som
innebærer at Samsmovegen vil bli trafikkert av busser.
Statens vegvesen savner ytterligere vurderinger av hvordan framkommeligheten og
trafikksikkerheten for beboere og besøkende skal ivaretas langs Samsmovegen.
Da det ikke er sikret trafikksikker løsning for myke trafikanter helt opp til Blåklokkevegen
kan vi ikke se at trafikksikkerheten er ivaretatt godt nok i planen. Som s tatlig
s ek tormyndighet har Statens vegvesen derfor innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsen er
begrunnet i nasjonale mål om trafikksikkerhet jf. nullvisjonen i Nasjonal Transportplan.
For å trekke innsigelsen må det legges inn rekkefølgekrav om at det må etableres fortau
eller gang– og sykkelveg helt opp til Blåklokkevegen, der hvor eksisterende gang- og
sykkelveg slutter i dag. Rekkefølgebestemmelsen må sikre at fortau er på plass før det gis
igangsettingstillatelse for opparbeiding av galleri over Randselva og veg SGG2 frem til
galleriet. I forbindelse med opparbeiding av ny veg SGG2 og galleri er det vesentlig at myke
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trafikanter kan bevege seg trygt langs Samsmovegen. Derfor mener vi rekkefølgekravet må
knytte seg til igangsettingstillatelse for tiltak fremfor brukstillatelse av nytt galleri.
Videre må det gjøres en beskrivelse og vurdering som forklarer hvordan Samsmovegen skal
kunne betjene toveis trafikk, inkludert den busstrafikken som forventes her. Vi vil sterkt
anbefale at det legges inn krav om at vegen breddes til 6 meter slik at fremkommeligheten
for biler og busser sikres. Vi vil imidlertid ikke fremme innsigelse til dette forholdet, da vi
anser at fremkommeligheten langs vegen i hovedsak er et kommunalt ansvar.
Parkering utenfor administrasjonsbygget
Statens vegvesen viser til foreslått parkeringsløsning ved administrasjonsbygget. Vi vil
bemerke at parkeringsplassene merket 140-146 ser ut til å medføre rygging over en lengre
avstand for å komme seg ut og inn på parkeringsplassene. Dette er uheldig sett ut fra et
trafikksikkerhetsperspektiv. Vi forutsetter at dette blir endret ved detaljprosjektering av
parkeringsplassene. Videre blir det viktig å skille gående fra bil- og busstrafikken i størst
mulig grad med gode løsninger også inne på parkeringsområdet.
Oppsummering
Statens vegvesen har innsigelse til manglende tilrettelegging for myke trafikanter langs
Samsmovegen i foreliggende reguleringsplan. Innsigelsen er gitt ut fra vår rolle som statlig
sektormyndighet, og begrunnet i nasjonale mål om trafikksikkerhet jf. nullvisjonen i
Nasjonal Transportplan.
Innsigelsen kan trekkes dersom det legges inn rekkefølgekrav som sikrer at det etableres
sammenhengende fortau langs Samsmovegen fra Kistefosmuseet og helt opp til
Blåklokkevegen. Rekkefølgebestemmelsen må sikre at fortau er på plass før det gis
igangsettingstillatelse for opparbeiding av galleri over Randselva og veg SGG2 frem til
galleriet.
Vi ber om at det gjøres en beskrivelse og vurdering som forklarer hvordan Samsmovegen
skal kunne betjene toveis trafikk, inkludert den busstrafikken som forventes her. Vi vil sterkt
anbefale at det legges inn krav om at vegen breddes til 6 meter slik at fremkommeligheten
for biler og busser sikres.
Vegavdeling Oppland
Med hilsen

Cato Løkken
Avdelingsdirektør

Hans Martin Asskildt
Seksjonssjef – plan og trafikk

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

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

Merknad til offentlig ettersyn av detaljregulering for Kistefoss. Ringerike kommune plan nr.
0605_405. Jevnaker kommune plan nr. 69.
Viser til merknad ved oppstart av planarbeid (datert 20.8.2015). Daværende Jernbaneverket påpekte i
merknaden at kommende planforslag må hensyn ta nylig vedtatt plan for ny E16 Eggemoen – Olum, plan nr.
63. Videre påpekte Jernbaneverket at Jernbanelovens § 10 ikke gir tillatelse til tiltak nærmere enn 30 meter
for nærmeste spormidt.
Fra ovenfor nevnte plan for ny E16 har foreliggende planforslag innarbeidet jernbaneformålet o_STJ1 og
bestemmelsesområdet #AR6 i plankartet. Derimot er ikke planbestemmelsen knyttet til #AR6 innarbeidet i
forliggende planforslag. Bane NOR legg er til grunn at også planbestemmelsen til #AR6 (§ 1.8) innarbeides i
planforslaget i sin helhet før planforslaget fremmes for vedtak:
§ 1.8 Jernbane - Der planen innebærer kryssing av jernbanen må Bane NORs tekniske krav tilfredsstilles,
herunder krav til frihøyde, avstand til høyspentanlegg mm. Det samme gjelder sikring mot jernbanen og
forhold knyttet til stabilitet og avrenning. Utbygger må ikke legge opp til løsninger som vil gi lengre driftsstans
på jernbanen. Med lengre driftsstans menes brudd med varighet over 72 timer. Jernbanekonstruksjoner skal
godkjennes av Bane NOR.
Som ovenfor nevnt tillater ikke Jernbanelovens § 10 tiltak nærmere en 30 meter fra spormidt. I merknad til
oppstart påpekte daværende Jernbaneverket at det skal tungtveiende grunner til å fravike fra dette kravet og
at planarbeid i nærheten av jernbanen må utføres i tett dialog med Jernbaneverket (nå: Bane NOR).
Jernbanen berører kun den sørligste delen av foreliggende planforslag. Her har forslagsstiller tatt inn
eksisterende plankart for ny E16 Eggemoen – Olum med unntak av to forhold:
1.
2.

Ny parkeringsplass (felt SPA1) med tilhørende hensynssone (H430_1).
B yggegrense er påført felt BFS6 (felt B1 i eksisterende plan for ny E16 Eggemoen - Olum ).

1.
Jamfør § 10 i Jernbaneloven, og merknad gitt ved oppstart, krever Bane NOR i utgangspunktet en
avstand på 30 meter fra nærmeste spormidt. Dersom forholdene ligger til rette for det kan Bane NOR
unntaksvis gi tillatelse til tiltak nærmere enn dette . For at Bane NOR skal kunne godta etablering
parkeringsplass (felt SPA1) må det sik res i planbestemmelsene at kjøresterkt rekkverk skal etableres langs
Bane NOR SF
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parkeringsplassen mot jernbanen. Parkeringsplassen vil også trolig medføre økt aktivitet langs jernbanen.
Planforslaget må således også innarbeide bestemmelse om sikringstiltak i form av flettverksgjerde på
minimum 1,8m høyde langs jernbanen.
2.
Påført byggegrense i felt BFS6 vil kunne åpne for oppføring av boligbygg inntil 12 meter fra spormidt.
Bane NOR kan ikke tillate dette og byggegrensen må følgelig tas ut av planforsl aget.

Bane NOR legger til grunn at ovenfor nevnte punkter innarbeides i planforslaget før planforslaget
fremmes for vedtak.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering Kistefoss Jevnaker kommune, Oppland
Vi viser til høringsdokument datert 25.01.2017.
Skred og flom
Planområdet inneholder både skred- og flomutsatt areal. Det er utarbeidet 1 fagrapport for skred og 1 for
flom, jf Norconsult sin rapport RIG-002 av 24.11.2016 (Geotekniske vurderinger for anleggsvei) og
Norconsult sin rapport vannlinjeberegninger ved Kistefoss (oppdragsnr: 5156012 av 12.01.2017).
Rapportene redegjør både for konsekvenser knytta til planlagte tiltak, samt risikoreduserende
tiltak/plankrav. Kravet i en reguleringsplan er at reell fare skal være utredet og tilstrekkelig sikkerhet
dokumentert ivaretatt (jf pbl §§ 4-3, 28-1 og TEK10 §§ 7-2 og 7-3). Vi savner en tydeligere beskrivelse
av risikoreduserende tiltak i ROS-analysen, samt konkrete plankrav og ivaretakelse av tilstrekkelig
sikkerhet i planbestemmelsene til hensynssonene for flom og skred. Vår vurdering er at planen ikke
svarer ut disse forholdene på en tilfredsstillende måte, slik en reguleringsplan skal. Nødvendige
avklaringer og konkrete plankrav skyves videre til byggesaksbehandlingen, til tross for at man har
fagrapporter som påpeker en hel del konkrete krav og konsekvenser av tiltak. I tillegg åpner man for
tiltak ved ikke å ha konkrete plankrav til arealformål/hensynssoner, og dette gir igjen behov for
ytterligere utredninger og/eller avklaringer hos fagmyndigheter ved byggesaksbehandlingen.
Vassdrag – miljøinteresser
Det åpnes for bygging av veg innenfor leveområdet for elvemusling (rødlisteart), jf NIVA notat datert
22.11.2016 med rapportnr 16341. Ifølge rapporten er den ikke dekkende for hele influensområdet og et
større habitat med tanke på flytting. Bestillingen har fokus på kartlegging av habitat og faren for
suspensjon av finstoff i tilknytning til konkrete tiltak lokalt. Den omfatter byggingen av kunstbroa over
Randselva, samt adkomstveg – uten at denne vegen og konsekvenser av den er vurdert detaljert og faglig
godt nok utredet, slik vi ser det. I rapporten pekes det på usikkerheten og behovet for videre analyse.
Hvilke kompenserende tiltak er aktuelle og hva er sjansene for at slike tiltak vil være vellykket? Vi
vurderer at adkomstvegen med ev utfylling av Randselva, med ev konsekvenser og påfølgende behov
for kompenserende tiltak, ikke er tilstrekkelig vurdert og godt nok dokumentert i planen.
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NVE støtter Fylkesmannens vurdering og finner ikke at tiltaket kan samordnes etter § 20 i
vannressurslovens med den dokumentasjonen som i dag foreligger i saken. Behandlingen etter plan- og
bygningsloven kan i henhold til vannressurslovens § 20 erstatte konsesjonsbehandling etter
vannressursloven, dersom det aktuelle tiltaket er tilstrekkelig opplyst, tilstrekkelige kompenserende
tiltak er regulert inn og/eller alternative løsninger er vurdert.
Det er behov for å finne andre løsninger enn en veg som tar leveområder fra elvemuslingen, og som
samtidig ikke må komme i konflikt med sikkerhetskrav knytta til fareområde skred. Innenfor dette
fareområdet må det ikke gjennomføres gravearbeider i skråningen, jf Norconsult rapporten.
Konklusjon - NVEs innsigelse
NVE har innsigelse til planen på grunn av følgende forhold:
1. Planbestemmelsene knyttet til hensynssoner for skred- og flomfare (§ 7.1.1 og § 7.2.1) er ikke
konkrete nok og setter ikke gode nok vilkår knytta til sikkerhet og risikoreduserende tiltak, jf
sikkerhetsklasser og sikkerhetskrav gitt i TEK10 §§ 7-2 og 7-3. I bestemmelsene knytta til
hensynssone skred må det tas inn konkrete krav om byggeforbud (jf TEK10 § 7-3), samt
konkrete faglige krav som er gitt i fagrapporten for å unngå inngrep i skråningen. Til
hensynssone flom må planbestemmelsen konkret referere til sikkerhetskrav gitt i TEK10 § 7-2
og gi krav om at byggetiltak i utgangspunktet ikke er tillatt. Videre må det presiseres at tiltak i
tilknytning til vassdraget som kan påvirke flom- og strømningsforholdene negativt ikke er tillatt
før det ev kan dokumenteres at tiltaket ikke har negative konsekvenser for allmenne interesser,
eller at det innarbeides kompenserende tiltak for å hindre slike negative konsekvenser.
2. ROS-analysen er mangelfull. Den må inneholde både vurderinger knytta til konsekvenser av
tiltak, samt konkrete risikoreduserende tiltak som gjelder flom- og skredfare.
3. Reguleringsplanen må videre ha tydeligere bestemmelser og konkrete krav knytta til
anleggsfasen for å ivareta elvemuslingen. Tiltak i anleggsfasen er foreløpig ikke klarlagt.
4. Adkomstveg i konflikt med elvemusling og utfylling i vassdraget kan ikke gjennomføres slik det
er skissert i planen. Bygging av vegen er, slik NVE ser det, ikke faglig godt nok utredet og
alternativer må vurderes. Dersom utredningen viser at tiltaket vil få negative konsekvenser for
elvemuslingen og at kompenserende tiltak ikke er gode nok, må det alternative løsninger på
plass.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

Side 3

Kopi til:
Fylkesmannen i Oppland - Samordning av statlige tjenester

Notat
Riksantikvarens forslag til bestemmelser til reguleringsplan for Kistefos
Kistefos er per i dag ikke fredet, men er nasjonalt prioritert gjennom bevaringsprogrammet
for tekniske og industrielle kulturminner, som er vedtatt av Stortinget. Riksantikvaren har
som mål at de femten prioriterte anleggene i dette bevaringsprogrammet skal være ferdig
istandsatt før 2020. Direktoratet er også i gang med å vurdere om anleggene som ikke alt er
fredet, skal fredes. Riksantikvaren mener at reguleringsplanen må sikre gode
reguleringsbestemmelser for Kistefos Træsliberi for å ta vare på de unike, nasjonale verdiene
til anlegget.
Riksantikvaren mener at reguleringsbestemmelsene, slik de foreligger, er for generelle og
ikke sikrer anlegget et tilstrekkelig vern. I tillegg er to objekter som ble spilt inn til bevaring
verken listet eller avmerket i oversikten i planbeskrivelsen. Dette gjelder
«Tømmerfløtingsanlegg» og «Kulvert». Vi ber om at også disse objektene tas inn på lista og
at hensynssonen justeres slik at «Tømmerfløtingsanlegget» omfattes av hensynssone vern.
I vår uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanen spilte vi inn at også de to
kraftstasjonene i planområdet burde reguleres til bevaring som en del av Kistefos Træsliberi.
Kraftstasjonene med damanlegg var knyttet til etableringen og driften av Kistefos Træsliberi
fram til nedleggelsen i 1955. Slik reguleringsplanen foreligger er både kraftstasjonene og
dammen tatt med i hensynssonen og begge kraftstasjonene er merket av på figur 33 i
planbeskrivelsen. Vi ser i ettertid at den foreslåtte reguleringen er i strid med pbl. § 20-1 jf.
forskrift SAK § 4.3. Videre bevaring vil derfor være avhengig av eventuelle vilkår i konsesjon
eller fredning etter kulturminneloven. Vi gjør oppmerksom på at kraftstasjonene med
damanlegg har høy verneverdi som en del av det historiske anlegget og det enhetlige
kulturmiljøet. Eventuelle fremtidige endringer av disse objektene må ta hensyn til
kulturmiljøet de inngår i. Planer om endring bør forelegges regional kulturminnemyndighet
så tidlig som mulig, for å avklare eventuell konflikt og sikre en god og forutsigbar prosess.
Gjennom plan- og bygningsloven kan det både gis bestemmelser om vern av eksteriør, og
om vern av interiør. I denne reguleringsplanen spilte vi i utgangspunktet kun inn
bestemmelser for å sikre konstruksjoner og eksteriører, i tillegg til tilhørende hageanlegg og
utomhusområder for å sikre den funksjonelle sammenhengen i anlegget. Omfanget i
bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner ble godkjent av Klima- og
miljødepartementet i oktober 2016, i etterkant av vår uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplanen for Kistefos. På bakgrunn av dette vil Riksantikvaren nå anbefale at også
utvalgte interiører sikres gjennom hensynssone med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utvalgte interiører bør gis følgende reguleringsbestemmelser i punkt 7.4.1.1.:

«Tresliperiet» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og faste interiører som
etasjeskiller, rominndeling og overflater fra før 1955.

«Fyrhuset» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og faste interiører som
etasjeskiller, rominndeling og overflater fra før 1955.

«Smie og verksted» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og faste interiører som
etasjeskiller, rominndeling og overflater fra før 1955.

Formålet med bevaring av faste interiører er å sikre bygningenes innbyrdes sammenheng og
struktur. Mindre endringer i forbindelse med den museale virksomheten på Kistefos kan tillates
under forutsetning at det ikke motvirker reguleringens formål. Alle tiltak utover vanlig
vedlikehold skal forelegges regional kulturminneforvaltning for uttalelse.
Riksantikvaren mener at flere av bestemmelsene i reguleringsplanen må endres for å sikre et
godt og forsvarlig vern av dette nasjonalt viktige anlegget.
Bestemmelse 2.3.2 må få følgende ordlyd.
Bestemmelse 2.3.2
Eksisterende bygninger som er oppført mellom 1889 og 1955 skal bevares uendret eller føres
tilbake til opprinnelig eller eldre utførelse basert på dokumentert grunnlag, eller
kulturminnefaglig anbefaling av regional kulturminneforvaltning. Ved oppføring av ny
bebyggelse skal det tas særlig hensyn til eksisterende bebyggelse. Flertallet av følgende
formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde, lengde/bredde, grunnflate,
volumoppbygging, takform og materialbruk. Det tillates bruk av moderne materialer og
byggeteknikker (Se 7.4.1.1).
Utrednings- og dokumentasjonsbehov ved oppføring av nye skulpturer vurderes av
byggesaksavdelingen i kommunen hvor kunstverkene skal oppføres. Dersom tiltaket vurderes å
være søknadspliktig jf. pbl. § 20-1, skal det godkjennes av den angjeldende kommunen. Ved
oppføring av nye skulpturer innenfor hensynssonen skal det foreligge uttalelse fra regional
kulturminnemyndighet. (Se 7.4.1.1.)
Eventuell ny bebyggelse må angis på plankartet med byggegrenser, og i bestemmelsene med
tall for BYA og gesims- og mønehøyder. Dette skal fastsettes i dialog med regional
kulturminnemyndighet. Dette vil gi en forutsigbar prosess, og sikre en tidlig avklaring av
utviklingsmulighetene framover.
Bestemmelse 2.4.2 må endres tilsvarende som bestemmelse 2.3.2.
Bestemmelsen for hensynssone c) SOSI-kode 570 må sikre både de nasjonalt viktige
bygningene, rommet mellom bygningene og de verneverdige hagene som til sammen utgjør
det nasjonalt viktige kulturminnet Kistefos Træsliberi.
Bestemmelse 7.4.1.1 må få følgende ordlyd:
Eksisterende bygninger og konstruksjoner som er avmerket med hensynssone på plankartet,
tillates ikke revet, fjernet eller flyttet. Unntaket er flytting av bygninger der det foreligger
dokumentasjon på at bygningen opprinnelig eller tidligere har hatt en annen plassering
innenfor hensynssonen. Eksisterende bygninger som er avmerket med hensynssone er regulert
med eksisterende gesimshøyde, takform og etasjeantall. Bygninger og andre konstruksjoner skal
bevares uendret eller føres tilbake til opprinnelig eller eldre utførelse basert på dokumentert
grunnlag, eller kulturminnefaglig anbefaling av regional kulturminneforvaltning.
Før rammetillatelse gis for tiltak på bygninger og konstruksjoner som er vernet, skal uttalelse
foreligge fra regional kulturminneforvaltning. Dersom bebyggelse som er vernet, ved brann
eller annen uopprettelig skade, må erstattes av nybygg, tillates det oppført bebyggelse med
samme dimensjoner, høyder og formuttrykk som den bygning som erstattes.

Innenfor hensynssonen tillates det ikke oppført ny bebyggelse, ut over det som er fastsatt i
plankartet Ved oppføring av nye skulpturer innenfor hensynssonen skal det foreligge uttalelse
fra regional kulturminnemyndighet.
Bestemmelsene til hensynssonen gjelder ikke for kraftverkene med tilhørende damanlegg som
ligger innenfor hensynssonen.
Hager og utomhusområder
De åpne rommene mellom bygningene skal bevares, men mindre endringer kan tillates dersom
det ikke medfører vesentlig reduksjon av anleggets funksjonelle sammenheng. Endringer skal
skje i samråd med regional kulturminneforvaltning. Eksisterende hager avmerket med
hensynssone på plankartet (bestyrerboligen, reparatørboligen og formannsboligen) skal bevares
som formavgrensede hageanlegg.
Hagene tillates oppgradert forutsatt:
1)
Hagene bevarer sitt preg som hager tilknyttet villabebyggelsen.
2)
Hagene tilbakeføres til opprinnelig eller eldre utførelse basert på dokumentert grunnlag,
eller kulturminnefaglig anbefaling fra regional kulturminneforvaltning.
Ved forandringer ut over vanlig vedlikehold må det gis melding om dette til regional
kulturminneforvaltning slik at forholdet kan vurderes. Det er tillatt å tilbakeføre terreng og
synliggjøre rester etter områdets historiske bygninger og konstruksjoner, når dette skjer på
dokumentert grunnlag.
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JevnakerKommune
Kirkegata6
3520 Jevnaker

Kontaktperson:

SigridRosø

Deresreferanse:

Vår referanse:

Dato:

004.008/ 1684508

09.03.2017

HØRIN
GSUTTALELSE
FRARTPTIL REGU
LERI
NGSPLAN
SFORSLAG
FORKISTEFOSS
Plan69 for detaljreguleringav Kistefosser lagt ut til offentlig høringpå JevnakerKommuneshjemmeside.
RTPer eier av en vesentligdel av det områdesom søkesregulert. RTPhar i mer enn 30 år drevet
vannkraftproduksjonpå Kistefoss.Selskapeter i offentlig eie og har som ambisjonå videreføreverdiskapning
gjennomproduksjonav fornybar energi.Av dennegrunn har vi gått igjennomde dokumentersom er lagt ut
til høring.Vår konklusjoner:
Fremlagtedokumenterer detaljerte og beskriverpå en god måte Kistefos-museetbåde i fortid og
fremtid. Dokumentenemangleren beskrivelseav RTPskraftverk både som kulturminner og som
fremtidige produksjonsanlegg
for fornybar energi. Dokumentenemå kompletteres slik at de endelige
dokumentersom skalgjennomvidere politisk behandlinghar en mere helhetligbeskrivelseav
planområdet.
Samarbeid.Det fremgår av oppstartsdokumentenefor reguleringsplanarbeidetat RTPskal
involveresi arbeidet med reguleringsplansdokumentene.KistefossMuseet har valgt å ikke gjøre
dette til tross for at vi har regelmessigesamarbeidsmøter.RTPforventer at dette rettes opp under
utarbeidelsenav endeligedokumenter.
Fremlagtedokumenterinneholderføringerfor våre anlegg på vår eiendom.Dette setter
begrensningerfor dagensdrift, oppfølgingav lovpålagtetiltak og fremtidig utvikling av våre anlegg.
Vi kan ikke aksepteredette. Senerei dette dokumenter dette konkretisertmhp referansertil
tegningerog tekst.
Vi er grunnleggendepositivetil Kistefossmuseetsaktiviteter og ambisjonerfor videre utvikling. Vi ønsker
imidlertid gjennomsamarbeidå finne godeløsningerfor fremtidig museumsaktivitetog produksjonav
fornybar energi.
Med vennlighilsen

SteinAukner
Dagligleder RTP

KåreJohnnyPladsen
Seksjonsleder

Brevetsendesut uten signatur. Breveter godkjentetter interne rutiner.
Glitre EnergiProduksjonAS
Postboks1563 – 3007Drammen
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1. Innledning
1.1. Om RTP

RandsfjordenTremasseog PapirfabrikkAS (RTP) eiesav Viul Kraft. Viul Kraft AS eies50% av
Ringerikskraftog 50% av HadelandKraftproduksjon.
Bak disseselskapeneligger kommuneneJevnaker,Lunner,Gran,Ringerikeog Hole. Videre er
BuskerudFylke og Drammenkommunemed på eiersidengjennomsitt eierskapi Glitre Energi
KraftproduksjonAS.
Samlethar eierneen rekke anleggog en betydeligproduksjonav fornybarenergii Opplandog
Buskerud.
Selskapeter i dennesammenheng
representertmed:

Daglig lederRTP:
Mobil:
E-post:

Stein Aukner
901 239 53
stein.aukner@henett.no

seksjons
leder:
Mobil:
E-post:

Kåre JohnnyPladsen
474 07 599
kare.johnny.pladsen@glitreenergi.no

Kåre Johnny Pladsener primærkontaktfor dettebrev.

1.2. Mål og verdier

RTP har som mål å drive samfunnsgagnligvirksomhetgjennom:
V idereføresin virksomhetinnenproduksjonav fornybar energi.
Verdiskapningsom selskapi offentlig eie
Søkeløsningermedlavt konfliktnivå gjennomsamarbeid
Bygge,drive og eie vannkraftverkpå en slik måteat eiendommeneog anleggeneer åpnefor
almenbenyttelseder detteer sikkerhetsmessig
forsvarlig. Dette har værtpraktisertsiden
oppstartav museumsaktivitetpå Kistefoss.Pådennemåtehar det vært mulig for museetå
stille ut skulpturerpå RTP’s eiendomsamtidigsom RTP’s eierskaptil områdethar vært
hensyntattog respektert.
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1.3. Prosess

Prosessen
rundt en reguleringsplansprosesser godt beskreveti reguleringsplansdokumentene.
Høsten2016ble det sendtut en kunngjøringom oppstartmedinvitasjon om synspunkterpå, den
gang,foreståendeprosess.Det fremkom en rekkeinnspill deriblantfr a RTP.
11

AS Randsfjord
Tremasse
- og
Papirfabrikk.
Dato: 21.08.15.

1684508-1

AS RandsfjordTremasse
- og Papirfabrikkdrifter Merknader tatt til
to kraftstasjonerinnenforplanområdet.
følge.
Forutsetterat drift og videreutviklingav
kraftverkeneblir ivaretatti arbeidetmed planen,
og ønskerdialog i planprosessen
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2. Juridiske forhold – Relevantekrav i plan- og bygnings loven
2.1. Lovens krav til medvirkning

Somdet fremgårav dennehøringsuttalelsen,
er det RTP’s oppfatningat selskapetikke i tilstrekkelig
gradhar blitt involvert i planarbeidet.Dette til trossfor at AS RandsfjordTremasse
- og papirfabrikk i
brev av 21. august2015,sommerknadved varselom oppstartav planarbeidet,fremholdtat dialog i
planprosessener ønskeligog Cowi har angitt at dennemerknadener «tatt til følge»,jf Cowi
dokumentdatert20. juli 2016.Rentfaktisk er anmodningenom medvirkningikke fulgt opp på noen
måte.
Etter plan- og bygningsloven(plbl) § 5-1 skal enhversom fremmer et planforslag«leggetil rettefor
medvirkning.»Bestemmelsen
må sesi sammenheng
med lovensformålsbestemmelse
jf § 1-1, der det
fremgårat loven skal fremme«bærekraftigutvikling» til bestefor bl. a «denenkelte.»Uttrykket «den
enkelte»omfatteralle privateinteresser,og medførerat alle berørteprivateinteresserogsåskal gis
mulighettil å medvirke.
Kommentarutgaven
til loven (Innjord, 2010)fremheverat selv om hensynettil naturog miljø er
sentraleelementeri begrepet«bærekraftigutvikli ng», «er det viktig å understrekeat den overordnete
målsettingom bærekraftigutvikling ikke må forståsdithen at loven skal forvaltesut fra en ensidig
verneideologi,»jf bokensside6. Dette kommerogsåtil uttrykk i lovens§ 3-1 d), der det fremgårat
planerskal leggetil rettefor «verdiskapningog næringsutvikling.»
Plikten til å leggetil rette for medvirkningfor den enkelteberørtemå forståsdithen at medvirkning
skal skje på et tilstrekkelig tidlig tidspunkttil at innspill og korreksjonertil arbeidetkan gis på en
rasjonellmåtesom ikke krevermerarbeido s v.
RTP menerat planensutforming viser at RTP er involvert på et for senttidspunkt(ikke før vanlig
offentlig høring).Detteillustreresgodt ved at flere figurer viser eksisterendeaktivitet og det faktum
at RTP’s eksisterendeaktivitet ikke er tegnetinn. Involvering av RTP på et tidligere stadium,ville
mestsannsynligmedførtat kart og illustrasjonerhaddefått frem denkraftproduksjonsvirksomhet
somforegåri planområdeti dag,og som nødvendigvismå hensyntas. De feil som er gjort, bådeved
misvisendeillustrasjonerog ved lite synliggjøringav RTP’s produksjonmer genereltmå rettesopp,
jf de krav RTP fremsetteri pkt [ 4].
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2.2. Hensynssoneretter plbl

Hensynssoner,
her hjemlet i plbl § 12-6 om hensynssoner
i reguleringsplanmedførerrettslige
bindendebegrensinger,ogsåfor private,på brukenav et arealut fra det hensynsom skal ivaretas.
Fordi det er snakkom rettsligebegrensningerer kravettil involvering av berørteparter,særlig
grunneiereog de som driver aktiv virksomhetinnen området,på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt,helt
sentralt.
I dettetilfellet går hensynsonen
for BKBE1/2 (bevaringav kulturmiljø) utovertilsvarende
hensynssoner
i kommuneplanens
arealdel(som kun har slik hensynssone
for Jevnakerkirke og
Pilegrimsleden
). Detteinnebærerat man via reguleringsplansøkerinnført strengerebegrensninger
enndet som følger av kommuneplanens
arealdel.Ikke minst i en slik situasjonmå det krevesat RTP
somgrunneierog innehaverav aktiv produksjoni området,ble aktivt involvert før ferdig utarbeidet
plan ble sendtpå høring.
2.3. Relevanteforvaltningsrettslige prinsipper

Det følger av alminneligeforvaltningsrettsligeprinsippetat kommunenplikter å sikre at et
saksforholdsom kan vedtasutredespå forsvarlig vis. I dennesakenblir kommunensplikt i såmåte
spesieltviktig fordi det er snakkom et i utgangspunktetprivat planforslag,utarbeidetav et
konsulentfirma,som arbeiderpå oppdragfra megetressurssterke
interesser.De verdier RTP’s
produksjonsanlegg
representerer
er ogsåviktige for kommunen.Kommunenplikter i det videre
planarbeidå sikre at RTP anleggi produksjonbeskriveskorrekt og genereltblir mer synlig i det
planforslagsomfremmestil voteringi kommunen.Misvisendeillustrasjonermå endres.
Etter forvaltningslovens§ 11d har RTP krav på møtemed saksbehandler
i kommunenfor å redegjøre
nærmerefor sitt syn på reguleringsplanog for dermedå sikre at hensynettil RTP ivaretaspå
forsvarlig vis i videreplanarbeid.
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3. Beskrivelseav eksisterendeanlegg
3.1. Damanlegg

Damanleggeter i det alt vesentligebyggeti 1948 og bestårav:
En damkonstruksjoni betongmed fasteoverløp
En klapplukefor flomavledningrundt området
En buedammot sliperi som sikrer at en eventuellflom ikke skal gå inn under
sliperiemuseetog forårsakeuønsketskadeder
Glidelukerfor mulig avstengningav inntaksmagasinved vedlikehold
Tappelukefor mulig tørrleggingav flomluke ved lave vannføringerfor vedlikehold
Inntak til kraftverkeneKistefossI og II
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3.2. Damanlegg– påleggfra NVE

Damanleggethar nylig vært til revurderinghosNVE. NVE har plassertanleggeti en ny damklasse.
Dagensdamtilfredsstiller ikke gjeldendekrav i denneklasse.NVE har pålagtRTP å oppgradere
damanleggetslik at gjeldendekrav til sikkerhettilfredsstilles. Planleggingav foreståendetiltak vil bli
gjennomførti nærfremtid.
NVE er forvalter av Damforskriftenog NVE’s påleggmå følges.Damforskriftensretningslinjerer
utarbeidetfor å ivaretasikkerhetfor personellpå og rundt anlegget.
For at vi skal kunneivaretagjeldendesikkerhetskravog påleggknyttet til detteer det en forutsetning
at damanleggetdefineressom et kraftproduksjonsanlegg
og ikke defineresinn i et museumsområde
eller en hensynssonerundt dette.
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3.3. Hoveddata for kraftverket

Kistefoss1
Turbintype

HorisontaldobbelFrancis

Satt i drift

1942

Årsproduksjon(estimert)

7 GWh

Slukeevne

23,6 m3/s

Fallhøyde

10,2 m

Effekt turbin

1583 kW

Turtall

167 o/min

Avløpsdiameterløpehjul

1818 mm

Kistefoss2
Turbintype

Vertikal Kaplan

Idriftsettelsesår

1956

Årsproduksjon(estimert)

28 GWh

Slukeevne

51,7 m3/s

Fallhøyde

11,2 m

Effekt turbin

4730 kW

Turtall

187,5o/min

Løpehjulsdiameter

2810 mm

Skisseav KistefossII slik det var da det ble bygget i 1955.
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3.4. Eiendomsforhold ved Kistefoss

Eiendomsgrenserrundt Kistefoss.
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4. Forslag til videre arbeider
4.1. Samarbeid

RTP ønskerat den dokumentasjonsom er lagt ut til høringoppdateresfør viderepolitisk behandling
av dennesak.I denneprosessforventerRTP å bli involvert.
Vi ber om at det snarlig avholdeset møtemellom RTP og kommunensrepresentanter
for nærmere
gjennomgangav virksomheteni planområdetog RTP’s behovi dagog i fremtiden
Gjennomet slikt møtekan vi på en effektiv måtekommefrem til en utforming av dokumentenesom
ogsåRTP kan ha et eierforholdtil.
4.2. Komplettering av beskrivelseav virksomhet i reguleringsplansområdet

En merekomplettbeskrivelseav en helhetpå Kistefosser en forutsetningfor en god behandlingav
en reguleringsplanfor området.
Vår aktivitet og tilstedeværelse
er viktig mhp:
I lokal målestokken betydeligverdiskapendevirksomhet
Produksjonav fornybarenergi
Lang historiesom vannkraftprodusent
på Kistefoss
En vesentligdel av det arealsom planeninnbefatterer i vårt eie. Vi ønsker at detteskal fremgåog
respekteres
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4.3. Konkretisering av forhold i reguleringsplan som må endres

For at reguleringsplanen
skal gi et korrekt bilde av denfaktiske situasjoni planområdei dag,og de
differensiertebehovsom må ivaretasved fremtidig forvaltning av området,må følgendegjøres:
a) En del illustrasjonerer ufullstendige,villedendeog misvisende
. Illustrasjonenemå endresslik
at de viser RTP’s produksjonsanlegg
i området. Det må ogsåfremgåat detteikke er «passive»
industrianlegg,men aktive produksjonsanlegg.
Alle skisserog illustrasjonersom inneholder
RTP’s anlegggjennomgåsog korrigeresder detteer nødvendig.
b) Beskrivelsenav hensynssoner
justeresslik at det i arealplaneni segselv ogsåerkjennesat det
ogsåmå tashensyntil energiproduksjoneni området.RTP påpekerat Kraftverketsdamanlegg
er underlagtNVE’s regelverk. RTP kan ikke godtaat bedriftenskraftproduksjonsanlegg
defineresinn i en hensynssonerundt Kistefossmuseet.
c) Teksteni arealplanen(kartet) må endresslik at det fremgårat det er energiproduksjoni
området.
d) Arealformålet– BKBE1/2 – uttrykket «privat tjenesteyting,fornøyelsespark,energianlegg»
må erstattesmed «anleggfor produksjonav fornybar energi».Dettefor å få frem at det
faktisk er aktiv produksjonpå de stedeti dag.Det er ikke snakkom «passive»energianlegg.
Dettegjelderbådepå kartet og i reguleringsbestemmelsene.
e) Beskrivelseav de produksjonsanlegg
som faktisk er i drift innenforplanområdet.
f) Det er viktig at det fremkommerat RTP er grunneier til delerav det områdesom er regulert.
g) Underpunkt 3.1 og 3.2 er kraftverketsdamanleggbeskrevet.Der fremkommerdet faktum at
det må forventespåleggfor å oppfylle klassekrav.Detteforventeså medføreomfattende
anleggsarbeidsomi periodervil kunnepåvirkedeler av museumsområde
t.
h) En økendepublikumstilstrømningkan medførekrav om nye sikkerhetstiltakrundt
kraftproduksjonsanleggene.
i) Det er ogsåandredriftsrelaterteforhold kan foranledigeanleggsarbeid,f.eks. utskifting av
rørgatermm. Bruk av bestemmelsesområder
etter plbl § 12-7nr 2 for å ivaretaogsåhensynet
til produksjonsanleggene
. Av dennegrunnforutsettesat RTP’s område, for fremtiden,
reguleressom «anleggfor produksjonav fornybar energi»
j) Det må fremgåav reguleringsplansdokumenteneat det ikke er snakkom småskala
vannkraftproduksjon,men omfattendeproduksjonav stor samfunnsmessig
verdi og verdi for
eierne.
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Vår ref: Å.Åsly

Areal og byplankontoret

Telefon: 46835380

Mari Solheim Sandsund

Dato:

2.2.2017

Ringerike

Deres saksnr 15-337/37
Vi viser til deres brev datert 25.1.2017 vedrørende detaljregulering Kistefoss
Brakar skal ivareta kollektivtrafikkens interesser og vil gi følgende innspill.
Det bør lages en ekspressbussholdeplass på nye E16. I tilknytning til denne bør det også
opparbeides en parkeringsplass for privatbiler. Denne bussholdeplassen er tenkt for
ekspressbusser som skal kjøre Hallingdal/Valdres til/fra Gardemoen. Holdeplassen bør bygges
ved krysset mellom E16, og lokalvei Hønefoss-Jevnaker.

Med vennlig hilsen,
Brakar as

Åsmund Åsly

Brakar as
Bragernes torg 1, Bragernes, 3001 Drammen
Telefon: +47 32 82 66 66 – org.nr.: 995 082 454 – Bank: 1503.13.76294
www.brakar.no

Ringerike kommune

J.nr: 094/2017 Ref: gmj
Jevnaker, 7. mars 2017

REGULERINGSPLANER KISTEFOSS, PLNA 0605-406
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i reguleringsplaner. Skal
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter
forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter.
Tilgjengelighet
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og innenfor 10 meter fra vei. Det er
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen skal være
min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må tåle en aksellast på 10 tonn, det samme
må bruer tåle. Snuplass eller snuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler. Det er ikke
forenlig med parkering av biler på snuplass. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige
årsaker, rygging skal skje kun for å snu. Det er krav til snuplass eller gjennomkjøring som ofte
mangler i trange boligfelt. Vi gjør oppmerksom på at det ikke tidligere er kjørt over bru til
Kistefoss pga manglende bæreevne.
Nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger
Ønsker utbygger ovennevnte løsning er dette et godt alternativ med en bebyggelse på
minimum 10-15 husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging for å sikre planlegging,
befaring, tilgjengelig og mengdeberegning slik at HRA har mulighet til å tømme beholdere.
Utbygger må betale alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. Renovasjonsgebyr for
husholdning med nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger blir det samme som
standart renovasjonsgebyr.
Søknadsskjema for nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger finnes på HRAs nettside:
www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar
befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra
husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av
andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på grunn
av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i første/andre
etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder. Dette må
hensyntaes i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.
Næringsavfall kan håndteres av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker. HRA kan
også tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA.
Hytter
Ved utbygging i hytteområder må det sikres at utbygger/grunneier setter av plass til
dunker/container på et felles sted, gjerne i utkanten av området. Når det gjelder hytteområder

må det sikres at vei, fremkommelighet og snuplass er etter forskriftens krav. Som et eksempel
kan vi nevne at mange fjellveier har container nede i bygda, der stigning på veien starter.
Det må etableres snuplass slik at renovasjonsbilen kan snu der dunker/container settes. Plass
til dunker/container har i mange år vært et diskusjonstema med grunneiere. Dunker/containere
krever plass samt at brøyting/strøing må utføres når det er nødvendig. Brøyting/støing rundt
containere må legges inn i utgifter til vei og snuplass for hytteeiere i et område.
Det må planlegges og tilrettelegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave, tømme
avfallsbeholder, kan gjøres på en sikker og forsvarlig måte for alle.
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan.

Vennlig hilsen
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Gunn M. Johannessen
gunn@hra.no

Vår dato

Vår referanse

01.09.2015
Deres dato

Deres referanse

Vår saksbehandler

Norland Bjørn Erik
NorskeKommuner
Brukt mailadresse
Utbyggingsplaner og byggeprosjekter
Telenorkabelnett www.telenor.no/kabelnett(tidligere Senterfor nettutbygging)
er Telenorskontaktpunkt for henvendelserom forhold i TelenorNorgeskabelnett.
Her kan grunneiere,vegeiere,ledningseiere,myndigheter,aktører i bygg- og anleggsbransjen
og publikum
for øvrigta kontakt om forhold som berører Telenorskabler, stolper, koplingsskaposv.
Typiskehenvendelsersom vi tar imot (senærmereinfo på www.telenor.no/kabelnett)
Reguleringsplaner
Utbyggingsplanerog byggeprosjekterhvor det ønskesny kabelinfrastrukturfra Telenor
Forespørslerom gravesamarbeideller fellesføringpå stolper
Forespørsler/pålegg
om flytting (omlegging)av eksisterendekabelinstallasjoner
Rivetillatelse
Informasjonom nye offisielle adresser
Forespørslerom kart over kabeltraseeri forbindelsemed prosjektering
Henvendelsertil Telenorkabelnett blir mottatt, loggført og rutet til riktig avdeling i Telenorfor behandling.
Den som melder inn sakenfår tilbake et referansenummersom kan brukestil oppfølging.
Vi kan kontaktespå to måter, hvoravden første er å anbefale:
Web: www.telenor.no/kabelnett
Epost:kabelnett@telenor.com

Kandere vennligstoppdateredistribusjonslisteni dereskommuneog slette brevadressetil «Senterfor
Nettutbygging».Den vil ikke lengervære i bruk.
Med vennlighilsen
Bjørn Norland
SeksjonslederDriftsoppdrag
DivisjonClassic
, TelenorNorge
Tlf.: + 47 917 36 295
E-post: bjorn-erik.norland@telenor.com
Besøksadresse:
Ytrebygdsveien215, Bergen

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 JEVNAKER

Behandlende enhet :
Region øst

Saksbehandler / telefon :
Yngve Granum Stang /
61 1 3721 1

Trekking av i nnsigelse til reguleringsplan
rekkefølgebestemmel

Vår referanse :
1 6/1 3681 5 - 1 0

Deres referanse :

Vår dato :
04.05.201 7

for Kistefoss - revidert forslag til

se

Statens vegves en fremmet i brev av 1 . mars 201 7 innsigelse til foreslått

reguleringsplan

Kistefoss. Innsigelsen ble fremmet med bakgrunn i manglende tilrettelegging

for

for gående og

syklende langs Samsmovegen opp til Blåklokkevegen.
I vårt innsigelsesbrev

heter det (utdrag):

Statens vegvesen har innsigelse til manglende tilrettelegging

for myke trafikanter langs

Samsmovegen i foreliggende reguleringsplan. Innsigelsen er gitt ut fra vår rolle som statlig
sektormyndighet, og begrun net i nasjonale må om trafikksikkerhet jf. nullvisjonen i Nasjonal
transportplan.
Innsigelsen kan trekkes dersom det legges inn rekkefølgekrav som sikrer at det etableres
sammenhengende fortau langs Samsmovegen fra Kistefosmuseet og helt opp til
Blåklokk evegen. Rekkefølgebestemmelsen må sikre at fortau er på plass før det gis
igangsettingstillatelse for opparbeiding av galleri over Randselva og veg SGG2 frem til
galleriet.
Jevnaker kommune har i e- post av 24. april 201 7 kommet med et forslag til re vider t
rekkefølgebestemmelse

for å imøtekomme

Revidert forslag til rekkefølgebestemmelse
langs Samsmovegen opp til Blåklokkevegen,

innsigelsen:
imøtekommer

gående og syklende langs denne adkomstvegen
Rekkefølgebestemmelsen
dette i motsetning
Postadresse
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1 010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

er i kommunens

Statens vegvesens krav o m fortau

og sikrer dermed en varig tilrettelegging

for

til Kistefosmuseet.

forslag knyttet til brukstillatelse

for galleribygg,

til vegvesenets innsigelse med krav om at rekkefølgekravet

skulle knytte

Telefon: 02030

Kontoradresse

Fakturaadresse

firmapost - ost@vegvesen.no

Storgt. 1 2
281 5 GJØVIK

Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
981 5 Vadsø

Org.nr: 971032081

2

seg til igangsettingstillatelse
galleriet. Det er i kommunens

for opparbeiding

av galleri over Randselva og veg SGG2 frem til

forslag foreslått vilkå r for anleggstrafikken

Samsmoen som skal foregå før ferdigstilling

gjennom

av fortau, dette jf. kulepunktene

i kommunens

forslag.
Staten s vegvesen mener at det kan aksepteres at galleribygg
fortau er ferdig opparbeidet

og veg SGG2 påbegynnes f ør

så lenge de foreslåtte vilkår for anleggstrafikken

etterleves.

Trekking av innsigelse
Statens vegvesen trekke r innsigelse fremmet 01 .03.201 7 dersom revidert
rekkefølgebestemmelse

«9.1

foreslått

av kommunen

i e - post av 24. april tas inn i planen:

Før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8 skal fortau langs Samsmoveien

fra felt BKB1 frem til Blåklokkeveien være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske
planer. Inntil fortau er opparbeidet, vil følgende vilkår være gjeldene for all bygge - og
anleggstrafikk utløst av Kistefoss - museet langs Samsmoveien:
Massetransport utenfor Kistefos - museets område skal kun foregå med last ebil (ikke
med anleggsmaskiner).
Anleggstrafikken skal foregå etter enveiskjøringsprinsippet,

dvs. anleggskjøretøy

kjører fra E16 til Kistefos via Samsmoveien, og fra Kistefoss til E16 via
Bergerfossveien. Omkjøringen skiltes ut fra godkjent skiltplan. Den ne skal
godkjennes av Jevnaker kommune.
Anleggstrafikken skal foregå utenom de tider skolebarn skal gå eller transporteres
til/fra skole.»

I tillegg til kulepunktene

over forutsetter

området i forkant av an leggstrafikken.

vi at det er god dialog med skole og beboere i
Vi opprettholder

vegen breddes til 6 meter slik at fremkommeligheten
usikkerhet

om når galleribygg

opp til Blåklokkevegen

blir ferdigstilt

opparbeides

også vår tidligere anbefaling om at
for biler og busser sikres. Av hensyn til

og gis brukstillatelse,

forventer

vi også at f ortau

snarest mulig.

Vegavdeling Oppland
Med hilsen

Cato Løkken

Hans Martin Asskildt

avdelingsdirektør

seksjonssjef

- Plan og trafikk

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Kopi
Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER
Oppland fylkeskommune,

Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region sør

Anne - Mette Bjertnæs /

1 7/56676 - 2

Marie Solheim

23.05.201 7

3221 4342

Sandsund

Kistefos - Ringerike kommune - reguleringsplan

- anmodning om å trekke

innsigelse
På bakgrunn av deres brev av 24.04.201 7 om overnevnte plan, trekkes vår innsigelse.
Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
Seksjonsleder

Bjertnæs Anne - Mette
Senioringeniør

Dokumentet er go dkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 15/337-26

Arkiv: PLN 406

0605_406 Detaljregulering Kistefos - 1. gangs behandling
Forslag til vedtak:
1. Forslag til 406 detaljregulering for Kistefos museum sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som
ligger i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet.
3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
4. Detaljregulering 0605_388 og 389 for Eggemoen – Olum overlapper detaljregulering
0605_406 Kistefos. Plangrensene er sammenfallende.
5. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes
hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune.

Sammendrag
Kistefos-Museet som industrimuseum, kunsthall og skulpturpark har eksistert siden 1996.

Hensikten med planarbeidet er å få utarbeidet et styringsverktøy som gir forutsigbar og
effektiv saksbehandling av tiltak innenfor museumsområdet.
Detaljregulering for Kistefos Museet legges nå frem for 1. gangs behandling.
Planområdet omfatter areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike, planarbeidet skjer i
samarbeid mellom kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor
egen kommune, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som en helhet.
Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensa, og det vil være et plannummer for hver del
(nasjonal arealdel ID).
Museumsområde er omkranset av den bratte isranden ned fra Eggemodeltaet i nord.
Randselva renner gjennom område, og en bro krysser elva. Naturen er preget av driften og
det finnes mange rester av industrivirksomhet.
Området har adkomst fra E16 og Samsmoveien i nord, og fv. 241 og Kistefossveien i sør.
Det ligger parkeringsplasser i enden av vegene, i høysesongen er det behov for økt
parkeringskapasitet. Besøkstallene har hatt en jevn økning, og i detaljplanen legges det til
rette for økt parkeringskapasitet.
I gjeldende kommuneplan for Jevnaker, vedtatt 26.05.16, er arealene på land hovedsakelig
avsatt til næringsbebyggelse, men også trafikk-, bolig- og friområde. Elva er avsatt til
vannareal for allment friluftsliv og naturområde i vassdrag.
I gjeldende kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.07, er arealene som berøres av planen
avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Innledning
Stiftelsen Kistefos-Museet og A/S Kistefos Træsliberi ønsker å utarbeide en detaljplan som
gir hjemmel for å videreutvikle museumsområdet innenfor egnede rammer. Arealene rundt de
gamle industribyggene er i dag avsatt til næringsbebyggelse i Jevnaker kommune. Det foreslås
å regulere disse områdene til kombinert formål Fornøyelsespark/Privat tjenesteyting-Museum.
Eiendommen er utvidet med arealer langs elva, disse områdene tillegges også det nye
formålet. Område som berøres er naturmark, naturlik mark og naturbeite; hensynet til
kulturlandskapet sikres gjennom plan.
To av kunstverkene i skulpturparken er plassert i Randselva, og det kan bli aktuelt med flere
kunstverk i eller inntil elva. Arealformål for elva gir rom for tiltak; men det er viktig å
regulere disse områdene og på denne måten kunne sikre naturmangfoldet i elva ved inngrep.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Kistefos-Museet ligger ved Randselva, ca. 8 km oppstrøms fra kobling mot Storelva ved
fossen i Hønefoss sentrum og ca. 3 km nedstrøms fra Randsfjorden. Området har adkomst fra
E16 og Samsmoen i nord, og via fv. 241 og Kistefossveien i sør. Kistefossveien er
kommunalt eie nesten frem til Jernbanelinjen, videre mot museet er veien privat. Det ligger
parkeringsplasser i enden av begge adkomstene.

Planområdets arealer som ligger i Jevnaker kommune er i stor grad bebygd. Bebyggelsen
rommer bl.a. galleri og museum samt to kraftstasjoner. Boligområdene er tatt med i
planforslaget fordi Kistefos Træsliperi A/S eier arealene rundt boligtomtene og denne delen
av Samsmoveien.
Planområdets arealer i Ringerike er i hovedsak beiteområde. Disse arealene er registrert med
naturtypen Beiteskog. Omkring halvparten av beitet ligger i skog, men dyrene oppholder seg
mesteparten av tiden i engområdet mellom skogen og elva; vegetasjonen langs elva holdes
også nede av beitedyra. I tillegg er det registrert flere kulturminner i området.
Kistefos-Museet er åpent ca. 20 uker i sommersesongen, fra mai til oktober. Museet har gode
besøkstall. I sesongen 2016 var det rundt 46 000 besøkende.
Kistefos-Museet har tilrettelagt for to adkomster, sør og nord i planområdet. Ca. 60 % av de
besøkende sørfra kommer via fylkesvei 241. 40 % kommer fra nordvest og eksisterende E16.
Herfra er det skiltet adkomst til Kistefoss via Samsmoveien. Alternativt kan man kjøre
Bergerfossvegen, men det er Samsmoveien som er mest brukt. Det interne vegnettet er ikke
åpent for trafikk med unntak for intern varetransport, drift og beredskapsbiler, adkomstveger
for kraftverkene, samt kjøring til parkeringsplasser som er reservert for bevegelseshemmede.
Kommunalt vann- og avløpsnett kommer fra Jevnaker. Det sentrale museumsområdet har
brannvannforsyning. Spillvann går via det kommunale avløpsnettet til renseanlegget ved
Bergerfossvegen. Strømforsyning er lagt i jordkabel.
Planforslag
Planforslaget er i hovedsak utarbeidet av COWI AS på vegner av forslagsstiller som er
Stiftelsen Kistefos-Museet og Kistefos Træsliberi A/S.
Planområde er i sin helhet på ca. 420 daa og strekker seg fra den planlagte motorvegbrua E16
og jernbaneundergangen i sør, til den nedre delen av Samsmoen i nord.
Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg og består i hovedsak av:
 Plankart, merka 1. gangs behandling, datert 18.11.16
 Reguleringsbestemmelser, merka 1. gangs behandling, datert 18.11.16
 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 18.11.16
Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre
at følgende forhold ivaretas:
 Ras- og skredfare i den bratte skråningen ned fra Eggemoplatået (H310_1-3)
 Flomfare langs Randselva (H320_1-9)
 Fare forbundet med etablering av tiltak under høyspentanlegg (H370_1)
 Rammer og krav til infrastruktur som skal sikre at det ikke gjøres tiltak som kan
komme i konflikt med etablering av ny E16 (H430_1-2)
 Hensyn til bevaring av kulturmiljø i det sentrale museumsområdet med eldre
bebyggelse samt områder med automatisk fredet kulturminne. (H570_1-2)
Bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde samferdsel (#AR1-8); videreført fra Statens
vegvesens reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum.

Bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde for bygg (#BR1-2). Området er lagt inn i
plankartet for å markere midlertidig anleggsveg og riggplass i tilknytning til kunstbrua.
Området er plassert og dimensjonert ut fra hensyn til bevaring av beiteskogen.
I henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil område
som legges inn som midlertidige bygg- og anleggsområde, her #AR1-8 og #BR1-2, opphøre
og fjernes fra plankart når tiltaket er ferdigstilt.
Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt det gamle
tresliperiet og kraftstasjonene. Den etablerte skulpturparken skal videreutvikles samtidig som
at planen vil legge til rette for at parken utvides til omkringliggende terreng- og naturområde.
En sentral og viktig nyetablering er galleribygg over Randselva.
Tiltak innenfor planområde skal ta hensyn til eksisterende natur- og kulturverdiene samt
driften av de to eksisterende kraftstasjonene som eies av AS Randsfjord Tremasse- og
papirfabrikk. Detaljplanen legger ingen rammer som påvirker driften av kraftstasjonene.
For boligområdet i nedre del av Samsmoen vil det ikke gjøres særlige endringer, utover en
økning i utnyttelsesgrad fra 25 % til 30 % bebygd areal (BYA). Utnyttelsesgraden vil da
samsvare med det som angis i den nye arealdelen til kommuneplan for Jevnaker. Et grøntareal
som i 30 år har ligget ubenyttet langs Bergerfossvegen foreslås også regulert til boligformål.
Kistefos-Museet forventer en økning i antall besøkende som følge av etablering av
galleribygget over Randselva ved VNV2. Det tas sikte på en avduking av galleribygget i
2019, og som følge av dette antas besøkstallet å øke til 50 000. Innen 2019 vil det trolig
innføres et system for innkreving av inngangspenger. Det er på nåværende tidspunkt ikke
avklart hvordan inngangspengene skal tas inn.
Adkomstforholdene til Kistefos-Museet skal legges til rette for økende besøkstall.
I dag er det Samsmoveien som er hovedadkomst til den nordre parkeringsplassen. Her skal
det legges bedre til rette for gående og syklende. Før det gis brukstillatelse til galleribygget
skal fortau langs Samsmoveien være opparbeidet. Det sees også på om Bergerfossveien kan
utbedres for å avlaste adkomsten fra nord. Oppgradering og tilrettelegging for bruk av
Bergerfossvegen hjemles ikke i denne detaljplanen. Nordre parkeringsplass vil tilrettelegges
for 146 biloppstillingsplasser og 3 oppstillingsplasser for buss. Bussene vil ikke måtte snu
inne på område.
De fleste besøkende fra sør kjører via fylkesvei 241, og tar inn på Kistefossveien i Åsbygda.
Det foreslås også her en utbedret adkomst samt økt parkeringskapasitet.
I samband med bygging av ny E 16 Eggemoen – Olum, skal ny anleggsvei etableres i
tilknytning til Kistefossveien. Ved dagens avkjøring fv. 241 skal det etableres nytt kryss. Det
planlegges også for etablering av parkeringsplass og snuplass for buss, dette kan ikke
iverksettes før Statens vegvesen har ferdigstilt parsellen mellom Eggemoen og Kleggerud.
Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Parkeringsarealet øst for jernbanen vil
dimensjoneres for om lag 78 biloppstillingsplasser, 1 oppstillingsplass for buss samt
snumulighet for buss. Kistefos-Museet har god dialog med Vegvesenets prosjektgruppe og
byggeledelse. Statens vegvesen avd. øst har vært sterkt inne i planen og rådet Kistefos om å
innlemme det eksisterende planområdet for E16 i plan.

Dagens parkeringsplass ved museets søndre adkomst, i enden av Kistefossveien, vil kunne få
en parkeringskapasitet til 110 biler.
Det stilles rekkefølgekrav om at det skal opparbeides minst en møteplass for buss langs
Kistefossveien, for å sikre trygg passasje. Etableringen løses gjennom byggesaksbehandling i
Ringerike kommune. Teknisk plan skal godkjennes av Statens vegvesen og Ringerike
kommune. Kistefossveien skal ikke benyttes av museet i vinterhalvåret.
Turvegforbindelse gjennom området skal opprettholdes slik at turgåere kan passere gjennom
anlegget og fiskere kan komme ned til elva uten å løse billett.
Beiteområdet som ligger mellom Randselva og skråningen opp mot jernbanen, i Ringerike
kommune, tas med i planområdet. Her er det per i dag plassert et kunstverk, det vil nå kunne
åpnes for flere installasjoner. Tiltak i dette område skal ikke være til hinder for beitedyra.
Naturtypen Beiteskog anses å ha være av regional verdi (B). Dette er på bakgrunn av
områdes størrelse, lange kontinuitet som beite og tilrettelegging for beite helt ned til
vannkanten.
Elvebredden er sterkt påvirket av aktivitetene som har pågått i området. I tilknytning til
fabrikkbygg- og kraftverk er det etablert solide teglsteins- og betongmurer. Der terrenget
ikke består av fjell i dagen er elvebredden plastret med stein. Det er kun langs grusskråningen
ved elvas vestbredd, og på øyene vest for museet at kantvegetasjonen er noenlunde intakt og
upåvirket av kraftproduksjon og industri. Temakart for kantsoner langs Randselva ligger som
vedlegg til saken. Temakartet illustrerer dagens situasjon med plastringstiltak, beiting samt
eksisterende kantvegetasjon.
Parallelt med utarbeiding av detaljplan for museumsområdet jobbes det med en byggesøknad
for nytt galleribygg over Randselva. Dette bygget ligger inne i planforslaget med arealformål
kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark (BKB8).
I samband med plassering av galleribygg og adkomst til dette bygget langs elvas vestbredd, er
følgende undersøkelser gjennomført:
 Geoteknisk undersøkelse av skråning ved den planlagte adkomstvegen til galleribygg,
Norconsult
 Hydrologisk undersøkelse for beregning av Q 500, Norconsult
 Kartlegging biologisk mangfold i elva, Norsk institutt for vannforskning
Av driftshensyn i sesongen 2017 vil det søkes om dispensasjon for anleggsvei SGG2 på
nordsiden av galleribygget. Søknad vil kun behandles i Oppland. Fylkesmannen i Oppland og
NVE anbefaler at det ikke etableres kantvegetasjon på utsiden av denne.
Randselva har stor verdi for vannlevende organismer, blant annet ørret og elvemusling.
Elvemuslingen er en rødliste art som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på.
Randselva har også en stor betydning for vannfugl. Ved etablering av konstruksjoner i elva
skal det iverksettes avbøtende tiltak for å hindre at viktig naturmangfold går tapt.
Plantype og avgrensning

Planen fremmes som privat detaljregulering. Det ble i 26.06.15 varslet oppstart av
planarbeidet. Under arbeidet med planforslaget ble det sett behov for å utvide plangrensa i
skråningen langs Eggemoplatået, da med ny varsling 19.04.16.
Eiendomsforhold
I Jevnaker kommune tilhører største delen av planområdet grunneier A/S Kistefos Træsliperi
og Randsfjord Tremasse & Papirfabrikk AS. Viul Kraft AS eier deler av Randselva.
Planområdet inkluderer i tillegg 20 boligeiendommer, disse nevnes ikke her ved navn.
I Ringerike kommune tilhører største delen av planområdet grunneiere Karl Ivar Blyberg.
Kistefos Træsliberi AS eier gnr./bnr. 120/13 som de kjøpte av Blyberg i 2014, se overskrift
Tidligere behandlinger og vedtak for mer informasjon. Viul Kraft AS er hjemmelshaver for
Randselva. I tillegg ligger det en enebolig innenfor planavgrensningen, gnr. 120 bnr. 5.
Uttalelser til planoppstart
Forslagsstillers konsulent COWI AS varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev,
datert 26.06.15 og 19.04.16. Oppstart ble kunngjort i Ringerikes Blad, 01.07.15 og på
kommunens nettsider. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Uttalelsene er oppsummert og
kommentert av COWI AS, se vedlegg.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplan
I kommuneplanens arealdel for Ringerike, vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNFområde. Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformålet for området vil
oppdateres.
I kommuneplanens bestemmelse § 4 er det byggeforbud i 100-meterbeltet langs vann og
vassdrag, med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan.
I kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike fremgår det at Ringerike vil bidra til å skape
omdømme som en attraktiv kommune. Kistefos-Museet er med på å bygge opp under at
regionen blir synliggjort som attraktivt.
I Kommuneplanens arealdel for Jevnaker, vedtatt 26.05.16, er arealene på land hovedsakelig
avsatt til næringsbebyggelse men også trafikk-, bolig- og friområde. Elva er avsatt til
vannareal for allment friluftsliv og naturområde i vassdrag. I kommuneplanens samfunnsdel
har Jevnaker kommune angitt en rekke utviklingsmål i arbeidet med verdiskapning i
kommunen. Ett av disse målene er å utvikle opplevelsesbasert næring med basis i KistefosMuseet og Hadeland Glassverk.

Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet berører deler av Detaljregulering 0605_388 for E16 Eggemoen – Olum, som ble
vedtatt av Kommunestyre i Ringerike kommune 26.03.15, sak 49/15. Plangrensene er
sammenfallende.
Kistefossveien, som per i dag benyttes som adkomst sør, skal oppgraderes og delvis legges
om i forbindelse med bygging av ny E16, da deler av veien skal benyttes som anleggsvei
under bygging av Randselva bru. Ny E16 skal krysse Randselva og jernbanen i en bru som
strekker seg fra Eggemoplatået til Aslaksrud (sørvest for Kistefos). Brua vil bli synlig fra
deler av museumsområde.

Tidligere behandlinger og vedtak
 30.01.14 godkjente Ringerike kommune fradeling av om lag 5 daa fra gnr. 120, bnr. 1
for bygging av gangbro med tilhørende gangsti/kulturpark i museets nærområde.
Bygningsmyndigheten gav dispensasjon for fradelingen.
 Oppstart av planarbeid Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, Ringerike
kommune, 09.03.15, sak 21/15.
 Oppstart av planarbeid Formannskapet, Ringerike kommune, 17.03.15, sak 26/15.
 Oppstart av planarbeidet ble varslet 26.06.15. Underveis i arbeidet med planforslaget
viste det seg at det var nødvendig å utvide plangrensa i skråningen langs
Eggemoplatået, utvidelse ble varslet 19.04.16. 12 merknader er innsendt, disse er
vedlagt med kommentarer.

Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn
ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene
redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om
naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe
kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i
henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet
belastning av tiltak i området skal vurderes.
Konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredning § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 15
dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal utredes. Planområdet er på mer
enn 15 dekar, men utvidelse utenfor arealer som i dag er avsatt til LNF-område og erverv
gjøres for å tilrettelegge for utvidelse av skulpturpark, ikke utbyggingsformål. Planarbeidet er
dermed vurdert dit hen ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Økonomiske forhold
Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av eventuelle
bidrag/overtakelse/videre utgifter til drift og vedlikehold av ny K 10084 Kistefossveien da
denne skal opprustes. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av
plansaken. For øvrig utløser planen trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike
kommune.
For Jevnaker kommune vil det måtte inngås en utbyggingsavtale med Kistefos-Museet hvor
forhold knyttet til etablering av fortau langs Samsmoveien avklares.

Rådmannens vurdering
Utredninger og ROS-analyse
I planbeskrivelsen, og der til vedlagte rapporter og temakart, er det gjort rede for
planforslagets påvirkning på viktige miljø- og samfunnshensyn som naturmangfold,
kulturminner, landskap, teknisk infrastruktur, samfunnsberedskap.

Videreutvikling av Kistefos-Museet innenfor rammen av planforslaget anses å skape liten eller
ingen negative konsekvenser for omgivelsene.
Innsendte merknader
I samband med varsel om oppstart for planarbeidet ble det sendt inn 12 merknad, merknader
med kommentar ligger ved. Kort oppsummert har merknadene i hovedsak omhandlet forhold
knyttet til naturmangfold, universell utforming, trafikksikkerhet og sikre allmenn ferdsel.
Temaene i merknadene er vurdert opp imot planmaterialet og Rådmannen vurderer at
merknadene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
I etterkant av varsel om oppstart har planen vært til drøfting hos Planforum i Oppland. Det
ble også gjennomført en temadag for regionale myndigheter på Kistefos. Her deltok
representanter fra regionale myndigheter i Oppland, representanter fra forslagsstiller, og
saksbehandlere fra Ringerike og Jevnaker kommuner. Regionale myndigheter har i etterkant
av temadagen kommet med oppdaterte innspill, disse er også oppsummert og kommentert av
COWI AS, Rignerike og Jevnaker kommune, se vedlagt dokument. Innspillene er innsendt fra
Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune samt Norges Vassdrags og
Energidirektorat. Innspillene dreier seg i hovedsak omkring naturmangfold, sikring av
grøntstruktur, allmenn tilgjengelighet, hensyn til myke trafikanter, sikre tiltak som hindrer
flom- og skred. I tillegg er det avholdt et eget drøftingsmøte mellom representanter fra
Statens vegvesen region øst og Jevnaker kommune for å diskutere trafikkavvikling og
trafikksikkerhet i planforslaget. Også disse spørsmålene er oppsummert og kommentert i
vedlegget sammen med merknadene fra de tidligere nevnte regionale myndigheter. Også for
disse innspillene anser rådmannen at temaene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Naturmangfold og grøntstruktur
I bestemmelsene settes det krav til iverksetting av avbøtende tiltak ved anleggsarbeid som
medfører fare for oppvirvling av slam og transport av finstoff i elva. Avbøtende tiltak skal
tilpasses byggeprosjekt slik at det på best mulig måte sikres at elvemusling og ørret ikke
skades. Det er også satt krav til at ørreten sikres fri gang i gytetiden. Ved tiltak i eller inntil
elva skal det foretas vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger av fare for oppstuving og
endringer i strømningsforhold.
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har kartlagt forekomster av elvemusling fra utløpet
nedenfor demningen til et stykke sør for den planlagte plassering av galleribygget over
Randselva. Det er gjort funn av voksne individer, og av muslinglarver i ørretyngel. Dammen
på oversiden av kraftverket fungerer som sedimentsperre, og det er derfor liten transport av
sedimenter nedstrøms anlegget. Etablering av adkomstveg SGG2 til galleribygget kan påvirke
elvemusling som står i randsonen av den planlagte fyllingen. Individene bør flyttes og dette
arbeidet gjøres i samråd med NIVA og fylkesmannen i Oppland.
Det er kun langs grusskråningen ved elvas vestbredd og på øyene vest for museumsområde,
at kantvegetasjonen er noenlunde intakt og upåvirket av kraftproduksjon og industri, det er
derfor lite uberørt kantvegetasjon langs elva.
Ved tiltak i og ved Randselva sikres avbøtende tiltak for på best mulig måte å ivareta og sikre
naturmangfold og grøntstruktur. Hensynene sikres gjennom reguleringsplan.
Landbruk og skogbruk

Det tilrettelegges ikke for spesielle tiltak i området som reguleres til landbruksformål, utover
at det kan bli aktuelt å opparbeide en turveg. Utplassering av kunst i beiteområder skal gjøres
på beitedyras premisser. Det er allerede plassert skulpturer i området og der er ikke registrert
konfliktsituasjoner. Beitelandskapet anses å ha være av regional verdi (B). Dette er på
bakgrunn av områdes størrelse, lang kontinuitet i beite, beite ned til vannkanten. Det er derfor
viktig å tilrettelegge for en videreføring av dagens bruk av kulturlandskapet.
Kulturminner
Reguleringsbestemmelsene til hensynssonene sikrer de bevaringsverdige bygninger og
konstruksjoner innenfor planområdet. Bestemmelsene sikrer at endringer eller nye anlegg skal
skje i samråd med regionale kulturminnemyndigheter. De sikrer også at det tas hensyn
dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som
ikke er avdekket tidligere. Planforslaget legger til rette for og fremhever bruk av kulturmiljøet
Kistefos, etter en samlet vurdering har planen liten til ingen negativ konsekvens for
kulturmiljøet Kistefos.
Trafikal infrastruktur
Adkomst til område skal i henhold til plan sikres og bedres.
Rekkefølgekrav skal sikre opparbeidelse av fortau langs nedre del av Samsmoveien. I tillegg
sikres det etablering av minst 1 møteplass for buss langs Kistefossveien.
Det vil legges til rette for en forbedret parkeringssituasjon, med en økning på planområdets 3
fremtidige parkeringsareal, dette gir en økt parkeringskapasitet på 70 %.
Universell utforming
Kistefos-Museet planlegger videreutvikling av sine anlegg med utgangspunkt i at bygninger
og utomhusområder skal være tilgjengelige for allmennheten. Så langt det lar seg gjøre skal
området utformes slik at de kan benyttes av alle brukergrupper. Prinsippet om universell
utvikling skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak.
Barn og unge
Anlegget er godt tilrettelagt for aktiviteter i et trygt og bilfritt miljø. Anlegget legger til rette
for lek og læring omkring kunsttema.
Friluftshensyn
Området skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, og forbedret med økt fremkommelighet.
Samsmovegen, Bergerfossvegen, Kistefossvegen, grusvegene og bruene internt på området
forbinder turvegruter på øst- og vestsiden av Randselva. De brukes både sommer og vinter.
Planforslaget bygger opp under den aktive bruken av området. Området er hyppig i bruk av
fiskere og tiltakene som skal gjennomføres i tråd med plan legger bedre til rette for
tilgjengelighet til elvebredden i vest.
Hensynssone Ras- skredfare / Flomfare
Det foreligger hensynssone for ras- og skredfare. Reguleringsbestemmelsene sikrer at tiltak
etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1, eller fjerning av vegetasjon ikke tillates i rasutsatt
område, før det foreligger fagkyndig geoteknisk rapport med farevurdering som
dokumenterer at de til en hver tid gjeldende forskrifter ivaretas.
Det foreligger hensynssone for flomfare. Flomsonenivå er satt med bakgrunn i nye
registreringer utført høsten 2016, samt vannstand- og vannføringsregistreringer fra flere år

tilbake. Ved tiltak etter pbl § 20-1 skal det vises spesiell aktsomhet for flomfare ved
prosjektering og utførelse.
Samlet vurdering
Næringsutvikling er et satsningsområde i kommunenenes planarbeid. Utvikling av
besøksnæringer som Kistefos Museet bidrar til et godt omdømme for Ringeriksregionen.
Ettersom dette planforslaget er svært viktig for den videre utviklingen av Kistefos-Museets
virksomhet, har administrasjonen gitt saken ekstra oppmerksomhet og sørget for tidlig og
god dialog opp i mot regionale myndigheter. På grunn av komplekse forhold rundt bl.a.
trafikk, naturmangfold, sikring av grøntstruktur, allmenn tilgjengelighet, sikre tiltak som
hindrer flom- og skred, så man at en tidlig innsats var viktig for å forebygge eventuelle
innsigelser og sikre krav til dokumentasjon.
Med bakgrunn i redegjørelsen overfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
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Oversiktskart
Forslag til detaljplankart, datert 18.11.16.
Forslag til reguleringsplanbestemmelser, datert 18.11.16.
Planbeskrivelse, datert 18.11.16.
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (COWI AS), datert 18.11.16.
- Fagrapport for naturtyperegistrering (COWI AS), fra nov.16
- Geoteknisk rapport (Norconsult)
- Kartleggingsrapport av elvemusling (NIVA)
- Flom- og vannlinjeberegning (Norconsult)
- Geometritegning adkomstveg til galleribygg (Norconsult)
- Temakart kantsoner (COWI AS), datert 18.11.16.
Saksframlegg ved oppstart
Saksprotokoll oppstartssak, Formannskapet, 17.03.15
Varsel om oppstart
Sammenstilling og kommentar til merknader oppstartsak, datert 09.09.15
Sammenstilling og kommentar til merknader planforum Oppland, datert 07.11.16

Ringerike kommune, 25.11.2016

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder Miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Halvard Fiskevold og Mari Solheim Sandsund

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/337-38

Arkiv: PLN 406

Sak: 1/17
Saksprotokoll - 0605_406 Detaljregulering Kistefos - 1. gangs behandling
Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Forslag til 406 detaljregulering for Kistefos museum sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som
ligger i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet.
3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
4. Detaljregulering 0605_388 og 389 for Eggemoen – Olum overlapper detaljregulering
0605_406 Kistefos. Plangrensene er sammenfallende.
5. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes
hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.01.2017:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over

JEVNAKER KOMMUNE

RINGERIKE KOMMUNE

Planog samfunn

Miljø- og arealforvaltning,

REGULERINGSBESTEMMELSER
DETALJPLAN FOR KISTEFOSS
Plan nr. 69 – Jevnaker kommune
Plan nr. 0605_406Ringerike kommune
Utarbeidetav COWI AS
Sist revidert
1. gangsbehandlingi hovedkomiteenfor miljø- og
arealforvaltning,Ringerikekommune
1. gangsbehandlingi formannskapet,Jevnakerkommune
Høring og offentlig ettersyn
2. gangsbehandlingi hovedkomiteenfor miljø- og
arealforvaltning,Ringerikekommune
Formannskapet,
Ringerikekommune
Vedtatt av kommunestyr
et, Ringerikekommune
2. gangsbehandlingi formannskapet,Jevnakerkommune
Vedtatt av kommunestyr
et, Jevnakerkommune

Dato: 18.11.2016
Dato: dd.mm.åå

Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato: dd.mm.åå-dd.mm.åå
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy
Dato:dd.mm.åå,Sak xx/yy

Det regulerteområdeter vist medplangrensepå detaljplan datert18.11.2016.
Detaljplanenhar tre vertikalnivå.Vertikalnivå 1 gjelder for arealformålundergrunnen,
herunderkulvert/jernbaneundergang.
Vertikalnivå 2 gjelder for arealformålpå
grunnen/vannoverflaten.
Vertikalnivå 3 gjelderfor arealformålover grunnen,herunderbruer.
Det er angitt hvilket vertikalnivå somer gjeldendefor de respektivearealformålene
.
AREALFORMÅL I VERTIKALNIVÅ 1 – UNDER GRUNNEN
Områdeter regulerttil følgendearealformål, jamfør plan- og bygningslovens§ 12-5:
SAMFERDSELSANLEGGOG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.leddnr. 2)
Kjøreveg,felles
Gang-og sykkelveg,offentlig
Annen veggrunn– grøntareal,offentlig

Feltnavn
f_SKV9
o_SGS3
o_SVG14-15

AREALFORMÅL I VERTIKALNIVÅ 2 – PÅ GRUNNEN/VANNOVERFLATE
Områdeter regulerttil følgendearealformål, jamfør plan- og bygningslovens§ 12-5:
BEBYGGELSEOG ANLEGG (§ 12-5, 1.leddnr. 1)
Frittliggendesmåhusbebyggelse
Kombinertformål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark
Kombinertformål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark/energianlegg

Feltnavn
BFS1-6
BKB1-7
BKBE1-2

SAMFERDSELSANLEGGOG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.leddnr. 2)
Kjøreveg,offentlig
Kjøreveg,felles
Fortau,offentlig
Gang-og sykkelveg,offentlig

o_SKV1
f_SKV1-8
o_SF1-2
o_SGS1-2
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Gangveg
Annen veggrunn– grøntareal,offentlig
Traséfor jernbane,offentlig
Parkering

SGG1-4
o_SVG1-13
o_STJ1
SPA1

GRØNNSTRUKTUR(§ 12-5, 1.leddnr. 3)
Naturområde,offentlig

o_GN1-7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER
SAMT REINDRIFT (§ 12-5, 1.leddnr. 5)
Landbruksformål

LL1-5

BRUK OG VERN AV SJØOG VASSDRAG (§ 12-5, 1.leddnr. 6)
Naturområdei sjø og vassdrag

VNV1-3

HENSYNSSONER
Områdeter regulertfor følgendehensynssoner,
jf. plan- og bygningslovens§§ 12-6 og 11-8:
FARESONER(§11-8,Ledd A.3)
Ras-og skredfare
Flomfare
Høyspenningsanlegg/Høyspentkabler

Feltnavn
H310_1-3
H320_1-9
H370_1

INFRASTRUKTURSONER(§11-8,Ledd B)
Rekkefølgekravinfrastruktur

H430_1-2

SONEMED ANGITTE SÆRLIGEHENSYN (§11-8,Ledd C)
Bevaringav kulturmiljø

H570_1-2

BESTEMMELSESOMRÅDER
Områdeter regulertfor følgendebestemmelsesområd
er, jf. plan- og bygningslovens§ 12-7 nr.1 og 2:
Anlegg- og riggområde,samferdsel
Anlegg- og riggområde,bygg

#AR1-8
#BR1-2

AREALFORMÅL I VERTIKALNIVÅ 3 – OVER GRUNNEN
Områdeter regulerttil følgendearealformål, jamfør plan- og bygningslovens§ 12-5:
BEBYGGELSEOG ANLEGG (§ 12-5, 1.leddnr. 1)
Kombinertformål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark
Kombinertformål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark/energianlegg
SAMFERDSELSANLEGGOG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.leddnr. 2)
Kjøreveg,offentlig

Feltnavn
BKB8 og
BRU1
BRU2

RANDSELVA
BRU

Reguleringsbestemmelser,
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Følgendereguleringsbestemmelser
er vedtattmedhjemmeli PBL §12-7:

1
1.2

AREALFORMÅL (PBL § 12-5), VIST PÅ DETALJPLAN
FELLESBESTEMMELSER

1.2.1

UNIVERSELL UTFORMING
Bygningerog utomhusområder
somskal væretilgjengelig for allmennhetenskal som
hovedregelsikrestilgjengelighetfor alle brukergrupper,- jf. krav i Lov om forbud mot
diskrimineringpå grunnav nedsattfunksjonsevne(Diskriminerings-og
tilgjengelighetsloven),tekniskforskrift og gjeldendeveiledere.(Seregjeringens
rundskrivQ-29/2010om universellutforming).
Hensynettil universellutforming må avveiesi forhold til natur/terrengog
kulturminnevern.Det skal tilstrebesuniversellutforming medmaterialbruktilpasset
kulturminnet/omgivelsene.

1.2.2

VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER
Dersomdet i forbindelsemed tiltak i markablir funnetautomatiskfredete
kulturminner,skal arbeidstraksstansesi den utstrekningdet berørerkulturminnene,
eller deressikringssonepå fem meter,jf. Lov om kulturminner§ 8. Varselskal snarest
sendestil kulturminnemyndighetene
i fy lket funnetblir gjort, slik at
vernemyndighetene
kan gjennomførebefaring og avklareom tiltakenekan
gjennomføres,og eventuellevilkår for dette.

1.2.3

GEOTEKNISKE VURDERINGER
Ved søknadom tillatelsetil ti ltak etterpbl. § 20-1 skal det, der terreng-og
grunnforholdtilsier det, gjennomføres en geotekniskvurdering.

1.2.4

TILTAK I OG VED RANDSELVA
Ved anleggsarbeidsom medførerfare for oppvirvling av slamog transportav finstoff i
Randselva,skal det iverksettesavbøtendetiltak for å hindre tilslammingav elva.
Aktuelle tiltak kan være:
- Tildekking av sprengningsområder.
- Vaskingav byggematerialersom f.eks. sprengstein.
- Unngålagring av masserved elva.
- Forberedeberedskapstiltaksom spyleflom for skadebegrensning
ved uhell.
- Flytting av elvemuslingsforekomster.
Avbøtendetiltak skal tilpasses det enkeltebygge-og anleggstiltak slik at det på best
mulig måtesikresat elvemusling,elvemuslinglarver, ørretrogn,-og yngel ikke skades
av slamog finstoff. Av hensyntil elvemuslinglarver,ørretrogn,-og yngel bør
anleggsarbeidunngåsi periodenmellom 15.septemberog 15.juni. Videre skal det
sikresat storørretenhar fri gangi gytetida,mellom 15. septemberog 31. oktober.
Før det gis rammetillatelsefor tiltak i eller inntil elva skal tiltaket vurderesi forhold til
vannressursloven
og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.Det skal foretas
vannlinjeberegninger
og gjøresvurderinger medhensyntil fare for endringeri
strømningsforholdog oppstuving.Det skal foreliggeuttalelsefra fylkeskommune,
fylkesmannenog Norgesvassdrags-og energidirektorat.
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1.2.5

VEGETASJON
Eksisterendevegetasjonskal i størstmulig gradbevares.Det skal tassærlighensyntil
vegetasjoni en seksmetersbuffersonelangsRandselva.Tynning, nødvendig
vedlikeholdog skjøtseler tillatt.

2

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, LEDD NR.1)

2.1
2.1.1

FELLESBESTEMMELSER
Dokumentasjonskrav
(pbl § 12-7,punkt11)
Sammenmedsøknadenom tillatelsetil oppføringav bebyggelse,jf. plan- og
bygningslovens§ 20-1, skal det sendesi nn situasjonsplanog snitt somviser:
Bebyggelsens
plasse
ring og volum.
Forholdtil omkringliggendebebyggelse.
Adkomstog biloppstillingsplass(er).
Eksisterende
og nytt terreng
Skjæringer,fyllinger og murer

NIVÅ 2
2.2
2.2.1

BOLIGBEBYGGELSE– FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BFS1-6omfatterarealregulerttil frittliggendesmåhusbebyggelse.

2.2.2

Utnyttelse(PBL § 12-7,punkt5)
Felt BFS1-5:Prosentbebygdareal(% BYA) = 30 % BYA.
Felt BFS6: Prosentbebygdareal (% BYA) = 25 % BYA.
Felt BFS1-5:MaksBRA for garasje/uthus
= 50m².
Felt BFS6:MaksBRA for garasje/uthus
= 60m².

2.2.3

Høyder,(PBL § 12-7,punkt1)
Felt BFS1-5:Tillatt mønehøydefor bygningerer maksimum8m over gjennomsnittlig
planertterreng.Tillatt gesimshøydefor bygningerer maksimum6m over
gjennomsnittligplanertterreng.(Ingenav byggenepå Samsmoener mer enn 7,5m)
Felt BFS6: Tillatt mønehøydefor bygningerer maksimum9m over gjennomsnittlig
planertterreng.Tillatt gesimshøydefor bygningerer maksimum7m over
gjennomsnittligplanertterreng.
Felt BFS1-6:Garasje/uthusskal ha makshøyde= 7m gjennomsnittligplanertterreng.

2.2.4

Estetiskeforhold(PBL § 12-7,punkt1)
Bygningerskal tilpassesterreng og eksisterendebebyggelse.

2.2.5

Parkering(PBL § 12-7,punkt7)
Det avsettesmaks2 biloppstillingsplasserpr boenhet.
Biloppstillingsplasserkan værei garasje.

2.3

KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BKB1-7 omfatterarealregulerttil privat tjenesteytingog fornøyelsespark,
og
bestårav museums-og galleribygg,samt omkringliggendeskulpturpark.

2.3.1
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Estetiskeforhold(PBL § 12-7,punkt1)
Eksisterendebygningersomer oppført mellom 1889 og 1955 kan utbedresunder
forutsetningav at det tashensyntil byggetsopprinnelige,historiskestiluttrykk. Ved
oppføringav ny bebyggelseskal det tassærlighensyntil eksisterendebebyggelse.Det
tillates bruk av modernematerialer og byggeteknikker.(Se7.4.21.1)
Utrednings-og dokumentasjonsbe
hov ved oppføringav nye skulpturervurderesav
byggesaksavdelingen
i kommunenhvor kunstverkeneskal oppføres.Dersomtiltaket
vurdereså væresøknadspliktigjf. pbl. § 20-1, skal det godkjennesav den angjeldende
kommunen.

2.4
2.4.1

2.4.2

KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK/ENERGIANLEGG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BKBE1-2 omfatterarealregulerttil privat tjenesteyting, fornøyelsespark,
og
energianlegg,og bestårav museums-og galleribygg,omkringliggendeskulpturpark,
kraftverkeneKistefossI og II medtilhørende demningerog tekniskeinstallasjoner.
Estetiskeforhold(PBL § 12-7,punkt1)
Eksisterendebygningersomer oppført mellom 1889 og 1955 kan utbedresunder
forutsetningav at det tashensyntil byggetsopprinnelige,historiskestiluttrykk. (Se
7.4.1.1)

NIVÅ 3
2.5
2.5.1

2.6
2.6.1

2.6.2

KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BKB8 og BRU1 omfatterarealregulerttil privat tjenesteyting og fornøyelsespark.
Felt BRU1 bestårav bru over Randselva.
I felt BKB8 tillates oppføringav bru og galleribygg.
Tiltak i felt BKB8 skal dimensjoneresi forhold til vannivåved 500-årsflom, inkludert
sikkerhetsmargin.Det vil si flomsonenivå118,5moh.
KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK/ENERGIANLEGG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BRU2 omfatterarealregulerttil privat tjenesteyting,fornøyelsespark,
og
energianlegg,og bestårav bru ved kraftverk og museums-og galleribygg.
Estetiskeforhold(PBL § 12-7,punkt1)
Tiltak somer nødvendigefor å sikre bruasf unksjoni driften av energianleggettillates.
Det skal tassærlighensyntil materialbrukog utførelseslik at brua fremstårsomen
integrertdel av museums-og skulpturparkområdet.
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3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN ISK INFRASTRUKTUR (PBL
§ 12-5, LEDD NR.2)

3.1
3.1.1

FELLESBESTEMMELSER
Det skal utarbeidestekniskplan for arealer regulerttil samferdselsanleggog teknisk
infrastruktur.Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastrukturskal anleggessom vist på
tekniskplan.

NIVÅ 1
3.2
3.2.1

KJØREVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt f_SKV9 er felles adkomstvegtil Ki stefos-Museetog tilgrensendeeiendommer.

3.3
3.3.1

GANG- OG SYKKELVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SGS3skal væreoffentlig gang-og sykkelveg.

3.4
3.4.1

ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SVG14-15skal væreoffentlig, og benyttestil grøfter og sidearealerlangsveg.

NIVÅ 2
3.5
3.5.1

KJØREVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SKV1 skal væreoffentlig veg.
Felt f_SKV1-5er felles
Felt.
adkomstveger
for eiendommene f_SKV1
somer angitti tabellentil høyre. f_SKV2
Ansvarfor drift og vedlikehold f_SKV3
påhvilereiendommene
som
f_SKV4
adkomstene
er fellesfor.
f_SKV5

Gnr/bnr.i Jevnakerkommune
150/604,150/4,150/605.
150/603,150/851,150/834.
150/606,150/620, 150/850,150/764.
150/607,150/608.
150/609,150/612, 150/611,150/610.

Felt f_SKV6 og 8 er felles adkomstvegtil Kistefos-Museetog tilgrensende
eiendommer.Felt f_SKV7 er felles adkomst til felt SPA1(parkeringog snuplass),og
felt BFS6 (gnr.120/bnr.5i Ringerikekommune).
3.6
3.6.1

FORTAU
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SF1-2skal væreoffentlig fortau.

3.7
3.7.1

GANG- OG SYKKELVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SGS1-2skal væreoffentlig gang-og sykkelveg.
Kjøring til boligeiendomgnr.120/bnr.5er tillatt.

3.8
3.8.1

GANGVEG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt SGG1-4skal væregangveg.
Plasseringav gangvegfelt SGG4på plankarteter retningsgivende,og kan justeresfor
bedretilpasningved plassering av nye installasjoner.
Reguleringsbestemmelser,
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Vegenskal dimensjoneresslik at den er fremkommeligfor beredskapsbiler.
Kjøring for vedlikehold,vareleveringog andrenødvendigef unksjonerknyttet til
driften av galleri- og museum,samtkraftstasjoneneer tillatt.
3.9
3.9.1

ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_SVG1-15skal væreoffentlig, og benyttestil grøfter og sidearealerlangsveg.

3.10
TRASÉFORJERNBANE
3.10.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_STJ1skal væreoffentlig traséfor jernbane.
3.11
PARKERING
3.11.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)
Felt SPA1 skal væreparkeringog snuplassfor buss.

NIVÅ 3
3.12
KJØREVEG
3.12.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Randselvabru skal væreoffentlig kjøreveg.

4

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, LEDD NR. 3)
NIVÅ 2

4.1
4.1.1

NATUROMRÅDE
Formål(pbl § 12-7, punkt 1 og 14)
Felt o_GN1-7skal væreoffentlig naturområde.

5

LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT
REINDRIFT (PBL § 12-5, LEDD NR.5)
NIVÅ 2

5.1
5.1.1

LANDBRUKSFORMÅL
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt LL 1-5 skal benyttestil landbruksformål,og Jordloven§ 9 og § 12 skal gjelde.
Etableringav kunstinstallasjonerer tillatt på beitedyraspremisser.

6

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
(PBL § 12-5, LEDD NR. 6)
NIVÅ 2

6.1
6.1.1

NATUROMRÅDE I SJØOG VASSDRAG
Formål(pbl § 12-7, punkt 1)
Felt VNV1-3 skal avsettestil naturområde.
Ved søknadom tiltak etterplan- og bygningslovens§ 20-1, skal det foreligge
dokumentasjonav tiltaketspåvirkning på vassdragets
økologisketilstand,(jamfør
Forskrift om rammerfor vannforvaltningen).Se ogsåfellesbestemmelse
1.2.4- Tiltak i
og ved Randselva.
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7

HENSYNSSONER(PBL § 12-6), VIST PÅ TEMA KART 1 – 6
NIVÅ 2

7.1
7.1.1

FARESONER(pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd A.3)
Ras-og skredfare
Hensynssone
H310_omfatterområdesomer utsattfor ras- og skredfare.Tiltak etter
plan- og bygningslovens§ 20-1, eller fjerning av vegetasjon tillates ikke før det
foreligger fagkyndiggeotekniskrapportmedfarevurderingsom dokumentererat de til
enhvertid gjeldendeforskrifter ivaretas.Vurderingerog avbøtendetiltak skal fremgåi
byggesøknad.

7.2.1

Flomfare
Hensynssone
H320_1-9omfatterområdesom er utsattfor flom. I felt BKB2 er
flomsonenivå128,5moh. I felteneBKB1-BKB8 og BKBE1-2 er flomsonenivå118,5
moh.
Ved tiltak etter plan- og bygningslovens§ 20-1 skal det visesspesiellaktsomhetfor
flomfare ved prosjekteringog utførelse.Vurderingerog avbøtendetiltak skal fremgåi
byggesøknad.

7.3.1

Høyspenningsanlegg
Hensynssone
H370_1omfatterområdefor høyspentluftstrekk,medsikringssonepå
15m fra høyspentlinje.Tiltak etterplan- og bygningslovens § 20-1, og andretiltak som
medførerterrenginngrepeller annenanleggsvirksomheti faresonen,skal godkjennes
av linjeeier.

7.3
7.3.1

INFRASTRUKTURSONER(pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd B)
Hensynssone
H430_1omfatterområdehvor det skal opparbeidesparkeringsplass
og
snuplassfor buss.Arbeidettillates ikke igangsattfør arbeidetmedRandselvabru og
adkomstvegf_SKV6-7 er ferdigstilt og avsluttet. Før det gis rammetillatelsefor tiltak i
detteområdetskal det foreliggeuttalelse fra Statensvegvesenog Jernbaneverket.
Hensynssone
H430_2omfatterautomatiskfredetkulturminnemedid 161229,
(Bosetning,- aktivitetsområde).Før iverksettelseav arbeidmed Randselvabru og
adkomstvegf_SKV6-7 skal det foretasarkeologisk utgravingav dettekulturminnet.

7.4
SONEMED ANGITTE SÆRLIGEHENSYN (pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd C)
7.4.1 Bevaringav kulturmiljø
7.4.1.1 Hensynssone
H570_1omfatterområdemedbygningerog anleggsom skal bevares.
Før det gis rammetillatelsefor tiltak på bygningerog konstruksjonersomopprinnelig
er oppført mellom 1889 og 1955,skal det foreliggeuttalelsefra regional
kulturminnemyndighet.
Før det gis rammetillatelsefor nybygg og nyanlegg innenforsonenskal det foreligge
uttalelsefra regionalkulturminnemyndighet.
Eksisterendehagerved bestyrerboligen,formannsboligenog reparatørboligenskal
bevaressom formavgrensede
hageanlegg.Endringer skal skje i samrådmed regional
kulturminnemyndighet.
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Plannr. 69 Jevnakerkommune.Plan nr. 0605_406Ringerikekommune.

7.4.1.2 Hensynssonene
H570_2omfatterområdemedautomatiskfredetkulturminne,
inkludert sikringssonerpå 5 meter.Tiltak etter plan- og bygningslovens§ 20-1 er ikke
tillatt innenforhensynssonen.

8

BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7, LEDD NR. 1 og 2),
VIST PÅ DETALJPLAN, NIVÅ 2

8.1
8.1.1

ANLEGG- OG RIGGOMRÅDE FOR SAMFERDSELSANLEGG
Bestemmelsesområdene
#AR1-6 omfattermidlertidigeanlegg-og riggområdersom i
anleggsperioden
ved bygging av ny E16 kan benyttessomriggplass,anleggsveger,
og
til lagring av materialer,utstyr og lignende.Stabilitetshensynkan sette
lastbegrensninger
på riggområdene.Anleggsområderskal sikresslik at uvedkomne
ikke kan kommeinn på områdende.
I anlegg-og riggområderkan det anlegges grøfter/ledningerfor dreneringog
overvannshåndtering.
Grøfter somkrysserdyrket mark skal leggessådypt at
landbruksdriftkan skje uhindretetterat anleggsarbeideter avsluttet.Etter avsluttet
anleggsperiode
opphørerden midlertidigebruken,områdetistandsettestil godkjent
formål i samsvarmed vedtattdetaljplan.Det skal gis skriftlig meldingtil kommunen
når tilbakeføringer gjennomført.

8.1.2

Bestemmelsesområdene
#AR7-8 omfattermidlertidigeanlegg-og riggområdersom i
anleggsperioden
ved byggingav fortau langsSamsmoveienkan benyttessom
riggplass,og til lagring av materialer,utstyr og lignende.
Etter avsluttetanleggsperiode
opphørerden midlertidigebruken,områdetistandsettes
til godkjentformål i samsvarmedvedtattdetaljplan. Det skal gis skriftlig meldingtil
kommunennår tilbakeføring er gjennomført.

8.2
8.2.1

ANLEGG- OG RIGGOMRÅDE FOR BYGG
Bestemmelsesområdene
#BR1-2omfattermidlertidigeanlegg-og riggområdersomi
anleggsperioden
ved oppføringav bru og galleribyggi felt BKB8 kan benyttessom
riggplass,anleggsveger,
og til lagring av materialer,utstyr og lignende.
Stabilitetshensynkan settelastbegrensninge
r på riggområdene.Anleggsområderskal
sikresslik at uvedkomneikke kan kommeinn på områdende.
Etter avsluttetanleggsperiode
opphørerden midlertidigebruken,områdetistandsettes
til godkjentformål i samsvarmedvedtattdetaljplan. Det skal gis skriftlig meldingtil
kommunennår tilbakeføring er gjennomført.

9

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

9.1

Før det gis brukstillatelsetil galleribyggi felt BKB8 skal fortau felt o_SF1-2langs
Samsmoveienværeopparbeideti henhold til godkjentetekniskeplaner.

9.2

Før det gis brukstillatelsetil galleribyggi felt BKB8 skal det væreopparbeidetminst 1
møteplassfor busserlangsKistefossveien.
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PLANEN ER UTARBEIDET AV:
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2174-2

Arkiv: Q14

Sak: 37/17
Saksprotokoll - Hovedplan vei
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering.
2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i
framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet.
3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov.
4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling
til formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2174-1

Arkiv: Q14

Hovedplan vei
Forslag til vedtak:
1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering.
2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i
framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet.
3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov.
4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år.

Innledning / bakgrunn
Samlet lengde av kommunal vei, inklusiv gang/sykkelvei, i Ringerike er på 254 km. Av dette er
227 km kjøreveg, herav 170 km med faste dekker, 57 km er grusveger.
Det kommunale veinettet har blitt til over tid med opprinnelse i smale kjerreveier beregnet for
fortidens belastninger, kjøretøybredder og hastigheter.
Modernisering av veiene gjennom årene har skjedd i bredden og med kun marginale
avrettingslag for å kunne legge faste dekker. Forsterkning av bærelaget under asfalten for å
oppnå bæreevne har ikke blitt prioritert.
Over en årrekke har det i årsrapportene blitt vist til at drifts- og vedlikeholdsutgiftene for
kommunale veier i Ringerike ligger langt under gjennomsnittet i landets kommuner. I perioden
2006-2016 er nivået 61,1 % i forhold til Kostragruppe 13.
Det er også slik at det historisk ikke er skilt nøye på kostnader på kommunal vei og tjenester
overfor andre formål. For eksempel er brøyting av skoleområder, bofellesskap,
administrasjonsbygg og andre offentlige arealer ikke loggført og belastet formålsbyggene.
Registreringen er nå forbedret og kvaliteten i tallgrunnlaget styrkes i framtiden.

-

Kommunens utfordring er at den er geografisk stor, med til dels spredt bosetting og dermed
mange meter vei som skal driftes og vedlikeholdes.
For å få oversikt over tilstanden, er det utarbeidet en statusrapport. «Hovedplan Vei» er en
kommunalteknisk fagplan med fokus på det eksisterende veinettet.
Hovedplanen er ikke noen utviklingsplan. Plan- og reguleringsmessige utfordringer er ikke
omhandlet her. Rapporten inkluderer heller ikke ressursbehov, kostnader eller beskrivelser av
andre utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig
befolkningsvekst og etablering av nye boligfelt, endret vegstandard, endret miljøprofil eller
trafikksikkerhet.
Hovedplan Vei har altså som mål å vise behovet for årlige drifts- og vedlikeholdsmidler. Der
forfallet er så stort at total rehabilitering må til, er investeringsmidler til å fjerne oppstått forfall
tatt inn i rapporten.
Beskrivelse av saken
Rapporten «Hovedplan vei» viser følgende årlige behov;
For å drifte og vedlikeholde vegnettet slik at det ikke forfaller ytterligere er behov for kr. 12,3
mill i årlige driftsmidler og kr. 8,6 mill i årlige vedlikeholdsmidler (vesentlig fornyelse av
eksisterende vegdekker), tilsammen 20,9 mill eller kr. 82 380 pr kilometer vei.
Rapporten beskriver et akkumulert forfall på kr. 129,6 mill. Det er finansiert og igangsatt
utbedring på deler av dette behovet (bruer/veglys), slik at gjenværende behov er i størrelsen kr.
98 mill. For å innhente forfallet over hhv. 8, 12 og 16 år er behovet for styrket vedlikehold
kr. 12,5 mill, 8,2 mill og 6,15 mill. Alternativene med driftsmidler i tabellform;
Fjerne etterslep på vedlikehold over 8-årsperiode
Aktivitet
-

Årlig

Pr. km

kostnad
12 300 000
8 600 000
12 500 000
33 400 000

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier
Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)
Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)
Driftsbehov årlig i perioden

54 200
37 900
55 100
147 200

Fjerne etterslep på vedlikehold over 12 årsperiode
Aktivitet

Årlig
Pr. km
kostnad
12 300 000
54 200
8 600 000
37 900
8 200 000
36 100
29 100 000 128 200

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier
Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)
Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)
Driftsbehov årlig i perioden
Fjerne etterslep på vedlikehold over 16 årsperiode
Aktivitet
Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier
Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)
Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)
Driftsbehov årlig i perioden

Årlig kostnad Pr. km
12 300 000
54 200
8 600 000
37 900
6 150 000
27 100
27 050 000 119 200

Driftsbehovet er fordelt på antall kilometer kjøreveg, 227 kilometer.
For å skifte ut og rehabilitere vegobjekter på grunn av elde og mangelfull funksjon beskrives
behov for årlig kr. 8,4 mill. Disse tiltakene innebærer som regel økt kvalitet/standard og kan
finansieres over investeringsmidler. Avskrivning og renter på lånekapital kommer da i tillegg til
driftskostnadene.
Alt dette er altså kostnader for å opprettholde den standard det kommunale vegnettet er bygget
for i dag. Alt som følger av endrede krav vil komme i tillegg.
Det kommunale veinettet med dekker og overbygning, overvannssystem, sideareal og
veielementer har som rapporten viser vært under forfall i mange. Tilstrekkelig bæreevne
mangler i store deler av veinettet og dette begrenser bla næringslivets transportøkonomi da de
må transportere med redusert last.
Manglende bæreevne påvirker også veiholders vedlikeholdsutgifter da veiene må repareres
oftere.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at kommunen står overfor betydelige utfordringer på denne sektoren. I tillegg
til det etterslepet som har oppstått over tid, ser vi en utvikling hvor stadig tyngre og lengre
kjøretøy tillates på det sentrale vegnettet. Dette medfører press fra næringslivet for at også
kommunale veier åpnes for slik trafikk. Kollektivtrafikken får stadig lengre kjøretøy og
framkommeligheten på småveiene blir en utfordring. Bruer må opprustes til tyngre akseltrykk.

-

Bygge- og anleggsvirksomhet med mye massetransport er kanskje den største belastningen for
veinettet, og denne aktiviteten er stor og forventes å øke i framtida. Forventet befolkningsvekst
vil også medføre nye utbyggingsområder med veinett kommunen må overta til drift- og
vedlikehold i framtiden.
Trafikksikkerhet for gående og syklende og trygge skoleveier er viktig og vil kreve store
uttellinger for å oppnå tilfredsstillende nivå.
Ringerike kommune har de siste par årene økt sin satsning for å rette opp forfall, både gjennom
investeringsprogram for opprustning av bruer og generelt på prioriterte vegstrekninger.
KOSTRA-tall viser at Ringerike kommune i gjennomsnitt i perioden 2006-2016 har brukt
brutto kr. 96 400 pr km veg. For å opprettholde standarden og hente inn akkumulert forfall
over 16 år kreves årlig kr. 119 200.- pr km eller totalt ca kr. 5,2 mill i økte driftsrammer i
forhold til gjennomsnitt siste 10-årsperioden.
Skal forfallet hentes raskere, øker behovet – på 12 år kreves årlig kr. 128 200 pr km eller totalt
ca kr. 7,2 mill, på 8 år kreves årlig kr. 147 200.- eller totalt ca kr. 11,5 mill.
Oppgradering til høyere standard på bæreevne, trafikksikkerhet og framkommelighet for alle
vil kreve langt høyere uttellinger og andre finansieringskilder som infrastrukturkrav til private
utbyggere i reguleringsplanene og eventuelt brukerbetaling. Statusrapporten viser at dersom
veinettet skulle bygges opp etter dagens standardkrav, vil dette ha en kostnad på 1,2 mrd
kroner. Deler av dette behovet vil komme til syne i «Ringerikspakka» og i områdeplan for
Hønefoss.
Administrasjonen som skal arbeide med drift-, vedlikehold og opprustning har behov for stabile
rammer for å arbeide langsiktig med å bygge opp under de prioriterte samfunnsbehovene.
Planmessig og forebyggende vedlikehold vil alltid være rimeligere enn full gjenoppbygging i
form av akutte tiltak som tvinger seg fram, og rådmannen anbefaler derfor å styrke sektoren
for å redusere de totale kostnadene på lang sikt.
Hovedplan vei gir status og grunnlag for valg av ambisjonsnivå for sektoren for det neste 10året. Rådmannen velger primært et forsiktig ambisjonsnivå i lys av kommunens investeringsnivå på mange sektorer og foreslår å legge opp til å innhente forfallet over 16 år. Dette
ambisjonsnivået vil innebære at akkumulert forfall vil øke noe de første årene for så å bygges
ned gjennom perioden.
Vedlegg
Hovedplan veg

Ringerike kommune, 22.05.2017
Tore Isaksen
rådmann

-

leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Jan I. Skillebekk
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Forord/ formål
Rapporten’Hovedplanveg (2017-2024)Ringerikekommune,Tekniskforvaltning’ er utarbeidet
av VeitekniskInstitutt medassistanse
fra Vei-, park- og idrettsforvaltningeni Ringerike
kommunei periodenmai - oktober2016.
Formåletmedhovedplanener å dokumentereog presenteredet samlededrifts –, vedlikeholds- og
fornyelsesbehovet
på det eksisterendekommunalevegnetteti Ringerikekommune.Vei-, park- og
idrettsforvaltningenønskerå gjørevegnettetog detsbehovforutsigbartoverfor bådevegforvalter
og bevilgendemyndighet.Hovedplanveg er et overordnetstyringsverktøyfor forvaltningenav
det eksisterendekommunalevegnetteti Ringerike.
Rapportenpresentererbehovetfor årlige drifts- og vedlikeholdsmidlerfor at vegstandarden
skal
opprettholdesover tid. Drifts- og vedlikeholdsbehovet
er beregnetut fra mengdeneav ulike
vegobjektersom forefinnes,samten vurderingav årlig behovtil drift og vedlikeholdut fra
erfaringer,kjøpekrafteni tidligere tildelte vegbudsjetterog vegnettetstilstand.
Eksisterendevegobjektermå over tid erstattesog fornyesmed nye objekterfor å unngået forfall
på vegnettet.Behovetfor å erstatteog fornye vegobjekteneer beregnetut fra estimertelevetider
for de ulike vegobjektene.
Samletberegnetdrifts-, vedlikeholds- og fornyelsesbehovet
er sammenstiltog sammenliknetmed
tidligere tildelte budsjettrammertil det kommunalevegnettet.
I tillegg er forf allet registrertpr medio2016,samletomfangav vegobjektermed for dårlig
tilstand,samtkostnadsberegnet.
Rapportenskissereralternativehandlingsplaner8 år frem i tid, ut
fra faglige prioriteringerog tilhørendeøkonomiskebehovfor å fjerne detteforfallet.
Handlingsprogrammet
inkludererogsåbehovetfor nødvendigeårlige ordinærefremtidige
bevilgningerfor å unngåøkt forfall i perioden2017-2024.
Rapportensberegningsgrunnlag
er angitt i rapportensVedlegg2-6 for å underbyggeog
dokumenterede behovsom fremsettesi rapporten.Vedlegg1 beskrivernoenutvalgtevegfaglige
begrep.
Storedelerav det kommunalevegnettethar en mangelfull oppbyggingog bæreevne.Vegnettet
administreresut fra lokal veglistemed angivelseav vegensbruksklasse(till att aksellast,tillatt
totalvekt,eventuellaksellastrestriksjoner
i teleløsningsperioden
eller tillatt vinteraksellast).Det
eksisterendekommunalevegnetteter imidlertid ikke bygd for å stå imot dissebelastningene.
Vegnettetblir likevel i perioderoverbelastetprimærtgrunnetuttransporteringav tømmer,og
kommunensønskeom i størstmulig gradå tilfredsstille næringensbehov.De nasjonale
vegmyndighetene
har nylig innført økte tillatte totalvekterog aksellasterpå riks- og
fylkesvegnettet.Dermedfr emstårdet kommunalevegnettetytterligeresom en flaskehals.
Kapittel 9 er utformet for å dokumentereskadevirkningenav tungeaksellastersamtfastsettelse
av tillatt aksellastpå det kommunalevegnettet.

Vei-, park- og idrettsforvaltningentilleggesdet operativeansvaretfor gjennomføringog
rulleringenav Hovedplanveg i perioden2017-2024.Det anbefalesat hovedplanensrullereshvert
4. år.
Ringerikekommune
31. oktober2016

Konklusjon og oppsummering
‘Hovedplanveg’ dannergrunnlagetfor samtstøtteropp underde vegfagligeutfordringerog
grunnlagetfor fremtidige politiske beslutningenepå vegsektoreni kommunenfor perioden
2017-2024.
Dokumenteter i førsterekkeen kommunaltekniskfagplan,medfokus på det eksisterende
vegnettet(pr medio 2016).Hovedplanener ikke noenutviklingsplanfor det kommunalevegnettet
da planenfokusererpå det eksisterendevegnettetog detsbehov.Plan- og reguleringsmessige
utfordringerer ikke omhandlether. Rapporteninkludererikk e ressursbehov,
kostnadereller
beskrivelserav andreutfordringerknyttet til utvidelserav det kommunalevegnettet,fremtidig
befolkningsvekstog etableringav nye boligfelt, endretvegstandard,endretmiljøprofil eller
trafikksikkerhet.Slike budsjettbehov vil påløpei tillegg til de fremsattebehovenei denne
rapporten.
Grunnlagetfor rapportener en oversikt over det kommunalevegnettetsom Vei-, park- og
idrettsforvaltningengjennomførtei et selvstendigforprosjektmedkartleggingog registreringav
det kommunalevegnettetinn i dennasjonalevegdatabanken
(NVDB) i 2015.Vegnettetble
fotografertav Veiteknisk Institutt i mai 2015.VeitekniskInstitutt har registrertmengder,
beliggenhet,type og tilstand på vegdekker,fortau og kantsteinsamtlagt detteinn i NVDB.
Øvrige vegobjektersom skilt, lysstolper,rekkverk,murer,fartsdempere,leskur,gangfeltble
registrertog lagt inn i NVDB av Triona AS i 2015.En har selvsagtbygd på dettegrunnlagetved
utarbeidelsenav dennehovedplanen.
Mål og strategierfor det kommunalevegnettetgir føringergjennomeksisterendeplanersom er
vedtatti kommunen,samtlover og retningslinjerinnen fagområdet.I tillegg er det kvalitetsnivået
som kommunensadministrasjonønskerlevert ute på vegnettetbestemmende
f or behovetfor
ressurser.Ethvertkvalitetsnivåhar i prinsippetsitt egetkostnadsnivå.Kostnadenetil for
eksempelgjennomføringenav brøyte- og strøinnsatsen
vinterstidvil jo væreavhengigav ved
hvilken snødybdebrøytingigangsettesog tidspunktetfor når vegenskal væreferdig
gjennombrøytet,samthvilken strøinnsatssom skal leveresvegbruker.
Det kommunalevegnetteti Ringerikekommunehar et dokumentertbehovfor 12,3 mill i årlige
driftsmidler; 8,6 mill kr i årlige vedlikeholdsmidler(inkludert fornyelsenav eksisterende
vegdekker)og 8,4 mill kr i årlig fornyelsesbehovav eksisterendevegobjekterfor å unngåforfall
over tid. En har der anvendtrealistiskeog nøkternelevetiderfor ulike vegobjekter.
Dissebehover knyttet til eksisterendekommunalt vegnettpr medio2016.Driftsbehovet
inkludererbehovetfor ytterligereett årsverktil forvaltningenav vegnetteti tillegg til de 3
årsverkenesom forefinnespr august2016.Detteberegnedesamledebehovpå 29,3 mill kr årlig
er nødvendigefor å kunneopprettholdeen akseptabeltvegstandardover tid.
Dersomen ogsåleggertil grunnet behovfor en utskifting og fornyelseav eksisterende
vegoverbygningover 100 år, såvil dettemeddagenspriserkreve 1,2 mrd kr samlet,eller

ytterligere12,2 mil l kr årlig i økte investeringsmidler.Dettevil kreveat en over tid fornyer 2,3
km kjørevegårlig for å oppfylle et behovom 100 årslevetid. Dette viser hvilke betydelige
ressurserog tidligere investeringersomer gjort i det kommunalevegnettet.
Den enkeltekommunemå selv fastsettesin egenlokale vegstandard,ta ansvarfor dettesamt
bevilgemidler til det eksisterendevegnettetover kommunensordinærefrie inntekter.Det finnes
ingen andreinntektskildereller overføringertil det kommunalevegnettet, i motsetningtil for
eksempelvann- og avløp,renovasjoneller kontingenti barnehagen.
Prioriteringerav det
kommunalevegnettetvil og må derfor alltid skje i konkurransemed øvrigekommunaletjenester.
Hovedplanener utformet for å dokumenterevegnettets behovog tilstand for på denmåtenå gjøre
vegnettetsbehovforutsigbartoverfor kommunensadministrasjonog politiske ledelse.
Det er viktig at bevilgningenetil eksisterendevegnetttildelesårlig over tid utenfor store
variasjoner.Dette gjelder isærfornyelsesbehovet
for utskifting og erstatningav fysiskeobjekter
ved utgåttlevetid/ funksjonsnivå.
Samtidiger det viktig at det ordinæredriftsnivåetopprettholdes.Eksempelvis,dersomvannikke
ledesbort fra vegenog vegkroppenvil vegensbæreevnebli redusert,noe som igjen vil redusere
levetidenpå eksisterendevegdekker.Konsekvensenvil væreat tidligere investertvegkapitalgår
tapt, og vegdekkermå fornyestidligere og hyppigereennom vegnettetvar tilgodesettmed
optimaleøkonomiskerammer.Vedlikeholdsbehovetøker.
Det ordinæreårlige drifts- og vedlikeholdsbehovinkludert forvaltningenav vegnettet(20,9 mill
kr pr. år) er relaterttil det eksisterendekommunalevegnettetpr medio 2016; og forutsetteret
vegnettutenforfall. Dettebehovetinkludererikke vedtatteeller fremtidig behovfor utbyggingog
utvidelseav vegnettet,fjerning av forfallet eller en eventuellendretmiljøprofil knyttet til
vegnettet.
I tillegg til det samledeordinæreårlige behovpå 29,3 mill kr påløperekstra kostnaderfor å fjerne
og utbedreeksisterendeforfall. Forfallet pr medio 2016 er betydelig.Hovedårsakentil detteer at
storedelerav eksisterendevegnetter blitt etablertover tid, utennoenreell dimensjoneringav
vegoverbygningeneller bruk av importertekvalitetsmasseri vegkroppen.En anvendtestort sett
de lokale stedligemassenei veglinjen etterbesteevne.
Vegforvalterleggertil grunnat nærmere85 % av eksisterendevegnettble etablertog bygd opp
på dennemåten.Det samledeforfallet er på dettegrunnlagetestimerttil 1,172mrd kr; eller 4,612
mill kr pr km veg.
Seren bort fra forfallet knyttet til underdimensjonert
vegnetter det øvrigeforfallet knyttet til
vegobjekterpå og langsvegnettetregistrertog estimerttil 129,6mill kr. Detterepresenterer
tilsvarendeca. 510.800kr pr km veg. Eksempelviser ca.2100 av 4700armaturervedrørende
veglyspå det kommunalevegnettetkvikksølvholdige.Nærmere200 tennskapmå anskaffesfor å
kunnemåledet faktiske strømforbruketi hht ny forskrift medvirkning fra 2019.Forfallet på faste
dekkerer registrertpå 135,5km av samlet194,5km vei med asfaltdekker.Nærmere70 % av
samletkjøreveghar fastevegdekkermed uakseptabeltilstand.Hele 80 % av grusvegenehar en
utilstrekkeligdekketilstand.Samletforfall på vegdekkenepå kjørevegeneer betydeligog
beregnettil 72 mill kr.

Alle 37 kommunalebruerhar vært gjenstandfor hovedinspeksjon,
slik at denoverordnede
tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon
utført på 8 utvalgtebruer, og
rehabiliterings-kostnadenefor dissebrueneer estimert. Dissebehover inkludert det samlede
estimerteforfallet.
Forfallet inkludererogsåbehovfor flere nye sluk og stikkrennerpå lokale problempunkterpå
vegnettet.Det visestil vedlegg6.
Resultateter at en i daghar et vegnettder lokale veier er underdimensjonert
i forhold til
gjeldendeveglisteog den faktiskebrukenav vegnettet.Samtidighar tillatt totalvekterog tillatte
aksellasterøkt på det øvrigeoffentlige vegnettet.Det kommunale vegnettetfremstårderfor lokalt
som en ytterligereflaskehalsog skognæringenfremsetternaturligviskrav om tilsvarendeøkte
lasterpå det kommunalevegnettet.Dette er nærmereomtalt i kapittel 9.
I tillegg brøyterkommunennoenutvalgteprivate veger vinterstidav ulik lengde.Detteomfanget
og tilhørendekostnaderer ikke kartlagt,men er estimerttil ca. kr. 90.000pr år. Midlene tasfra
det tildelte ordinæredriftsbudsjettet.
Kommunendrifter ogsåveglyspå utvalgtepunkterpå vegerutenomegetkommunaltvegnett.
Detteer i hovedsakveglysi tilknytning til utvalgteovergangerog bussholdeplasser
på riks- og
fylkesvegnettet.Dette gjøresav hensyntil trafikksikkerhetensamtfordi bådefylkeskommunen
og Statensvegvesennekterå betalefor nevntelyspunkt.Kommunenmottaringenrefunderingav
dissekostnadene.Driftskostnadenefor nevntelyspunkt og antall lyspunkt er ikke kartlagt.
Midlene tasfra det ordinæretildelte kommunaledriftsbudsjettet.
Fornyelsesbehovet
for å unngåveksti forfallet omfatterikke trafikksikkerhetstiltak,
standardheving,
endretkollektivtilbud eller fremtidig utbyggingerav det kommunalevegnettet.
Utbedringav kjenteulykkespunkter,utbedringav kurver, breddeutvidelseav parsellerog bruer,
behovetfor sikring eller varslingav overganger,etableringav nye fortau eller gang- og
sykkelvegervil krevemidler utoverdet som presenteres
i dennehovedplanen.
Vegforvaltervil dokumenteresamtrapporteretilbake til bevilgendemyndighetresultateneav de
årlige tildelte budsjetteri planperioden,samtoppdaterebehovenei hovedplaneni fht politiske
prioriteringerog gjennomførtetiltak på vegnettet.Planenvil aktivt bli brukt av vegforvalteri
løpendestyring av tiltak på vegnettet,herunderved inngåelseog oppfølgingav drift - og
vedlikeholdskontrakter.
Planenskal gi grunnlagfor årlige innspill til budsjett/økonomiplan.
Mindre justeringersom tidshorisont,tiltaksnivå og tiltaksvalgbehandlesgjennomden årlige
behandlingenav budsjettinnspill.
Vi anbefalerat utvalgte delerav forfallet registrertpr medio 2016som har størstnegativeffekt på
trafikksikkerhetenog fremkommelighetengis prioritet. Det visestil handlingsprogrammet
i
kapittel 8.
Oppsummering av beregnet behov (alle beløp er i 2016-kroner, eks mva):
For å opprettholdevegstandarden
over tid er det behovfor å øke de økonomiske

rammenetil drift, vedlikeholdog investeringav det eksisterendekommunale
vegnetteti Ringerike.Dennerapportendokumentererfølgendeårlige behov for
perioden2017-2024:
Overnevnteordinæresamledebehov(drift, vedlikeholdog fornyelsegrunneteldeog
bruk) tilsvarer29,3 mill kr årlig. Detteinkludererkostnadenefor utøvelseav
vegforvalter-rollen. Fordeltpå i alt 253,7km vegerog gang- og sykkelvegertilsvarer
detteen årlig kostnadlik kr 115,490pr km veg pr år, lik 116 kr/lm veg pr år.
Forvaltningenav vegnettetrepresenterer
3 årsverkpr august2016.Behoveter
ytterligereett årsverk.Dette er inkludert i det fremsatteårlige driftsbehovet.
Forvaltningmå styrkesskal en makteå beskrive,kontrahereog følge opp på
forsvarlig vis bådedrifting og vedlikeholdetav eksisterendevegnett,samtfå
gjennomførtfremtidigeinvesteringstiltakpå det kommunalevegnettet.
Årlig ordinærtdriftsbehover beregnettil 12,3 mill kr årlig. Vinterdriften og drift av
veglysrepresenterer
hhv 6,1 og 2,1 mill kr årlig, dvs 67 % av samletårlig beregnet
driftsbehov.
Årlig ordinærtvedlikeholdsbehover beregnettil 8,6 mill kr årlig. Dette inkluderer
bl.a. vedlikeholdetog fornyelsenav asfaltdekkerog grusdekker,beregnettil 7,755
mill kr årlig. Fornyelsenav asfaltdekkenepr 20. år for å sikre en akseptabel
dekkekvalitetkrever5,865mill kr årlig. Det er over tid estimertet årlig behovfor
fornyelseav 9,275km veg med fast dekke.
Det ordinæredrifts- og vedlikeholdsbehovet
er beregnettil 20,9 mill kr årlig som
representerer
82,380kr pr km veg pr år, eller 82 kr pr lm veg pr år. Detteforutsetter
et vegnettutenforfall.
Årlig ordinærtfornyelsesbehov av eksisterendevegobjekterpgaelde og bruk er
beregnettil 8,4 mill kr årlig. Dettefornyelsesbehover i sin helhetknyttet til
eksisterendevegnettog detsvegobjekter.Behovetinkludereringenutvidelsereller
endretnivå på vegstandard,forsterkningsbehov,miljøsatsingeller kollektivtilbud.
Dettefornyelsesbehovet
omfatterheller ikke trafikksikkerhetstiltak.
Samletforfall registrertpr medio 2016er beregnettil 1,172mrd kr. Detteinkluderer
et estimertforfall i manglendebæreevnepå 85 % av samletkjøreveger(antatt193
km av 227 km veg). Dette forsterkningsbehovet
er beregnettil 1,042mrd kr. En
forsvarlig ombyggingog forsterkningav det kommunalevegnettetvil væreen
formidabeltekniskog finansiell utfordring for kommunen,og vil kanskje aldri bli
realisert.Uten en forsterkningav vegnettetvil kommunen,som i dag,leve medet
marginaltvegnettmed dertil fremtidigevedlikeholdskostnader
og forfall, samtet
lokalt udekkettransportbehov.
Seren bort fra dettebetydeligeforsterkningsbehoveter det øvrigeregistrerteforfallet
beregnettil 129,6mill kr. Forfallet på vegdekkene(asfalt- og grusdekker)på
kjørevegeneer betydeligog er beregnettil 72 mill kr. Vedlikeholdetav vegdekkene

er forsømtover tid og representerer
derfor i dag en betydeligfinansiell utfordring.
En fjerning av forfallet pr medio2016vil kreveårlige øremerkedeinvesteringsmidler
mellom 33,3 og 11,3 mill kr årlig i perioden2017-2024.Det visestil foreslåtte
handlingsprogram
i kapittel 8.
Det ordinære veg-budsjettet(driftsbudsjettet)er samledetildeling til drift og vedlikeholdav
vegnettet.Tidligere tildelte rammerover det ordinæredriftsbudsjettetfra perioden2010-2015 er
presenterti tabellennedenfor.Energibehovetknyttet til veglysbevilges over egenpost.
Strømforbrukethar i snitt vært1,603mill kr i perioden2011-2015.Samlettildeling i perioden
2011-2015er vist i tabellennedenfor.Årlige tildelte midler har i perioden2010-2015vært fast lik
3,393mill kr ekskludertenergitil veglys. Årlig drifts- og vedlikeholdsbehover beregnettil 20,9
mill kr.
Årlig tildelt driftsmidler inkl energi i perioden 2011-2015(1000 kr)
2011
4 996

2012
4 996

2013
4 996

2014
4 996

2015
4 996

snitt
4 996

Tildelingeni perioden2010-2015representertet avvik på 15,9 mill kr årlig i forhold til beregnet
årlig drifts- og vedlikeholdsbehovpå 20,9 mill kr årlig. Underdekningener 76 % av det årlige
beregnetbehov.Tildelte rammerfremtvingernedprioriteringersom fører til at nødvendigetiltak
ikke blir iverksattog som gir en redusertvegstandard.Forfallet øker og forfallet i segselv
vanskeliggjørog fordyrer i tillegg gjennomføringenav bådeordinæredrifts- og
vedlikeholdstiltak. Forfallet på vegdekkeneantaså væreet resultatav langvarigunderdekningi
tildelte budsjett.
Tildelte midler over investeringsbudsjettet
har variert betydeligi perioden2011-2015,det vises
til tabellennedenfor.Generelter 90 % av midlenebenyttettil fornyelseav eksisterende
vegdekkergrunnetutilstrekkelig rammerover driftsbudsjettet,mensresterende10 % er anvendt
til leggingav fast dekkepå nye etablertekommunaleveger.En har i realitetenikke hatt midler til
å skifte ut eller oppgradereeksisterendevegobjekterpå eller langsvegnetteti perioden.Alderen
på objekterer økt og forfallet er blitt større.
Årlig tildelt investeringsbudsjetti perioden 2011-2015(1000kr)
2011
2 500

2012
1 000

2013
2 000

2014
3 000

2015
3 000

snitt
2 300

I perioden2011-2015 er det kommunalevegnettetsamleti snitt blitt tilgodesettmed 7,3 mill kr
årlig (7,296mill kr) over driftsbudsjettetog investeringsbudsjettet.
Detterepresenterer
28,758kr
pr km pr år. Hovedplanendokumentererat 1 km kommunalveg i Ringerikeover tid må tilføres
115,490kr pr km pr år i drift, vedlikeholdog utskifting av eksisterendevegobjekterfor å fremstå
uten forfall. Den faktiske tildelingenhar mao vært25 % i forhold til det fremsatteestimerte
samledebehov.
Vegnetteter riktignok gitt et økonomiskløft i 2016mhp bådetildelte driftsmidler og

investeringsmidler.Det ordinæretildelte driftsbudsjettetfor 2016er 8,7 mill kr ekskludert
energikostnader
til veglys.Tildelt investeringsbudsjett
for 2016 er på hele 30,2 mil l kr som
fordelersegpå 11,7 mill kr til rehabiliteringav bruer,15 mill kr til fornying av utvalgte
vegparsellersamt3,5 mill kr til utskifting av kvikksølvholdigelamper(HQL) med LED-lys.
Tildelte midler over driftsbudsjetteti perioden2011-2015til vegformålvar i gjennomsnitt
4,996mill kr årlig, inkludert kostnadenetil vegforvalter-rollen og energibehovettil veglys.
Det ordinæredrift - og vedlikeholdsbehovet
inklusiv forvaltningenav vegnetteter beregnet
til 20,9 mill kr årlig. De beregnedeårlige ordinærebehoveneer nøkterntkalkulert og
knyttet til lokalt prisnivå og erfaringervedrørendedrift og vedlikeholdav det kommunale
vegnettet.Den faktiske tildelingeni periodenhar vært 4,996mill kr årlig; mao24 % av det
ordinærebehovet.
Vi estimererforfallet pr medio2016 å representere
en merkostnadpå 5-10 % i
gjennomføringenav drifts- og vedlikeholdstiltaki forhold til et vegnettuten forfall.
Forfallet vanskeliggjørgjennomføringenav driftingen av vegnettetog reduserer
fremdriftenav tiltak på og langsvegen.Dersomdettebevilgningsnivåetopprettholdesmå
en forventeytterlige forfall på vegnettet,økte ulykker, øktetransportkostnader
for
vegbrukersamtøkte erstatningskr
av fra vegensnaboer.
Årlig ordinærtfornyelsesbehovfor å fornye eksisterendevegobjekterpgaelde og bruk er
beregnettil 8,4 mill kr årlig. Dettefornyelsesbehovet
er i sin helhetknyttet til eksisterende
vegnett,og inkludereringenutvidelsereller endret nivå på vegstandard,forsterkning,
miljøsatsing,kollektivtilbud eller trafikksikkerhetstiltak.
Vegnettetssamledeårlig behov(drift, vedlikeholdog investering)er beregnettil 29,3 mill
kr., inklusiv kostnadertil forvaltningenav vegnettet.
Mi dler til vegformålover investeringsbudsjettet
var i perioden2011-2015i gjennomsnitt
2,3 mill kr årlig. Tildelingener 27 % av beregnetårlig fornyelsesbehov.
Disse
investeringsmidlene
er nestenutenunntakanvendttil lokale utvalgteforsterkningstiltak
samtdekkeleggingpå nyanlegg.Tildelte investeringsmidleri 2016er på hele 30,2 mill kr.
Med unntakav 2016,har en derfor i periodentilnærmetikke hatt ressursertil utskifting
eller oppgraderingav øvrigevegobjekterpå eller langsvegnettet.Alderen på disse
vegobjekteneer økt med resultatat forfallet er økt.
Gis ikke det kommunalevegnettethøyereprioritet ennpr i dagvil misforholdetmellom
faktisk behovog tildelte rammerøke forfallet. Konsekvensener bl.a. redusert
trafikksikkerhet,økt tap av tidligere investertvegkapitalog behovetfor tyngre og mer
kostbarevedlikeholdstiltak.
Alternativt må kommunenreduserepå vegstandarden
skal tilbys slik at fremtidig standard
er i samsvarmed de faktiske tildelte rammer.I prinsippeter detteenkelt og en ren
forvaltningsmessigavgjørelse.
Den kraftige økningeni tildelte investeringsmidlerfor 2016 er en utfordring for

vegforvalteren.Tilsvarendevil væretilfelle dersomhovedplanenmedvirkertil økte
fremtidigetildelinger til vegformål.Forvaltningenav vegnettetkrever 4 årsverkda en også
skal forholdesegtil stadigøkendepublikumshenvendelser
i bl.a. vegsaker.Dette er
inkludert i det fremsatteårlige driftsbehovetpå 12,3 mill kr.

2. Øvrige styringsdokumenter
Ringerikekommuneønskerå gjøre’Hovedplanveg (2017-2024)Ringerikekommune,Teknisk
forvaltning’ til et levendedokumentfor bådevegforvalterog bevilgendemyndigheti perioden
2017-2024.Fremtidigetildelte rammerog iverksattetiltak vil bli dokumentertog presentert.Vei-,
park- og idrettsforvaltningenønskermedbasisi ‘Hovedplanveg’ å rapportereog dokumentere
uteståendebehovi forhold til vedtatte politiske og vegfagligeprioriteringer,samtdisponeringen
av og kjøpekrafteni tildelte budsjetteri perioden.
Vegnetteter ikke statisk,og endresover tid. Dette gjeldersåvel utbyggingerog utvidelserav
vegnettet,oppsettav nye vegobjekter,utskifting av vegobjektersomfølge av elde og bruk samt
politiske vedtakom tiltak og bevilgningsnivå.Grunnlagetfor hovedplanenmå derfor over tid
oppdateres.Dette kan gjøresrasjoneltda det mesteav det kommunalevegnetteter registrerti
nasjonalvegdatabank(NVDB).
Etter en politisk og administrativbehandlingav hovedplanenvil vei-, park- og
idrettsforvaltningenpå grunnlagav tildelte rammerutarbeideen tilhørendehandlingsplan.
Handlingsplanenvil væretre-delt og beskrivehvordantildelte midler planleggesanvendti fht
ordinærdrift og vedlikehold
utskifting av vegobjekterfor å forhindre forfall
fjerning av forfallet.
‘Hovedplanveg 2017-2024’ må seesi sammenheng
medøvrige rammevilkår relaterttil
kommunalveg og bestemmelser
gjeldendefor Ringerikekommune,bl.a.:
Plan og bygningsloven
Kommuneplan– definererbl.a. arealbruken
Reguleringsplaner
– definererarealertil offentlig vegerog gater,gang- og sykkelveger,
parkeringsarealog annetvegareal
HovedplanVann (leggesfram for politisk vedtakhøsten2016)
HovedplanAvløp 2016-2024
RingerikekommuneGraveinstruks.Vedtatt av kommunestyret14.10.2010
Sykkelbyavtale2015-2020
Lover og forskrifter – vegloven,vegtrafikkloven, skiltforskriften, forskrift om arbeidpå
offentlig veg, forskrift om inspeksjonav bruer,forskrift om universellutforming,
internkontrollforskriften,forskrift vedr avkjørslerfra offentlig veg, forskrift om parkering,
mm.
Vegnormalerog håndbøker,Statensvegvesen.

Det er behovfor en revisjon av bådedenlokale vegnormenog Trafikksikkerhetsplanen.
Opplistingenovenforer ikke komplett.
Vedlegg1 beskrivernoentypiskevegfagligebegrep.

3. Kommunalt vegnettetog Teknisk forvaltning
3.1 Kommunalt vegnett
Ringerikekommuneeier, forvalter og drifter i dag ca. 253,7km kommunaleveger,hvor ca.57,2
km er grusveger.Med andreord består22,5 % av vegnettetmed grusdekke.Vegnettetbestårav
226,6km kjørevegog 27,1 km gang- og sykkelveger. I tillegg bestårvegnettetav
parkeringsarealog ulike vegobjekterpå og langsdet kommunalevegnettet.Vedlegg2 presenterer
aggregertemengderav ulike vegobjekter.
En oppdatertregistreringog inventering av vegnetteter en av de viktigste forutsetningenefor å
utarbeideen hovedplanveg med realistiskeog dokumentertebehov.Vegforvaltermå rett og slett
ha kunnskapog oversikt på egetvegnett.
Vegnettetog de ulike vegobjektenepå og langsvegeneble fotografertog registrertinn i NVDB i
et selvstendigprosjektgjennomførti 2015.Dette omfattetbl.a. vegdekker,skilt, rekkverk,fortau,
kantstein,leskur,stikkrenner,fartsdempere,gangfelt,holdeplasser,bommerog veglys.For
enkelte objekterhar en gjort et estimatover mengder.
Det kommunalevegnettetrepresenterer
en samletvegkapitalpå ca. 1,5 mrd kr målt i
2016-kroner.Dette forutsetteret vegnettsom er forsvarlig dimensjonertog etablertmed
akseptablematerialkvaliteter.En har i densammenheng
utelatt verdienav veg-grunn(areal),
grøfterog murer.Dennevegkapitalener betydelig.Vegkapitalenav selvevegkroppenuten øvrige
vegobjekterer estimerttil 1,224mrd kr. Øvrige vegobjekterpå og langsvegnettetrepresenterer
en samletvegkapitalpå 302 mill kr. Det visestil vedlegg5.
Det er viktig å opprettholdedennevegkapitalenfor oppnåde forventedelevetiderav ulike tiltak
og ulike vegobjektersom alleredeer anskaffet.Dersomvegkapitalenforringessterkt er det ik ke
tekniskmulig eller økonomiskforsvarlig å vedlikeholdeobjektet.Vegobjektetmå da fjernesog
erstattesmed et nytt element.Dersomen drifter og vedlikeholderdet sammeobjektetpå et
forsvarlig nivå over tid, så kan vedlikeholdeteller utskiftingenav vegobjekteti det minsteblitt
utsatti tid. Dettevil over tid medvirketil et mer optimalt kostnadsnivå.Der er selvsagt
vegobjektersom ikke er ment å bli vedlikeholdt,mensom skiftesut pgaelde og bruk. En
skiltplateer et eksempelpå et slikt objekt.
3.2 Vei-, park - og idrettsforvaltningen
Vei-, park- og idrettsforvaltningenhar forvaltningsansvaret
for det kommunalevegnettet.Dette
omfatterbl.a. drift, vedlikeholdog investeringer.Enhetenhar ikke primæransvarinnenforplan-,
regulerings- og byggesaker,menuttalersegom nye anleggsom er på planleggingsstadiet.
Vei-,
park- og idrettsforvaltningenbestårpr august2016 av 3 ansatte.
Enhetenble omorganisertfom 1.1.2015i en ren bestiller- og utførermodellder tidligere
kommunalegenreginå er etablerti en egenkommunalenhet,‘Teknisk drift’. Det er forhandletog

inngåtten skriftlig avtaleom kjøp av veg-tjenesterfra ‘Teknisk drift’. Avtalen beskriver
estimertetimeverkpå utvalgtedriftsoppgaverpå vegnettetmed tilhørendeenhetspriserfor
mannskapog maskiner.Dagensorganiseringer da slik at vegforvalterikke lengereier maskiner,
ei heller har noe ansvarfor maskinereller maskinbudsjettog har ingen ansatteeller
personalansvar
for folk som arbeiderute på vegnettet.
Forvaltningenomfatterbl.a. budsjett/regnskapsføring,
vedlikeholdog revisjon av normaler/
plangrunnlag,eksternutlysning og kontraheringav tiltak på veg, revisjonav avtalerog
oppfølgingmed‘Teknisk drift’, rehabiliteringav prosjekter,overtakelserav ferdigstilte
prosjekter,informasjontil publikum, besvarelserog klagebehandlingtil/ fra publikum,
befaringer,fastsettelseav bruksklasserpå vegnettet,oppfølgingav brueri hht nasjonale
forskrifter, beredskapgenerelt,oppfølgingav gjennomføringenav vinterdriften, samtdeltakelsei
ulike kommunalefag-grupper.
Vei-, park- og idrettsforvaltningenhar ogsåansvarfor resultatområdene
park og idrett.
Teknisk drift gjennomføreren rekkedrifts- og vedlikeholdstiltak.I tillegg kontraheresi forhold
til behovog tildelte midler ulike drifts- og vedlikeholdstiltaki det privatemarkedet.Dette
omfatternormalt:
asfaltlapping(egenregien)
kantslått(egenregi/delvis private)
høvling og grusing(grusveier)(egenregi/private)
grøfterensk(egenregi/ private)
støvdemping(private)
søppeltømming(egenregi)
skilting og sperringi fbm 1. og 17. mai (egenregi)
slukrensk(egenregi/private)
ettersynav stikkrenner(egenregi)
vårfeiing (egenregi)
vinterdrift (egenregi/private).
Etter behovog ved tilgjengeligemidler vil tiltakeneogsåkunneomfatteutbedringav skaderpå
bl.a. rekkverk,murer,og bruer.
Vei-, park- og idrettsforvaltningenhar i tillegg ansvaretfor å forvalte de lokale
parkeringsbestemmelser
på offentlige vegerog parkeringsplasseri kommunen.Teknisk drift
utøverkontrollenpå vegneav Tekniskforvaltning.

4. Driftsbehovet på det kommunale vegnettet
Driftstiltak er nødvendigå gjennomførefor å sikre et åpentog tilgjengelig vegnett
medet akseptabeltnivå på fremkommelighetog trafikksikkerhet.Driftstiltak omfatter
normalten fellesbetegnelse
på tiltak og aktiviteter somgjentasflere ganger,gjernei
sammesesongog på sammeveg. Typiske driftsaktiviteterer: vinterdrift (brøyting,
strøing,høvling, bortkjøring av snø)og sommerdrift(kantklipp, renhold,grøfterensk,
sluktømming,tilsyn av stikkrenner,merkingav gangfelt,osv.) samtdrift av veglys.
Driftstiltak gir normaltingen fysisk restverdii segselv, men kan medvirketil økt
levetid på tilstøtendevegobjekter.Grøfterenskbidrar til ønsketlevetid på et vegdekke.
Vinterdriften og drift av veglyskan ikke gjenfinnespå vegnettetpåfølgendesommer.
Tilsvarendegjelderde fleste gjennomførtedriftstiltak.

En vegeierblir aldri ferdig med å drifte sitt vegnett;detteer en kontinuerligog nødvendig
prosess.Driftstiltak vil ved utilstrekkeligetildelte budsjetterderfor nestenuten unntakbli
budsjettvinnerei fht investerings- og vedlikeholdstiltak.Vinterdriften prioriteresnormaltf.eks på
bekostning av oppgraderingav skiltparkeneller vedlikeholdav vegdekker.Driftsnivåetpåvirker
trafikksikkerhetenog fremkommelighetenpå vegnettet.
Driftsbehovetfor det kommunalevegnetteti Ringerikeer beregnetut fra veglengden,registrert
mengderulike vegobjekterog tilstand,erfaringerog kjøpekraftennedfelt i tidligere tildelte
budsjetteri forhold til ønsketlevert driftsnivå. Med kjøpekraftenmenesmåloppnåelseen oppnår
ved det tildelte budsjetteti fht til vegnettetsfaktiske behov.Eksempelvishar det ikke værtstabile
rammerfor å prioritererenskav grøfterog kummer,kantklipp, renholdsamtsiktryddingi forhold
til det faktiske behov.
Det årlige samlededriftsbehoveter beregnettil 12,3 mill kr. Detteinkludererkostnadenetil
forvaltningenav vegnettet.Kostnadeneknyttet til forvaltningenresultererikke i tiltak eller
verdiskapningute på vegen,men er i sin helhetreneforvaltningsoppgaver.Behovetfor
forvaltningenav vegnetteter nøkterntvurdertå representere
4 årsverksom krever2,1 mill kr
årlig. Pr august2016 anvendes3 årsverk.Personalkostnadene
(lønn, overtid, sykefravær,pensjon
mm) for forvaltningentasav det ordinæredriftsbudsjettettil veg.
Dettedriftsbehovetforutsetterat vegnettetikke er befengtmed forfall. Et forf all vanskeliggjør
drifting av vegnettetog fordyrer gjennomføringenav ordinæredriftstiltak.
En dårlig dekketilstandfører bl.a. til behovfor flere brøyte- og strøtiltak vinterstid,og vegbruker
tilbys en redusertstandard.Ungskogog kratt etablererseg der kantklipp og siktryddingikke
gjennomføres.Tømmingav kun utvalgteenkeltsluksom alleredeer fylt medslamgir en høy
enhetskostnad.
Grøfter som har redusertkapasiteteller ikke renskesfører til følgeskaderpå vegen
og denssideterreng.Redusertdriftsnivå vil i tillegg ogsåføre til mer skaderog dermedet økt
vedlikeholdsbehov.

Fordelingenav det beregnedeårlige driftsbehoveter presentertpå hovedaktiviteteri Figur 1.
Detaljerer vist i vedlegg3.
Opprettholdelseav en akseptabelvinterstandardfor en ‘normal-vinter’ er beregnettil 6,093mill
kr årlig. Detteinkludereralle brøyteroder,bortkjøringav snø,fjerning av is-sålemedhøvel,
steamingav stikkrennersamtbrøytingav utvalgteprivateveger.Krever en vintersesongtiltak
utoverdette,må midler tasfra det ordinæredriftsbudsjetteteller ekstramidler må stilles til
disposisjon.
Samletutgift til drift av veglysmedkommunaltansvar(energikostnad,nettleie)er dokumentert
til 2,1 mill kr årlig. Det visestil omtalei kapittel 1. I tillegg påløpervedlikeholdskostnader
knyttet til utskifting av ødelagtearmaturer.Det visestil kapittel 5. Oppgraderingsbehovet,
utskifting av kvikksølvholdigelamper,utskifting til LED-lys og installasjonav målereer omtalt i
kapittel 7.
Vinterdriften og drift av veglyser de størstekostnadsbærere.
Vinterdrift og veglysrepresenterer
samlet8,193mill kr årlig, eller 67 % av samletberegnetårlig driftsbehov.

Figur 1 Fordeling av beregnetårlig driftsbehov(12,3 mill kr årlig)

Samletårlig driftsbehovinklusiv forvaltningenav vegnetteter beregnettil 12,3 mill kr
årlig. Dette forutsetterat vegnettetikke er befengtmed forfall.
Samletårlig driftsbehovtilsvareren årlig enhetsprisl ik 48,600kr pr km (samletfor
veg og gang- og sykkelveg)pr år, eller 49 kr pr lm pr år.
Vinterdriften (brøyting,strøing,høvling og bortkjøringav snø),drift av veglysog
sommerdrift(primærtrenhold,sluktømmingog grøfterensk)er essensielledriftstiltak
for å opprettholdeog sikre framkommelighetog trafikksikkerheten.
Vinterdriften (6,093mill kr årlig) og drift av veglys (2,1 mill kr årlig) representerer
8,193mill kr årlig; eller 67 % av samletårlig beregnetdriftsbehov.
Kommunengjennomfører i dag etterbestemmelse
fra administrasjonendriftstjenester
på vegerutenomegetkommunaltvegnettet.Dette gjelderbrøytingpå utvalgteprivate
vegerog drift av veglyspå deler av fylkesvegnettetog riksvegnettet.Midlene tasfra
det ordinæretildelte driftsbudsjettet.Snøbrøytingenpå privatevegerrepresenterer
en
årlig kostnadlik 90.000kr. Kostnadenpå nevnteveglysutenomegetvegnetter ikke
målt eller kartlagt.

5. Vedlikeholdsbehovetpå det kommunale vegnettet
Vegnettetskal brukesog vil derfor over tid slitesog dettekrevervedlikeholdsmidler.
Vegnettetpåførespåkjørselskader,
skadersom skyldesdårlig utførelse,feil materialvalg
eller materialkombinasjoner,
mangelfulletiltak, samtskadersom skyldesvær og årstider.I
tillegg utsettesvegnettetfor slitasjeog skaderrelaterttil dentilsiktendebrukenav
vegnettetog elde generelt.
Skadenemå utbedresfor å ivaretatrafikksikkerhetenmenogsåfor å opprettholde
funksjonalitetenog for å utnytterestlevetiden av vegobjektene.Dette krever at nødvendige
tiltak må prioriteresog iverksettespå riktig tid og sted.Dettebetingerigjen av
vegforvalterer kompetentog har dennødvendigeoversikt over egetvegnettslik at
iverksattetiltak er fornuftige i forhold til behovog tilgjengeligemidler. Dette er en
kontinuerligprosess.
Redusertdriftsinnsatsvil ogsåpåvirke og øke vedlikeholdsbehovet.
Det beregnede
vedlikeholdsbehovet
som presenteres
her forutsetterat vegnettetsdriftes på et forsvarlig
og akseptabeltnivå.
Vi har estimertforventedeskaderog tilhørendefremtidige erstatningskravfra naboeri
størrelsesorden
kr. 200.000pr år relaterttil flom og ekstremvær.Kraftig nedbørresultereri
skaderpå grunnav manglendegrøfter og delvis underdimensjonerte
stikkrenner,stedvisfor lite
sideterrengog til delsmangelfullrenskav grøfter.Bådevegnettet,detssideterrengog privat
eiendomkan bli påførtskader.Estimertbeløper ikke tilstrekkelig for å håndtereskaderetter
ekstremehendelser.
Dettevedlikeholdsbehovet
omfatterikke vedlikeholdav stikkrenner,murer,fartsdempereeller
løpendeutskiftingerav vegobjekterpå eller langsvegnettetsom naturlig forfaller i kvalitet
relaterttil elde og oppnåddfunksjonstid.Dette er presenterti kapittel 6.
Figur 2 angir beregnetårlige vedlikeholdsbehovlik kr. 8,6 mill. Detaljerer vist i vedlegg4.
Fornyelsenav asfaltdekkerkreveret årlig vedlikeholdberegnettil 6,265mill kr årlig inkludert
lappingav lokale skader.Vedlikeholdetav grusdekkerer beregnettil 1,490mill kr årlig. Det er
grusdekkerpå 22,5 % av samletvegnett.Vegdekkenekreversamlet7,755mill kr i årlig fornyelse
og vedlikehold.Dette representerer
90 % av samletberegnetårlig vedlikeholdsbehov.
Di ssefremsattebehovforutsetteret vegnettutenet forfall. Behoveter knyttet til fornyelsenav
asfaltdekkeneved 20 års dekkelevetidsamtbehovfor noe opprettingsmasse
for å kunne
opprettholdeen akseptabeldekketilstand.Det er med denneforutsetningenestimertat ca. 9,275
km asfaltertveg over tid må dekkefornyesårlig. I forbindelsemed fornyelseav fastedekkervil
det i tillegg påløpemerkostnaderknyttet til forarbeider.Dissearbeideneomfatternormalt
frigjøring av kummer,hevingav kantstein,f resingav eksisterendedekkeri sentrumsgater,
avrettingmed pukk eller fresemasser,
utspleisingmot avkjørslermm.

Figur 2 Fordeling av beregnetårlig vedlikeholdsbehov
(8,6 mill kr årlig)

Samletårlig vedlikeholdsbehover nøkterntberegnettil 8,6 mill kr årlig. Dette årlige
vedlikeholdsbehovet
forutsetterat der ikke er noe forfall på vegdekkene.
Dettetilsvareren årlig enhetsprislik 33,900kr pr km (samletfor veg og gang- og
sykkelveg)pr år, eller 34 kr pr lm pr år.
Vedlikeholdetav vegdekker (asfaltdekkerog grusdekker)representerer
i alt 7,755mill
kr årlig, dvs 90 % av samletvedlikeholdsbehov. For å opprettholde20 års
dekkealdermå 9,275km veg dekkefornyesårlig. Dagensprisnivå (2016) tilsier at
detterepresenterer
5,865mill kr årlig. Utbedring(lapping)av lokale dekkeskaderog
grusvedlikeholdetpåløperi tillegg.
Eventuellelokale forsterkningsbehoveller forarbeiderer ikke inkludert. Lokalt på den enkelte
parsellvil forsterkningsbehovet
være langt utoverdet som presenteres
her. Lokale
forsterkningstiltaksom iverksettesi 2016 har en ‘normert’ enhetsprislik 5.400kr pr løpemeter
veg; tilsvarende8 gangermer enn kostnadenknyttet til kun fornyelsenav asfaltdekket.Det vises
til kapittel 7.

6. Fornyelsesbehovetpå det kommunale vegnettet
Brukenav vegnettetvil, sammenmed slitasjenog nedbrytningenfra vann,frost og
andreklimapåkjenninger,over tid kreve at objekterpå og langsvegenmå skiftesut og
erstattesmednye objekter.Alle objekterog bestanddelerpå eller langsvegenhar en
begrensetlevetid og funksjonstid(holdbarhet).Vegobjektenemå til slutt skiftesut for
å opprettholdeet ønsketkvalitetsnivåog dermedønskettrafikksikkerhetsnivå.Over
tid må i prinsippetalle vegobjekterskiftesut og erstattes.
Beregnetfornyelsesbehovinkludererikke trafikksikkerhetstiltak.Beregnet
fornyelsesbehov
uttrykker årlig kapitalbehovfor å skifte ut eksisterendevegobjekter
pgaeldefor å tilby et vegnettutenforfall. Utbedringav eksisterendeforfall, se
kapittel 7, krever ytterligeremidler.
Vi har i fastsettelsenav fornyelsesbehovet
ikke beregnetvegkapitaleneller vurdert
eller inkludert behovetfor utskifting av bruer,murer,vegoverbygningen,verdienav
veg-grunneller grøfter.Det er delvis problematiskog noe akademiskå beregne
verdienog levetidenpå disseobjektene.Dette er derfor ikke forsøktgjort her.
Utskifting av flere av disseobjekteneer sværtkostbarepå tidspunktetnår fornyelsen
finner sted,mendissekostnadeneer ikke medtatther.
Veglengden,antall/ mengdeulike vegobjekter,fordelingenav alderpå objekter,
anslåttlevetid for de ulike objektstypene,kostnadenfor å erstatteog skifte ut et objekt
samtvalgtevegstandarder normaltbestemmende
for fornyelsesbehovet.
I tillegg påvirker selvsagtden utførtedrifts- og vedlikeholdsinnsatsen
levetidenpå
vegobjekterog dermedogsåfornyelsesbehovet.
Forsvarligdriftstiltak og vedlikehold/
reparasjonerkan påvirkeog forlengeobjektetslevetid. Motsatt fall vil en ikke kunne
oppnånevntelevetider,objektermå fornyeshyppigereog fornyelsesbehovet
vil øke
tilsvarende.

Utskifting og fornyelseav objekterpå og langsvegnettetser nødvendigfor å opprettholdeen
ønsketfysisk/ tekniskstandardog kvalitet over tid. Behovetvil derfor væreav ulik art, kostnad,
omfangog gjennomførespå ulikt tidspunkt.Levetidenfor ulike vegobjekterer bl.a. avhengigav
valgtetekniskeløsninger,kvalitetenpå materialersom blir benyttetog det håndverketsom blir
utført (f.eks ved dekkefornyelse),drifts- og vedlikeholdsnivåetsamtlokalt klima og
trafikkmengden.
Det beregnedefornyelsesbehovet
er lik 20,7 mill kr årlig og er presenterti Figur 3. Dette
inkludererombyggingeller utskifting av alle kjørevegeretter100 årslevetid. Detaljerer vist i
vedlegg5. Beregningeneinkludererikke grøfter eller murer.Seren bort fra ombyggingog
utskifting av vegkroppener det årlige utskiftingsbehovetlik 8,381mill kr.
Beregningenetar utgangspunkti erfarte/antattenormalelevetiderfor de ulike eksisterende

vegobjektenefor å kunneopprettholdeen akseptabelvegstandardover tid. Fornyelsesbehovet
forutsetterat de antatte levetiderer reelleog at objekteneskiftesut og erstattesnår kvalitetenog
tilstandentilser dette.Denneutskiftingstaktenfor de ulike vegobjektervil medvirketil
opprettholdelsenav en akseptabelvegstandardover tid og er nødvendigfor å unngået fremtidig
forfall.
Grunnlagetfor dokumentasjonen
og beregningenav fornyelsesbehovet
er vegnettetsstørrelse,
sammensetning
og mengdeneav de ulike vegobjektenepå og langsdet kommunalevegnettetpr
medio 2016.Det visestil vedlegg2.
Figur 3 Fordelingenav årlig fornyelsesbehov
(20,683mill kr årlig), inkl fornyelseav
vegoverbygningen.
Fornyelsenav asfaltdekkerog grusdekkerer beregnettil 7,755mill kr årlig, og er presenterti
vedlikeholdsbehovet
i kapittel 5. Dette årlige vedlikeholdsbehov
et forutsetteret vegnettuten
forfall.
Drifts- og vedlikeholdsinnsatsen
påvirkerlevetidenfor vegobjektene.Med redusertinnsatsvil
vegobjektetikke kunneoppnåønsketlevetid med akseptabelstandard,objektermå fornyes
hyppigereennnormalt,og fornyelsesbehovet
vil øketilsvarende.Vegkapitalgår tapt.
Det beregnedeårlige fornyelsesbehovet
tar ikke høydefor ressurserog ekstrakapital som må til
for å fjerne eksisterendeforfall. Forfallet og behovfor midler for å fjerne forfallet er omtalt i hhv
kapittel 7 og 8.
Dersomgrøfter,stikkrenner,sluk og kummerikke renskestilstrekkelig vil vanntrengeinn i
vegkroppen.Dettevil svekkevegensbæreevneog dermedreduserevegdekkeneslevetid.
Vedlikeholdsbehovetfor å utbedrelokale dekkeskadervil øke. Vegdekkenemå i en slik situasjon
fornyes/reasfaltereshyppigereenn nødvendig.Kommunenfår i en slik situasjonikke ut den
ønskedeeller potensiellelevetidenpå eksisterendeobjekter/tidligere investertvegkapital.Dette
er bareett eksempelsom belyser at drift - og vedlikeholdsinnsatsen
påvirkerlevetiderpå fysiske
vegobjekterog dermedogsåfornyelsesbehovet.
Beregningeneer knyttet opp til kostnadfor innkjøp, anskaffelseog utskifting/ monteringfor de
ulike objektstypeneetter antattfunksjonell levetid.
Årlig fornyelsesbehovrelaterttil fornyelseog utskifting av veglys,fortau/ kantstein,sluk, skilt,
sluk og rekkverker tungekostnadsbærere.
Hovedårsakentil detteer den storemengdenav hver
objektstypesamtenhetskostnaden.
For detaljene visesdet til vedlegg5.

Det årlige fornyelsesbehovet
er nøkterntkostnadsberegnet
til 20,683mill kr årlig.
Detteinkludererriktignok fornyelseog utskifting av vegoverbygningenved 100 års
levetid. Det er lagt realistiskelevetidertil grunnfor de ulike vegobjekteneved
beregningeneav deresfornyelsesbehovover tid. Detterepresenterer
81,300kr pr km
(veg og gang- og sykkelveg)pr år, eller 81 kr pr lm pr år. Estimatetinkludererikke
grøftereller murer.

Dettefornyelsesbehovet
samtantattelevetider forutsettersamtidigat drifts- og
vedlikeholdsinnsatsen
blir opprettholdtog prioritert over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetteret vegnettuten forfall, og inkludererikke kostnaderfor å få fjernet
eventueltforfall. Det visestil kapittel 7 for dokumentasjonav forfallet.
Seren bort fra fornyelsenog utskifting av vegkroppener det årlige fornyelsesbehovet
for alle øvrigevegobjekterberegnettil 8,381mill kr. Detterepresenterer
33,000kr pr
km (veg og gang- og sykkelveg)pr år, eller 33 kr pr lm pr år.
Fornyelsenav vegdekker(asfalt- og grusdekker)representerer
7,755mill kr årlig og
påløperi tillegg, mener presentertog omtalt i vedlikeholdsbehovet,
jmf kapittel 5.
Grøfterenskog sluktømminger eksemplerpå nødvendigdriftstiltak for å sikre
trafikksikkerhetenog samtidigopprettholdeog muliggjøretilsiktet levetid på
vegdekkene.

7. Forfall pr medio 2016
Begrepetforfall er normaltbenyttetfor å beskriveen tilstandeller et kvalitetsavviktil en
konstruksjoneller konstruksjonselementi forhold til et vedtatteller ønsketkvalitetsnivå.
Forfallet omtalesog presenteres
ofte som en fysisk størrelseog/ellersom en kostnadfor å få
fjernet forfallet.
Det totale forfallet er ikke registrert,men det foreligger registreringerav forfall relaterttil
vegdekker,veglys,delerav brumassen,skilt, rekkverkog fortau. Utover detteer det gjort
overslagav forfall knyttet til manglendebæreevne,grøfterenskog slamsugingav kummer,
samtbehovfor flere stikkrennerog sluk på utvalgteproblempunkterpå vegnettet.
Detteforfallet er beregnetog representerer
en samletkostnadlik 1,172mrd kr. Dette
inkludereret estimertforfall knyttet manglendebæreevnepå 85 % av samletkjøreveg.Dette
forsterkningsbehovet
er på grunnlagav lokalt prisnivå grovt estimerttil 1,042mrd kr.
Samletforfall på øvrige vegobjekter,fratrukket forsterkningsbehovet,
er registrertog
beregnettil 129,6mill kr. Detterepresenterer
504,500kr pr km veg.
Forfallet på vegdekkenepå kjørevegeneer betydeligog beregnettil 72 mill kr. Dette
omfatterfastedekkersåvel som grusdekker.Vegdekkeneer det vegobjektetsom er mest
forsømt.Det er registrertet forfall på hele 135,5km av 194,5km asfaltertkjøreveg.I tillegg
har nærmere46,5 km av samlet57,2 km grusvegeret forsømtdekkevedlikehold.Dette
forfallet representerer
en betydeligfinansiell utfordring om forfallet skal utbedres.

Utilstrekkeligebudsjettrammertvinger vegeiertil å prioriteredriftstiltak fremfor gjennomføring
av vedlikeholdstiltakpå det eksisterendevegnettet.Driften vil nestenuten unntakvære
budsjett-vinnereni slike situasjoner.
Driftstiltak er nødvendigfor å kunnetilby, samtopprettholdeet tilgjengelig og fremkommelig
vegnettmedakseptabeltrafikksikkerhet. Drift av gatelys,gjennomføringav vinterdrift, renhold,
grøftetiltakog en minimum kontroll på vegetasjonlangsvegener typiskeog nødvendige
driftstiltak. Konsekvensenav at øvrigedriftstiltak ikke iverksetteseller blir utsatti tid vil
resulterei akselererende
skader,uønskettap av investertvegkapitalsamtredusert
trafikksikkerhet.
Skattebetalerog vegeierblir beggelidendedersomvegstandarden
forfaller. Trafikksikkerheten
reduseres(økteulykkeskostnader),
reisetidenforlenges,drivstoff-f orbruketøkerog slitasjenpå
kjøretøyøker.Vegbrukerblir påførtmerkostnader.Kommunenmå forventeøkte erstatningskrav
fra bileier grunnetskaderpåførtkjøretøyetsom kan relaterestil dårlig vegstandard.I tillegg vil
redusertvegstandardføre til økte miljøutslipp.

Forfallet vil normaltføre til økt uforutsigbarhetmhp drifts- og vedlikeholdsbehov.Vegeiermå
forventehyppigerestrakstiltakog nødreparasjoner
som kan forrykke planlagtetiltak. Dissetiltak
kan bli utsatt.Strakstiltaker ofte fordyrendei fht planmessigetiltak, og det er ofte en noe
begrensetkvalitet på dissetiltakene.
Driftsbehovog fornyelsesbehovpåvirkerhverandre.En utsettelseeller forsømmelseav
vedlikeholdeteller fornyelsenav vegobjektervil bety at driften av det samme vegnettetblir mer
utfordrendesamtresulterei en mer kostbargjennomføring.Eksempelvisvil vinterdrift på veger
med dårligevegdekkerresulterei behovfor flere gjennombrøytingerog økt strøforbruk(sandog
salt). Dermedblir ogsåvinterdriften mer kostbarfor vegeier.Et saltetvegnettmeden dårlig
dekketilstandkreverogsået størresaltforbrukog dermedøktemiljøutslipp.
Samletforfallet er beregnettil 1,172mrd kr. Detaljenei beregningeneer vist i vedlegg6. Dette
inkludereret estimertforf all knyttet til manglendebæreevnepå 85 % av samletkjøreveg(antatt
193 km av 227 km veg).
En forsvarlig ombyggingog forsterkningav det kommunalevegnettetvil væreen formidabel
tekniskog finansiell utfordring for kommunen,og vil kanskjealdri bli realisert.
Forsterkningsbehovet
er beregnettil 1,042mrd kr. Vegdekkeneog vegkroppener det vegobjektet
med størstforfall.
Samletforfall på øvrige vegobjekterpå og langsdet kommunalevegnettet,uten hensyntil
forsterkningsbehovet,
er beregnettil 129,6mill kr og vist i Figur 4.
Figur 4 Fordelingenav forfallet pr medio2016 fratrukketforsterkningsbehov
Uten en forsterkningav vegnettetvil kommunen,som i dag,leve medet marginaltvegnett.En vil
ikke kunneoppnå20 års dekkelevetidog må fornye vegdekkenehyppigere.Forfallet vil fordyre
vedlikeholdetav vegnettet.Tildeles ikke de nødvendigevedlikeholdsmidlervil dekketilstanden
bli redusert,som gir økte transportkostnader
for vegbruker.Tillatt aksellastkan bli nedjustert.
Forfallet er i vedlegg6 systematisertog presenterti forhold til årsakentil forfallet:
driftsrelatertforfall
vedlikeholdsrelatertforfall
funksjonsbasertforfall.
Med funksjonsbasertforfall menesher behovfor objektersom pr i dag ikke forefinnesi
tilstrekkelig gradpå eksisterendevegnett,f.eks behovfor flere grøfter,sluk, stikkrenner,veglys,
rekkverkog murer.For veglysomfatterdettei tillegg behovetfor installasjonav nye målereog
tennskap.
Nedenforomtalesog dokumenteresforfallet til noenutvalgteobjekter.Opplistingengjengir
ingenprioritering. Prioriteringerer vist i handlingsprogrammet
i kapittel 8.
Forfall veglys

Ringerikekommunehar tidligere skiftet ut armaturermedPCB. Utskiftingenmåtteskje innen
utgangenav 2007,i hht krav fra tidligere SFT (StatensForurensningstilsyn).I ettertider det nylig
kommetto nye krav til veglys,beggeut fra miljøhensyn:
Forbudmot produksjonog omsettingav kvikksølvarmatureretter14.3.2015i hht
EU-direktiv No. 245/2009
Krav om innføring av AMS (avansertemåle- og styringssystemer)
innen1.1.2019i hht
krav fra NVE. Det er krav om at energiforbruketskal måles.Dette kravet gjelderogså
andrekommunaleanleggog eiendommer.Det er knyttet usikkerhettil hvordandettevil
bli praktisert.
Det vil værefornuftig å sedisseto nye kravenesamletunderett slik at de tekniskeløsningene
som velgesog oppgraderingenav veglysetblir mestkostnadseffektivt.Dette vil gi kommunen
anledningtil å betalefor det faktiske energiforbruketpå egetvegnett,samtå få skilt ut
energiforbruketpå fylkeskommunaleog privateveger.
Kommunenhar over flere år prioritert og iverksatttiltak for energiøkonomisering
knyttet til
oppgraderingav eksisterendeveglys.Med investeringsbudsjettet
for 2016 regnerkommunenmed
å ha fullført utskifting av gjenværende2100kvikksølvholdigelampermed nye LED-baserte
lamperinnen utgangenav 2016.Flerelamperblir koblet sammenfor å redusereantall målere
som har redusertfastavgiftene.Denneutskiftingener anslått å koste4,8 mill kr.
I tillegg er der behovfor oppgraderingav tennskapog installasjonav målerefor veglysfor å
tilfredsstille kravettil måling av forbruk gjeldendefra 2019.Dette omfatteranskaffelseog
installasjonav ca 200 tennskapog måleretil en enhetskostnad
lik kr. 75.000ferdig montert.I
tillegg påløpergraving,kabelarbeiderog sammenkoblingerav gamlekretser.Hele prosjekteter
estimerttil ca 20 mill kr.
Vegdekker
Det kommunalevegnettetble fotografertmai 2015 medto kamerapekendeforover for å fange
opp mestmulig av vegenssideterreng.Bildeneer digitale stillbilder og tatt hver 5. meteri begge
retninger.På grunnlagav påmontertGPS-utstyr og bilenstrippteller er vegenesamtidigmetrert
(oppmålt)og bådebildets GPS-koordinaterog metreringspunktetpå vegener digitalt knyttet til
hvert bilde.
På grunnlagav vegbildeneble dekketilstandenbedømtved bruk av følgendeskala:
Nivå 1, nylagt eller med liten skadegrad
Nivå 2, akseptabelnormalbrukstilstand,middelsskadegrad
Nivå 3, snarligbehovfor asfaltering,stor skadegrad
Nivå 4, uakseptabeltilstand,forfall, kritisk skadegrad
i hht nivåenefor tilstand slik detteer definertog angitt i NVDB (Nasjonalvegdatabank).
Dekketilstandenpå hvert enestevegbildeer bedømt.Vi kjennerda variasjonenav
dekketilstandenog omfangetav forfallet langshver veg og hovedparsell,og dermedogså

akkumulert forfall på vegnettsnivå.
Av samletveglengdekjørevegerog gang- og sykkelveger(253,7km veg) ble 251,7km
fotograferti 2015.I alt 194,5km medasfaltdekkerog 57,2 km med grusdekkerer
tilstandsbedømt.Detterepresenterer
en andelpå 99,2 % i forhold til samletlengdekjøreveg.
Dettegav følgendefordeling av aggregertemengder(lm) fastedekker(asfalt/ grus)og tilhørende
dekketilstandpå vegnettsnivå,seTabell 1. Gjennomsnittligvegbreddefor asfaltertveg er 4,7
meterog 4,0 meterfor grusvegene.
veger
veger
Dekketilstand
asfalt
grus
Nivå 1
7 605
0
Nivå 2
51 352
10 674
Nivå 3
126 489
46 473
Nivå 4
9 032
27
sum(lm)
194 487
57 174
Tabell 1. Registrertdekketilstandpr mai 2015.
Vi leggerfølgendeforhold og forutsetningertil grunn for beregningav detteestimerteforfallet
(asfaltdekker):
Gjennomsnittligvegbreddefor asfaltertveg 4,7 meter(grusveg:4,0 meter)
Nytt slitelag: 90 kg/m2
Behovfor oppretting:35 kg/m2
Kostnadkjøp og leggingav ny asfalt: 885 kr pr tonn eksmva (prisnivå2016)
Med overnevnteforutsetningertilsier detteat 135,5km veg har snarlig behovfor dekkefornyelse.
Forfallet representerer
(135,5x 1000x 0,125x 885 x 4,7) 70,462mill kr.
Beregningenetar ikke hensyntil eventuelleforsterkningstiltak,breddeutvidelsereller andre
geometriskeforbedringer,forarbeiderknyttet til selveasfaltarbeidene
(somf.eks. grøfterensk,
fjerning av torvkanter,frigjøring av kummerog sluk, heving av kantsteinsom følge av redusert
kantsteinhøyde,
utskifting av ødelagtestikkrennerog sluk), ei heller fremtidig prisreguleringer.
Dissebehovmå vurdereslokalt utfra befaringer,grunnundersøkelser
og annenkartleggingsom
ikke kan avdekkesut fra kun visuell bedømningav dekketilstanden.
For grusdekkeneer det avdekketet betydeligforfall. Grusdekkeneer over tid slitt bort uten at
vegeneer gitt et forsvarlig vedlikeholdgjennomoppgrusing.I dag er det problematiskog stedvis
umulig å høvle grusvegeneda der ikke er mer grusmaterialerå fordele på i vegensoverflate.
Detteresultereri tillegg til ansamlingav vanni vegbanenog oppbløtingog svekkelseav
vegene.I hovedsakkrever46,5 km av samlet57,2 km grusvegerfull oppgrusingmed utlegging
av 5 cm nytt gruslag.Dette krever200 tonn gruspr km veg med en enhetsprislik 200 kr tonn
ferdig utlagt som representerer
ca 40.000kr pr km grusveg.Samletforfall på grusvegene
representerer
kr. 1,860mill kr.

Vegdekkeneer til for å bli brukt. Vegdekkeneskal derfor slitesog brukes.Over tid må
9,725km asfaltertveg årlig dekkefornyes.Dette må til for å sikre en akseptabel
dekketilstand.Vedlikeholdetav grusvegene(oppgrusinghvert 7. år samtårlig høvling og
støvbinding)krever26,150kr pr km pr år. Det er beregnetet årlig samletbehovfor
dekkevedlikehold(asfalt og grus)lik 7,755mill kr årlig. Det visestil kapittel 5.
Det er estimertet forfall på 135,5km asfaltertveg pr mai 2015,som representerer
ca 70 %
av samletlengdeasfalterteveger.Dette forfallet krever 70,462mill kr for å bli lukket.
Forsterkningstiltakog nødvendigforarbeiderer ikke inkludert i detteoverslaget.
I tillegg er forfallet på grusvegenenestentotalt, med en forfallsandellik 81 %. Nødvendig
oppgrusingav 46,5 km grusvegerkoster1,860mill kr.
Samletforfall på vegdekkene(asfaltog grus)er estimerttil 72,322mill kr. Dette
representerer
56 % av samletregistrertog estimertforfall på 129,6mill kr når en ser bort
fra forsterkningsbehovet
på 85 % av vegnettet.

Forsterkning av veger
Vegholderanslårat nærmere85 % av samletkjørevegerhar et forsterkningsbehov.
Hovedårsaken
til detteer at storedeler av eksisterendekommunalevegnetteter blitt etablertover tid, uten noen
reell dimensjoneringav vegoverbygningeneller bruk av importertekvalitetsmasseri vegkroppen.
En anvendtestort settde lokale stedligemassenei veglinjenetterbesteevne.Vegeneer ofte
oppgradertover tid, og den opprinneligekjerrevegener breddeutvidetetterbehov.
Det er estimertat 193 km av 226,7km kjøreveghar et forsterkningsbehov.
Med dagensprisnivå
lik 5,400kr pr lm veg tilsier detteet samletforsterkningsbehovlik 1,042mrd kr.
En forsvarlig ombyggingog forsterkningav det kommunalevegnettetvil væreen formidabel
tekniskog finansiell utfordring for kommunen,og vil kanskjealdri bli realisert.Uten en
forsterkningav vegnettetvil kommunen,som i dag,leve med et marginaltvegnett.
Bruer
Kommunengjennomførerårlige inspeksjonerog pålagte5. års kontroller av bruermedbruk av
eksterntfirma. Alle 37 kommunalebruerhar værtgjenstandfor hovedinspeksjon,
slik at den
overordnedetilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon
utført på 8 utvalgtebruer.For disse8
av brueneer det avdekketet samlet forfall på 8,266mill kr pr juni 2016.Kartleggingenav
rehabiliteringsbehovet
av de øvrigebruenevil bli fulgt opp i handlingsprogrammet.
Drenssystem
Drenssystemet
er befengtmed forfall. Det er behovfor etableringav ca. 15 nye sluk og ca 150
eksisterendesluk og sandfanger antattødelagtog må utbedres.Anslagsvis100 % av eksisterende
åpnegrøftermå reskes.Dettehar over lang tid vært forsømt.Samletforfall på drenssystemet
er
estimertå være10,3 mill kr, det visestil vedlegg6.
Rekkverk
Rekkverk er registrertog tilstandsbedømt.Det antasat nærmere20 % av samletrekkverker

befengtmed et forfall. Detteforfallet representerer
1,94 mill kr meddagensenhetsprislik 731 kr
pr lm nytt rekkverk.

8. Handlingsprogram
Generelt
Dennerapportendokumentererat det eksisterendekommunalevegnettetpå sikt må gis en høyere
prioritet og tilføres betydeligmer ressurserfor å fremståmed akseptabelvegstandard.Dette
gjeldersåvel prioriteringeneog tildelingenetil:
driftstiltak
vedlikeholdstiltak
investeringstiltak.
Gjennomsnittligårlig tildeling til drift og vedlikeholdhar i perioden2011-2015 vært 6,3 mill kr
inkludert kostnadenetil forvaltningenav vegnettet(lønn, sosialeutgifter) og energibehovet
knyttet til veglys.Tildelte driftsmidler for 2016 er 8,7 mill kr ekskludertenergikostnader.
Hovedplanveg dokumentereret årlig behovover det ordinæredriftsbudsjettetpå 20,9 mill kr.
Dettebehovetinkluderer4 årsverkknyttet til forvaltningenav vegnettet.Det visestil hhv kapittel
4 og 5. I perioden2011-2015 har det vært et årlig avvik på 14,6 mill kr til drifting og vedlikehold
av vegnetteti forhold til beregnetbehov.Underdekningenrepresenterer
70 % av det årlige
beregnededrifts- og vedlikeholdsbehovet.
Avviket i periodenhar bidratt til forfallet på vegnettet.
For å forhindreet forfall må i tillegg eksisterendevegobjekterpå og langsvegnettetskiftesut til
rett tid og stedmednye objekterfor at kvalitet, tilstandenog funksjontil objekteneikke forfaller
til et uakseptabeltnivå. Utskiftingenbør finne stedved estimertfunksjonstidfor de ulike
vegobjektene.Dette behoveter beregnettil 8,4 mill kr årlig, jmf kapittel 6. Detteinkludererikke
f ornyelsenav murereller vegoverbygningen(vegkroppen).
For å forhindreforfall på vegnettetmå vegnettettilføres nærmere29,3 mill kr årlig, inkl
forvaltning av vegnettet.Dette er det ordinæreårlige ressursbehovet
for at vegnettetskal
opprettholdesover tid med en akseptabelvegstandardutenforfall. Beregningeneer nøkterneog i
hovedsakgjennomførtutfra erfaringerfra den lokale vegforvalterog vegnettetslengde/
sammensetning.
Eventuellefjerning av forfallet eller deler av detteforfallet, utvidelserpå vegnettet,
standardheving,
endretmiljøprofil, sikkerhetstiltakmm vil krevetildelinger utoverovernevnte
fremsattebehov.
Forfallet på vegnettetmedio2016 er beregnettil 1,172mrd kr. Vi har her inkludert et estimert
forsterkningsbehovav 85 % av samletkjøreveg.Detteforsterkningsbehovet
representerer
1,042
mrd kr. Detteforfallet har byggetsegopp over tid. Forfallet er i hovedsakregistrertog
dokumentert.Forfallet er knyttet til rehabiliteringav bruer,manglendebæreevne,manglende
grøfterenskog fjerning av torvkanter,behovetknyttet til utskifting av kvikksølvholdigelamper
og monteringav målere,oppgraderingav rekkverk,fornyelseav asfaltdekkerog grusveger,samt
behovfor flere sluk, stikkrennerog rekkverkpå utvalgtepunkterpå vegnettet.Det visestil Figur

4 og vedlegg5. Seren bort fra forsterkningsbehovet
er det samledeforfallet lik 129,6mill kr. Det
visestil Tabell 2.
Vegforvalterhar over tid værttvungettil å neglisjererenskav grøfterog stikkrenner,samt
fornyelsenav eksisterendevegdekker.Forfallet på vegdekkeneer betydeligog estimerttil 72,322
mill kr. Samletpresentertforfall er ikke komplett.Rehabiliteringsbehovet
for 8 av 37 bruerer til
nå kostnadsberegnet,
jmf Tabell 2.

forfall
grøfterensk

tiltak/ enhetspris
renskav grøft og fjerning av torvkanter,kr. 56 pr lm
forbedresiktforhold, 3 ukesverk(2 mann,1 lagbil, 1
siktrydding
traktor, 1 fliskutter, 1 motorsaglik 1134kr/t)
sluk
utskifting av 150 ødelagtesluk og sandfang,11,313kr/ stk.
nye sluk
etablere15 nye sluk (kr. 11313/stk)
skilt
utskifting av 20 skiltplater
veglys(kvikksølv)
utskifting av 2100HQL (kr. 2260/stk) pr kontrakt
veglys(målere)
utskifting/ installasjon200 tennskapog kabelarbeider
rekkverk
utskifting 20 % (2655lm) a kr. 731/lm
asfaltdekker
dekkefornyelseav forfall nivå 3 og 4, vei og gate
grusdekker
oppgrusingav 46,5 km grusveg(kr. 40000pr km veg)
Aure bru
rehabiliteres
Åmot bru
ny bru, stengesfor tyngrekjøretøyinntil rehabilitert
Nye Huskebru
rehabiliteres(Bk10, 60 tonn)
Frisvannsbrua
ny platebru,beholdeeksisterendelandkar(Bk6)
Haugbru
rehabiliteres(Bk8)
Gml Ådalsveibru
rehabilitering(Bk10, 60 tonn)
Østsideveienbru 2
rehabiliteres(Bk10)
Jonsrudveienbru
rehabiliteres
fortau
fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein,kr. 1800pr lm
Samletforfall ekskludertforsterkningsbehovpr medio2016

Utbedret
innen
(år)
forfall
8
8 400 000
128 000
1 697 000
170 000
60 000
4 745 000
20 000 000
1 941 000
70 462 000
1 860 000
1 870 000
1 220 000
760 000
1 080 000
355 000
840 000
640 000
1 500 000
11 844 000
129 572 000

1
3
1
1
1
3
4
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Tabell 2. Forslag 100%utbedringav samletforfall 129,6mill kr (ekskludert
forsterkningsbehovet)
Forfallet på drenssystemet
resultereri lokale oppsamlingog manglendeavledningav
overflatevannfra sideterrengog langsgående
grøfter.Detteforfallet gir følgeskadersom erosjoni
vegkantog delvis naboeiendom,tap av vegensbæreevneog dermedavkortning i dekkealder.
Vegdekkenemå fornyeshyppigereenn hva et optimalt driftsbudsjettville resulterti.
Redusertdriftsinnsatstærerpå tidligere investertvegkapital,det kosterå værefattig. Redusert
dekketilstand,manglendesiktryddingog overflatevann i vegbanenkan i tillegg redusere
trafikksikkerheten.Dersomforfallet skal utbedresmå dettesannsynligvisfinansieresmed lånte
midler, medtilhørenderentebelastning.
Forfallet vanskeliggjørog redusererfremdriftenav
ordinæredrifts- og vedlikeholdstiltak på vegnettet.Forfallet reduserermao kjøpekrafteni de
ordinæretildelte driftsmidlene.

Nedenforpresenteres
3 alternativeforslag for prioritering av forfallet i løpet av perioden
2017-2024registrertpr medio 2016i fht 100 %, 50 % og 0 % tildeling. Uansetttildeling ønsker
vegadministrasjonen
å dokumentereog kvittere tilbake til bevilgendemyndigheteranvendelsen
av fremtidigetildelte rammer.Detteforutsetterat vegforvalteroppdaterergrunnlagetnedfelti
dennehovedplanen.
Fjerning 100 % av forfallet registrert medio 2016
Utfra en vegfagligvurderinganbefalesdet at forfallet pr medio2016 lukkesog utbedresover en
8-årsperiodesom vist i Tabell 2 ovenfor.De økonomiskekonsekvensene
er vist til Tabell 3
nedenfor.Kun en målrettetlangsiktig politisk og økonomiskøkt prioritering samtinnsatsfra en
kompetentvegforvalterover 8-års periodenvil kunneresulterei et kommunaltvegnettmed
akseptabelkvalitet uten forfall pr januar2025.
For at detteforfallet ikke skal øke ytterligerei perioden2017-2024må vegnetteti den samme
periodengis et forsvarlig drift - og vedlikeholdsnivå.Dette behoveter som vist beregnettil 20,9
mill kr årlig for hele perioden2017-2024,inkl kostnadertil forvaltningsoppgavene.
I tillegg må
vegobjekterløpende skiftesut i hht stipulertefunksjonstidtil en samletårlig kostnadlik 8,4 mill
kr i heleperioden2017-2024 for å unngåen tilvekst i forfallet.
Full utbedringenav forfallet (129,6mill kr utenhensyntil forsterkningsbehovet)
i hht Tabell 2
gir økonomiskeføringerog behovsom vist i Tabell 3 nedenfor.Forslagetinnebærerat
kommunenmå bevilge øremerkedeinvesteringsmidlerfra 33,3 til 11,3 mill kr årlig i perioden
2017-2024.

forfall
grøfterensk
siktrydding
sluk
nye sluk
skilt
veglys(kvikksølv)
veglys(målere)
rekkverk

forfall
8 400 000

2017
1 050 000

128 000

128 000

1 697 000

565 667

170 000

170 000

60 000

60 000

4 745 000

4 745 000

20 000 000

6 666 667

2018

2019

1 050 000

1 050 000

565 667

565 667

6 666 667

6 666 667

2020
1 050 000

1 941 000

485 250

485 250

485 250

485 250

asfaltdekker

70 462 000

8 807 750

8 807 750

8 807 750

8 807 750

grusdekker

1 860 000

930 000

930 000

Aure bru

1 870 000

1 870 000

Åmot bru

1 220 000

1 220 000

Nye Huskebru

760 000

760 000

Frisvannsbrua

1 080 000

1 080 000

Haugbru

355 000

355 000

Gml Ådalsveibru

840 000

840 000

Østsideveienbru 2

640 000

640 000

1 500 000

1 500 000

Jonsrudveienbru

2021

2022

2023

2024

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

8 807 750

8 807 750

8 807 750

8 807 750

fortau

11 844 000

Samletforfall

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

129 572 000 33 353 833 19 985 833 19 055 833 11 823 500 11 338 250 11 338 250 11 338 250 11 338 250

Tabell 3. Årlige behovfor 100 % fjerning av forfallet i perioden2017-2024
Fjerning 50 % av forfallet registrert medio 2016
50 % utbedringenav forfallet i hht Tabell 2 gir økonomiskeføringerog behovsom vist i Tabell 4
nedenfor.Forslagetinnebærerat kommunenmå bevilge62,1 mill kr (48,5 % av 129,6mill kr)
over investeringsbudsjettetmedbeløpfra 13,6 til 5,4 mill kr årlig i perioden2017-2024.
Forfallsobjektersom ikke blir prioritert eller ikke gis full uttelling, eller som forutsettesutbedret
og finansiertover investeringsbudsjettet
for 2016,er vist med fargei Tabell 4.
Detteforslagetinnebærerbl.a. at kun 50 % av forfallet på vegdekkeneblir utbedreti perioden,
utskiftingenav kvikksølvholdigelamperblitt sluttført i 2016 og finansieresover
investeringsbudsjettet
for 2016,brueneAure, Åmot, Nye Huskebruog Frisvannblir rehabilitert
og finansierti 2016,og at forfallet på fortaueneikke blir håndterti det hele tatt i perioden
2017-2024.
Likeledesinnebærerforslageti Tabell 4 at kun 50 % av samletkommunaltveglysfår installert
målereog nye tennskap.Kommunenhar selv i sitt investeringsbudsjett
for 2017foreslått4,0 mill
kr og har skissert5,75 mill kr i handlingsprogrammet
for 2018.Forslagetinnebæreraltsåat
kommunenikke oppfyller det nasjonalekravetom innføring av AMS (automatiskstyring og
måling av energiforbruk)innen 1.1.2019.
Forslagetinnebærerbl.a. at forfallet knyttet til manglenderenskav grøfter blir prioritert fullt ut,
da dettevil reduseredet fremtidige forfallet på vegdekkeneog tap i tidligere investertvegkapital.

forfall
grøfterensk
siktrydding
sluk
nye sluk
skilt
veglys(kvikksølv)
veglys(målere)
rekkverk

forfall
8 400 000

2017
1 050 000

128 000

128 000

1 697 000

565 667

170 000

170 000

60 000

60 000

2018

2019

1 050 000

1 050 000

565 667

565 667

2020
1 050 000

2021

2022

2023

2024

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

4 403 875

4 403 875

4 403 875

4 403 875

4 745 000
20 000 000

4 000 000

5 750 000

1 941 000

485 250

485 250

485 250

485 250

asfaltdekker

70 462 000

4 403 875

4 403 875

4 403 875

4 403 875

grusdekker

1 860 000

930 000

930 000

Aure bru

1 870 000

Åmot bru

1 220 000

Nye Huskebru

760 000

Frisvannsbrua

1 080 000

Haugbru

355 000

355 000

Gml Ådalsveibru

840 000

840 000

Østsideveienbru 2

640 000

640 000

Jonsrudveienbru

1 500 000

fortau
forfall pr medio
2016

11 844 000
129 572 000 13 627 792 13 184 792

6 504 792

5 939 125

5 453 875

5 453 875

5 453 875

5 453 875

Tabell 4. Årlige behovfor 50 % fjerning av forfallet i perioden2017-2024
Konsekvenserved opprettholdelse av dagensprioritering og økonomiske tildeling
Drift - og vedlikeholdav vegnetteter i perioden2011-2015blitt prioritert med6,3 mill kr årlig,
inklusiv kostnadenetil forvaltningenav vegnettetog energibehovetknyttet til veglys.
Somnevnt ovenforhar det i perioden2011-2015 værtet årlig avvik på 14,6 mill kr i tildelte
rammei forhold til beregnetårlig drift - og vedlikeholdsbehovpå 20,9 mill kr. Den faktiske
tildelingenhar i perioden2011-2015 vært30 % av beregnetbehov.I tillegg påløperder et årlig
utskiftingsbehovlik 8,4 mill kr.
Dersomdet ordinærefremtidigevegbudsjettetikke økes,vil eksisterendeforfall øke ytterligere.
Alternativt må vegstandarden
reduseresi samsvarmedfremtidig bevilget nivå. Det er ikke mulig
å gi noeneksaktbeskrivelseav reduksjoneni vegstandardsom denneprioriteringenvil resultere
i.
Vegbrukervil i en slik situasjonmåttebli tilbudt en dårligerevegstandardog ytterligere
vegkapitalvil gå tapt. Asfaltdekkenevil forfalle ytterligere,gjennomføringenav vinterdriftenblir
mer problematiskog vil kreveøkt frekvenspå brøytingog strøing.Vinterdriften blir altsåmer
kostbar.
Uten øktemidler til ordinæretiltak på grusvegeneer det ikke mulig å gi dissevegenedet
kvalitetsløftetsom trengs,samtat eventuellelokale iverksattetiltak blir kostbaremed marginale
effekter.
Noenav de mestessensielledrifts- og vedlikeholdstiltakeneer å kunnehåndtere
nedbørsmengdene,
kanalisereog avledevannmengdene
på og i tilknytning til vegnettet.Til slutt
blir vegforvaltermeddagensbevilgningsnivåtvungettil å renskegrøfteneog stikkrennerpå
bekostningav andrebehov;f.eks fornyelsenav vegdekker.Grøfteneer alleredesvært
gjenslammet.
Gamleog utilstrekkeligestikkrenner,isæreksisterendebetongrennermedutilstrekkelige
dimensjoner, vil bryte sammen.Dette kan tilslutt redusereeffektenav dagensberedskapsnivå
og
vaktordninger.
Tildelte ressursermå i sterkeregradbli anvendtpå strakstiltaksom vanskeliglar segforutsi eller
planlegge.Strakstiltaker ofte mer kostbarei utførelseenn i forhold til tiltak som er planlagt.En
må ta skadeneog de lokale kollapseneder og da.
En må forventeytterligereskaderog erstatningskravfra naboerog trafikanter.
Trafikksikkerhetenvil bli redusert.

9. Nedbrytning av vegnettet fra tunge trafikklaster
Fastsettelseav bruksklasseog tillatt aksellast
Tillatt aksellasterog totalvekterfastsettesav vegeieri fht vegensbæreevneog bruenes
beskaffenhet.Vegeiermå altsåvurderebeskaffenheten
av hver veg og fastsetteen bruksklassepr
veg/ parsell.Dettegjøresog resultatetpubliseresved de såkalteveglisteneslik det lokale
vegnettetutnyttesbestmulig, vegnetteter jo til for å brukes.Vegensbæreevnekan varieremed
årstid slik at sammevegeierkan lokalt derfor innføreøkte vinteraksellastog last-restriksjoneri
teleløsningsperioden
til forskjell fra vegensnormaletillatte aksellast.Dette gjøresfor å utnytte
den øktestyrkenen frossenveg normalthar til fordel for transportnæring
-en og skogbruket.
Innføring av vinteraksellastforutsettersamtidigat densammevegenhar sterkenok bruertil å ta
økningeni totalvektenpå kjøretøyeti denneperioden.Samtidigmå vegeierta hensyntil tapeti
bæreevnesom kan opptrei teleløsningsperioden
for å unngåfor storeskaderpå vegnettetved å
innføreaksellastrestriksjoner.
Andel akselrestriksjoner og innføring av vinteraksellast Ringerike kommune
Innføringenog opphevelsenav aksellastriksjonerog vinteraksellastvurderesutfra de lokale
klimatiske i fht aktuell årstid og utfra erfaringer.Normalt går en fra en innført vinteraksellasttil
aksellastrestriksjon
på den enkelteveg, mao fra vinter til vårløsningen.Tidspunktenefor
innføring/ opphevelseannonseres
i lokalpressen.Aksellastreduksjon
er trer i kraft det øyeblikk
skilt blir sattopp på denaktuelleveg. Der det lokalt innføresrestriksjoneri fbm teleløsningenblir
ofte tillatt aksellastredusertfra 8 tonn til 6 tonn. For en boggi-konfigurasjonreduserestillatt
aksellastfra 14 tonn til 9 tonn. Dette vil normaltforhindreuttransportav tømmerog andretunge
laster;hvilket jo er intensjonen.Effektenfor vegbrukerer mao momentanog vegener ikke lenger
tilgjengelig. Kommunenhar ikke tradisjonfor eller ressurserfor å håndheveeller kontrollere
vekterav tungekjøretøyerpå det kommunalevegnettet.Dette er altsåen ordningsom er basertpå
tillitt.
Samletkjørevegfratrukket lengdepå gang- og sykkelvegnetteter lik 226,651km. Ringerike
kommuneninnfører normallastbegrensninger
i teleløsningsperioden
på 50.248km veg (22,2 %
av samletveglengde).Normalt innføresvinteraksellastpå 55,195km veg der bruksklasseBkT8
midlertidig skrivesopp til Bk10. I tillegg er der 2,599km veg i bruksklasseBk8 som skrivesopp
til Bk10 når forholdeneleggertil rettefor dette.Dette representerer
25 % av samletveglengde.
Samlet23,111km kjørevegpå det kommunalevegnetteter tillatt for og egnetfor 60 tonn
totalvekt pr 1.1.2016.I tillegg er en betydeligandelav det kommunalevegnettettillatt for 24
meter7-aksletvogntogfor tømmertransport;hele 106,327km. Dette representerer
47 % av
samletkommunalkjørevegi kommunen.
Tømmernæringensønsker om bruksklassen Bk10-60
Tømmernæringen
er en betydelignæringi nnenRingerikekommune,med tilhørende
arbeidsplasser
og verdiskapning.Næringenønskerseglike konkurransevilkårsom i naboland,
isærsom i Sverige.Næringenhar da i flere år på nasjonaltnivå argumentertfor 60 tonn totalvekt
og 24 metervogntoglengde(langhengermontert)for transportav tømmer.Der er mangefaktorer

som må væretil stedefor å kunnehenteut og tilby de ønskedeeffektenefor næringenmed
innføringenav bruksklassenBk10-60. Forutsetningener at dettegjelderfor vogntogmed 7 eller
fl ereaksler.Dette forutsetterbl.a. at vegener dimensjonertfor og tillatt for 10 tonnsaksellast,og
at alle bruenepå den enkelterutener dimensjonertfor 60 tonn totalvekt.Totalvekten60 tonn vil
kunneha størrenegativekonsekvenserfor en lang bru i fht en kort bru; da en kort bru ikke
nødvendigvisbærerhele tømmerbilen.Dette gjelderprimærtfor bruerover 13,5 meterlengde.
Den aktuelletransportrutenmå ogsåkunnetakle den økte svingradiusenbruk av langhenger
innebærer.En annenforutsetningf or å kunneta ut effektener at hele rutenmå værei
bruksklassenBk10-60. Alternativt må tømmeromlastesog mellomlagresmedtilhørendeøkte
kostnader.

Figur 5. Tømmertransportmedkort og lang henger(hhv 19,5 m og 23 m)
På bruksklassenBk10-50 gir disseto viste tømmerbilenetilnærmetsammetotalvekt (50 tonn),
egenvekt19-20 tonn) og nyttelaster30-31 tonn nyttelast.Innføringenav langhengerhar altså
tilnærmetingeneffekt på bruksklassenBk10-50 verkenfor transportøren/næringeneller endret
slitasjepå vegensetti fht vegeiersståsted.

På bruksklassenBkT8-50 vil de to tømmerbileneha totalvekterpå hhv 47 tonn og 50 tonn, og
med en tilhørendenyttelastlik 27 tonn og 30 tonn til fordel for langhenger.(Det er
lastbestemmelsene
for de ulike akselgruppene
som setterbegrensningen
på 47 tonn totalvekti
dennebruksklassenfor korthengeren).En veg i bruksklasseBkT8-50 innebærerat alle bruer er
tillatt for 50 tonn totalvekt;mensvegensbæreevnetilsvarer8 tonn tillatt aksellast(enkelaksel).
Bruk av langhengerpå BkT8-50 gir altsåen økt nyttelastp å3 tonn (10% økning)i forhold til
bruk av korthenger,som igjen gir 10% reduksjoni antall turer for transportav sammemengde
tømmer.
Effektene av bruksklassenBk10-60 for transport av tømmer
For å kunneta ut de ønskedeeffektenemed brukenav langhengerforutsetterdettetilgang på
bruksklassenBk10-60. Bruk av korthengerenpå Bk10-60 gir ingen effekt i forhold til bruk på
Bk10-50, fordi korthengerhar en akselmindreenn langhengeren.
Næringensønskerer heller
ikke fremsattfor å oppnåovernevnteøkningpå 10 % nyttelastmed langhengerenpå bruksklassen
BkT8-50. Effektenei fht totalvektog nyttelaster vist i de to tabellenenedenfor(hhv for
langhenger og korthenger),Tabell 5 og 6.

Tømmerbil med langhenger(tillatt vogntoglengde22 eller 24 m)
Bruksklasse
Totalvekt
Egenvekt
Nyttelast
Bk 6/28
28 t
20 t
Bk 8/32
32 t
20 t
Bk T8/40
40 t
20 t
Bk T8/50
50 t
20 t
Bk 10/50
50 t
20 t
Bk 10/56
56 t
20 t
Bk 10/60
60 t
20 t
Tabell 5: Totalvekterog nyttelastfor tømmertransportmedlanghenger
Tømmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde19,5 m)
Bruksklasse
Totalvekt
Egenvekt
Nyttelast
Bk 6/28
28 t
19 t
Bk 8/32
32 t
19 t
Bk T8/40
40 t
19 t
Bk T8/50
46 t
19 t
Bk 10/50
50 t
19 t
Tabell 6: Totalvekterog nyttelastfor tømmertransportmedkorthenger

8t
12 t
20 t
30 t
30 t
36 t
40 t

9t
13 t
21 t
27 t
31 t

En ser tydelig at nyttelastenøkerfra ca 30 tonn til 40 tonn medlanghengerpå Bk10-60 i forhold
til bruksklassenBk10-50/ BkT8-50, samtogsåi forhold til bruk av korthengerpå de to samme
bruksklassene.
Økningeni nyttelaster altsåpå hele 33 %. Uttransportav 1000 m3 tømmer(ca
900 tonn virke) gir altsåen reduksjoni antall turer fra 30 turer til 22-23 turer underforutsetning
av de tillatte aksellasterutnyttesfullt ut. Dette representerer
ca 25 % færreturer for samme
mengdetømmer.Tømmernæringen
har selv beregnetkostnadsbesparelser
og miljøeffekterfor

dennesituasjonensom ikke gjentasher.
Relative nedbrytende effekter ved innføring av bruksklassenBk10-60
Det som er interessanter å såpå forskjellenei nedbrytendeeffekterpå vegen,setti forhold til
vegeiersståsted.Nedenforer de nedbrytendeeffektenesattopp for hhv BkT8-50, Bk10-50 og
Bk10-60 med bruk av hhv korthengerog langhenger.Vurderingeneer gjort underforutsetningav
tillatt aksellastfor hver akselgruppeer fullt utnyttetpå de 3 ulike bruksklasse
ne, at vegenstillatte
aksellasterer i samsvarmed vegensfaktiske bæreevneog at der ikke er noenoverlastknyttet til
transportene.Vurderingeneav de nedbrytendeeffekteneer gjort medbakgrunni resultateri
sluttrapportenfor etatsprosjektet‘Bedre utnyttelseav vegensbæreevne’(1990-1994) gjennomført
av Statensvegvesen.http://www.geir.be/DVVG2008/Nedbrytning/buab
-rapport.pdf
Vurderingeneer ikke eksaktemengjennomførtpå et overordnetnivå. BruksklassenBk8-32 er
ikke vist da dennebruksklassenkun gir 12-13 tonn nyttelast,jmf Tabell 5 og 6. Bruksklassen
BruksklassenBkT8-40 praktiserespå 15,468km kjørevegpå det kommunalevegnetteti
Ringerikekommuneog gir 20-21 tonn nyttelastog er derfor heller ikke vist her. Resultatetav de
nedbrytendeeffekteneav langhengerog korthengerpå de ulike bruksklassene
er vist i Tabell 7 og
8 nedenfor.
Tømmerbil med langhenger(tillatt vogntoglengde22 eller 24 m)
Bruksklasse
Relative
Nyttelast
Vogntogetsvegvennlighet
nedbrytende
(nyttelas7/ relative nedbrytende
effekt
effekt)
Bk T8/50
2,5
30 t
12
Bk 10/50
2,5
30 t
12
Bk 10/60
3,5
40 t
11,4
Tabell 7: Nedbrytendeeffekteri forhold til nyttelast- langhenger
Tømmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde19,5 m)
Bruksklasse
Relative
Nyttelast
Vogntogetsvegvennlighet
nedbrytende
(nyttelast/ relative nedbrytende
effekt
effekt)
Bk T8/50
2,6
27 t
10,4
Bk 10/50
3,1
31 t
10
Bk 10/60
3,1
31 t
10
Tabell 8: Nedbrytendeeffekteri forhold til nyttelast- korthenger
Vogntogetsnyttelastfor denenkeltelast/turkan vurderesmot de nedbrytendeeffekteneden
sammetransportenpåførerveg. Forholdet(nyttelast)/(nedbrytendeeffekt) betegneskjøretøyets
vegvennlighet.Dermedkan en vurdereulike Flereakslerog tvillingmontertedekk gir økt
vegvennlighetfor den sammelast. Detteer naturlig da dettegir flere bildekk og dermedstørre
kontaktflatemellom vogntogog vegbane.En ser i Tabell 7 og 8 at der er ikke denstore
forskjelleni bådeberegnetnedbrytendeeffekt og vegvennlighet.Teoretiskgir langhengerenøkt
skånsomhet/vegvennligheti forhold til korthengerenfor frakt av sammenyttelast,men
forskjelleneer marginale.

Men den reelleeffektener en reduksjoni antall turer på 25 % med bruk av langhengeri forhold
til bruk av korthengerder beggevogntogenefullt ut utnytterde tillatte aksellaster.Effekten er
betydeligog øker i prinsippetmedantall turer og mengdetømmersomfraktesut med bruk av
langhenger.Det presiseresat beregningeneer teoretiskeog forutsettersamtidigat denfaktiske
lokale bæreevnener i samsvarmed ‘skiltet’ tillatt aksellasti hht til de beregningenesom her er
lagt til grunn.
Vurderingenetar ikke hensyntil vegbreddenog tap av bæreevnemot vegskulder.Vegbreddenpå
grusvegeneer i gjennomsnitt4,0 meter.Vegnettethar lokalt en marginalvegbreddesom sammen
med storelasterkan medførelokale sammenbrudd,akselererende
skadeutviklinguten
nødvendigviset momentantsammenbruddsamtutkjøringereller velt av hele vogntogeller
henger.Transportav tømmerblir gjernegjennomførtog utnyttetfullt ut i forhold til de gjeldende
tillatte aksellaster,da tømmerjo er en sværtdelbarlast.
Kommunenønskerå tillatte trafikklasteri fht vegensbæreevneog beskaffenhet.Det er
naturligvisikke slik at vegensreellebæreevnetil enhvertid samsvarermed innført vinteraksellast
eller aksellastrestriksjoner
i teleløsningen;verkenover heleparsellenslengdeeller på sammetid
for helevegnettet.Det er ogsået forståeligpåtrykk fra tømmernæringen
om å få transportert
tømmeretrasktslik at kvalitetenopprettholdes.Veieier vil derfor innførevinteraksellastselv på
tidspunktder frostenikke har fått full virkning på de aktuelle vegene.Dette gjelderfor såvidt
ogsåfastsettelsenav den generelletillatte aksellast(les: sommerbæreevnen).
Derfor vil vegnettet
til ulike tidspunktbli overbelastetsom vil medføreskader.Veieier er selvsagtklar over detteog
tar disselokale merkostnadene.Men om vegbudsjettetikke er tilstrekkelig såvil dettebyggeseg
opp til et forfall og de lokale skadenekan da over tid bli større.

10. Andre utfordringer
Nedenforpresenteres
og omtalesnoenutfordringerknyttet til tidligere bevilgningsnivåtil drift og
vedlikeholdav det kommunalevegnettet,ønsketvegstandardpå det kommunalevegnettet,samt
forhold til tilstøtendeøvrigeveg-eiere.
Revisjon av kommunal vegnorm
Det er utarbeideten lokal kommunalvegnormal.Normalenbeskriverminimumskravfor
etableringav ny veg, vann og avløp.For veg er det hovedsakeligmed henvisningtil Vegvesenets
håndbokN100. Dette gjør at bådevegforvalterog privat utbyggermå ha fagkunnskaperfor å
forstånormen.Mulig på grunnav detteer normenlite forankrethosøvrige enheterinnen
kommunen.En bredereforankringav en lokal utformet vegnormkan bidra til en mer forutsigbar
behandlingav innkommendesakerhosenhetenei kommunen,og standardenpå utførelsevil bli
lik. Det er behovfor bearbeidingav eksisterendenorm for å gjøredet faglige innholdetmer
forståeligog mer tilgjengelig.
Vegforvalterønskersamtidigå gi privateutbyggereen bedreforståelsefor omfangog krav til
den nye infrastruktureni det enkelteutbyggingsprosjekt.En forenkling og revisjonav normenvil
sannsynligvisreduseredagenskonfliktnivå og omfangetav kvalitetsavvik.
Kommunenhar en lokal graveinstruks.Dette gir føringerfor gravingi kommunal veg og
istandsettelse.
Formåleter å sikre kvalitet i utførelsenfor å sikre ønsketlevetid over
istandsettelse,
dettefor å unngåen for tidlig dekkefornyelseav vegparsellen.
Konsekvenserav manglendetildelinger (eksempler)
Her omtalesnoenutvalgte eksemplerpå konsekvenserav tidligere bevilgningerog prioritering av
vegnettet:
Ved manglendebevilgningover det ordinæredriftsbudsjettetvil vedlikeholdnormaltbli
nedprioriterttil fordel for driften av vegnettet.Snøbrøytingog tentegatelyser essensielle
driftstiltak for å sikre et tilgjengelig offentlig vegnettmedakseptabeltrafikksikkerhet.Disse
driftstiltakenegis normalt høyestprioritet.
Ved utilstrekkeligeøkonomiskerammervil derfor vedlikeholdetbli nedprioritert.Mye gruser
skrapt av grusvegene,slik at de framstårsom hullete,med galt profil og til delsfarlige.
Grusmasseblir liggendeigjen langsvegkanteneog i grøftene,torvkanteretableresover tid slik at
vannetikke rennerav vegbanenmenrenneri vegbanen.Dette fører til erosjonsskader
i
grusdekkene.Vegkroppenblir tilført vannog får redusertbæreevne.Dette gjelder ogsåveger
med fastedekker.Dette øker dekkeskadene
og tærerpå tidligere investertvegkapital.Dermedmå
det skrapesoftereenn normalt,til slutt er det ikke mer grus å skrapeeller flytte på, og man er
inne i en ond sirkel. Forfallet på grusvegeneer betydeligmed en andelpå 80 %. Dette forfallet
representerer
1,86 mill kr.
Vedlikeholdetav de fastevegdekkene(asfalterteveger)er over tid blitt nedprioritert. Over tid er
det behovfor dekkefornyelsepå 9,275km veg årlig. Inklusiv et årlig lappebehover det samlede

ordinæreårlige vedlikeholdsbehovet
på de fastevegdekkenelik 6,265mill kr. Detteforutsetteret
vegnettutenforfall på de fastedekkene. Imidlertid har hele 135,5km asfaltertveg et forfall og et
snarligbehovfor reasfaltering.Forfallet representerer
70 % av vegnettetmedasfaltdekker,og er
kostnadsberegnet
til 70,462mill kr for å bli fjernet.
Mangelfull renskav grøfter gir en redusert bæreevnepå bådegrusvegerog vegermed fast dekke.
Resultateter en redusertdekketilstandog en avkortningav dekkelevetiden.Detteøker
vedlikeholdsbehovet.
Bedre tilgang til og rådighet over vegenssidearealer
På utvalgtevegerer det behovfor ervervav sidearealeller inngåelseav avtalermed lokale
grunneierefor bl.a. å kunneetableregrøfterlangsvegenog for å kunnegjennomføreordinære
drifts- og vedlikeholdstiltak(inkl kantklipp, siktrydding,snøopplag,stabiliseringav sideterreng
osv).
På enkeltevegstrekningermanglermantilgang på sideareal.Dette fører til at man enkeltesteder
ikke disponerernok arealtil kantklipp, siktrydding,grøfting og snøopplag,noe som igjen fører til
utilfredsstillendeog unødigkostbardrift og vedlikehold.
Lokalt vil manglendetilgang til og manglenderådighetover sideterrengogsåresulterei en
reduserttrafikksikkerhet.Fraværav grøftereller mangelfullgrøfting og dreneringgir normalten
avkortningi dekkelevetidenslik at vegdekkenemå fornyeshyppigereennnormalt.Dette gir økte
vedlikeholdskostnader.
Tiltak vil ogsåkreveoppmåling.
Ekstremvær
Kommunenmå forventeutfordringerog økte kostnaderknyttet til fremtidig ekstremvær.Dettevil
mestsannsynliggi økte nedbørsmengder
medhøyeintensiteter, erosjonsskader
og ras,flom,
skaderpå vegnettet,kommunalog privat eiendomgrunnetmangelfullhåndteringav
overflatevannfra vegareal,samtmidlerevintre med mer fraværav frost og økt oppbløtingav
vegkroppen.Kommunenmå forventeøkteerstatningskrav.Smalevegerog svakvegskulderkan
ogsåi slike situasjonergi økte ulykker. Et midlereklima, med hyppigerevekslingmellom frost
og tining vil ogsåkunnegi en mer utfordrendeog mer kostnadskrevende
vinterdrift. I det
fremsattedriftsbehovethar vi inkludert kr. 400.000årlig til håndteringav ekstremvær.Detteer
åpenbarthelt utilstrekkeligfor å håndtereskadeneetteren alvorlig flomsituasjon.
Det er bl.a. behovfor økt behovfor strøinggenerelt;uavhengigav dagensprioritertestrøingav
skoleveg,buss-traseerog skoletransportmed taxi. Økt forbruk av strømidlerfører igjen til behov
for hyppigererenskav åpnegrøfterog fjerning av torvkanter.En økt sykkelsatsing,især
tilretteleggingfor sykling i vintersesongen,
vil kreve ytterligereressurserpå driftsbudsjettetenn
det fremsattebehoveti rapporten.Hovedplanenhar ikke tatt høydefor disseøktekostnadene.
For bedreå tenkefremtidig ekstremværer det behovfor å hevedriftsinnsatsenmhp rutinemessig
renskav grøfterog stikkrenner. Dertil er en rekke av eksisterendestikkrennermedfor liten
dimensjonfor å takle morgendagens
forventedenedbørsmengder.
Kommunenhar lokale
erfaringerde sisteforegåendeårenehva dettekan føre til av skaderog utfordringer.Behovetfor
utskifting av eksisterendebetongrører inkludert i beregnetforfall kapittel 7.

VEDLEGG

Vedlegg1: Vegfagligebegrep
I forbindelsemed drift og vedlikeholdav eksisterendeveg vil en ofte benyttefaguttrykk for å
beskrivebehov,utførte tiltak og ulike budsjettposter.I dennerapportenhar vi lagt følgende
begrepog betydningertil grunn:
Drift: tiltak for å sikre daglig tilgjengelighetpå vegnettetmed en akseptabelfremkommelighetog
trafikksikkerhet.Iverksattedriftstiltak gir i ngenfysisk restverdi.Typiske driftstiltak er: renhold,
tømmingav sluk, renskav grøfter og stikkrenner,drift av veglys,brøyting,strøingog høvling.
Driftstiltak må ofte gjentasflere gangerpr sesongpå sammevegstrekning.En vegeierblir aldri
ferdig meddriftstiltak.
Vedlikehold: Reparasjonerog tiltak for å utbedreskaderog slitasjeeller tiltak for å motvirke
forfall. Vegenog vegobjekteneblir utsattfor skadersom følge av trafikken og
klimapåkjenninger.Dettevedlikeholdeter nødvendigfor å fjerne trafikkfarlige skader,utbedre
lokale skaderfor å bevareog derfor forlengelevetidenpå det aktuelleobjektet.
Utskifting: De ulike vegobjektenepå og langsvegnettethar alle en begrensetlevetid eller
funksjonstidfør objektenemå fjernesog erstattesmed nye objekterav sammetype. Vegenskal
brukes.Dette,sammenmed klimapåkjenninger,medføreren tilsiktet og uunngåeligslitasjepå
vegnettet.Fornyelsesbehovet
uttrykker det årlig økonomisketapetav verdienpå et vegobjektsom
f ølgeav reduksjoneni objektetslevetid. Investeringener nødvendigfor å opprettholdedet samme
vegnettetog tilstand over tid. Det er viktig å væreklar over at drift - og vedlikeholdskostnader
påløperi tillegg til og uavhengigav fornyelsesbehovet.
Forfall: Detteer normalten beskrivelseav denfysiske andelav en type vegobjekteller samlet
andelav et helt vegnettsom har for dårlig standardi fht vedtattstandard.Tilsvarendeblir
begrepetbenyttetfor å beskriveden samledeøkonomiskressurssom må stilles til disposisjonfor
at det fysiskeforfallet skal fjernes/utbedres.Normalt er forfallet driftsrelaterteller et strukturelt
forfall pga manglendeutført vedlikehold.I tillegg kan en seomtaleav funksjoneltforfall. En
smalbru kan representere
et funksjoneltforfall; selv om bruaer godt struktureltvedlikeholdtuten
nevneverdigeskader.
NVDB – Nasjonalvegdatabank
: Kartverkethar lagt inn senterlinjenpå alle de kommunale
vegenei den nasjonaledatabasen.
Databasendriftes og sikresav Statens vegvesen,
Vegdirektoratetuten kostnadfor kommunen.Egnerutiner og datakatalogerer utarbeidetsom
definererobjektene,type og beliggenhet.Vegojekteri tilknytning til det kommunalevegnettet
posisjonsfestes.
Sammenmed mengderog posisjonkan en ogsåregistreretilstandpå hvert
objekt. Tilsvarendekan gjøresmed bilder. En kan sålage og henteut rapporterknyttet til
vegnettet.Databasener nyttig for vegforvalter/byggherre/bevilgendemyndighetsom
dokumentasjonav vegnettetsamtfor egenregieller entreprenøreri planleggingog gjennomføring
av drifts- og vedlikeholdstiltak.

Vedlegg2: Mengder
Oversikt over mengderav ulike vegobjekter(jmf. kapittel 3).
objekter

veilys, kommunalvei
fortau

skilt
veinavnskilt
bruer
kantstein
sluk
leskur
parkeringsareal(asfalt/
grus)
veilengdekjørevei
(totalt)

mengder

enhet

4700
13 160

stk
lm

1909
458
37
12 661
750
16

stk
stk

8 300

m2

226 651

lm

lm
stk
stk

veidekkerasfaltert
tilstandsbedømt(KV)

194 478

lm

veidekkergrus
tilstandsbedømt(KV)

57 174

lm

veilengdegsv (totalt)
stikkrenner
fartsdempere
strøsandkasser
(plast)
gangfelt
ferister

27 151
97
130
31
75
9

lm
stk
stk
stk
stk
stk

støttemur
rekkverk
åpengrøft
rister bekkeinntak
trær

10 642
13 274
74 052
6
120

lm
lm
lm
stk
stk

22
14

stk
stk

sykkelstativ
bommer

merknad
registrert2473lysmasteri NVDB pr 27.5.2016.Kommunen
selv antatt4700/5200lampepunktpå kommunalveg,
hvorav2100 medkvikksølv. Ukjent antall lamperpå privat
vei driftes av kommunen.
registrert2367skiltplaterfra vegbilder,omfatter1669
skiltpunkt (detteinkludererogså458 stk veinavnskilt).
Registrertpr 9.5.2016i NVDB 62 skiltplater medmangler
(vegetasjon,tagging,dårlig refleksjon)
registrerti NVDB ut fra vegbilder
registrert,inkl kulverter.
kun registrertsom betongi NVDB
estimert
registrertav kommunen
parkeringsarealutenforveg og vegbane,asfalt,registrertav
kommunen
i flg vegnettsfil9.5.2016fra NVDB.
Tilstandsbedømtveilengdeut fra bilder (194.478).Samlet
tilstandsregistrertasfaltertareal:908.763m2, gj snitt
bredde:4,7 m
Tilstandsbedø
mt veilengdeut fra bilder (57.174).Samlet
tilstandsregistrertgrus-areal:230.031m2, gj snitt bredde:
4,0 m
i flg vegnettsfil9.5.2016fra NVDB
statusi NVDB pr 9.5.2016
registrertav kommunen
registrertav kommunen
registrertav kommunen
total mengderegistrertlangskommunalveg,inkludererogså
murerpå privat grunn
statusi NVDB pr 9.5.2016
det er ikke knyttet tilstand til dennemengden
registrertav kommunen
inkluderertrærlangsveg og torg, registrertav kommunen
detteomfatterantall sykkelstativi sentrum,registrertav
kommunen
registrertav kommunen

holdeplass
langsgåendekantlinjer

28
4 873

NVDB inneholder28 stk skilt av kategori'512 - Holdeplass
for buss'.NVDB inneholderogsåinfo om 109 holdeplasser
statusi NVDB pr 9.5.2016

stk

utelatthusnummerskilt,turveier,benker,sykkelstativutenforsentrum,kummer

Vedlegg3: Beregnetårlig driftsbehov
Beregningsgrunnlag
av årlig driftsbehov (jmf kapittel 4).
vegobjekter
og utvalgte
driftstiltak

antall/
mengder

veglys

bruer

stk, lm, årlig drift
m2, RS
(kr/år)
stk

37

stk

kantklipp
vår-rengjøring
(feiing)
heleveinettet

lm
RS

vedlikeholds-f
eiing
sluktømming

RS
stk

siktrydding

etter behov

kryssområder

RS

grøfterensk

lm

stikkrenner

stk

vinterdrift
vinterdrift
vinterdrift

heleveinettet
fjerne såle
heleveinettet
bortkjøring
snø

RS

merknader

strømforbrukog nettleiefra 2015-faktura,inkluderer
2 100 000 pæreskift.
rengjøring av fuger + renholdtersklerneglisjeres.
Hovedkontroll(5 årsinspeksjon)kosterkr. 99.000
99 000 årlig eksmva.
samletårlig behover 2 x klipp pr sesong:behoveter
210 timer x kr. 1150/time = kr. 241.500.(Avtalen
medTeknisk drift er kun 50% av behovet;altsåkun 1
241 500 klipp)
6 ukesverkmed2 enheter.Timeprishhv kr 1214og kr
430 000 697. (1214 + 697) x 6 x 37,5 = kr. 429.975
Vedlikeholdsfeiingenkrever sammeressursersom
430 000 vår-rengjøringen.
252 000 210 timer x 1200 kr/ time = 252.000
fliskutter, lagbil, ryddesag,2 mann,2 ukesverk= 1500
112 500 kr/t x 37,5 x 2 = kr. 112.500
antattat alle grøftermå renskeshvert 10. år. Antar
årlig behover 6 km grøft. Produksjon30 lm pr time,
behoveter 200 timer pr år. Behov:1 graver+ 1 bil til
kr. 1700/time. Enhetspris:kr. 56/ lm grøft. Inkl
fjerning av torvkant og deponering.Årlig behov:1700
340 000 x 200 = kr. 340.000
tilsyn: 168 timer x 500 kr/t = kr. 84.000.Samtspyling
av 15 stikkrennerpr sesong:15 x kr. 2.500/stk = kr.
121 500 37.500
14 private roder:399.600x 6 = kr. 2.397.600.14
4 852 000 roder tekniskdrift: kr. 2.454.400.I alt kr. 4.852.000
2 ukesverkmedhøvel:kr. 1845/t x 2 x 37,5 = kr.
138 375 138.375
105 000 2 gangerpr sesongi sentrum

vinterdrift
vinterdrift
ferister

steaming
stikkrenner
privateveger
8

vegforvaltning 3 personerfra
august2016,
behov= 4
personer
sum

910 000 2 lagbiler helevintersesongen
87 657 estimerti/2 rodekostnad
4 000 tømmingav sandfanghvert 15. år (4 timer a kr. 1700
kr/ t; graverog bil). Å rlig behov:(kr. 1700x 4) x 9/
15 = kr. 4.000pr år.
2 101 333 samletlønnskostnadinkl sosialeutgifter: kr.
1.970.000(3 personer).80% av samletressurs
anvendesmot 'veg' = 1,576mill kr./år. Tilsvarendefor
4 personer= 2,101mill kr/ år
12 324 865

Vedlegg4: Beregnetårlig vedlikeholdsbehov
Beregningsgrunnlag
av årlig vedlikeholdsbehov(jmf kapittel 5).
veiobjekter og
utvalgte driftstiltak
ekstremvær

veidekker,asfalt,
kjørevei

antall/
mengder enhet

194 478

lm

15 073

stk
lm

skilt

2 367

stk

rekkverk

13274

lm

gangfelt

75

stk

leskur

16

stk

57 174
37
14

lm
stk
stk

lapping,lokale skader
veglys(armaturer)
kantstein

grusdekker(kjøreveg)
bruer
bommer
sum

årlig drift
(kr/år)
merknader
200 000 økteerstatningskravved flom, mm
Leggertil grunn20 årsdekkelevetid,slitelag120 kg,
opprettting25 kg. Tonnpris:kr. 885/ tonn.
Vegbredde4,7 m. Årlig behov:(194,5x 4,7 x
0,145x 1000x 885)/ 20 = 5.865.414kr/ år = kr.
30.156/ km/ år. Årlig re-asfalteringsbhov:194,5: 20
5 865 000 = 9,725km/ år
årlig avtalemedtekniskdrift lik kr. 275.000.Reelt
400 000 behovanslåtttil kr. 400.000/år.
utskifting av 20 stk ødelagtarmaturerårlig: 20 x
95 000 4750= kr. 95.000
vedlikeholdsbehovet
neglisjeres
fjerning av tagging,opprettingav skjeveskilt,
erstatte10 skaddeskilt årlig a kr. 3000/stk,inkl
30 000 veinummerskilt
2 punktskaderpr år, enhetskostnad
kr. 5.000pr
10 000 punkt
re-merking,kr. 1500 pr stk, levetid 1 år = 75 x 1500
113 000 = kr. 112.500
beising,skifte knusteruter, hærverk(kr. 1000 pr stk
16 000 pr år)
Oppgrusing5 cm, vegbredde4,0 m, 200 tonn pr km
veg,200 kr/ tonn, levetid grus7 år, gir: 57,174x
40.000/7 = kr. 326.708kr/ år i materialkostnader
(=
5.714kr pr km pr år). Årlig høvling: (kr. 1592x 7,5
t/km veg) = kr. 11.940pr km/ år. Årlig høvling: kr.
11.940x 57 = kr. 680.580.Støvbinding:kr. 8496pr
km vei pr tiltak (inkl Dustex,oppriving og 3
høvlinger)= 8496x 57,174= kr. 485.750pr år.
Totalt 26.150kr pr km pr år (asfalt: kr. 30.156pr km
1 490 550 pr år)
400 000 reparasjonav fuger, betongskader
vedlikeholdsbehovet
neglisjeres
8 619 550

Vedlegg5: Beregnetårlig fornyelsesbehov
Beregningsgrunnlag
av årlig fornyelsesbehoveksisterendevegobjekter(jmf kapittel 6).

objekter

antall (stk),
areal (m2),
veglengde
(lm)

enhet

kostnad
nytt objekt
(kr), inkl
montering

Veikapital
kostnad
samlet nytt
objekt (kr)

levetid
(år) for
objektet

årlig
avskrivning/
utskifting av
objektet (kr/år)

veglyspå
kommunalvei
(masterog
ledningsstrekk)

4 700

stk

32 000

150 400 000

40

veglyspå
kommunalvei
(armaturer)

4 700

stk

4 750

22 325 000

20

150

stk

65 000

9 750 000

30

226 651

lm

5 400 1 223 915 400

100

13 160

lm

1 800

23 688 000

50

1 909
458

stk
stk

3 000
1 500

5 727 000
687 000

12
30

477 250
22 900

bommer
sluk/ sandfang
rekkverk

14
750
13 286

stk
stk
lm

12 000
25 000
3 000

168 000
18 750 000
39 858 000

20
40
30

8 400
468 750
1 328 600

kantstein(betong)
leskur

12 661
16

lm
stk

200
76 000

2 532 200
1 216 000

40
25

63 305
48 640

parkeringsareal
(asfalt)
fartsdempere

8 300
130

m2
stk

106
7 500

879 800
975 000

30
25

29 327
39 000

strøsandkasser
trær

31
120

stk
stk

3 000
15 000

93 000
1 800 000

15
50

6 200
36 000

22
37

stk
stk

2 500
600 000

55 000
22 200 000

20
100

2 750
222 000

8

stk

60 000

480 000

30

veglyspå
kommunalveg
(tennpunkt)
vegoverbygning

fortau
skilt
veinavnskilt

sykkelstativ
bruer
ferister
sum

1 525 499 400

merknad

heleidkommunalt,kun
stolperog ledningsstrekk.
Drift (energiog pæreskift)
3 760 000 i tillegg, se vedlegg2

1 116 250 kun armaturer
kun tennpunkter,inkl
måler,antattat et
tennpunkti snitt dekker40
325 000 lyspunkt
erstatteoverbygning(ekskl
12 239 154 vegdekker)pr. 100. år
kun kostnaderfor
materialerog utlegging;
ervervav grunn,eller
annetforbredendearbeider
medgrunnener utelatt.Se
473 760 egenpostfor kantstein

drifting i tillegg (tømming
16 000 av sandfang)
20 683 286

Vedlegg6: Beregnetforfall
Beregningsgrunnlag
av forfall pr medio2016 (jmf kapittel 7).

drift
drift

forfall
grøfterensk
siktrydding

vedlikehold
funksjon
vedlikehold

sluk
nye sluk
skilt

vedlikehold

Tilstand/ grad av forfall
Antall, registrert/
1
2
3
4 lm, m2
estimert
150 000 74 052 estimert
estimert

Enhet
lm
RS

150
15
20

750 estimert
750 estimert
1909 registrert

stk
stk
stk

veglys

2100

4700 registrert

stk

funksjon
vedlikehold

veglys
rekkverk

200
2655

vedlikehold

asfaltdekker

vedlikehold
vedlikehold

grusdekker
Aure bru

vedlikehold
vedlikehold

7 605

51 352

126 489

0

10674

46473

200 estimert
13274 estimert

9 032 194 478 registrert

stk
stk
lm

27
1 870 000

57174 registrert
registrert

lm
stk

Åmot bru
Nye Huskebru

1 220 000
760 000

registrert
registrert

stk
stk

vedlikehold
vedlikehold
vedlikehold
vedlikehold
vedlikehold

Frisvannsbrua
Haugbru
Gml Ådalsveibru
Østsideveienbru 2
Jonsrudveienbru

1 080 000
355 000
840 000
640 000
1500000

registrert
registrert
registrert
registrert
registrert

stk
stk
stk
stk
stk

vedlikehold

forsterkning

193 000

registrert

lm

vedlikehold

fortau
forfall pr medio2016

6580

13160 estimert

lm

tiltak
Renskav grøft og
forbedresiktforho
Utskifting av 150 ø
sandfang,11,313k
Etablere15 nye slu
Utskifting av 20 sk
Utskifting av 2100
kontrakt
Utskifting/ installa
kabelarbeider
Utskifting 20% (26
dekkefornyelseav
og gate
oppgrusingav 46,
pr km veg)
rehabiliteres
ny bru, stengesfor
rehabilitert
rehabiliteres(Bk10
ny platebru,behol
(Bk6)
rehabiliteres(Bk8)
rehabilitering(Bk1
rehabiliteres(Bk10
rehabiliteres
forsterkning/mass
samletkjøreveg
fornye fortau nivå
kr. 1800 pr lm

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2311-1

Arkiv:

Søknad om støtte til husleie til Norges Veteranforbund For Internasjonale
Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og Omegn
Forslag til vedtak:
1. Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og
Omegn, innvilges et tilskudd til husleie for leie av kontorer på kr. 2 400,-/mnd.
2. Tilskuddet innvilges for perioden 1.7.2017 til 30.6.2019.
3. Tilskuddet utbetales halvårlig fra formannskapets disposisjonskonto 712000 147000 til
bankgiro 2280 30 41559, første gang 30.6.2017.

Beskrivelse av saken
Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og Omegn
har leid kontorlokaler i den tidligere «sykehusbarnehagen». Organisasjonen har mistet dette
tilbudet fra 1.6.2017. Bygningen skal rives, for å gi plass til nybygg for Ringerike
interkommunale legevakt.
Organisasjonen har funnet nye lokaler i City-gården AS (kontor + tilgang til større møterom).
Dette innebærer en husleieøkning på kr. 2 400,-/mnd, og organisasjonen søker Ringerike
kommune om tilsvarende tilskudd. Søknad og tentativ avtale med Citygården AS er vedlagt.
Rådmannens vurdering
Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne.
Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i
Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale
samfunnet. Historien viser at det offentlige ikke alltid har hatt fokus på veteranivaretakelse.
Behandlingen av krigsseilerne etter krigen er i så måte et eksempel på hvordan samfunnet
tidligere har unnlatt å anerkjenne og ivareta dem som har gjort en innsats på vegne av
nasjonen.
Regjeringens oppfølgingsplan peker på at Forsvaret de siste ti år har gjort mye for å bedre
situasjonen for personellet som har deltatt i internasjonale operasjoner. Samtidig ønsker
Regjeringen at sivil sektor skal ta et større ansvar for å sikre at den enkelte får den hjelpen og

-

støtten en trenger og har krav på. Kommunene spiller en sentral rolle i dette arbeidet og det er
på kommunalt nivå utfordringene blir ansett som størst. I praksis er det i kommunene utøvelsen av det felles samfunnsansvaret kommer til uttrykk.
Seremonier og offentlige markeringer er et viktig og synlig uttrykk for samfunnets
anerkjennelse av både innsatsen og den enkelte veteran. Behovene er allikevel forskjellige.
Mange sliter, og det er viktig å ikke glemme pårørende i denne sammenheng.
En god dialog med et velfungerende veteranmiljø er en viktig suksessfaktor for kommunen for
å lykkes i forhold til det samfunnsansvaret kommunen som bostedskommune har. For å
opprettholde et aktivt veteranmiljø, er det viktig å tilrettelegge møtesteder for veteraner.
Rådmannen anbefaler derfor at søknaden fra Norges Veteranforbund For Internasjonale
Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og Omegn imøtekommes, og dekkes over
formannskapets disposisjonskonto for inneværende valgperiode.
Vedlegg



Søknad fra NVIO
Husleieavtale mellom City-gården AS og NVIO-Avd. Ringerike og Omegn

Ringerike kommune, 30.05.2017
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2304-1

Arkiv:

Finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på
Ringerike, - søknad om økonomisk støtte
Forslag til vedtak:
Økonomisk støtte til finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på
Ringerike innvilges ikke.
Beskrivelse av saken
Norderhov Sogneselskap har blitt forspurt om å være med på finansiering av TV2´s programserie «En
bit av Norge». Den skal handle om jordbruket på Ringerike med hovedvekt på kornproduksjon. Da
fortrinnsvis av «unge bønder». Dette skal bli en produksjon på 30 min. og vil bli sendt på TV2 tidlig på
året i 2018. Første visning er «prime time» i alle kanaler, deretter en rekke repriser i alle kanaler. I
Norge faller disse visningene enten på formiddagen eller sen ettermiddag. I løpet av 2018 vil serien være
distribuert til over 100 land.
En del av programmet skal da presentere historien om kornproduksjon i regionen. Når og hvordan
startet det hele og hvordan har den teknologiske utviklingen vært. Det er meningen å møte norske bønder
som er stolte av sitt arbeid, og som er fokusert på å skape unikt god kvalitet. I tillegg ønsker Norderhov
Sogneselskap å fokusere på Ringerike som landbrukskommune generelt, og hvordan arbeidet har vært i
Norges eldste bondeorganisasjon, Norderhov Sogneselskap. Aktuelle gårder blir besøkt som godt
beskriver aktiviteten i dag, samtidig som produksjonen vil gi et godt innblikk i hvordan utviklingen har
vært. Norderhov Sogneselskap ønsker å fremstille det gode og viktige arbeidet bøndene i regionen gjør,
hva slags produkter de produserer og hvorfor regionen har lykkes med å bli en av de viktigste
landbrukskommunene i landet.
I tillegg til denne fremvisningen kan Norderhov Sogneselskap få laget en programserie på 2 x 45
minutter som skal presentere landbruket (jordbruk og skogbruk) utvikling og virke på Ringerike.
Programserien skal gi et godt bilde av fortiden, nåtiden og ikke minst peke på noen spennende retninger
for fremtiden.
Kostnaden for begge produksjonene beløper seg til kr.900.000,- eks. moms, og i den anledning forespør
Norderhov Sogneselskap om Ringerike kommune kan være med å bidra til finansieringen prosjektet.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at begge de beskrevne tv/filmproduksjoner vil være et aktivum for
primærnæringen, og vil også kunne profilere og promotere Ringerike kommune på en svært
-

positiv måte. På den annen side vil disse innslagene også være en aktiv markedsføring av
enkeltnæringer, med en stor reklameverdi.
Dersom Ringerike kommune skulle gå inn å delfinansiere en slik markedsføring, ville
kommunen moralsk sett vært forpliktet til også å støtte markedsføringstiltak fra andre aktører
og næringer i Ringerike kommune, dersom de søkte om dette. Dette ut i fra et prinsipp om
likebehandling.
Rådmannen vil derfor ikke anbefale formannskapet å imøtekomme forespørselen.
Skulle formannskapet velge å støtte prosjektet økonomisk, vil beløpet måtte belastes
formannskapets disposisjonskonto.
Vedlegg


Søknad fra Norderhov Sogneselskap om delfinansiering

Ringerike kommune, 30.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

Norderhov Sogneselskap
Stifter 10.juli 1810

Ringerike Kommune
Hønefoss
Hønefoss, 10. mai 2017

Ad.: Finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på
Ringerike.
Norderhov Sogneselskap har blitt forspurt om å være med på finansiering av TV2 programserie
som heter «En bit av Norge» . Den skal handle om jordbruket på Ringerike med hovedvekt på
kornproduksjon. Da fortrinnsvis av «unge bønder». Dette skal bli en produksjon på 30 min. og vil bli
sendt på TV2 tidlig på året i 2018. Første visning er prime time i alle kanaler, deretter en rekke repriser
i alle kanaler. I Norge faller disse visningene enten på formiddagen eller sen ettermiddag. I løpet av
2018 vil serien være distribuert til over 100 land.
En del av programmet skal da presentere historien om kornproduksjon i regionen. Når og hvordan
startet det hele og hvordan har den teknologiske utviklingen vært. Det er meningen å møte norske
bønder som er stolte av sitt arbeid, og som er fokusert på å skape unikt god kvalitet. I tillegg ønsker vi
å fokusere på Ringerike som landbrukskommune generelt, og hvordan arbeidet har vært i Norges
eldste bondeorganisasjon, Norderhov Sogneselskap. Aktuelle gårder blir besøkt som godt beskriver
aktiviteten i dag, samtidig som vi gir et godt innblikk i hvordan utviklingen har vært. Vi ønsker å
fremstille det gode og viktige arbeidet bøndene i regionen gjør, hva slags produkter de produserer og
hvorfor regionen har lykkes med å bli en av de viktigste landbrukskommunene i landet.
I tillegg til denne fremvisningen kan vi få laget en programserie på 2 x 45 minutter som skal
presentere landbruket ( jordbruk og skogbruk) utvikling og virke på Ringerike. Programserien
skal gi et godt bilde av fortiden, nåtiden og ikke minst peke på noen spennende retninger for
fremtiden.
Kostnaden for begge produksjonene beløper seg til kr.900.000,- eks. moms.
I den anledning tillater vi oss å forespørre om dere kan være med å bidra til finansieringen
av dette prosjektet.
Vi vil sette pris på snarlig svar og håper det er mulig innen 14 dager. Ved tilbakemelding, vennligst
bruk følgende mailadresse: livberitstrom@gmail.com.
Med vennlig hilsen
Norderhov Sogneselskap
Harald Fagerås
leder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2019-1

Arkiv:

Samarbeidsavtale om opplæring av voksne mellom Hole-, Jevnaker- og
Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 
1. Det inngås et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og
Ringerike om grunnskoletilbud for voksne etter opplæringslovens § 4a,
introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av
Læringssenteret for voksne.
2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28-1 b. Deltagerkommunene har selv ansvaret for å fatte
enkeltvedtak etter opplæringsloven om rett til grunnskoletilbud og vedtak om
introduksjonsordning.
3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes.
Innledning / bakgrunn
Det har over tid vært organisert og utviklet et samarbeid mellom Hole, Jevnaker og Ringerike
kommune om introduksjonsarbeid og norskopplæring for innvandrere samt grunnskoletilbud til
voksne i regi av Læringssenteret for voksne.
Samarbeidet har vært organisert gjennom en rekke forskjellige og ikke entydige avtaler mellom
partene.
Beskrivelse av saken
Rådmennene i de tre kommuner ønsker nå å regulere dette samarbeidet som en
vertskommuneavtale, der partene forholder seg til en og samme likelydende avtale for de
områder samarbeidet gjelder. Forslag til vertskommuneavtale er vedlagt.

Rådmannens vurdering

-

En felles avtale som regulerer alle deler av dette samarbeidet, vil gi et kvalitativt bedre tilbud til
målgruppen. Rådmennene foreslår at arbeidet organiseres som et administrativt
vertskommunesamarbeid, med Ringerike kommune som vertskommune. Dette er en
samarbeidsform som er godt kjent kommunene imellom, jfr, samarbeidsavtalene om drift av
interkommunalt krisesenter og legevakt. Denne form for avtale er lovregulert, og regulerer
samarbeidet mellom kommunene på en god og kostnadseffektiv måte. Ordningen er også
lettere å budsjettere.
Samarbeidet sikrer mer robuste fagmiljø og tilrettelegger for faglig samarbeid og
«kollegaveiledning». Dette letter rekrutteringsarbeid og sikrer kontinuitet i tilbudene.
Tjenestene vil framstå som likeverdige i regionen ovenfor målgruppen.
Vedlegg


Forslag til samarbeidsavtale

Ringerike kommune, 10.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
Magnar Ågotnes, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID
om
Opplæring av voksne (Læringssenteret)
mellom
Hole-, Jevnaker- og Ringerike kommune

1 Allmenne bestemmelser
1.1

Parter

Partene i denne avtalen er:
a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 940 100 925
b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381363
c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833
Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør «deltakerkommunene» og er tre
selvstendige rettssubjekter, heretter kalt «partene».
1.2

Formål og rettslig grunnlag

Læringssenteret for voksne skal dekke det ansvaret som deltagerkommunene har etter:
 Plikten til å gi grunnskoletilbud for voksne etter opplæringsloven kap. 4a.
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven)
Samarbeidsavtalen om drift av læringssenter for voksne er inngått med hjemmel i kommuneloven §
28-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b.

Partene har selv ansvaret for:

 Fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven om rett til grunnskoletilbud og vedtak om
introduksjonsordning.

1.3

Varighet

Samarbeidsavtalen gjelder fram til 31.12.2018. Avtalen løper videre for ytterligere tre år om gangen
dersom den ikke sies opp innen ett år før utløpsdato. Se for øvrig bestemmelse om uttreden av avtalen,
punkt 6.2.
Samarbeidsavtalen skal evalueres våren 2018.
1.4

Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver

Det gjennomføres samarbeidsmøter mellom partene. Her møter rådmennene (eller den han/hun
bestemmer) fra hver deltagerkommune og leder for læringssenteret.
Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi,
utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal
bl.a. behandle:
a) Budsjettspørsmål (men det er deltagerkommunene som vedtar budsjettet jfr. pkt. 5.1),
b) Regnskap,
c) Revisjonsrapporter,
d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.
Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov.
1.5

Arbeidsgiverforhold

Vertskommunen har driftsansvaret for læringssenteret og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte.

2 Delegasjon og kontroll
2.1

Delegasjon av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen i egen
kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven §
28-1 b pkt. 3.
Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse
samarbeidskommunens oppgaver etter denne avtalen på sine vegne. Det forutsettes at rådmannen i
vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og
reglement, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 3.
Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt
til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 1.
Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun
gjelder dem, avtale spesielle forhold.
For øvrig gjelder kommuneloven § 28-1 b nr. 5 og 6.

Vertskommunen plikter å gi melding til fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet
etableres eller endres.
2.2

Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for de tjenester som samarbeidsavtalen omfatter, jfr.
kommuneloven § 28-1 j. For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 281 h.

3 Behandling av klager
3.1

Klagesaksbehandling

Klagesaksbehandling skjer i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 6 og
kommuneloven kapittel 5.
Når vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, er det den
deltakerkommunen som har delegert myndigheten som er klageinstans, jfr. kommuneloven § 28 f,
pkt.1. Vedkommende statlig organ er likevel klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet
delegert fra et statlig organ. Administrasjonen i vertskommunen er underinstans etter
forvaltningslovens bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 annet ledd, og forestår
saksbehandlingen.
Den enkelte deltagerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller
tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i samarbeidet.
3.2

Informasjon

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunene ansvaret for å gjøre
læringssenterets tjenester kjent overfor innbyggerne i deltagerkommunen og andre relevante instanser.
Dette kan blant annet skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunens
internettsider og annet informasjonsmateriell.

4 Styring av samarbeidet
Vertskommunen er ansvarlig for å sørge for hensiktsmessig samarbeid internt og kommunene imellom
på enhetsnivå. Deltakerkommunene skal i fellesskap fastsette årlige handlingsmål for tjenesten.
Vertskommunen rapporterer om status/planer for samarbeidet minimum to ganger per år, i tråd med
felles retningslinjer for interkommunalt samarbeid mellom Ringerike og Jevnaker kommune (under
arbeid).

5 Budsjett / Fordeling av utgifter
Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett og oversender budsjettutkastet til
samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. Det er deltakerkommunene som vedtar
budsjettene. Det enkelte budsjett er gyldig når begge kommunene har vedtatt dette.
På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler av utgiftene
forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. Ved opphør av

samarbeidet, skal evt. felles investeringer etter samarbeidsavtalen fordeles forholdsmessig mellom
deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen.
Læringssenteret for voksne:
Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på antall innbyggere i
kommunen den 01.01 året før budsjettåret.
Det beregnes «administrative overheadkostnader» lik 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnsutgifter (j.fr.
sak 6/13 den 31.1.2013 i Ringerike kommunestyre). Administrative overheadkostnader (overordnet
ledelse, fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) inkluderes i driftsbudsjettet og fordeles på
deltakerkommunene etter kostnadsfordelingsnøkkelen.
Ved regnskapsårets slutt skal netto driftsutgifter (inkl. administrasjonskostnader) fordeles på
samarbeidskommunene etter fordelingsnøkkel og avregnes mot hver enkelt kommunes innbetalte
beløp i løpet av driftsåret. En eventuell differanse skal meddeles samarbeidskommunene innen 1.
februar påfølgende år. Ved for mye innbetalt returnerer vertskommunen overskytende beløp til
samarbeidskommunens konto. Ved for lite innbetalt sender vertskommune faktura på differansen til
den enkelte samarbeidskommune.
Samarbeidskommunen mottar månedlige økonomirapporter samt tertialrapporter fra vertskommunen
som beskriver kostnadsutvikling og prognoser, jfr. punkt 5.1.
5.1

Økonomirapportering

Vertskommunen fører regnskap for driften av samarbeidet ved læringssenteret. Regnskapet følger
bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i
vertskommunens driftsregnskap. Vertskommunen skal derfor rapportere til deltagerkommunen
v/rådmann om ressursbruk, tilstand og prioriteringer hver måned.
Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og
informasjonsbehov.
Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv
måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og
tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne
avtalen.

6 Endringer og oppløsning av samarbeidet
6.1

Utvidelse av samarbeidet

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i
samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av samarbeidet med flere
deltagere krever godkjenning i begge kommunestyrer.
6.2

Uttreden av samarbeidet

Samarbeidskommunen kan med ett års skriftlig varsel si opp samarbeidet, og kreve seg utløst fra
avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste kalenderår jfr. kommuneloven § 28-1 i.

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, vil deltakerkommunene sammen ha et ansvar for ivaretagelse
av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling (rett til annen stilling, fortrinnsrett mv.), jfr.
arbeidsmiljølovens bestemmelser.
For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 28-1 i.
6.3

Endring av avtalen

Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra av en
av partene. Eventuelle endringer krever godkjenning i begge kommunestyrer.
Endringer i avtalen skal foretas skriftlig, undertegnes av alle parter og innføres i en endringsprotokoll
til samarbeidsavtalen.
6.4

Tvisteløsning

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger
mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i
Buskerud (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme
gjelder tvist om utgiftsfordelingen.

7. Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft fra 1. Juli 2017.

Jevnaker kommune 1.7.2017

Rådmann

Ringerike kommune 1.7.2017

Rådmann

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1827-2

Arkiv: 252

Sak: 17/17
Saksprotokoll - Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens
kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være
søknadsberettiget startlån, strykes.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.06.2017:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til
formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1827-1

Arkiv:

Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag
Forslag til vedtak:
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens
kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være
søknadsberettiget startlån, strykes.
Innledning / bakgrunn
Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at
husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og
beholde den.
Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om
søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søkeren skal ha
benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold
til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Søkeren må også ha evne til å betjene lånet
over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold.


Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i
ordinære kredittinstitusjoner.



Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på
boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.



Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig, og refinansiering
av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal
være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.



Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller
Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan
oppnås.

Beskrivelse av saken

-

På kommunens nettsider kan aktuelle søkere orientere seg om ordningen med startlån.
(http://www.ringerike.kommune.no/Administrasjon/Tjenestebeskrivelser/97/). Her skisseres
også hvilke vilkår som gjelder:








Du må ha hatt problemer med finansiering av selveid bolig over lengre tid, og kunne
vise at problemene vil fortsette hvis du ikke får innvilget startlån.
Du må vise at du har spart det som er mulig innenfor dine økonomiske rammer.
Før du søker om startlån, må du først ha søkt om lån i bank eller annen privat
låneinstitusjon.
Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nok penger igjen til
livsopphold.
Boligen må være egnet for husstanden.
Boligen må ha en rimelig pris i forhold til prisnivået i området den ligger.
Boligen må ligge i den kommunen du søker lån av.

Kommunens nettside inneholder videre linker til Husbanken for ytterligere opplysninger. Man
bli her henvist til (https://husbanken.no/startlaan/), der det står: Søknaden sender du til den
kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Likeens blir man opplyst om hvilke kriterier som
gjelder fra husbankens side for å få innvilget startlån. Disse er som følger:
Hvem kan få startlån og tilskudd?
Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som
heller ikke har mulighet for å spare.
Barnefamilier





Søker har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet.
Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige
utgifter.
Søker ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.

Mottar trygd/ offentlige ytelser



Søker har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige
utgifter.

Boliglåntakere med gjeldsproblemer



Søker har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved
tvangssalg.
Søker klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde
boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre





-

Søker har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde søkers
arbeidsforhold.
Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige
utgifter.

Unge i etableringsfasen



Ungdom som mangler egenkapital, er ikke i målgruppen for startlån.
Det forutsettes at søker utnytter mulighetene for å spare opp nødvendig egenkapital og
søker lån i vanlig bank.

Ringerike kommune har også vedtatt egne retningslinjer for tildeling av startlån (se vedlegg 1).
Disse retningslinjene korresponderer med husbankens retningslinjer, bortsett fra punkt 2, siste
setning: Søker må være bosatt i Ringerike kommune. Startlån er i utgangspunktet ikke en
ordning for formuende mennesker, noe som klart kommer fram av omforente punkter i
retningslinjene. Det er da i utgangspunktet nesten umulig for vanskeligstilte familier i
målgruppen å gjennomføre midlertidig flytting og på den måten «mellomlande» i kommunen
for dermed å kvalifisere til startlån innvilget av Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune mottar stadig søknader som er utfylt i henhold til de beskrivelser som
ligger på husbankens nettsider, og som blir avslått i henhold til vedtatte retningslinjer dersom
søker ikke allerede bor i Ringerike kommune. Kommunalt vedtatte kriterier overstyrer
husbankens retningslinjer. Et avslag med denne begrunnelse kommer da overraskende på
søker, som da klager vedtaket inn for formannskapet (disse sakene er ikke delegert til
kommunal klagenemnd). Kommunens saksbehandler kan ikke annet gjøre enn å opprettholde
avslaget, og i realiteten er formannskapsbehandling heller ingen løsning for søker, da
retningslinjene er vedtatt i kommunestyret.
Ringerike kommune deltar aktivt i husbankens «programarbeid i forhold til boliger for
vanskeligstilte i by og tettsteder», og husbankens tildeling til kommunen er nå ut i fra
kommunens søknad på 35 mill. kroner årlig. Det er derfor ikke naturlig at kommunens
retningslinjer ikke er identiske med husbankens retningslinjer, som tross alt er det organ som
fullfinansierer ordningen. Kommunen saksbehandler og videreformidler. Selv om de fleste
kommuner har med begrensningen om krav til bosetting på søknadstidspunktet, er det mange
som ikke har dette. Dette er negativt, fordi det ikke etableres en lik praksis for ordningen som
gjelder i alle kommuner og som sikrer borgerne likebehandling uansett hvor du bor i Norge.
Husbanken ønsker at alle kommuner følger husbankens retningslinjer, men det er ikke ulovlig å
knytte lokale kriterier til saksbehandlingen.
Likeens er det betenkelig at kommunen opprettholder en ordning som gjør det mulig å «sile ut»
innflyttere som på grunn av sykdom og/eller sosiale forhold vil kunne påføre kommunen
merkostnader. Denne betenkeligheten forsterkes av uttalte ønsker om befolkningsvekst og
garantier om at alle er velkommen til å etablere seg i Ringerike kommune. Dette gjelder både
enkeltpersoner og bedrifter.
Selvsagt tar kommunen risiko ved å videreformidle startlån. Derfor er ordningen også
underkastet tydelige regler når det gjelder evne til å handtere slikt lån. Samtidig er
startlånsordningen kanskje det viktigste statlige/kommunale tiltak for å redusere
sosialhjelpsutbetalingene. Det viser seg (på landsbasis) at det er svært skjeldent at kommunene
må bokføre tap på ordningen. For det første opereres med pant i boligen, og samtidig har
kommunen satt av tidligere tildelte og ubrukte midler fra husbanken i fond for å kunne dekke
eventuelle tap som kan oppstå.
Rådmannen er opptatt av at Ringerike kommune skal være en kommune for alle, og anbefaler
derfor at siste setning i kommunens kriterier for tildeling av startlån pkt.2, strykes.

-

Vedlegg:


Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån.

Ringerike kommune, 27.04.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

Ringerikekommune

Retningslinjerfor Startlån

1. Formål
Startlånskalbidra til at personermed langvarigeboligfinansieringsproblemer
kan
skaffesegen egnet bolig og beholdeden.

2. Hvemkan få lån
Kommunenkan gi startlån til personersom ikke får lån eller tilstrekkeliglånebeløpi
ordinærekredittinstitusjoner.Startlånskaltildeles etter behovsprøving.
I vurderingenskalkommunenleggevekt på om søkeren:
a) forventeså ha langvarigeproblemermed å finansiereeid bolig og
b) har benyttet mulighetent il sparinginnenfor de økonomiskemulighetene
søkerensinntekter og nødvendigeutgifter til livsoppholdgir.
Søknadervil utover dette vurderesi henholdtil forskrift om startlån.
Søkerenmå ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendigemidler igjen
til livsopphold.Inntekt må væreav varig karakter,fast lønn eller varig trygd. Helt
unntaksviskan anneninntekt godkjennes.
Søkermå værebosatt i Ringerikekommune.

3. Lånesøkersplikter
Lånesøkerplikter å levere søknadsskjema
vedlagtden dokumentasjonensom kreves.
Kommunenkan settestidsfrist for innleveringav etterspurt dokumentasjon.
Søkerskaldokumentereat det er søkt lån i ordinær bank.

4. Kommunenkan gi lån til
a) kjøp av bolig:
Startlånetkan finansierehele boligkjøpeteller gissom topplån der annen
finansinstitusjongir grunnfinansiering.
b) Utbedring og tilpasning av bolig
Startlånkan gistil utbedring av nåværendebolig. Det totale lånebeløpmå fortsatt
liggeinnenfor boligensverdi.
c) Oppføringav ny bolig
Startlånkan gis som toppfinansieringved byggingav ny bolig
d) Refinansiering
Startlånkan brukestil refinansieringav dyre lån dersomdet bidrar til at husstanden
kan bli boendei boligen.Ved lån til refinansieringkrevesdet samarbeidmed
gjeldsrådgivereller med kundensbank.

5. Vilkår i særligetilfeller
Ved misligholdav låneforpliktelserkan kommunenkreve at låntakermøter til
rådgivningssamtale.
s. 1

Ved innvilgelseav refinansieringkan kommuneni særligetilfeller sette som vilkår at
søkersinntekter skalforvaltesav gjeldsrådgiveri inntil to år for å unngåmislighold.

6. Nærmereom boligen
Boligenskalværeegnet for husstanden,rimelig og nøktern i forhold til prisnivåetpå
stedet.
Boligenskalliggei Ringerikekommune.
Boligenskalgodkjennesav kommunenfør det leggesinn bud.

7. Søknadsbehandling
Det benyttesHusbankenssøknadsskjema
for startlån. HB 7 S13
Alle søknaderbehandlesindividuelt etter gjeldendelovverkog retningslinjer
Kommunenbruker i sin saksbehandlingSIFOs referansebudsjettfor forbruksutgifter
samt dokumentasjonpå alle økonomiskeforhold som er av betydningfor
lånevurderingen. Søknadenvil bli avslåtthvis kommunenmener lånesøkerikke vil
klare framtidige betalingsforpliktelser.
Kommunenskali saksbehandlingen
gi frarådingtil opptak av lån der man antar at
den økonomiskeevneneller andre forhold tilsier at søkerbør avståfra å ta opp lån
Det er en forutsetning at boligenikke er dyrere enn at søkerkan klare å betjene
boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendigemidler igjen til livsopphold.

8. Låneutmåling
Låneutmålingenfastsettes innenfor 100%av boligensverdi plusseventuelle
omkostninger.
Ved grunnfinansieringgjennomannenfinansinstitusjonkan kommunenvike prioritet
innenfor boligensverdi.
For økonomiskvanskeligstiltekan hele finansieringendekkesved startlån.
For særligvanskeligstiltehusstanderkan startlån brukesi kombinasjonmed
boligtilskudd.

9. Sikkerhetfor lånet
Startlånfra kommunenskalsikresmed pant i boligeneller adkomstdokumentettil
boligen.
Det forutsettes at sikkerheten for startlånet blir leggendeinnenfor boligensverdi. Det
forutsettes videre at boligentil enhvertid er forsikret.

10.Rente- og avdragsvilkår
Renter
Lånetype
Løpetid
Terminer

Følgertil enhvertid Husbankensfaste og flytende renter
Annuitetslånmed mulighet for avdragsfrie perioder
Inntil 30 års løpetid. I særligetilfeller kan kommuneninnvilge
en nedbetalingstidpå inntil 50 år.
Månedligebetalingsterminer

11. Klagegang
Det er anledningtil å klagepå kommunensvedtakom tildeling, utmåling,avvisning
og avslagpå lån. Klagenmå væreskriftlig og sendesRingerikekommunev/NAV
Ringerike. Klagenskalbegrunnesog nevnedet vedtaketdet klagesover og hvilken
endringsom ønskes.Klagenmå signeresav søkereller fullmektig. Klagefristener tre
uker. Kommunenvil etter mottatt klageforeta de undersøkelserklagengir grunn til.
Hvisklagenikke gis medholdsendesden til kommunensklagenemnd,som er
klageinstans
.

12.Regelverk
Startlåntildeles i h.h.t lov av 29.mai2009 om Husbankenm/ forskrift om startlån fra
Husbanken(12.03.2014). Kommunenbenytter «Veilederfor saksbehandlingav
startlån i kommunene» som fagligstøtte i saksbehandlingen.
Dette dokumentet erstatter tidligere kommunale retningslinjerog vedtak i henhold
til disse.

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 15/9779-18

Arkiv: GNR 52/4

Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4
Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at foreslått plassering av kårbolig er
på dyrkbar jord og dermed ikke egnet som boligtomt. Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det
avslag på søknad om omdisponering av dyrkbar jord for å bygge kårbolig med tilhørende hage
og innkjørsel på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike kommune.
- Kårbolig med hage og innkjørsel på Oppen gård skal bygges på en slik måte at det ikke
berører dyrket eller dyrkbar mark
- Ny kårbolig forutsetter bruksendring av sidebygningen

Sammendrag
I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker
hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen.
Ny kårbolig er planlagt på et område som i Gårdskart er klassifisert som skog med høy bonitet
og dyrkbar jord. I 1994 ble dette området godkjent for midlertidig omdisponering fra dyrket
mark til juletreproduksjon.
Eiendommen består ifølge Gårdskart av totalt 18271 dekar, hvorav 387 dekar fulldyrka jord og
15514 dekar produktiv skog. Bebyggelsen på eiendommen består av våningshus, en
sidebygning, låve og flere landbruksbygg. Driveplikten er oppfylt ved at all dyrka marka er
utleid.
Beskrivelse av saken
I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker
hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen. Etter Ringerike kommunes retningslinjer for
kårbolig gis det i hovedsak tillatelse til å bygge kårbolig dersom gården har mer enn 50 dekar
fulldyrket jord, men ikke anledning til å bygge mer enn en kårbolig per landbrukseiendom. Det
er registrert 3 boenheter på gården, et våningshus/hovedhus og en sidebygning med 2
boenheter. Byggesak har gitt klarsignal til å omdisponere sidebygningen slik at det blir 1
boenhet på gården og dermed åpnet for å bygge ny kårbolig.

-

Omsøkt plassering av kårboligen er tegnet på dyrkbar jord, og krever dermed omdisponering
etter jordlovens § 9 før tillatelse. Arealet viser seg å være midlertidig omdisponert til
juletreproduksjon, tillatelsen er datert 13.04.94 og er begrenset til en generasjon juletrær. En
generasjon regnes til juletrærne er over 3 meter og har gjerne en omløpstid på 8-10 år. I brev
av 17.02.2017 informerer Landbrukskontoret at det må søkes om ny midlertidig
omdisponering av området dersom det skal fortsette å produseres juletrær. Oppen informerer
om at han ønsker å fortsette med juletreproduksjon på arealet og har nå søkt om fornyet
midlertidig omdisponering. Det skal tas stilling til fornyet midlertidig omdisponering av arealet
i separat vedtak. Den midlertidige omdisponeringen gjør at arealet nå er kategorisert som skog
og dyrbar jord i Gårdskart.
I brev av 9. mai 2017 informerer søker om at de har vurdert følgende alternativer til plassering
av kårbolig:
1. «Berja» som ligger sør for omsøkt plassering, i skråningen ned mot Heradsbygdveien.
Kårboligen vil da grense mot eksisterende boligfelt og gnr.55 bnr. 14.
2. «Ridebanen» som er plassert rett vest for tunet og nord for omsøkt plassering av
kårbolig. Ridebanen ligger innenfor det som er midlertidig omdisponert fra dyrka mark
til juletreproduksjon.
3. Den plasseringen som det nå søkes om å bygge kårbolig på. Plasseringen er sentrert
midt i et areal som er midlertidig omdisponert fra dyrka mark til juletreproduksjon.
Søker ønsker å bygge kårbolig på det 3. alternativet. Plasseringen er begrunnet ut ifra innsyn,
privatliv, kunnskapsoverføring mellom generasjoner og kostnadsnivå. Søker har tegnet inn
kårbolig med garasje, hage og innkjørsel på totalt 4 dekar.
Forholdet til overordnede planer
Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde
(LNF-område). I jordfaglig arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område.
Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser.
Juridiske forhold
Jordloven legger til rette for at arealressursene i Norge benyttes til det beste for samfunnet og
de som har sitt yrke i landbruket. Jordloven § 9 regulerer omdisponering av dyrka og dyrkbar
jord. Der står det i første og andre ledd: "Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek
sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida. "
Rundskriv M-1/13 angir hvilke rammer kommunen har ved behandling av saker som gjelder
deling og omdisponering etter jordloven:
Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern, jf. rundskriv M-1/2013 pkt.
6.1. Det grunnleggende formålet med forbudet mot omdisponering er jordvern, det vil si å
sikre matproduserende areal. Jordvern er et politisk hovedsatsingsområde i
landbrukspolitikken.
Oppføring av kårbolig på dyrka eller dyrkbar jord krever samtykke til omdisponering, jf.
rundskrivet pkt. 6.3. I pkt. 6.4.2 i rundskrivet står det at: Det vil være i samsvar med
jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av jordbruksarealene. En har lang og
fast praksis for at en tillater omdisponering til kårbolig for å hindre at driften blir svak eller lagt
ned i forbindelse med generasjonsskifter. Behovet for kårbolig synes ikke lenger å være like
stort som før. Det må foretas en nyansert vurdering av behovet for kårbolig. Samtykke til å

-

oppføre kårbolig bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til
driften av eiendommen.
Alternative løsninger
Dersom HMA ønsker å varig omdisponere dyrkbar jord til kårbolig kan forslag til vedtak være
følgende:
Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det, etter en samlet vurdering, tillatelse til varig
omdisponering av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike
kommune. Ny kårbolig forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål.
Prinsipielle avklaringer
I Ringerike kommune er det politisk vedtatte prinsipper og retningslinjer for kårbolig for å
sikre likebehandling og forutsigbarhet. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de
aller fleste tilfeller kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. Det presiseres at det
kun gis anledning til å føre opp en kårbolig.
Definisjoner:
Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til
åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at
maskinell høsting er mulig.
Dyrkbar jord: Areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre
lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.
Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering av de 3 alternativene til plassering av kårbolig:
1. Berja er plassert ned mot eksisterende boligfelt i et område som trolig vil bli avsatt til
boligformål ved revidering av kommuneplanens arealdel. Dersom Oppen venter på
kommuneplanens arealdel kan kårboligen bygges som en separat boligeiendom. Dette
vil gjøre at sidebyningen ikke trenger å bli omdisponert og inntektsmulighetene fra
utleie på gården vil ikke svekkes. Innkjøring til en separat boligeiendom er tegnet inn
langs en eksisterende traktorvei og vil dermed ikke beslaglegge ytterligere dyrkbar jord.
2. Ridebanen ligger i nær tilknytning til tunet og er plassert på det arealet som er
midlertidig omdisponert fra dyrka mark. Dette området er blitt planert og tilført masser
slik at det i dag fremstår som varig omdisponert fra dyrka mark selv om dette ikke er
omsøkt. Rådmannen vurderer ridebanen til å være bedre egnet som tomt til kårbolig
enn å omdisponere ytterligere dyrkbar jord.
3. Omsøkt plassering for kårbolig er det alternativet som vil kreve størst omdisponering
av dyrkbar jord. Arealet består av tidligere fulldyrket og overflatedyrket jord som nå
benyttes til juletreproduksjon. Å tillate bygging av kårbolig på dyrkbarjord vil dreie
forvaltningspraksis i en uheldig retning, med hensyn til jordvernet.
Samtykke til omdisponering av dyrkbar jord for å oppføre kårbolig bør altså bare gis når "det
ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig av hensyn til driften av eiendommen". Dyrka marka på
eiendommen er i dag utleid og det er dermed ikke nødvendig å omdisponere dyrkbar jord av
hensyn til kontinuerlig drift av eiendommen og kunnskapsoverføring mellom generasjonene.

-

Det er et nasjonalt mål at matproduksjonen skal øke i Norge, og hensynet til jordvernet er
styrket i de senere år. Hensynet til vern av jorda som grunnlag for matproduksjon taler derfor
mot omdisponering. Oppen gård er en ressursrik gård med mye areal og har flere alternative
områder som egner seg for bygging av kårbolig uten at det trenger å gå på bekostning av dyrka
og dyrkbar mark.
Med bakgrunn i overnevnte, mener Rådmannen at det ikke er nødvendig å plassere ny kårbolig
på Oppen gård slik at det må omdisponeres dyrka eller dyrkbar jord. Søknaden om
omdisponering etter jordlovens § 9 bør avslås.
Vedlegg
-

Supplerende opplysninger om plasseing av kårbolig – Asle Oppen 07.05.17
o Med vedlegg: bilder, kart, jordfaglig vurdering, kart, bilder
Vedrørende søknad om dispensasjon fra jordloven – Landbrukskontoret 19.04.17
Søknad om juletrefelt og tomt til kårbolig – Asle Oppen 23.03.17
o Med vedlegg: kart med ny plassering av kårbolig
Første forslag til plassering av kårbolig
Uttalelse om ny plassering av kårbolig – Landbrukskontoret 17.02.17
o Med vedlegg: vedtak om midlertidig omdisponering fra 94 med kart

Ringerike kommune, 22.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Eiliv Kornkveen
saksbehandler: Mathea Storihle
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til e-post datert 23. mars 20L7 med søknad om bygging av kårbolig for Oppen gård på gnr
bnr 4, hvor det omsøkes omdisponering av areal til (i)juletreproduksjon og (ii) kårbolig.

Vi viser
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tillegg vises det til brev fra Landbrukskontoret i Ringerike kommune datert 19. april 201-7, saksnr
ts/9779-1.6.
I

Omdisponering tiljuletreproduksjon er midlertidig og en videreføring av tidligere gitt tillatelse. Dette
og tomt for kårbolig behandles i to forskjellige saker.
Kårboligen er prosjektert og klar for byggesøknad (rammetillatelse), i påvente av avgj6relsen

vedrørende omdisponering. Nedenstående redegjørelse vil også benyttes for full opplysning i saken
når det gjelder byggesak / rammetillatelse.
I Landbrukskontorets brev anmodes det om nærmere informasjon, dokumentasjon og beskrivelse av
saken og forholdene rundt søknadene. Spesielt har landbrukskontoret bedt om avklaring av hvor
stort areal det søkes omdisponering for og beskrivelse av hvorfor dette er den beste plasseringen av

kårboligen.
Vi ser det som positivt å få anledning til å supplere med nærmere opplysninger og vurderinger. Det er

vår rolle å bidra til sakens opplysning og derigjennom kommunens beslutningsgrunnlag. Herunder
står de særlige forhold som gjelder Oppen gård og det konkrete arealet sentralt.
Etter vår dialog med kommunen, og nå senest brevet fra Landbrukskontoret, ser vi at det er snakk

om et felt med flere viktige og vanskelig vurderinger. I lys av dette ser vi at det er nødvend¡g å gi en
grundigere supplering av opprinnelig innsendt søknad.
Vi håper nedenstående redegj6relse er tilfredsstillende for sakens opplysning og imøteser

kommunens vedtak.

2.

Bakgrunn - generasjonsovergang

Kårboligen er omsøkt fordi det nå skal skje en generasjonsovergang på Oppen gård fra dagens
grunneier Asle Oppen til hans sønn Michael Andreas Oppen og hans familie, og der kårboligen skal
bygges i én etasje for å sikre at denne egner seg som en trygg og trappelØs bolig i alderdommen.

Dette slik at også Michael Andras Oppen og hans samboer kan benytte denne som alderdomsbolig,
samt også senere generasjoner.
Derfor er det ikke søkt om fradeling av en egen tomt, hvilket er et bevisst valg og for øvri7 i tråd med
kommuneplanens arealdel 5 2.1 hvor det settes en skranke mot fradeling av kårbolig. Kårboligen skal
være uløselig knyttet til gnr 52 bnr 4 fremfor å bli fradelt. Det er ikke ønskelig at kårboligen går ut av
familiens hender; denne skal følge gårdeieren til en hver tid.
Grunnen til at det omsøkes ny kårbolig er at gården ikke har kårbolig frafør.
Det ligger en <sidebygning> på gården, tidligere kalt <DrengestueD, ca.20 meter fra hovedbygningen

/ våningshuset. Denne inneholder to boenheter;

én leilighet i hver etasje. Bygningen er fra ca.
'1.

LSOO-

tallet og er en gammel arbeiderbolig. Sidebygningen har blitt utleid til de som har vært ansatt på
gården, men på 80-tallet var det ikke lengre økonomisk forsvarlig å ha ansatte. I etterkant av dette
har sidebygningen blitt leid ut til andre og har vært en viktig inntekt for gården. Det er ofte slik at

gårder har mange eldre bygg som krever mye vedlikehold men uten at disse i seg selv genererer
inntekter, og Oppen gård har mange slike. Vi ser det som ønskelig at gårdens bygningsmasse i stØrst
mulig grad er selvfinansierende når det gjelder vedlikehold.
Nevnte arealplans bestemmelse 5 2.1 tillater bygg som er ledd i <stedbunden næring>. Vi har forstått
at dette praktiseres slik at bygging av en kårbolig forutsetter bruksendring av boenhetene i
sidebygningen. Dette slik at sluttresultatet blir to boenheter; hovedbygning/våningshus samt
kårboligen, og der gården mister anledningen til utleie av disponibel bygningsmasse.
Kårboligen ønskes som nevnt for at den eldre generasjonen kan bli boende på gårdseiendommen og
slik sikre en videreføring av driften, kunnskapsoverføring og der Asle og Grete Oppen har

tilstedeværelse og kan hjelpe til. Alternativet er at de må kjøpe en leilighet utenfor gården, og da
forspilles muligheten til å sikre en god overfqringfra generasjon til generasjon nå og ifremtiden.
Ovenstående utgjør altså bakgrunnen for søknaden om ny kårbolig på gnr 52bnr 4.

3.

Nærmere informasjon

3.1. Beskrivelse av hvorfor dette er den beste plasseringen av kårboligen

Gårdseiendommen gnr 52 bnr 4 er stor. Kårboligen må imidlertid ha en viss nærhet til tunet for at
det skal tilrettelegges for en best mulig samhandling mellom generasjonene. Derfor er det begrenset
hvor langt unna kårboligen kan ligge fra selve tunet.
Samtidig er det som nevnt også viktig at det er en viss avstand. Det er snakk om nær familie som vil
ha nær og hyppig kontakt både familiært/privat og i forhold

til næringsdriften

på gården. Det er

likevel også viktig at man ikke bygger kårboligen for nærme tunet. Selv om det er snakk om nære
forhold må også familiene ha mulighet til å trekke seg tilbake for ro og privatliv. Det er alminnelig

vårt moderne samfunn, selv om det var annerledes og mye tettere forhold for L00
På bakerunn av

1)

-

2OO

i

âr siden.

dette har følgende alternativer vært vurdert:

<Berja>, som ligger helt isyd der det går en skråning ned mot Heradsbygdveien (rett nord for

gnr 55 bnr 14).

2l

<Ridebanen)) som ligger rett nord for alternativ 3 som nå omsøkes (fremgår av allerede

innsendt kartskisse som viser utformingen av kårboligen og arealene rundt).

3)

Den plassering som nå omsøkes.

Alterndtiv I ivaretar hensynet til privatliv. Arealet er spilt inn som mulig boligformål i rullering av
kommuneplanens arealdel, og er i grovsilingen gitt gul kategori. Men samtidig ligger denne så vidt
langt unna tunet på gården at den ikke er vurdert som like hensiktsmessig. I tillegg har man forholdet
til kraftl¡njen som man må krysse, og hvor bebyggelsen vil ligge nært denne og der veien vil kjøre
langs/under linjen. Veiadkomsten vil på samme måte som for alternativ 2 også nØdvendiggjøre
omdisponering av dyrka mark ettersom eneste veiadkomst gâr'fra gårdsalléen iøst og ivestlig
retning opp til < Berja >.

2

Følgende har også vært reelle momenter i vår vekting, selv om de ikke er like vektige som de nevnt
ovenfor siden de nok kan måtte tåles eller der det finnes løsninger som kan sikre de
ba

kenforliggende hensyn:

Brannvann og brannsikkerhet

-først

og fremst med tanke på nabobygninger (især gnr 55 bnr 14 og

L48) har også vært et tema. Det er for lang avstand fra eksisterende brannkummer i området til at
dette vil bligodkjent, og avstanden mellom nytt bygg og eksisterende bebyggelse kan utgjØre en
potensiell risiko. Det vil også være en god del støy fra Heradsbygdveien som vil være til sjenanse.

Helhetlig sett er alternativ l- vurdert som lite egnet og lite ønskelig med tanke på egnethet,
kostnadsnivå. Men det avgjørende er især hensynene tilknyttet gårdsdrift / generasjonsovergang
<stedbunden næring>.

/

Alternatív 2 har en nærhet til tunet på gården og ivaretar hensynene og behovene tilknyttet det
familiære og gårdens næringsdrift/<stedbunden næring>. Det er imidlertid en svært nær lokalisering.
Det påpekes særlig at det blir et veldig direkte innsyn mellom våningshus/tun og kårboligen, og at
gårdens uteplass er lokalisert rett vest for våningshuset. Denne uteplassen benyttes mye, og det blir
for nært med tanke på behovet for å trekke seg tilbake. Selskap/gjester, privat bruk vil være hyggelig,
men over tid blir det fort sjenerende for den eldre generasjon som bor og sover kun 25 - 30 meter
unna.

Dette alternativ 2 er derfor vurdert som uegnet.

Alterndtiv 3 ligger mellom alternativ L og alternativ 2. Det har en nærhet til tunet, men hvor det er
en såpass stor avstand at privatlivet sikres. Samtidig er det ikke så langt unna at man mister den
direkte tilknytningen.
Det kunne vært vurdert å legge denne lengre nordvest innenfor juletrefeltet, men dette arealet
utgjør jord med full pløyedybde - i motsetning til der kårboligen omsøkes plassert. Der kårboligen og
hagen er tenkt ligger det en fjellrygg som gir et grunt jordsmonn og hvor det også stikker fjell opp i
dagen. Kommunen har synfart området ved befaring.
Vedlegg 1 er et fotografi

tatt mot vest, omtrent fra der adkomstveien til kårboligen er tenkt,

og som

viser arealet hvor kårboligen og hagen vil ligge. Høydeforskjeller er vanskelig å se på et fotografi, men
man ser konturene i horisonten som skyldes fjellryggen.
Vedleee 2 er et fotografi av fjell i dagen, tatt fra kårboligarealet og mot syd/sydvest. Vedleeg 3 viser

tomten fra syd, vedlegg 4 oe 5 viser tomten fra nord. Vedleeg 6 viser topografien til tomten, der
tomten ligger på den h6yre delen av bildet.
Alternativ 3 er derfor vurdert som en ideell lokalisering for kårboligen. I tillegg vil kårboligens
plassering legge til rette for en samordning av vann og avløp til det offentlige nettet ikke bare for
kårboligen, men også hovedbygningen/våningshuset, sidebygningen og driftsbygninger. Dette er noe
som familiens eldre og yngre generasjon ser som Ønskelig.
Arealet omhandlet i dette alternativet er også nærmere redegjort for i det følgende (punkt 3.2 til
3.4).

3

3.2. Hvor

stort areal det søkes omdisponering for

Vi vedlegger tre kartskisser hvor vi har benyttet Ringerike kommunes kartlØsning for å gi ca.
a rea la

ngivelser.

Juletrefelt
I

vedlegg 7 ser man juletrefeltets nordre del, ca. 3 daa.

I

vedlees 8 ser man juletrefeltets søndre del, ca.

'J,4

daa.

Til sammen utgjør juletrefeltet ca.17 daa.

Dette sikrer gårdens juletreproduksjon, som er <stedbunden næring> jf. arealplanbestemmelsene 5
2.L. Utsalget skjer fra tunet, som har en kort avstand til feltet. Det er svært fordelaktig å ha en
effektiv juletreproduksjon rett ved utsalgsstedet. Foruten ferskest mulige trær vil det være mulig å
fylle etter med flere juletrær fortl6pende under selve åpningstiden. Alternativet er å reise rundt til
skogeiere idistriktet og lete etter juletrær. Dette er tidkrevende og gir ikke alltid et godt resultat, og
moderne tider er det viktig ä sørge for effektivisering når primærnæringen over flere tiår har opplevd
stadig mer utfordrende økonomiske kår.
Oppen gård har over mange år opparbeidet seg som en kjent aktør med kvalitetstrær som

konkurrerer med importerte danskproduserte trær. Vi ber om en viderefpring av juletrefeltet for
sikre denne næringsdriften.

å

Kårbolig
I

vedleee 9 ser man kårboligen og arealer tilknyttet denne jf. allerede innsendt kartskisse over vei,

kårbolig med hage, samt frukthage. Totalt areal er på ca. 4 daa. Av dette utgj6r ca. 750 daa
frukthagen, ca. L,5 daa adkomstvei/gårdsplass og bygningsmassen, og der resten utglØr
hageområdet.
3.3. Nærmere om jordbruksfaglige forhold

tilknyttet arealet

Areal- og jordregistrering er noe vi forstår er av betydning ref. brevet fra Landbrukskontoret.

Vi har derfor innhentet kartgrunnlag fra Landbrukskontoret samt innhentet nærmere
detaljopplysninger fra kommunens kartløsning / kartlag slik at vi kan belyse dette i detalj spesielt for
Oppen gård og især for arealet hvor kårboligen mv. er tenkt.
Registrerte skogareøler og jordarealer
I

vedleeg L0 ser man registrert skogareal og jordareal. Kårboligen ligger innenfor skogarealet.

Gårdskart fra Skog og Londskap v/runrc
I

vedleee 11 ser man angivelse av markslag. Det skraverte arealet er registrert som skog av høy

bonitet, og hvor kommunen også har lagt inn en registrering av dyrkbar jord.
t o rd kva I

I

itetsre g i st re ri n g

vedlegg L2 viser jordkvalitetsregistreringer innenfor det arealet som kommunen har registrert som

dyrkbar jord (skravert areal). Den vestre delen av det skraverte området er registrert som svært god
jordkvalitet. Dette omfatter ikke arealet hvor det er foreslått kårbolig. Arealet hvor kårboligen og
6vrig areal tilknyttet denne er foreslått har hverken kategorisering som svært god, god eller mindre
god jordkvalitet.
4

i

Reg i stre rí ng ov ld n dbru ksi nte resse r

vedleee 13 fremgår kommunens registrering av landbruksinteresser. Dette er noe som
Landbrukskontoret påpeker, ved å fremheve at kårboligen er foreslått på et såkalt A-område.
I

Dette er en registrering som kommunen foretok i 2OI5 i form av en temautredning i forbindelse med
revisjon av kommuneplanen. Denne ble vedtatt av formannskapet 2L. april 2015 i sak 45/15.
Temautredningen følger som vedless l-4.
I

temautrednineens punkt 6 fremsår det føleende:
<Denne temoutredningen om verdien ov londbruksomrôder bør legges til grunn for arbeidet
med å vurdere innspilltil kommuneplonen. I tillegg bør den ogsã være retningsgivende for
soksbehondling når soker kommer opp til behqndling utenom kommuneplønrevisjon.>

Svært viktige land bru ksområder (A-områder) defineres slik:
<StØrre sommenhengende jordbruksøreal, med gjennomgående svært god og god

jordkvolitet. Mellomstore og store bruk, og ofte mer spesioliserte/krevende produksjoner.
Områdene hør ofte stor mulighet for nydyrking.
Retn i ngsg ive nde

for A-område

r:

svært viktige londbruksområder skql landbrukshensynet gå foran ondre viktige
somfunnsinteresser. Landbrukshensynet skol kun vike der det etter kommuneplon er vedtott
en samfunnsutvikling som tilgodeser ondre formål enn londbruk, og der olternotiv lokolisering
I

viser seg å ikke være mulig.>

Mindre viktige landbruksområder (C-områder) defineres slik:
<Dette er områder hvor de fulldyrko orealene er mer oppstykket, og bruksstrukturen ofte
kiennetegnes ov mindre eiendommer. Jordkvoliteten er mer vqriert og det finnes lite dyrkbøre
reserver.
Retni n gsl i nje r for C-om råder:

I mindre viktige landbruksområder vil londbruksinteressene normolt kunne hq en mindre

vikt¡g betydning når det gjelder endret areolbruk. Dog skol det foretas en konkret og

individuell vurdering av olle relevonte hensyn i soken, deriblont drifts- eller miljømessige
ulemper for londbruket, kulturlandskop og somfunnsinteresser. >
I vedlege l-3 ser man at Oppen gård ligger i grenselinjen mellom meget sterke landbruksinteresser
(rødt areal) og mindre sterke landbruksinteresser (gult areal). Den dyrkbare jorden er skravert med
en lysere rødtone, og kårboligen ligger på en del av dette arealet (kårboligens konkrete plassering og

utforming fremgår av kartskisse vedlagt tidligere innsendt byggesøknad).

gien mer helhetlig oversikt leggervived en kartskisse med en noe større målestokk (vedleee
15). Her ser man at det røde arealet (meget sterke landbruksinteresser) er en del av et svært stort
areal som består av mange jorder, men også av store arealer med påstående skog, bygninger, veier
For å

etc. Det gule arealet som ligger i umiddelbar nærhet av kårboligarealet, og som for øvrig også er en
del av gårdens eiendom gnr 52 bnr 4, strekker seg over store arealer i nord, vest og sydvest. Gule og
rØde områder henger for øvrig sammen med langt større helhetlige arealer.

5

Vurderingene som har endt opp i skillet mellom mindre sterke og meget sterke landbruksinteresser
var nødvendig ettersom en grenselinje måtte settes. Samtidig må dette ha skjedd på bakgrunn av en
grøvre skissering ettersom en svært detaljert vurdering ville ha vært uforholdsmessig tid- og
ressurskrevende for kommunen. Vi er enige i at landbruksinteresser er et viktig hensyn som må
ivaretas på et overordnet nivå, men samtidig vil vi fremheve at gården som nevnt ligger helt i

ytterkant av det røde arealet, og rett ved arealet for mindre sterke landbruksinteresser. Det røde
arealet er for 6vrig bestående ikke bare av gårdens aktivt drevne jorder, men også produktiv skog
som er under aktiv drift, samt selve gårdens tun og bygninger.
Vi forstår selvfølgelig at kategorien (meget sterke landbruksinteresser> ikke betyr at kommunen har

ansett alle disse arealene som potensielt dyrkbar mark; dette har med hensyn og retningslinjer

å

$Øre.
Det vi imidlertid ønsker å fremheve med ovenstående kommentarer til A-området er at selv om det
er snakk om viktige landbruksinteresser så er dette noe som må vurderes konkret opp imot tiltaket.
Det være seg en større omdisponering av dyrkamark eller skogsarealer

til boligfelt gjennom

kommuneplanens arealdel, en dispensasjon for fradeling av en tomt for bygging av bolig, eller
her - en kårbolig.

-

som

vi igjen vise til temautredningen i vedleee 14 som er retningsgivende for
kommunens vurderinger. Der står det at landbrukshensynet skal gå foran andre viktige
samfunnsinteresser i A-områder. Landbrukshensynet skal kun vike dersom kommuneplanen vedtar
en samfunnsutvikling i form av andre formå1. Videre står det at landbrukshensynet kun skal vike der
alternativ lokalisering viser seg å ikke være mulig.
I den sammenheng vil

Her vil vi påpeke at det ikke omsøkes fradeling av en boligtomt. Det er snakk om en kårbolig, som

i

sin natur er uløselig tilknyttet gården og sikrer en hensiktsmessig og god generasjonsovergang som

styrker nettopp

la nd

bruksinteressene.

Oppsummering
Det at det er snakk om et A-område har etter vår vurdering svært begrenset betydning vedrørende

kårboligen i dette konkrete tilfellet. A-området skal sikre landbrukshensyn, og det skal mye til for å
fravike dette. Kårboligen medfører imidlertid ikke en fravikelse. Tvert i mot er kårboligen nettopp
noe som sikrer de landbrukshensynene som A-området skal ivareta.
Det er vår oppgave å bidra

til

sakens opplysning. A-områdene omfatter både skog, jord, tun, veier og

bygninger. Her er kårboligen definert å ligge innenfor skog, men samtidig som at dette er registrert
som mulig dyrkbar jord. De registreringene som er nevnt ovenfor i dette punkt 3.3 jord, skog,

jordkvalitet og landbruksinteresser) gir et land- og jordbruksmessig bilde av arealet som særlig
høyverdig. Som redegjort for i samme punkt 3.3 og i punkt 3.1 og 3.2 er dette imidlertid ikke
realiteten. Dette suppleres nærmere i punkt 3.4 i relasjon til at kommunen har registrert arealet som
mulig å dyrke opp, og der dispensasjon etter jordlova kommer inn.
3.4. Jordlova, dispensasjon

Som Landbrukskontoret er inne på arbeider lovgiver med en større endring av plan- og

bygningsloven. Dette gjelder blant annet at jordvernet, som i dag reguleres av jordloven, skal bli
direkte innlemmet som et hensyn i plan- og bygningslovens byggesaksregler. Pr i dag ivaretas dette
hensynet fremdeles av jordloven.

6

Jordvernet følger av jordloven 5 9 første ledd. Dyrka jord skal ikke brukes til formål som ikke tar sikte
på jordbruksproduksjon, og dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke lengre er egnet til
jordbruksproduksjon i fremtiden. Dersom det er snakk om dyrka jord vil oppføring av kårbolig fordre
dispensasjon, hvilket er regulert i 5 9 annet ledd.
S 9, ot.prp. nr.72 (1993-L994) vises det til at 5 8 definerer dyrka jord
jord,
som fulldyrka
overflatedyrka jord og gjØdslet beite.
I

forarbeidenes merknader t¡l

Fulldyrka jord er jord som harfull plpyedybde. Dyrka jord kan altså også være jord som ikke harfull
pløyedybde.

vårt tilfelle ut$Ør det meste av det totale arealet juletreproduksjon, og hvor det er full pløyedybde.
På arealet hvor kårboligen, hagen og den vestre delen av frukthagen er plassert (ref. vedleee 9) er
I

det som nevnt imidlertid ikke full pløyedybde pga. fjell rett under og over jordoverflaten. Se
fotografivedleggene (vedleee 1 til 6) som viser dette. I denne sammenheng viser vi også til vedlegg L0
- L5, og da særlig jordkvalitetsregistreringene i vedlese l-2 og forholdet til A-området som omtalt
ovenfor.
Gården har ca. 385 daa fulldyrket jord. Dette medregner ikke området for kårbolig og

juletreproduksjon. I kartet fra Skog og Landskap / NIBIO (vedleee LL) er arealet registrert som skog av
hØy bonitet. Dette skyldes at Skog og Landskap henter informasjon fra kommunens register i
matrikkelen, som definerer arealbruken. Arealet som kommunen har registrert med mulighet for
dyrking (dyrkbar jord) kommer itilfellet itillegg til de ca. 385 daa.
Gårdens jordvei er leid ut.

Drift av gårdens jordvei går ut på kornproduksjon med full pløyedybde. Driften vil ikke være godt
egnet på arealet hvor kårbolig og hage er tenkt ettersom man vil støte bort¡ fjellet. Dermed
vanskeliggj6res drift med pløying mv.
Når det gjelder arealet vest for hovedbygningen/våningshuset er dette tenkt som frukthage hvilket

følger en smal stripe fra nord og sydover ned til kårboligens adkomstveg. Dette arealet vil som
frukthage kunne regulere skjerming og innsyn av hensyn til privatlivet. Arealet er så vidt smalt at det
ikke er godt egnet til moderne landbruksdrift. Se vedleee L6 og l-7 som er tatt på det smaleste, og
som viser en bredde på ca. 5 meter. Treskeren

til leietakeren er på ca. 6 meter,

og dermed vil den

vanskelig kunne passere igjennom denne stripen.
Når det gjelder dispensasjon er det også et moment hvorvidt arealet kan tilbakeføres til

jordbruksproduksjon. Kårboligen og adkomstveien utgjør ca. L,5 daa og vil ikke kunne tilbakeføres.
De øvrige ca.2,5 daa (hage og frukthage)vilsåledes ikke bli bebygget og kan i prinsippet tilbakeføres
ved en krisesituasjon som fordrer oppdyrking av så mye matjord som mulig regionalt/nasjonalt. Her
bemerker vi imidlertid begrensningene ved at den smale delen av frukthagen fra syd til nord, som

tidligere var fulldyrka jord, som nevnt er smalt for en moderne drift. I tillegg utgjør resterende areal
(kårbolig, hage samt vestre del av frukthagen) er lite egnet pga fjell mv. som belyst ovenfor.

vilvi påpeke at realitetene rundt arealet og jorda må legges tilgrunn
kommunens vurdering og slik sette de nevnte kartregistreringene i perspektiv. Det vises til
I relasjon tildispensasjonen

kartbaserte registreringer omtalt i punkt 3.3 med kommentarer, samt de faktiske forholdene på
arealet som er belyst i punkt 3.1 og 3.2.

7

i

Konkret for dette spesifikke arealet mener vi at det ikke er snakk om høyverdig dyrka mark, men

i

stedet et areal som er lite egnet til oppdyrking. Ved å t¡llate en omdisponering medfører ikke dette at
landbrukshensyn forringes ivesentliggrad, og de svært konkrete forholdene medfører heller ikke en
usaklig forskjellsbehandling / brudd med likhetsprinsippet med en presedensvirkning for fremtiden.

4.

Oppsummering

Vi håper ovenstående er en tilstrekkelig redegjørelse for sakens opplysning og de spesifikke

forholdene som gjelder Oppen gård og de omhandlede arealer spesielt.
Vi ber om tillatelse til å bygge den nye kårboligen på den angitte plasseringen, med omdisponering av

det aktuelle arealet som er registrert som dyrkbar jord.
Vi håper ovenstående gir en grundig og god oversikt som ønsket, og at vi får tillatelse til å bygge en
generasjonsbolig for gå rden.
Vi ber om at dette dokumentet med vedlegg følger saken. Dokumentet vil for øvrig også benyttes
forbindelse med byggesØknad / rammetillatelse.

Grunneier av gnr 52 bnr 4

8

i

T

T

I
I

I

I

Dokid:

17040547

(15t9779-17)
Bilder

ì1

1i

.r"
rt 't

1

Â

r:'l r :'i* ]l-'Ht'S,J

'*.! \

'. a; ;i,i. .

..4

.

.1

.

-.:t

-

l

'\

'r"

/
A. my“.

'z

-:

I

-

ä åf,'¿"i*Î*'

á

skrift

6+

http ://kart.ringerike.kommune. no/ContenlprintDynal-eg.asp?Left=5 6..

v

Eier

Gnr/bnrlfnr
Adresse

SITUASJONSPLAN Areal,beregnet

FOB RINGERIKE KOMMUNE

52/4-0
Heradsbygdveien 294,3518 HøNEFOSS, med fh
3944257.1

Formål

Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn

Dato 2I/4-2017

Målestokk 1:1000

Godkjent
Kommuneplanformål

Dokid:
17040548
(15te77e-17)
Kart
6672400

3063 m2

s2l 4

(¡

{o

(n

o
o
N=6672284,44
Ø=566922.O9

Tiltakshaver

bygg
Trafikkareal
Andre

Usikker eiendomsgrense
Vannledning
Overvannsledning

,f2

Dato

Sign

Revideringsdato

Sign

21.04.2011 14:05

f

èà3.9lv

skrift

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynal-eg.asp?Left=56...

g

Eier

Gnr/bnr/fnr
Adresse

SITUASJONSPLAN Areal,beregnet
FOB RINGERIKE KOIVMUNE

52/4-0
Heradsbygdveien 294,3518 HØNEFOSS, med fk

3944257.I

Formål

Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn

Dato

2I/4-20L7

Målestokk 1:1500

Godkjent
Kommuneplanformål

l

,

@

UT

01

\¡
o
o
o

N

2 08

Bygninger
Andre bygg ------

rrafikkarear

f2

Nøyaktig eiendomsgrense

Tiltakshaver

Usikker eiendomsgrense

Dato

Sign

:i:i:iiÏï,',,',

RevÌderingsdato

Sign

21.o4.201'7 14:15

8 à>êJrdSV

jz:Þt Lljz'þo'rz

zl(

u6ls
u6ts

)

6u¡upa¡suuerue^O

otepsbuuepr^au

burupa¡uue¡
asuar6sruopuare reììrsn
asuarbsruopuare 6rp¡eÁø¡

olec
re^eqsìellrf

leeteììUell
66Áq erpuy

ra6uru6Ág
ø

i

o

I

r..
\o

tñ

002

B

zu

ÞeLv

00tz

I

-

),;-",

a

'i

f

I

¡çr.n.ro¡ue¡daunuuo)
¡uat>¡pog

00çI:I

ììotsolBN

Lt\Z-ÞlIZ

o]P.1

u^euueld

'ru ue¡d6a¡

as¡a¡,Áu¡¡

rU

peur 'SSO¡ttrlØU SISS'V6Z

I'LSZÞÞ61

lBr.xrol

lauberaq'¡eary

f Nny\í!oy

=)tulÐNtu

Eol

uarenp6Áqspela¡1 assarpv NVIdSNO1SVNIIS
0-ÞlZS tu¡/nq/na
l3!f

D
"9 ç=1¡e1¿dsu'3e1eu.,(qturrd¡ue1uo37ou'eunutuoì'êìrre8urr'1re1¡7:

d11q

UIÐIS

? amw

.t

I
I

I

til

I

I

o
I

i
I

irl
,r'nlitif'r 1l

l; 1l

'n

ii

I

i¡

it
I

gl ren?q3^

a

a

o, bàáJorrv

{eo¿-ec6 tl
I

rl
I I ti_11,3

l/

(:f

,j

'x;[''l

3,1

6'-

-¿

.¡

-X-H

t.;

fJ

)c

o
.¡.:

5

4

3..t
(i.1.(¡

¿LDy
JaÊD

orL

|tt

otH

Gô^,

\

=A\

-¿èè

Markslag (ARS) 13 klasser

O

20

40

60m

Målestokk 1 : 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 27 04 2017

GARDSKART

0605-5214
Tilknyttede grunneiendommer:
52110 - 27812 - 5214 - 4811 m ll

TEGNFORKLARING

=

u

Il

IlH,

N/
L
I

=

NIBIO
NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
lnnmarksbeite
Skog av særs høg bon¡tet
Skog av høg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog

1tttyr
Apen jorddekt fastmark
Apen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
lkke klassifisert
Sum:

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom I tillegg vises

AREALTALL (DEKAR)
386 9

00

170

4039

00

avrundingsforskjeller i arealtallene

I

3297
6698 7
5516 2
1037 3
426 2
tJc /
)RA 7

Ajourfør¡ngsbehov meldes til kommunen
I 6550 0

851 6

462 4
18267

I

bakgrunnskart for gjenkjennelse Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eìendommen Det kan forekomme

462 4

18267

I

'

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
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Jordfaglig vurdering

JOr OTagr rg vu rqer r ng
r emautreontng I rorptnqqæ meq revtqon av Kommuneptan
vedtatt

¿M

TormannsKapet 21.u4.2u1c saK 45/15

ff âåÊ5d$v

2

sammenorag
I torbndelænæd konm¡neplanrwrqon har dd blrtt lordatt en rê/tqon a¿ den¡ordpolrtrske
arealvurdering (JAV). Den nyevurderinga har tatt utgangçunkt i landbrukwødier og
Jordvernhq'ìsyn, og har gätt tra ävæeen polrtrsktrl en taglrg arealvurderrng. Den har clertor

fãtt nytt nann, jordfaglig vurdeing.

Landbruksarealenei konm.rnen har blitt klassifiært i fireford<1dliçklasær basert päulike
¡ordffuksnessçl(rtterrer. Resultatdvrser at devrktrgsearealeneer knyttetttl tdtstedene I
konm-rnen og I angs hovedfartsärene.
Tenputr edn i ngen bl e vedtatt av for nannskapd 21 .04.201 5 sak

4f

1

5:

1. lermutredntngen skal vae rdntngsgtvendelor arþedd nÞd re/ts1on a¡ konm;nçlanens
arealdd. Herunder ved vurdering av utbyggingæmåder.
2. Klasslfiæringeneog rdningslinjenefor saksbåandling i tenautredningen skal innarbddes
I konmlnçlanens besternrdser, og m cla tas henqrn t I r byggesaka og plansaker.
3. lgangsatt arbed næd regulenngsplaner r orffácHresmer klassllsertvll kunnetortsdte
uavhengig av rapporten4. Den jordfagligevurderinga næd rdningslinjer er$attø Jordpolitiskearealvurdering
lra 1t94.

(JAV)

3
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1.2

tsakgrunn
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5. Hvor

ø deviktige landbruksomrádene i Ringeike?
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ti. l-ordag ttl rdntngsltnlø lor torvaltnrng€n av landþrukæmràder I kommuneplanens
arealdd
I

l. (Jld og uttrykk

....

4
1. I nnlednrng
I konrnunsrs planSrdegi for 2O132015 frerngä dd hvilke planer som bø utabedesog
twrlke æm bør rryrderes Lld er rgargsdt rullerrng a¡ komrruneplanen tor Rrngenke, og ddte
tttløser d bdrov fon ogsä å re/idere den jordpolitiske aedvurderinga (JAV), som nä q 20 ù

gmtmd.

I gjddfldeLædtruksplarlor Rngerrkgvedtdt 21.(b.2U)\ ha tËtÎølg€t'ìdemägttngtor
latdtrukd i Ringerike. <{Slceproduk$onsressurseneog kulturlandskapd pä en bed mllig
mâtefor lrenttdtgegenerasjoner. lavarepane* mrlrg arbedsplasser lfiyttdtrl landþruKd I
Ringerike, prinrwt og ækundat. ProdusereSøS mrlig rrengdeav høyed mrlig kvalitd a¡
det rmr keclet har b€ho/ 1or, þasert pâ konrrunens naturgr tte lorutsdnr ngerl >.
1.1 tsakgrunn

fødejordpolitiskeaealvurderingafor Ringerike(JAV) bleutak¡ddd i 1W4. Da
konmunen utabe dd delne, va tokusd a 1r nne landþruksomrader som kunne omdtsponeres
og brukestil utbygging$ormä|. Sden den gang ha jorclvernhensynd komnrd Serkereinn i
aealplanleggrnç¡erì, og dd er nâen nqond mälsdüng om àslkreog opprdtholcle
rndproduwendeaeal.
Den

Arbddd

med den nyevurderinga¿v komm¿nenslardbruksaed

ha derfor tdt

utgangspunkt
landbruks¿erdreneog hvrlkeorrder Ðmer vrktrg$, og hvrlkekntener æm bør leggestrl
grunn vedvurderingar innçill om qrdrd aedbruk- Den nyeaealvurdaingaer basert pä

i

ladbruksfaglrg kunn$<4 hentd lrabl.a tìkog og landskp.

Vr ha valgt ä kdleden nyeaealvurderrngator <lordt4lrgvurderrng>>.

mald med utrednr nga
forbinddsemed
I
dd igangsdteat¡ddd nred komrrunçlanreri$on ha dd væt d ørskeom
äre/rdereJAv, og r platprogranrrnd stä æt tølgende
1.2 I or

Jtrdpoltttsk arealvurdertng blevedtatt 13.04.1994 og har væt d goclt SyrrngwøldøD/ og lagft
til rdtefor en langsktig Srategi for ffuken av landbruksarealer i konrrunen. JAV har vat
tøendelor konmrnensomrsponertngçolrtrkk, og er al(trvt þrukt när clet g¡dda spørsrËl
somonhandler arealtruk. Dd er behov for rs/idering ar JAV.
1.3 Avgr ensnr ng og

mdode

Hde komm¡nen er tdt med i den nyeaedvurderinç,en, og konmunensaed ha bl¡tt ddt inn
r ttrekdegører: wætvtkttge, vtktrç, mrndrevrktrçlandbruksomrãder og landbruksomràH
æm I i gger orer verned<oggrensEr

Nä dd gjddø argrensninga a/
grunn:

-

-

de ulike

ladbrukornälene ha følgende kriterier blitt l€t t¡l

Sarmenhengede j ordbruksaed (Ful dyrka j ord, o¿erf dedyrka j ord og
rnnmaksbete)
Jordkvdrtd
Arrondering og bruksdruktur
Om dd finnesomr#er som kan nvdvrkes, sËkdt dvrkba iord
I

I

5

2. nvtlKe lovverK regulerer bruKen av tanoþruKsareatene/

2.1Jqdlov
Formäld med jordlwen er blant annd ä sikreen bæekrdtig utvikling og vek$ i bygdene.
AredressLtræneskd drsponeresutlralrenrtrclrgegffier€Ejonersbdrov. l-orälàtll
naingisltvikling og bosdting mädd leggestil rdtefor d gäderswrlederessurser, bäde
aeal og þygnlng, kat utnyttesÐm en hdhet. Lo¿en Inndlolder bl.a d lorþud rrct ctdrng og
omdiçonering, og ha ogsåregle om drivçlikt.
2.2 Skogbrukslov
Lo¡en (ZJOtt) hä som tormä àlrsrrneen bæekrdtrg lorvdtnrng ar skogressuræne ¡ hde
landd, hvor dd biologiskemangfoldd skd sikreg dd skal tæhenqrn til landsk4d, frilr¡ftdiv
og kulturverdtene t skogen. tikogbrukslo/eî legger tll rdtelor erì nætngsrnessg utnyttdsea¡
skogressursre lvor dd ogsä sdtes regler for miljølrensyn.

2.3Plan- og bygnrnggw

Har og bygningslov blevedtdt i 2008 og hã som fornBl äfrenrrne bæekrdtig
Lltvtkltngtll þestetordenenKdte,safiunndogtranrtrdrgegenerasjonø. Hanleggngdter
lorsr skd gi grunnlag for vedtak om bruk og vern a/ ressurser.
D4iens

J. Jorovern: A ta vare pa matJoroa
arnd om à sikre grunnlagd for norsk nrdprodukgon pä kort og larg
sld. Jordaealqrekan ddrneresæm aeder somer clyrkadlø dyrkbãe. AltsàKal ogsà
høyprodukti ve skogøeal er vare en ressurs for f renti d g mdprodukg on.
Jonctvern handler blant

i

Jordaedene er verdifulle pä grunn a¿ sitt produk$onspotensial, nren ogsä fordi disæ aedsre
ha andre kvalltder som ha dler kan haverdr tor rnnbyggerne r Rrngølke konmune.
Jordbruksaedene utgjør en dd a¡ kulturlandskapsbildd, og çiller säedesSor bdydning
bdelor opplerdsar a/ Rngenkesävd som d lanchk4d lormldler Rngenkes hl$one.
Jordbrukslandsk4d huær oge en rekke kulturminner. Altsavil lør ved er god
JOr(vernpoltttkk tkke bae be/ae de produkgonsîessgeverdlane, merì ogsà dd
ku turhi $ori ske og i denti tdsbyggende aspektd v i I ivadæ.
I

Vi blirflereinnby(re¡erei Norç, og i Ringerikeerdd ogsaøng(eomdorveks i äeneæm
konmer. I Norgeanslû nHr en vd<st pâca 2{J pS. frern tll 2LB0 og I L4'JtÐ er dd utslkter tll d
vi kan võre narrn€re7 millioner nordmenn. For ä kunne Wdlø en økende bdolkning er dd
også vl lft g d v I ta vae pä de ornãene som er egnd tor mdprodukg on. Dd er en næ1 ond
mãlsdning d ndprodukgonen d(d øt<ei td<t med bdotkninga I denyeSdliç
plalrdnlngsllnjqletor wtorclna a€d- og trarçortplal ltnnesdd en ny torrrulalng: (L,d er
nøclvendig ã ta vare pã god tmtjød, tren jordvønd nË balanæres r¡pt dorsanfunnds
bdto¿>>. I RtngertkeqSYoan konmunensãed pàdrøye1 50Oknf egndtrl mdprodukgon.
Til santmtligning er kun 1o/o an komm,rnensaed bebygd.Altsä bø M.væe mulig ã legç
tr I rdte tor vd<$ uten d ddte komnBr I kont I I lC med rrd1 orcl.
I

podukgonss/rìe og en vurderrng
ar hdhdliçlandbrukæmräer. Salig aeder som liggø som bufferæne mot
uûbyggngÐffràler mä skresd Serld vern tor à hrndred yttølrgere press €v vlldtge
j ordbruksaed er. ofte er ogrÉ di sæ aed ene høyproduktive. D4ens buk a¡ aed æ,
Den Jordlæltgevurdenngerì må ta utgangspunkt r aedenes

ö
q endomsgrerìær, og e endomsSrul(ur er underordnd

dd

I

angs ktr

aealeneinndra.

ç produks¡ onspotens al d

4. Uagensstuasjon
Ringerike konmune liggø na hoveddder og de rred folkerike ornãdene i lmdd, og
Rtngøtkeer bådeen byKomnuneog er lãìdbruKskorrmune. I HøndosÐnräcletttnnesen
rekke gode urbare kvditder wntidig som dd finnesverdifulle ndur-, friluft+ og
lãìclbruKsmracler. Av kommunens nær 30 000 rnnbyggøe bq de fle$e rnnþyggerne I og I
ti lknytning til Høndoss.

Ringøikesbdiggenhd og nahd til ho¡ed$adm kan væed fortrinn, og kal føretil vek$
rnnentor et çd<ter ar tlenestq¡tendevrrKsnhder. Dd er ülgang bàIe pàaeder tor
næingwirksonhd og rds/ant ah¡edskrdt, salrtidig som dd er rddivt la¡e
dðl ør ngskodnder og d konkurranseclyktr g I ønn$tvà
Allekomm.¡ner ha en aealplan for komrn¡nen smvis samnerhengen mdlom
sanlunnsutvtkltngen og lvrlke utgag og behov ddtegrr lor aedbruken. Aredpla¡en skd
angi hovedtrekkene for hvordan aed ene skal brukes og verneq og lv i I ke vi kti ge hensyn æm
mà rvadæved dsponeflngen a¡ aealene. G¡ddendekonmunçlan tor Rrngørkeþlevedtdt
i Konmunedyrd 30.08.2007, og er glddø for peioden 2æ7 - 2oß.
4.1 Prioriterte tdtSeder i kommunçlanenssamfunnsdd
Rt ngert ke I orventer bdol knt ngwekst. Dd er r l<omrunepl anens sæf unnsdd æ1 5-2030 I agt
opp ti I planlagt høy bdol kni ngwekS til 40 000 innbyggae i nnen 2O3O- Ddte leggø d press
pâ þolrgr¡tbyggrnga

I konmuneplanen er dd l4t op trl d dd medea¡ byggngffi skal konsrtrerestll /
pri oitøte omräJer. Fd l es for di sæ omräene er d de d l erede ha godt döl erte bol i gonrãder,
og d de er ongttt ar vtkttç¡ordþruksomrãler. Lle ryv omrädene er Nes I Add, Hdltngby,
Sokna Tyri SrandAsk, Herdsbygd4 Høndoss sttrum og Hargsbygd.
4.2 Nyeveer og Rrngenksbane
Dd pàgä f lere ornfdtende wferdsdçroqekter som ¡
konsekvenær tor Rtngarksf unnd.

d

10

äs perçektiv

kan fã Sore

NytrrddtsE lttmdlomtiztdurkaog Høndosser under planleggng. tidv omlrafrntten
i Sor grd arhenger ar prioriteringer i Nas¡ond Trançortplan (NTP), er dd mye
æmtyder päd hdeSreknrngenvrl blrlulllørt t lø4,â.av cþnãffieM2aene.
Rtngert ksbanen ha tdt mrdler tr I çpstat ar planabe dd, og dd synes ä væe Søfre I nterese
for ddte prosj ektd nä enn ti dl i gere. H øyhdi ghdsutredni ngen Í r a2O12 peker pa
tsergensbanen som den meS lnteressante strd<nrngen nä dd g¡dder oppgrderr¡g ar
eksi$erendetræer. I dennesmnenheng blir Ringeriksbaten pd<t pasom d nøkkdpoqd<t i
torhold trl bdolknrngwekst og trilsportdterçø€ knyttd tll lroved$dqr.

I
Jernbaîe/erkd og sldffsvewæn ha r sanabed nylrg tulllørt en utredntng om sarcrdnd
løsning for Ringeriksbaren og E16 Skad -Høndoss Denne utredninga ligger nåtil høing.

Nyogforbedrdtraæfor E16(Rv 35) Eggemoerì-Olumvilgi Ringeriksegionenenenda
bedrettlglengdtghd mot hovedtlyplæen pâGadermoff. Hfllagt anleggssrt her er 2{J16.
Planen er sa äfo¡lsdte rned Srekningen Eggemoen - Nyrnoen.
þ. HVOr er oevtKUge tanoÞruKsmraoene I KlngeflKg/

Resrltdfle a¡ den nye katleggingaviser d deviktigsejordbruksaealene (A og B)
hovedsd<d g tt nnes rundt tdtstedene. lJe $ørSe aed ene tl nnes rundt H øndoss og
Hatgsbygd, man ogsáaeder rundt Ask, Tyridrard og Nes ¡ Adal. I tillegg gËr
d bredt
bdte hovedsd<dtg largsvestsda a¡ L16 opp mot og lorbl Halllngby, og talgs rv / npt tickna
t

d

JORDFAGLIG VUHDERING
RINGERIKE

¡liærrI

I.¡æ
æs@

¡t

E

Ringerike ha wæt gode ndurgitteforhold for jordbruk, og Ë mede a¡ dqr dyrka maka er
ar god kvdltd. Den dyrka maka utgør r overkdìt at 5Yo a¡ konmunenestotale landaed.

6. Forgag

tll retntngsrnJer

KOmmu nepl anens ar eat

Tor lorvaltntngen av landÞruKsomracter

I

og

Dennetemantredntngen omverdren a¿ lardbruksrnâder bør leggestrl grunn tor abedd nred
avurdereinnçill til komm.lneplaner. I tillegg bør den ogsávaerdningqgivendefor
sd(sþåa,Ëltng nãr sd<er konmer opp trl bdrandlrng uterom komnunçlanrwrslon.
U

nder

1I

nnes

konmunçl

sî besknvd æ a/ de ul

ke omràlene og lorg ru
bedemmd ser i konrnunçl anens aeal dd .

an

r

tt

I rdnt ngg

I

nJ

er tt I

S)¡at vr ldt ge andbruksomrà1er (A-omräda )
Sørrewnenhengendejordbruksaed, med glennonrgåerdewæt god og god jordkval¡td.
Mdlonr$oreog $ore bruk, og ottem spesrdrsstdkre¿qrcleproduks¡oner. Ornfrene ha
ofte$one mllighder for nydyrking.
I

njq for A-omäÈ :
I srat vtkttç landbrukæmfus S(al landbrukshensynd
Retni ngd

i

ga toran andrevrlrtrge
sanfunnsinteresser. Landbruldrensynd skal kun vikeder dd dter kornnrnçlan er
vedtatt en sanfunnsrtvrklrng omtrlgoclær andretornel enn landbruk, og der
alternativ lokaliwing visa seg ä ikkevae mllig.

ç

ksomräder (B-onrãder )
San¡'nenhengendejodbruksaeal, men tictvis noeoppdykkd. Jordkvditden er grenødt god.
tsruksdrukturen er vatert og hã spdderet lra srnätrl mdlomSore eendomtË. I ttlknytnrng
til eksiSerendejorda finnesdd ornàÈ trvor dd er dyrkbaereserver.
Vi kti

|

andbr

u

Rdni ngd i njer for B-omàder :
I vtkttgelandffiukæmäder bør landtrukgrensyneneha en $or rollg og clet $<al
ford i gç sa I i g tungtve ende ärsaker for at di sse skal kunr¡e vi ke ved spø snËl om
endrd arealbruK Sbm ho/edrqd bü det tordrggeen arealplan nBd utrednlng an
konsd<vens qg altønative lokal i seri nger.

(Gomrádø)
aed ene er mer opp$ykkd, og bruksdrukturen ofte
kJennetegnesa¡ mndreeendommer. JordKvdrtden er npr valert og cþt ltnnes lrtedyrkbae
M i ndre vi kti ge landbr ukæmräder
Ddte er omrriler lvor de f ul ldyrka

reserver.

Rdni ngd i njer fq C-omäer:
I mnclrevll<ttgelandbruksomäcler vrl landbruksnteresænenorrmlt kunneha en
nirdreviktig bdydning när dd gjdder endrd arealbruk Dog skal dd fordasen
konl{rd og lndvldLdl vurdenng r allerderantehensyn r sakerì, denblant dntts dler
ni lj mssi
ul enper for I ar¡dbr ukd, kr.¡l tur I andskap og sanfunnsi nter

æ.

ç

L an

dbru ksomrãder

om I

i

gger o¿er ver n ed<oggren sa ( D- omr ã1ø )

I
SkoglovaS 12 hJernler torskntt tor sknng a/
ndurskader mot fjdl og har.

skottr

tll vern tor annen skog dler vern trct

Rdni ngd i njer for D-omäder:
I I andbr ukæmâder æm I I gger ovø vaneskoggrerìs¿t vl I I andffi uks nterære norrml t
kunne ha en nindreviktig bdydning när dd g¡ddø endrd arealhuk. lmdlertid er dd
andre hensyn som trol g vr I ha Sørre bdydnr ng (natur m lJ ø, tr I I uttsl lv, natur I ands{<ap
nm). Dd d<al fordas er¡ konkd og individud I vurder i ng i al le rd e/ante hensyn i
sakel, derlblant dntts dler mlJønessge ulenper lor landbrukd, kulturlandskap og
sanfunnsi nteresser.
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Fulldyrka jord: Jordbruksared Ðm er dyrkatil vanlig pl4redybde(30 cm) og kan benyttestil
d<ervd<ster dls tll eng, og sonr kan tornyesved pløyng.
Overtlatedyrkalord: Jordbruksaeal somtor dd medeer rydda og¡ernd I overflden, dlk
nraskindl høúing er mulig.

d

lnnrnarkstHte Jordbruksaeal æm kan benyttesæm betg men som ikke kan hø$es
d S<al vae clekt a¡ græter d l er þetetal encle urter.
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lJyrkbar Jord: Arealer sm ved oppdyrKrng l€'ì sdtes I Sald 9lk d ctevtl holde kra¡enetll
fylldyrkajord. Disæaedeneholder ogsakrarenetil klimaog jordkvalitdfor oppdyrking. Dd
er verdt ã merke çg d æer/,er sm egner æg tor oppdyrlcng kan vae I kontlrkt rned andre
hensyn og lowek (f.eks kulturminn6/ern, ndurmargfold mm.), og er ikkenøcfuendigvis
real lserbae. Lld æm er g¡ennorngãtde tor Rr ngør ke s n dd er d cle dyrkbae ressursre olte
ligger i tilknytning til eksiSerendejordo.

jordbruksaedeneddt inn i treklasser. s/æt godt, god og
ml ndre god J ordtflal ltd. I nndd I ngen r de ul t ke gruppene skl er dter en vurden ng ar
jordegenskæer som er viktig for den 4ronomiske bruken ar jorda sant jordbruksaedd
hdltngsgrad. Jordkvalttet*fltd ø uarhengrg ar klrma og lorurtsdter d lordaer ctre/d r
henhold til god 4ronomísk praksis.
Jordkvalitd: I ddtetemd<atd

er

god: Jordbruksaed som er ldtdre/neog sm nornralt st gir godeog ävise
arltnga a/ kulturvek$er ttlpassd dd lokale klrnrd. Dd forutgtesd aeder med
grøftebehw ga fungerendegrøftesy$enr og d ornàder sm er noetørkantsdt blir
kun$tgvãìnd. Jordffuksaed r denne klassen ha mlndreenn ã) pnosent hdlrng.
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GodJordþrukslvalltd: Jordbruksaeal med egensl(æer om kan begrensevd<stvdg og
päirke der agronomiskepd<sisqr. Dd kan drdeseg om jordegend<æer som er
tgun$rçlor qrkdtekulturvek$er dler aed med hdlrngsgracl mdtomz0 og lts
prowtt som kan begrenæ bruken ar enkdte jordtrukgnækiner- Svæt tørkafisdt jød
hører hlennet clennekl¿ñn, men med gun$rçKllrnáorhold og tllgmgttl
vanningsanlegg kan jorda likerd vae wat godt egnd til grønnsd<sdyrking og andre
trdlrgproduks1 oner.

Mlndregodlordkvalttd: Jordbruksaed med storebegrensntnger, enten I torm a/
irrrr{ørsrd¿.rìâr c rn i clrv nrd n\ti¡kq
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terreng (o/er 33 proænt hdlrng). hn Sor dd a¡ aedqre I @rne
brukes som bdtg noe de ofte er wæt godt egnd til.

klassl

Dekar: Etdekaer 1 000nf'

Arrondering: Nä vi snd<ker om arondering menes mãten qr dendom dler jordtdg er
argren$ pa, of¡ er q¡øne d uttrykk sm brukestor à besknve hvorvldt eendonmen er
uforrnd pá en mãte om gir raiondl drift. F.eks vil d jorde med mange kroker og wingø
vaedãlrg arondert, ffEns largeog rettelorder er eksenpler pägod arondørng.
tsruksSruktur: Nâr vl snd<ker om bruksSrukturen merìesSørrdsen pâ
ladbruksdendonmene i d omãJe. F.eks vil nm medvaiert bruksdruktur mened dd er
vanltglorddrng a¡ þdesnÉog Sor landbrukseendomrm I d orn¡ide.
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LANDBRUKSKONTORET
FOR

RINGERIKE OG HOLE
Asle Oppen
Heradsbygdveien 29A
3518 HØNEFOSS
Saksnr.
15/9779-16

Løpenr.
13293/17

Arkivkode
GNR 52/4

Deres ref.

Dato
19.04.2017

Vedrørende søknad om dispensasjon fra jordloven
Gnr/bnr 52/4 - Heradsbygdveien
Det vises til søknad om omdisponering av dyrka mark til juletreproduksjon og tomt for
kårbolig, samt befaring den 8. mars.
Søknad om de to tiltakene blir behandlet i to forskjellige saker. Søknad om juletreproduksjon
er midlertidig og er en videreføring av tidligere gitt tillatelse.
Når det gjelder omdisponering av tomt til kårbolig er det en permanent omdisponering.
Ut fra tidligere innsendt forslag til plassering ser det ikke ut til at plasseringen er særlig endret
i søknaden som er sendt inn. Adkomstveien er flyttet noe men ellers ingen endring ut fra
vedlagt kartskisse.
Det går ikke fra av søknad eller kart hvor stort areal det søkes omdisponering for. Det ønskes
også en nærmere beskrivelse hvorfor dette er den beste plasseringen av kårboligen.
Jordvernet er blitt vesentlig styrket i det seinere. Det skyldes at en stor knapphet på
matproduserende arealer i Norge. For at det skal klassifiseres som dyrka mark er det ikke krav
om full pløyedybde. Vi har hatt jordloven til å ta vare på dyrkbar og dyrka mark i lengre tid.
Nå er det også gjort endringer i plan- og bygningsloven. Ved omdisponering som krever
vedtak etter plan- og bygningsloven skal jordvern også vurderes. Det siste er innskjerping når
det gjelder boligbygging på dyrka mark fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet.
Alle politiske signaler går i retning av at dyrka mark ikke skal anvendes til boligbygging der
det kan finnes andre alternativer.
Ved behandling av saker regulert etter gjeldene lovverk er det et mål for Landbrukskontoret at
alle får lik behandling. Om det må komme noe skjønn inn i bilde må vi bestrebe oss på å få en
så lik vurdering i sakene som mulig.
Om vi opplysningene om arealbeslag og noe nærmere beskrivelse for valg av tomt vil vi
behandle saken og sende den til politisk behandling.

Med hilsen

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Til landbrukskontoret i Ringerike Kommune

Søknad om juletrefelt og tomt til kårbolig på Oppen gård gnr.52 bnr.4 i
Ringerike kommune
Jeg viser til landbrukskontorets uttalelse av 17.02.17 vedr. plassering av ny kårbolig - deres
referanse 15/979-13. Jeg viser også til befaringen som ble avholdt den 8.mars d.å.
Bakgrunn
Det ble tidlig på 1990-tallet gitt tillatelse til å omdisponere to dårlig arronderte jorder til
juletredyrking. Ett av jordene ligger inntil tunet på vestsiden, og det største ligger syd for
dette, rundt en rygg med "åkerskjær" - se vedlagte kart for juletrefelt som fulgte tillatelsen.
Tillatelsen ble gitt med ett omløps varighet. Jeg har beklageligvis oversett tidsbegrensningen
og ikke søkt om forlengelse av denne tillatelsen.
Jeg søker nå om oppføring av ny kårbolig med plassering på den nevnte ryggen - se vedlagte
kart/tegning SO.11 SITUASJONSPLAN - 170322
SØKNAD
Jeg søker om dispensasjon fra jordlovens §9:
- for å fornye de to juletrefeltene
- og for å bygge kårbolig på ryggen som går som en kile ned i det søndre juletrefeltet (se
vedlagte SITUASJONSPLAN)
Begrunnelse
01. Begge jordene er dårlig arrondert. De er ikke godt egnet til kornproduksjon som er dagens
produksjon på gårdens øvrige dyrkede areal.
02. Gården har i mange år opparbeidet et marked for produksjon og salg av juletrær.
03. Kårboligen søkes plassert på en grunnlendt del av jordet med mange "åkerskjær". Dette
området inngikk ikke i omdisponeringen fra tidlig 1990-tall - se vedlagte kart.
04. Det kan også nevnes at det med denne plasseringen av kårbygningen vil ligge til rette for
en samordning av vann og avløp til offentlig nett for hele gården. I dag er dette private anlegg.

Ta gjerne kontakt hvis det er behov for ytterligere informasjon.
Vennlig hilsen
Asle Oppen

LANDBRUKSKONTORET
FOR

RINGERIKE OG HOLE
Sivilarkitekt Sverre Moe AS
Postboks 3140
3501 HØNEFOSS
Saksnr.
15/9779-13

Løpenr.
6032/17

Arkivkode
GNR 52/4

Deres ref.

Dato
17.02.2017

Uttalelse om ny kårbolig på Oppen gård
Gnr/bnr 52/4 - Heradsbygdveien
Viser til søknad om oppføring av kårbolig ved Oppen gård og epost av 08.02.17 med avklaring
av endret plassering av kårbolig.
Beskrivelse av saken
I forbindelse med generasjonsskifte på Oppen gård i Ringerike kommune, gnr/bnr 52/4, ønsker
hjemmelshaver å bygge kårbolig på eiendommen. Eiendommen består ifølge Gårdskart av totalt
18271 dekar, hvorav 387 dekar fulldyrka jord og 15514 dekar produktiv skog. Bebyggelsen på
eiendommen består av våningshus, en horisontaldelt tomannsbolig, låve og flere landbruksbygg.
Driveplikten på eiendommen er oppfylt ved at dyrka marka er bortleid.
Ny kårbolig er planlagt på et område som i gårdskart består av skog med høy bonitet og
dyrkbar jord. I 1994 ble dette området godkjent for midlertidig omdisponering fra dyrket mark
til juletreproduksjon.
Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde
(LNF-område). I jordfaglig arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område.
Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser.
Vurdering
Etter endret plassering av kårboligen er den nå tegnet på dyrkbar jord, og krever dermed
omdisponering etter jordlovens § 9 før tillatelse. Arealet viser seg å være midlertidig
omdisponert til juletreproduksjon, tillatelsen er datert 13.04.94 og er begrenset til en generasjon
juletrær. En generasjon regnes til juletrærne er over 3 meter og har gjerne en omløpstid på 8-10
år. Dersom det fortsatt er ønskelig å drive juletreproduksjon på arealet må det igjen søkes om
midlertidig omdisponering. På bakgrunn av dette stiller landbrukskontoret seg negative foreslått
plassering av ny kårbolig.
Arealet sør og vest for foreslått tomt til kårbolig er det i dag boligfelt. I ny kommuneplanens
arealdel er det forslag om fremtidige boligtomter lengst sør mot veien. Vi foreslår dermed at
saken innstilles i påvente av kommuneplanen. Dersom området blir regulert til boligformål kan
kårboligen legges dit, eventuelt som separat boligeiendom.

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Med hilsen
Eiliv Kornkveen
leder
Mathea Storihle
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi: Hans Otto Larsson, byggesak.
Vedlegg: Vedtak om midlertidig omdisponering dyrka mark, datert 13.04.94
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2458-1

Arkiv:

Fossveien - Investeringer i bygget
Forslag til vedtak:
Det settes av ytterligere kr. 12 950 000,- til investeringer i bygget i Fossveien 7-9. Dette
dekkes av kommunens disposisjonsfond.

Sammendrag
I Fossveien skal kommunen samlokalisere de enhetene som driver med samfunnsutvikling og
etablere Fossveien som ett av regionens viktigste vekstmiljø. Det legges til rette for 83
arbeidsplasser og velges løsninger som gir mulighet for endring/vekst i organisasjonen. For å få
inn alle arbeidsplasser/funksjoner i bygget, samt foreta nødvendige oppgraderinger for
fremtiden anbefales det at det settes av ytterligere midler til investering. Disse investeringene
vil øke verdien på eiendommen, og vil gjenspeile seg i en eventuell takst dersom kommunen på
et seinere tidspunkt ønsker å selge, samt eventuell prisvekst.
Bakgrunn
I februar 2016 kjøpte Ringerike kommune Fossveien 7-9 Eiendom AS som eier RIK-bygget i
Fossveien. Kjøpesummen var kr. 21 000 000,- og Ringerike overtok eiendommen fra
01.09.2016. Bygget er leid ut frem til 30.06.2017. Etter dette er bygget ledig og kan tas i bruk
av kommunale enheter (med unntak av et mindre areal som vil være utleid frem til nybygget til
RIK er klart og driftssentralen kan flyttes dit).
Eiendommen ligger sentralt i Hønefoss sentrum og byggeåret er anslått til 1956. Bygningen var
tidligere brannstasjon til Ringerike kommune, men ble solgt til Ringeriks-Kraft AS i 1992.
Bygningen ble totalrehabilitert og ombygget på 90-tallet. I 2004 ble første og andre etasje
oppgradert innvendig. Tomten er på 1 099 m². Kontorbygget har et BRA på 2 073 m², som
fordeler seg over fire etasjer (inklusive kjeller).
RIK har selv benyttet kontorlokalene i 1. og 2. etasje, mens hele 3. etasje har vært leid ut til to
leietakere.
-

Beskrivelse av saken
I Fossveien skal kommunen samlokalisere de enhetene som driver med samfunnsutvikling og
etablere Fossveien som ett av regionens viktigste vekstmiljø. Vi ønsker at Fossveien skal
markere et taktskifte, og ønsker at lokalene skal legge til rette for et godt samarbeid og
samspill mellom de som har sin arbeidsplass og besøkende. Det er ønske om at lokalene skal
oppleves brukervennlig, inkluderende og framtidsretta.
Følgende enheter skal inn i bygget:
- Utbygging (11 stk), som idag holder til på Follum
- Miljø- og arealforvaltning (44 stk), som i dag holder til i Storgata 13
- Regionalt plankontor (12 stk), som i dag holder til i brakka ved rådhuset
Hva ønsker kommunen å oppnå i Fossveien?
I Fossveien skal kommunen samlokalisere de enhetene som driver med samfunnsutvikling og
etablere Fossveien som ett av regionens viktigste vekstmiljø. Vi ønsker at Fossveien skal
markere et taktskifte, og ønsker at lokalene skal legge til rette for et godt samarbeid og
samspill mellom de som har sin arbeidsplass og besøkende. Det er ønske om at lokalene skal
oppleves brukervennlig, inkluderende og framtidsretta.
I Fossveien vil kommunen være «nærmest det meste», både for innbyggere, næringsliv og
samarbeidspartnere. Vi ønsker å legge til rette for opplevelsen av kort vei inn, rask hjelp, og
fornøyde kunder.
Ringerike kommune ønsker å styrke sentrumsutviklingen og flytter nå tre enheter inn i sentrum.
Dette gjør vi ved å videreføre og forsterke arbeidsplasser i sentrum, med nærhet til kollektive
løsninger. Vi ønsker at flere skal sykle eller gå til jobben. Hvis flere lar bilen stå så vil det bidra
til å redusere trafikk og klimagassutslipp, i tillegg til at det bidrar til økt folkehelse. Derfor er
det også aktuelt å legge til rette for fasiliteter i Fossveien som gjør at folk går eller sykler til
jobben.
Hvilke løsninger skal det legges til rette for i Fossveien?
Det er gitt en klar føring om at det skal tenkes «nytt» når det gjelder å ta i bruk de nye
lokalene. Antall arbeidsplasser det skal legges til rette for er 70, men det skal velges løsninger
som er fleksibele og som gir mulighet for endring/vekst i organisasjonen. Både type
kontorløsning og kvm-norm skal vurderes etter aktuelle arbeidsoppgaver/funksjoner. Det skal
tilstrebes arealeffektive og funksjonelle løsninger med utgangspunkt i de strukturene som
finnes i Fossveien. Standarden skal bære preg av løsninger med god kvalitet og med et 20 års
perspektiv
Foreslåtte løsninger – utløser større bygningsmessige arbeider
I Fossveien er det idag ca. 65 arbeidsplasser (både enkeltkontor og landskapplasser), i tillegg
til flere møterom i samtlige etasjer. Forrige oppgradering av bygget var i 2004. Det er bortimot
13 år siden. Imidlertid så ble det ikke gjort noe med tredje etasje, så her er det løsningene fra
90-tallet fremdeles.
Dersom vi skal få inn enhetene som er tiltenkt inn i bygget, mer hensiktsmessig bruk, samt
legge til rette for eventuell fremtidig vekst i bemanning må det gjøres bygningsmessige

-

endringer.
Det er ønske om å legge til rette for 83 arbeidsplasser (altså en økning på ca. 18 arbeidsplasser
enn med dagens løsninger) Antall m² per ansatt er beregnet å utgjøre 23,8 (mot dagens 30,4
m²/ansatt). Alle fellesareal tatt med i m²-grunnlaget (publikumsmottak, spiserom, arbeidskafe,
møterom etc.)
Publikumsmottaket i 1. etasje har direkte adkomst fra gateplan. Det er et stort lokale som i
tillegg til vanlige funksjoner kan bli kommunens utstillingsvindu/møteplass for
samfunnsutviklinga i regionen.
I 1. og 3. etasje vil dagens strukturer i hovedtrekk bli videreført, men det er ønske om å
optimalisere planløsninga for å få inn enda flere arbeidsplasser, og det medfører en rekke
endringer på vegger mellom dagens kontorer. Det er primært enkeltkontorer i disse etasjene.
I 2. etasje skal det legges til rette for såkalt aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Med
aktivitetsbaserte arbeidsplasser så snakker man om en løsning hvor hver enkelt vil ha en fast
arbeidsplass, men har mulighet til å forflytte seg mellom ulike soner/arbeidsområder ut ifra
hvilke oppgaver som skal utføres. Altså er det lagt opp til en flyt og mobilitet som er
annerledes enn enkeltkontor/landskap. En slik organisering er nytenkende og bygger opp under
mobilitet i arbeidet og fleksibilitet til den enkelte.
Ved å gjøre disse endringene får vi et mer fleksibelt bygg. Dersom det er aktuelt å øke
bemanningen så er det gode muligheter for dette ved, særlig siden 2. etasje legges opp med en
aktivitetsbasert løsning. Skulle det vise seg å være behov for å ta ned driften og redusere
antallet ansatte, så kan en fløy i 3. etasje og en fløy i 2. etasje tas i bruk av andre kommunale
virksomheter, evt. leies ut til eksterne.
Økonomiske forhold
I kostnadskalkylen (under) er det ikke tatt inn administrasjonskostnader og eventuelle
prosjektlederkostnader for intern prosjektleder. Anslått kostnad for prosjektleder er kr
150 000,Det er ikke tatt med kostnader med annen administrasjon som søknader, godkjenninger etc.
Kostnaden for dette er avhengig av hvilken type ombygging som defineres og det er derfor
vanskelig og sette kostnad på dette før man har hatt en gjennomgang med byggesak. Trolig vil
dette ligge et sted mellom kr. 150 000-200 000,Kalkyle
Plan kjeller etg.
Plan 1.etg
Plan 2.etg Aktiv
Plan 3.etg.
Møblering 60 kontorplasser
Møblering Felles møterom
Utenomhus møblering
SUM EKS MVA
-

200 000
3 550 000
4 160 000
2.240 000
900 000
1 125 000
300 000
12 475 000

25% mva

15 593 750

Det er ikke utført en usikkerhetsanalyse av bygget. Det kan derfor dukke opp ting underveis i
rehabiliteringen / ombyggingen som man pr. nå ikke har oversikt over. Usikkerhet er satt til
10% og er innarbeidet i de kalkylene som er utarbeidet. Normalt i en tidligfasekalkyle så ville
denne bli satt til 20%.
Får et rimelig kontorbygg med sentral beliggenhet
De foreslåtte løsningene vil kreve bygningsmessige endringer til en kostnad på 7900,-/m² . Det
vil også tilkomme noe utgifter til administrasjon og prosjektledelse. Kostnad per m² er innenfor
det man må påregne for denne type rehabilitering/ombygging.
Normale byggekostnader for kontorbygg er estimert til kr. 19 711/m² (2015-tall). Da er ikke
tomtekostnader inkludert, dette kommer i tillegg.
Ringerike kommune anskaffet bygget med tomt for kr 10 130,-/m². Fossveien er en eiendom
som ligger midt i sentrum og har god beliggenhet – her snakker vi høy tomteverdi.
Med en oppgradering av bygget som foreslått så vil de totale utgiftene ligge på kr. 18 030,-/m².
Altså et nivå som ligger under nybygg-kostnader.
Leiekostnader - i dag leier kommunen lokaler til disse tre enhetene
Miljø- og arealforvaltningen betaler en årlig leie for de arealene de disponerer i Storgata 13 på
kr. 1 360 000,-. (inkl. mva). For arealene som regionalt plankontor disponerer på brakkeriggen
i Osloveien så er det snakk om kr. 360 000,- (inkl. mva) i årlige leie. I tillegg kommer utgifter
til lokalene som Utbygging disponerer på Follum. Samlet utgjør dette rett i underkant av kr.
2 000 000,-.
Prosess og videre fremdriftsplan
Det er tidligere uttalt et mål om ferdigstillelse innen årsskiftet. For å få nødvendig kvalitet og
kontroll på prosjektet er det nødvendig at det brukes noe mer tid på prosjektet – slik at vi
oppnår det vi ønsker. I tillegg vil for korte tidsfrister øke kostnadene i byggeprosjektet.
Ombyggingen er tenkt satt ut som en NS8407 kontrakt. For å få gjennomført en
anbudskonkurranse er man avhengig av at det utarbeides en funksjonsbeskrivelse på valgt
løsning.
Det er satt opp følgende tentative framdrift:
-

-

Funksjonsbeskrivelse/anbudsdokumenter
Anbudskonkurranse /besrivelse NS 8407
Anbudskonkurras totalentreprise
Evaluering
Kontrakt
Byggeperiode
Overtagelse bygg

18.05.2017 – 04.07.2017
04.07.2017 – 22.08.2017
23.08.2017 – 13.09.2017
20.09.2017
26.09.2017-31.01.2018
31.01.2018

I tillegg til det bygningstekniske og det som skal gjennomføres av arbeider så skal også tre
enheter flytte sammen og det krever noe tid for å få en organisasjon til å samvirke.
Rådmannens vurdering
Når vi nå skal flytte tre av kommunens enheter inn i ett felles bygg – for å styrke
samfunnsutviklinga på Ringerike – tar vi grep som markerer et taktskifte. Rådmannen er av
den oppfatning av at vi må legge til rette for funksjonelle og gode løsninger. Løsningene som
velges vil bidra til deling og samarbeid på tvers av fagområdene og ikke minst de fysiske
etasjene.
Bygget har noen begrensninger med eksisterende løsninger, og det vil bli meget krevende å
skulle ta i bruk lokalene uten å gjøre tilpasninger. Blant annet så vil det bli vanskelig å få plass
til alle som jobber i de tre enhetene i dag med dagens løsninger. Ei muliggjør dagens løsninger
fremtidig endringer, slik som vekst i bemanning.
For å få god utnyttelse av arealene, og øke antallet arbeidsplasser, krever dette at det gjøres
bygningsmessige endringer i Fossveien. Og med en gang det flyttes på en vegg, så må det som
regel også gjøres noe med tak, gulv og øvrige flater, føring av kabler/el-anlegg mm.
Tidsperspektiv: I et 20 års perspektiv kan det være hensiktsmessig å gjøre en større jobb nå,
før innflytting, slik at det kun er mindre vedlikehold som trengs fremover. Det er ikke uvanlig
å foreta rehabilitering av kontorlokaler med en intervall på 15-20 år. Siden det er bortimot 13
og 24 år siden bygget ble rehabilitert kan det være på tide og lurt å gjøre dette nå før
innflytting.
Brukermedvirkning: Det har blitt jobbet med flere løsninger underveis. Det har vært stor grad
av brukermedvirkning av de som skal ha sin arbeidsplass i bygget. Det har blitt kjørt to
verksteder med alle ansatte (juni 2016 og februar 2017). I tillegg har det vært en arbeidsgruppe
med ulike representanter som har jobbet med ulike tema siden april. Det har vært åpnet opp for
innspill og justeringer underveis.
Bygge en kultur for deling og samarbeid: Når enhetene skal sitte på ulike etasjer i Fossveien er
det et sterkt ønske om å videreføre dagens samhandling og få til en god bruk av hele bygget.
Det er særlig miljø- og arealforvaltningen som vil få en litt annerledes hverdag i Fossveien.
Miljø- og arealforvaltningen går fra å sitte samlet på en etasje (slik de gjør i Storgata) til å
fordele seg over tre etasjer når de kommer til Fossveien. I tillegg til faste møter og
samarbeidsarenaer er også den uformelle lunsjen og ad hoc samtalene noe som typisk fremmer
«vi-kulturen» og at vi finner «de gode løsningene».
Aktivitetsbasert kontorløsning gir mulighet til å variere mellom konsentrasjon og samarbeid
med andre. Det åpner for en ny måte å jobbe på hvor deling og samarbeid er sentralt. Og gir
større muligheter enn mer tradisjonelle kontorløsninger. Det gir en individuell frihet til å sitte
og jobbe hvor man vil, og vil kunne bidra til mer digitalisering og bruk av fremtiden ITverktøy. Det er vel heller ikke urimelig at et vil kunne oppleves attraktive av nye arbeidstakere,
særlig de som er vokst opp med en smartphone i hånda og er vant til mobile løsninger.
Ved å velge en aktivitetsbasert kontorløsning så vil dette gi mulighet for en arbeidskafe i 2.

-

etasje, rett innafor trappegangen. Den blir liggende sentralt i bygget, og som kan bli både en
formell og uformell møtearena på tvers av etasjene/avdelingstilhørighet.
De tradisjonelle løsningene i 1. og 3. etasje (med enkeltkontorer) er noe de aller fleste vil
kjenne seg igjen i, mens bruken av aktivitetsbaserte arbeidsplasser vil kreve noe mer
implementering. Ved å velge løsninger med både enkeltkontor og aktivitetsbasert løsning har vi
valgt noe nytt – hvertfall i Ringerike kommune.
Disse løsningene vil kunne gi andre forutsetninger for deling og samarbeid enn det mer
tradisjonelle løsninger gir. Fremover skal Ringerike skape gode rammer for de arbeidstakerne
som jobber i kommunen. Og vi veit at trenden er at flere arbeidstakere velger å stå lenger i
arbeid før de pensjoneres. Samtidig så er nittitallsgenerasjonen på vei inn i arbeidslivet. De er
vant til å være mye på nett og på sosiale medier, og de ønsker et arbeidsmiljø som er i takt med
sine vaner. I Fossveien så vil vi kunne skape et miljø og fasiliteter som kan favne flere
generasjoner samtidig, og som oppleves som funksjonelle og attraktive for alle arbeidstakere.
Publikum og samarbeidspartnere: Rådmannen ønsker at Ringerike skal være en kommune
som andre kan se til, og mener at vi vil oppnå dette i Fossveien, med de løsningene som er
valgt. De er framtidsretta og har fokus ut mot publikum og næringsliv. Vi skal bli enda mer
tilgjengelig og synlig i bybildet, og ønsker at publikum og andre skal kunne ta en aktiv rolle i
planer og utvikling som skjer i Ringeriksregionen. Her skal det bli mulighet for å komme
innom, få hjelp og veiledning og delta/medvirke i pågående prosesser. Også samspillet mellom
folkevalgte og administrasjonen vil få andre muligheter til samhandling.
Konklusjon og anbefaling: Rådmannen mener at kommunen gjorde et veldig godt kjøp da vi
fikk Fossveien for 21 millioner. Det foreslås at det settes av ytterligere 13 millioner (i tillegg til
tidligere avsatte 3 millioner). Totalt 15 millioner (inklusive mva) for å øke arealeffektiviteten til
bygget og legge til rette for den tenkte virksomheten. Disse investeringene vil øke verdien på
eiendommen, og vil gjenspeile seg i en eventuell takst dersom kommunen på et seinere
tidspunkt ønsker å selge, samt eventuell prisvekst.
Med en oppgradering av bygget som foreslått så vil de totale utgiftene (kjøp+oppgradering)
ligge på kr. 18 030,-/m². Altså et nivå som ligger under nybygg-kostnader. Med en god
beliggenhet, og tilsvarende høy tomteverdi, så får kommunen et rimelig kontorbygg, og
vesentlig rimeligere enn om vi skulle ha kjøpt en tomt og bygd helt nytt.
Vi har tre enheter som sitter i leide lokaler. Årlig utgjør dette i underkant av kr 2 millioner
kroner (inkl. mva).
Rådmannen anbefaler at det settes av ytterligere midler for å gjennomføre nødvendige
endringer i Fossveien. Dette vil gjøre at enhetene kan flytte inn i et moderne og funksjonelt
bygg, med løsninger som står seg frem i tid. Ved å gjøre disse arbeidene nå, har kommunen det
aller beste utgangspunktet for å levere gode tjenester til Ringerikssamfunnet. Løsningene som
vi velger vil styrker vår samhandling internt og med eksterne aktører. Og sist, men ikke minst,
vi skaper et miljø og ramme for den vekst og utvikling vi ønsker i Ringeriksregionen.

-

Ringerike kommune, 07.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef:

Gunn Edvardsen

saksbehandler:

Jostein Nybråten
Heidi Skagnæs

-
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Saksprotokoll
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Arkiv: B24 &10

Sak: 19/17
Saksprotokoll - Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.06.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalget (HOK)
innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1972-1

Arkiv: B24 &10

Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge
Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Små fagmiljø viser seg å være svært lite attraktive for dyktige fagfolk, og representerer dermed
et rekrutteringsproblem. Dette blir spesielt forsterket dersom behovet i kommunen ikke
tilsvarer en 100% stilling.
Dette vil igjen kunne føre til at kommuner med små fagmiljø («solopraksis») vil ha problemer
med å tilby innbyggerne å dekke lovpålagte tjenester på en faglig forsvarlig måte, og dermed
ikke oppfylle lovverkets korresponderende pliktkrav til kommunen om dette. Dette kan løses
ved at kommunen kjøper tjenesten, eller inngår en samarbeidsavtale med en større kommune
Beskrivelse av saken
Hole kommune har over tid forsøkt å rekruttere logoped til sin pedagogisk-psykologiske
tjeneste (KPP-tjenesten), uten å lykkes med dette. Det har vært innledet samtaler med
Ringerike kommune om å organisere en felles tjeneste, der Hole finansierer en 50% stilling som
logoped i samarbeidet.
Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PP-tjenesten) i Ringerike kommune har for tiden to
logopeder (samlet 120 % årsverk). Det har i møter mellom partene blitt avklart at Ringerike
kommune kan, dersom tjenesten styrkes med ytterligere 50% årsverk, dekke behovet for
logopedtjenester for barn og unge (barnehage og grunnskole) i begge kommuner.
Dersom et slikt samarbeid kan realiseres, ønskes dette prosjektorganisert de to første årene, for
så å implementeres i driftsorganisasjonen som en vertskommuneavtale (se vedlagt forslag til
avtale).
Rådmannens vurdering

-

Rådmannen ser klart de problemstillinger små kommuner med små fagmiljø opplever og vil
oppleve i framtida. Større fagmiljø sikrer både kontinuitet, faglig utvikling og
kollegaveiledning, og er dermed et godt fundament for en kvalitativ og tilgjengelig tjeneste.
Alle samarbeidstiltak kommunen engasjerer seg i, bør etter rådmannens syn inngås med
hjemmel i kommuneloven § 28-1, som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28-1 b. Dette er en samarbeidsform kommunen kjenner godt fra tilsvarende
avtaler når det gjelder Brann og redningsvesen, Krisesenter og Legevakt. Man trenger ikke tid
til å «venne seg til hverandre», og avtaleformen og lovverket som ligger til grunn sikrer et
samarbeid med et lavt eller intet konfliktnivå. Oppstår uenigheter beskriver avtaleverket også
hvordan disse løses.
Rådmannen har ingen betenkeligheter med at samarbeidet prosjektorganiseres de to første
årene. Deretter bør avtalen inngås med 3-års perioder, da Ringerike kommune tar
arbeidsgiveransvaret, og må ha nødvendig tid til omstilling dersom samarbeidet havarerer.
Ringerike kommune har ikke noe spesifikt behov for å samarbeide med andre om denne
tjenesten, men kommunen vil selvsagt profittere på et slikt samarbeid, både i forhold til
rekruttering av gode fagfolk og etablering av sterke fagmiljøer.
Rådmannen anbefaler derfor at vedlagte forslag til samarbeidsavtale godkjennes.
Vedlegg


Avtale om vertskommunesamarbeid, - Logopedtjenester til barn og unge (barnehage og
grunnskole)

Ringerike kommune, 08.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten

-

Avtale om vertskommunesamarbeid
Logopedtjenester til barn og unge (barnehage og grunnskole)
1. Allmenne bestemmelser
1.1 Parter
Partene i denne avtalen er:
a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925
b. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833
Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør «deltakerkommunene» og er to selvstendige
rettssubjekter, heretter kalt «partene».
1.2 Formål og rettslig grunnlag
Samarbeidet om logopedtjenester skal dekke det ansvaret som deltakerkommunene har etter:




Barnehageloven § 19
Opplæringsloven § 5-1
Trygdeloven § 5-10

Samarbeidsavtalen om kjøp av logopedtjenester for barn og unge, er inngått med hjemmel i
kommuneloven § 28-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven
§ 28-1 b.
1.3 Varighet
Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft fra
15.08.2017. Avtalen prosjektorganiseres fram til 15.08.2019, og vurderes videreført i henhold til
denne vertskommuneavtalen fra denne dato.
Samarbeidsavtalen vil da gjelde for tre (3) år, med automatisk forlengelse for tre (3) år av gangen med
mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel før utløpet av 3årsperioden.
For endringer og oppløsning av samarbeidet vises det til bestemmelsene i avtalens 6.1 til 6.3.
1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver
Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter (IS møter) mellom partene. Her møter
rådmennene (eller den han/hun bestemmer) fra hver deltakerkommune og leder for logopedtjenesten i
vertskommunen.

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi,
utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal
bl.a. behandle:
a)
b)
c)
d)

Budsjettspørsmål (men det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet jfr. punkt 5.1)
Regnskap,
Revisjonsrapporter,
Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.

Ut over dette melder deltagerkommunene inn saker ved behov.

2. Administrasjon
2.1 Arbeidsgiverforhold
Vertskommunen har driftsansvaret for logopedtjenesten, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle
ansatte i tiltaket. Logopedtjenester til barn og unge inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon,
og ansettelser skjer av det organ og etter de retningslinjer som gjelder for vertskommunen.

3. Delegasjon og kontroll
3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen
Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunene gir rådmannen i egen
kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven
§ 28-1 b pkt. 3.
Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse
samarbeidskommunens oppgaver innen logopedtjenester til barn og unge på sine vegne. Det forutsettes
at rådmannen i vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens
organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 3.
Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt
til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 1.
Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun
gjelder dem, avtale spesielle forhold.
For øvrig gjelder kommuneloven § 28-1 b nr. 5 og 6.
Vertskommunen plikter å gi melding til Fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet
etableres eller endres.
3.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll
Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for logopedtjenesten, jfr. kommuneloven § 28-1 j.
For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 28-1 h.

4. Behandling av klager fra innbyggere
4.1 Klagesaksbehandling
Dersom logopedtjenesten eller vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven
§ 28 første ledd, er det likevel den deltakerkommunen der klager har fast bosted som er klageinstans,

jfr. kommuneloven § 28-1 f, pkt.1. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens
bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 og kommuneloven § 28-1 f nr. 3.
Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de
vedtak som treffes i samarbeidet.
Den enkelte deltakerkommune har også økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som kan
oppstå i forbindelse med logopedtjenestens tjenesteutøvelse for deltakerkommunen.
4.2 Informasjon
Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunen ansvaret for å gjøre
logopedtjenesten til barn og unge kjent overfor innbyggerne i deltakerkommunen og andre relevante
instanser. Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunens
internettsider og annet informasjonsmateriell.

5. Budsjett og økonomirapportering
5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter
Samarbeidskommunen betaler lønn inkl. avgifter til en 50 % stilling for logoped årlig. I tillegg betales
kjøregodtgjøring etter regning fra vertskommunen to ganger i året.
Deltagerkommunens andel administrative overheadkostnader (overordnet ledelse, fakturabehandling,
personaladministrasjon, lønn) beregnes etter forholdstallet mellom antall innbyggere i
deltagerkommunen og samlet innbyggertall i de to kommunene Ringerike og Hole, basert på
innbyggertallet pr. 01.01 det angjeldende driftsår og relatert stillingsprosent. Ringerike kommunestyre
har bestemt at administrative «overheadkostnader» beregnes lik 0,7 % av lønnsutgiften, j.fr. sak 6/13
den 31.1.2013.
Dersom det skulle være behov for kontor og ekstra lisenser i Hole kommune, dekkes dette av
samarbeidskommunen.
På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler av utgiftene
forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år.
5.2 Regnskap
Vertskommunen fører regnskap for driften. Regnskapet følger bestemmelsene som gjelder for
interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap. Inntektene fra
samarbeidskommunen skal framkomme spesifisert i regnskapet.

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv
måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og
tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne
avtalen.
5.3 Tertialrapport
 Vertskommunen avgir tertialrapporter per 30. april og 31. august.
 Eventuelle avvik skal påpekes og forklares.
 Frist for oversendelse fra vertskommune til samarbeidskommunen er 15. mai og 15. september.
 Rapporten skal gi samarbeidskommunen korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA.

5.4 Årsrapport
Årsrapporten beskriver måloppnåelse, inkludert tall på overordnet nivå. Avvik skal påpekes og
forklares. Nye utfordringer og muligheter som avdekkes bør påpekes i årsrapporten (evt. i vedlegg).
Årsrapporten sendes samarbeidskommunen så snart denne er klar, og senest 15. mars slik at
samarbeidskommunen kan få med seg relevant info i sine årsmeldinger.
Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunens innsyns- og
informasjonsbehov.

6. Endringer og oppløsning av samarbeidet
6.1 Uttreden av samarbeidet
Samarbeidskommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt samarbeidsforhold i
logopedtjenesten for barn og unge unge, og kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med
virkning fra neste avtaleperiode, jfr. kommuneloven § 28-1 i.
For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 28-1 i.
6.2 Endring av avtalen
Hver av partene kan kreve reforhandling av avtalen innenfor avtaleperioden. Det skal minimum gis 6
(seks) måneders varsel før eventuelle reforhandlinger kan iverksettes. Det skal gjennomføres
reforhandlinger dersom flere kommuner vil slutte seg til vertskommunesamarbeidet.
6.3 Tvisteløsning
Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger
mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i
Buskerud (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme
gjelder tvist om betaling.

7. Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft fra 15.08.2017. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre
kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertkommunens iht. avtalens punkt 3.1 innen
avtalt ikrafttredelsestidspunkt.

Hole kommune
Ordfører

. .2016

Ringerike kommune
Ordfører

. .2016

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2176-2

Arkiv: F05

Sak: 20/17
Saksprotokoll - Orientering om avlastning for barn og unge
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Avlastning for barn og unge tas til orientering.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.06.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK)
innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2176-1

Arkiv: F05

Orientering om avlastning for barn og unge
Forslag til vedtak:
Avlastning for barn og unge tas til orientering.

Sammendrag
Har man til daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk
sykdom, kan man søke om å få avlastning. Avlastningen kan være noen timer, døgn eller helger
pr måned. Det kan også være mer omfattende ordninger. Avlastningen kan foregå i barnets
eller ungdommens hjem, i avlasterens hjem eller i en avlastningsenhet spesielt tilrettelagt for
barn og unge.
Formålet ved avlastningen er å:


hindre overbelastning hos foreldre/foresatte som er omsorgsyter



gi foreldre/foresatte som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie



opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk



gi foreldre/foresatte som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og
naturlig.
Tilbudet er hjemlet i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8 og Lov om kommunale helse
og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, nr. 6 d. Tjenestene som gis er gratis for innbyggerne.

Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har valgt en «Bestiller – utfører» modell ved tildeling av tjenester, det er
derfor et eget vedtakskontor. Det er Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester som
-

fatter beslutninger om hvilke tjenestetilbud som skal ytes i det enkelte tilfelle. Tildeling av
tjenester gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende,
tjensteytere innad i kommunen og i spesialhelsetjenesten. Brukermedvirkning står sentralt, og
det er fokus på brukerens ressurser.
Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune er det besluttet å bygge en
modell kalt «omsorgstrappen». Modellen bygger på prinsippet om at det kun er nødvendige
tjenster som tilbys. Det forutsettes at enkle helse- og omsorgsbehov kan dekkes av den enkelte
selv, alene eller sammen med pårørerende/frivillige organisasjoner. Først der dette er prøvd
ut/vurdert og funnet utilstrekkelig, vil det være behov for tjenester fra kommunen. Ved
tildeling av tjenester vil kommunen alltid fokusere på å tilby hjelp på lavest mulig nivå. Dette er
i tråd med føringer fra statlig hold om at tjenester må ytes på best mulig effektiv omsorgsnivå –
BEON-prinsppet (hentet fra veilder for tildelingspraksis i Ringerike kommune).
Ifølge egne tall fra Tildelingskontoret var det fra 01.01.16 til 12.04.17 33 brukere som hadde
søkt om tjenestene avlastning i eller utenfor institusjon. Av disse ble 12 innvilget og 5 fikk
avslag, resten var ikke aktuelle (behov opphørt eller dekkes privat).
I Ringerike kommune er avlastning organisert på følgende måter:
Austjord avlastning FG
Er en integrert alternativ opplæringsarena og avlastning for multifunksjonshemmede barn og
unge med et stort medisinsk behov.
- Enheten har 6 rom
- 10 bruker avlasningstilbud ved denne enheten
o Selger avlastningshelger til Hole kommune og Jevnaker kommune
o Det selges i tilegg skoleplasser til Hole kommune, Jevnaker kommune og
Buskerud fylkeskommune/videregående skole
o 6 elever har sitt skoletilbud her
Personalet er helsepersonell som går i turnus. Det er ansatt en pedagog som har ansvaret for
det pedagogiske tilbudet som gis på dagtid. Tverrfaglig samarbeid mellom pedagog, sykepleier,
vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut og et godt samarbeid mellom
familien og avlastningsenheten er derfor en viktig brikke i tilbudet.

Austjord avlastning E
Avlastningsenhet for familier med barn eller ungdommer med funksjonsnedsettelser i alder 018 år.
- Enheten har seks rom
- 12 barn/unge har avlastningstilbudet
-

o
o
o
o

1 har femti prosent plass
3 har plass en uke pr måned
1 har plass annenhver helg
7 har en helg i måneden

Barnet/ungdommen går i ordinær eller forsterket barnehage og skole på dagtid.
Avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri- og feriedager
På samme måten som hjemme blir barna fulgt opp av personalet når de er på avlastning. I
praksis betyr det at de gjør lekser og følges på faste aktiviteter på kveldene.
Brukerne blir samlet over to uker. Det er da åpent alle helger, men det stenges da annen hver
uke fra søndag aften til fredag ettermiddag. Ved endring av omfang vil enheten åpne opp igjen.
Hvelven 87 barnebolig
Barn/unge med diagnoser innenfor autismespekter forstyrrelser, utviklingshemming og epilepsi
-

4 barneboliger
o 3 barn/unge bor der permanent
o 1 bolig brukes til et høyt avlastningsvedtak og kan tas i bruk ved behov

For å synligjøre avlastningstilbudet vises det her til en sammenligning mellom Ringerike,
Porsgrunn og Gjøvik. Kommunene som er valgt har flere likheter med Ringerike både når det
gjelder befolkning og folkehelseprofil.

SAMMENSTILLLING
Tjenester som gis

-

Ringerike

Porsgrunn

Gjøvik

ja

ja

ja

Avlastning i institusjon
Multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov
Avlastning dag/natt/helg

ja

ja

ja

Avlastning i institusjon
Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer.
Avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri og feriedager.

ja

ja

ja

SAMBA - avlastning i sykehus
Multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov
Samarbeid mellom kommune og privat sykehus

nei

ja

nei

Avlastning i barnebolig
Avlastning dag/natt/helg og 100%

ja

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

nei

ja

nei

Avlastning i private hjem

Avlastning i grupper - kjøp av tjenester fra Fosse Friluft o.l.
Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer.
Avlastning på dagtid
TURBOTUR - avlastning i grupperfor
Barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser
Hytteturer for små grupper i helger (fredag til søndag). Overnatting, fiske,
skiturer, bading, tur i skog og mark
Avlastning med støttekontakt
Barn og unge med sosiale-/emosjonelle /fysiske/ psykiske utfordringer.
Noen timer i måneden
STIM - Støttekontakt i gruppe
Barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser
Aktivitetstilbud med støttekontakt organisert i aktivitetsgrupper

Økonomi
Tiltak barn og unge 0-18 år
sted
Avlastning for multihandikappede barn
og unge
institusjon
Avlastning for barn og unge med sosiale/emosjonelle vansker
institusjon
SUM avlastning i institusjon
Avlastning for barn og unge med sosiale-/emosjonelle vansker
barnebolig
SUM avlastning i barnebolig
Avlastning for barn og unge med sosiale-

Ringerike
regnskap
budsjett
2016
2017

Porsgrunn
regnskap
budsjett
2016
2017

Gjøvik
regnskap
budsjett
2016
2017

11 929 000 11 424 000
5 824 000 5 633 000 26 900 000 24 600 000
17 753 000 17 057 000 26 900 000 24 600 000

6 900 080
6 900 080

7 516 520
7 516 520

11 944 000 9 851 000
11 944 000 9 851 000

5 759 000
5 759 000

6 474 000
6 474 000

0
0

0
0

Tjenester og økonomi – indikatorer

-

Tiltak barn og unge 0-18 år

INDIKATOR

Ringerike

Porsgrunn

Gjøvik

2016
5 701

2016
7 302

2016
6 108

Antall rom for avlastning i institusjon

12

12

8

Antall barneboliger

4

0

0

SUM døgn avlastning i institusjon

1 823

1 258

SUM døgn avlastning i barnebolig

1 277

0

0

SUM antall barn i avlastning i institusjon

22

35

15

SUM antall barn i avlastning i barnebolig

4

0

0

SUM antall barn i privat avlastning
SUM antall barn med avlastn. Støttekontakt

32

65

40

43

59

56

pr. år
Antall i befolkningen 0-18 år

Avlastning i institusjon
Avlastning i barnebolig
Avlastning i institusjon og barnebolig samlet

Avlastning i institusjon

Avlastning i barnebolig

Avlastning i institusjon og barnebolig samlet
Utnyttelsesgrad (belegg) pr rom institusjon
Utnyttelsesgrad (belegg) pr. barnebolig
Avlastning i private hjem
Avlastning med støttekontakt
Sum privat avlastning
Regnskap - nettokostnad 2016 alle typer avlastning
Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i
institusjon inkl. barnebolig
Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i
private hjem
Andel av kommunens barn 0-18 år som får avlastning i
form av støttekontakt

kostnad pr
tildelte døgn
kostnad pr
tildelte døgn
kostnad pr
tildelte døgn
kostnad pr
tilgjengelige
rom
kostnad pr
tilgjengelige
rom
kostnad pr
tilgjengelige
rom

9 700

21 400

#DIV/0!

9 600

21 400

#DIV/0!

1 479 000

2 242 000

1 582 000

1 856 063

2 242 000

1 582 000

%

42 %

29 %

0%

%
kostnad fordelt
pr barn
kostnad fordelt
pr barn
kostnad fordelt
pr barn
kr pr innbygger
0-18 år

87 %
46 000

12 300

51 500

76 000

13 600

61 700

63 000

6 500

57 400

6 043

3 793

2 975

%

0,5 %

0,5 %

0,2 %

%

0,6 %

0,9 %

0,7 %

%

0,8 %

0,8 %

0,9 %

9 400

2 986 000

Kilde: Kommunenes regnskaper og statistikk fra fagprogram og samtale med personell i den enkelte kommune.
Det tas forbehold om utilsiktede skjevheter i tallmaterialet som følge av kommunenes organisatoriske driftsform,
statistikkføring, regnskapsføring og budsjettering. Utgifter Skole og avlastning er organisatorisk lagt på et sted i
Ringerike kommune. Dette kan være en feilkilde som gjøres oppmerksom på.

Rådmannens vurdering

-

Rådmannens vurdering er at Ringerike kommune gir avlastningstjenester til barn og unge som
er tilfredsstillende etter Lovverket. Både tildeling av tjenester og gjennomføring av avlastning
gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende,
tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Det er i hele prosessen fokus på
brukermedvirkning og på brukerens ressurser.
Rådmannen følger utviklingen av barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom ved at
avlastningen, forebyggende helsetjenester og barnehager er organisert i samme sektor og
samarbeider om tilbud, behov og utfordringer så tidlig som mulig. Samarbeidet på tvers av
sektorer både helse og skole er en forutsetning for å lykkes. Sektoren barn og unge vil se på
muligheter for å samlokalisere tilbudet til et sted med tanke på samdrift av tilbudene.

Ringerike kommune, 22.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2104-9

Arkiv: 614 A20

Sak: 18/17
Saksprotokoll - Navn på ny skole
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:

Ny skole i Hønefoss sør får navnet Benterud skole.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.06.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK)
Innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2104-1

Arkiv: 614 A20

Navn på ny skole
Forslag til vedtak:
Ny skole i Hønefoss sør får navnet Benterud skole.

Sammendrag
Byggingen av den nye barneskolen i Hønefoss sør er i gang. Skolen har imidlertid ikke fått noe
offisielt navn.
Det er gjennomført en navnekonkurranse ved de to skolene som legges ned når den nye skolen
er klar til tas i bruk 01.01.19. Det kom flere forslag både fra Kirkeskolen og Eikli skole.
Det har videre vært gjennomført en åpen høringsrunde med høringsfrist 12.05.17 der det også
var anledning til å foreslå navn på skolen.
Juridiske forhold
Norsk språkråd har en anbefalt saksgang for adressenavn og navn på kommunale
navneobjekter. Disse rådene legger rådmannen opp til at skal bli fulgt. Det vil i denne
navnesaken bety at vedtatt navn forelegges stednavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene
for å sikre korrekt skrivemåte.
Behov for informasjon og høringer
I den innledende navnekonkurransen ble disse navnene foreslått:
 Benterud skole
 Elvebredden skole
 Askeladden skole
 Storelva skole
 Sørsida skole
 Norderhov skole
 Papilion skole

-

I den åpne høringsperioden fram til 12.05.17 kom disse forslagene:
 Storelva skole
 Benterud skole
 Eika skole
 Elvebredden skole

Rådmannens vurdering
Navn på den nye skolen har skapt et engasjement. Rådmannen vurderer Benterud skole som
det beste navneforslaget. Benterud er et godt kjent stedsnavn, har en grei skrivemåte og
forteller hvor den nye skolens geografiske beliggenhet. Rådmannen tror ikke
stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene vil ha innvendinger mot Benterud skole.

Ringerike kommune, 16.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Geir Svingheim

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2110-2

Arkiv: 217

Sak: 7/17
Saksprotokoll - Inkluderingsrådet - revisjon av vedtekter
Vedtak i Inkluderings- og integreringsråd:
1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet
2. Utkast til nye vedtekter vedtas.
Behandling i Inkluderings- og integreringsråd 29.05.2017:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Inkluderings- og integreringsrådet
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2110-1

Arkiv:

Revisjon av reglement for Inkluderings- og integreringsrådet

Forslag til vedtak:
1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet
2. Utkast til nye vedtekter vedtas.

Sammendrag
Inkluderings- og integreringsrådet har gått gjennom og evaluert reglementet for rådet. Det blir
foreslått noen endringer og avgrensinger av rådets oppgaver. Det blir også forelsått å forkorte
navnet til rådet.
Innledning / bakgrunn
Inkluderings- og integreringsrådet ble opprettet i 2013. Nåværende råd ble oppnevnt etter
kommunestyrevalget høsten 2015. Rådet ha gjennomgått reglementet og det foreslås noen
endringer.
Beskrivelse av saken
Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike har vært i funksjon i noen år og det er derfor
naturlig å se på rådets oppgaver.
Oppgavene omtales i §# og er todelte. Rådet skal være rådgivende og uttale seg i saker med
spesiell betydning for innvandringsgrupper. Rådet kan og selv ta opp saker som angår
innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen.
Men i tillegg til dette tillegger det rådet å være arrangementsansvarlig for et flerkulturelt
arrengement, og å drive et utstrakt informasjonsarbeid mot hele befolkningen og mot
fellesskapets styrende organer.
Disse siste oppgavene oppleves noe ambisiøse for rådets medlemmer. Infomasjonsarbeid også
på dette feltet, ivaretas i stor grad av adminsitrasjonen Når det gjelde kulturarrengementer, så

-

blir de arrangert både av frivillige organisasjomer og kommunale virksomheter, og i et
samarbeid mellom disse.
Når det gjelder navnet på rådet, så inneholder det to positive begreper, inkludering og
integrering, som i noen grad og er overlappende. Språklig sett er det et langt navn på et råd.
Det foreslås derfor at en tar bort et av de to ordene, og kaller rådet for Integreringsrådet.
Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at Inkluderings- og integreringsrådets viktigste oppgvar er å være et
rådgivende organ og uttalepart, og ha anledning til selv å ta opp saker innenfor rådets
arbeidsområde. Forslaget til revidert reglement gir rådet både oppgaver og muligheter til å ha
fokus på og bidra til god integrering.
Vedlegg
Forslag til revisert reglement for integreringsrådet
Reglement for inkluderings- og integreringsrådet

Ringerike kommune, 17.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Magnar Ågotnes

-

REGLEMENT FOR INTEGRERINGSRÅDET (Endringsforslag mai 2017)
Formål
Alle som bor i Ringerikeskal ha like mulighetertil å bidra og til å delta i fellesskapet,arbeidsog samfunnsliv,uavhengigav kjønn, rase,religion, seksuelllegning eller politisk
overbevisning.Dettegjelder ogsåflyktninger, innvandrereog barnaderes,og uten at de skal
måttemiste sin kulturelle eller etniskeidentitet.
For i størstmulig gradå leggetil rettefor vellykkedeintegreringsprosesser
for innvandrer- og
minoritetsgrupperi Ringerikekommune,har kommunestyre
t opprettetet egetintegreringsråd.
Rådetskal innrettesin virksomheti henholdtil følgendereglement:
§ 1. Lovverk og saksbehandlingsregler
Dersomikke anneter bestemtav lov, gjeldersaksbehandlingsregle
r beskreveti
Forvaltningslovenog Offentlighetsloven.
§ 2. Nominering og valg
I ntegreringsrådet
skal beståav 9 medlemmermed personligevaramedlemmer.
6 medlemmer(3 kvinner og 3 menn)oppnevnesetterforslagfra
innvandrerorganisasjonene,
innvandrereog øvrigeinnbyggerei kommunen.
3 medlemmeroppnevnesblant kommunestyretsmedlemmerhvorav minst 2 skal være
etniskenordmenn.Dette for å sikre slik representasjon
i rådet.
Lederog nestledervelgesav kommunestyretpå lik linje medandrefasteråd og utvalg i
Ringerikekommune,jfr. kommunelovens§ 16, nr. 3 og 4.
Oppnevningav representanter
til integreringsrådetkunngjørespå kommunenshjemmeside,på
læringssenteret
for voksneog i media.Registrerteinnvandrerorganisasjoner
tilskrives.
Forslagenel everessittendeintegreringsråd,som innstiller til kommunensvalgnemnd.
§ 3. Oppgaver
I ntegreringsrådet
er et rådgivendeorganfor kommunenog kommunestyret.
Rådetskal uttale segi alle sakermed spesiellbetydningfor innvandrergrupperog
minoritetsgrupper.Det påliggerkommunensledereog saksbehandlere
å setil at så
skjer.
Rådetkan selv ta opp sakersom angårinnvandrereog minoritetsgrupperi kommunen.
Rådetkan initiere og støtteopp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer
i
lokalsamfunnet.
Integreringsrådeter medlemav BuskerudInnvandrerråd.

§ 4. Forberedelserav saker til rådet
I enhversaksom foreleggesrådetskal det som hovedregelforeliggeen skriftlig innstilling til
vedtakmed en oversiktlig redegjørelsefor saken.
§ 5. Innkalling
Integreringsrådet
avholdermøteretteroppsattplan, eller når lederenfinner det påkrevdeller
når 1/3 av medlemmenekreverdet. Møteinnkallingenskal inneholdetid og stedfor møtet,
samten innholdsfortegnelse
over de sakersomskal behandles.Innkalling og saksdokumenter
sendesmedlemmerog varamedlemmersenest7 dagerfør møtedagen.Innkallingen og
saksdokumentene
er offentlige så langt det ikke er gjort unntaki løv eller i medholdav lov, og
gjøreskjent for offentligheten.
§ 6. Forfall
Rådetsmedlemmerhar plikt til å delta på møtene,med mindredet foreligger gyldig forfall.
Ved eventuelt forfall skal representanten
meldefra til politisk sekretariat,som innkaller
varamedlem.
§ 7. Åpne møter
Rådetavholdermøterfor åpnedører,medmindre det gjeldersakersom er underlagt
taushetsplikt,eller hvor andrepersonverntilsier det. Dersomen sakbehandlesfor lukkede
dører,må det ikke gis opplysningerom dendiskusjonensom har funnetstedi behandlingenav
en sakunntattoffentlighet.
Rådmannens
representanthar taleretti rådet.Aktuelle medarbeiderei kommunenkan innkalles
til møtenedersomlederfinner at det er behovfor dette.
§ 8. Rekkefølgeog form for behandling av sakene
Sakenebehandlesi den rekkefølgede er oppførtpå innkallingen,dersområdetikke vedtaren
annenrekkefølge.Rådetkan utsettebehandlingenav en sak, mendettevil ikke føre til at saken
utsettesi andreråd/utvalg/styrer.
Det kan treffesvedtaki en saksom ikke er oppførtpå sakslisten,dersomikke leder eller 1/3 av
de møtendemotsettersegdette.
Lederenrefererersakeneog viser til deninnstilling som foreligger i hver sak.Er det kommet
nye momenteri en saketter at saksdokumentene
er utsendt,skal dissegjøreskjent.

§ 9. Forslag
Barerådetsmedlemmerog varamedlemmersom deltari møtet,kan settefram forslagtil
vedtak.

§ 10. Avstemming
Når debattener slutt, tassakenopp til avstemming.Gyldig vedtakkan baretreffesnår minst
halvpartenav medlemmenehar værttilstedeunderbehandlingenog avgitt stemmei
vedkommendesak.
Vedtakeneavgjøresved alminneligflertall. I tilfelle stemmelikheter lederensstemme
avgjørende.
§ 11. Spørsmål
Rådetsmedlemmerkan stille spørsmåli møtet.Spørsmålskal besvaressålangt det er mulig,
menspørsmålkan ikke forlangesbesvarti sammemøte.
§ 12. Sekretariat - møtebok/protokoll
Politisk sekretariativaretarsekretariatfunksjonenfor rådet, og fører protokoll.
Protokollenframleggessom førstesakpå nestemøtefor godkjenning.
§ 13. Godtgjøring
Møtegodtgjøringtilstås etterreglenefor f olkevalgtesarbeidsvilkåri Ringerikekommune.

Aktuelle henvisninger:
Kommunelovenhttp://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992
-09-25-107
Forvaltningslovenhttp://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967
-02-10
Offentlighetslovenhttp://lovdata.no/dokument/NL/lov/20
06-05-19-16
Reglementeter vedtattav Ringerikekommunestyreden 20.8.2013,sak95/13, og reviderti …… 2017,

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2177-2

Arkiv: A30

Sak: 21/17
Saksprotokoll - Ringerike kulturskoles fagtilbud
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering
2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017.
3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike
kommune i 2018-2021
4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement
høsten 2017.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.06.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK)
innstilling til Formannskapet.
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur
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Kommunestyret
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Arkiv:

Ringerike kulturskoles fagtilbud
Forslag til vedtak:
1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering
2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017.
3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike
kommune i 2018-2021
4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement
høsten 2017.

Sammendrag
Ringerike kulturskole satser på økt mangfold og bredde i tilbudet i årene som kommer.
Korps i skolen er et ledd i denne satsningen (Ref K-sak 57/17). I tillegg suppleres fagtilbudene
med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017.
Kulturskolen kan tilby større gradering av brukerbetaling, for å kunne være et reellt tilbud til
kommunens barn og unge. Dette utredes videre.
Kulturskolen ønsker videre å satse på kompetanse og kvalitet, gjennom implementering av
Rammeplan for kulturskolene, og avsette midler til kompetansehevende tiltak for ansatte.
Det kan bli behov for andre og egnede lokaler for gruppeundervisning på sikt. Dette bør inngå
som behov i forbindese med kommunens kartlegging av kulturarenaer.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret har bedt rådmannen:

-




se på muligheten for å satse bredere i kulturskolen, ved å innføre flere kurs i flere
kunstfag og flere ulike instrumentaltimer. (Verbalforslag 8, K-sak 3/17)
utrede støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at barna kan
delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. (Verbalforslag 9, K-sak 3/17)

Vedlagt følger en rapport over kulturskolens fagtibud, samt begrunnet tiltaksliste for økt
bredde i kulturskolen. (Verbalforslag 8).
Et av tiltakene svarer delvis på Verbalforslag 9, gradert betaling.
Beskrivelse av saken
Vedlagte rapport for kulturskolen definerer følgende tiltak i første tiltaksperiode, for å oppnå
økt faglig bredde:
Tiltak 2017-18

Stillingsressurs

Faglig
bredde

Varierte
undervisningsformer
Grunnprogram

Desentralisert
undervisning
Desentralisert

Potensielt
elevtall
90

Korps i
Skolen* (KiS)
Korps i Skolen
–aspirant
*(KisA)
Teater
Dans

50

Musikk

20

Musikk

Grunnprogram,
gruppe

Mulighet for
desentralisert

16

15
30

Teater
Dans

Sentralisert
Desentralisert

16
35

10

Sammensatt

Grunnprogram
Grunn- og
Kjerneprogram,
gruppe
Grunnprogram,
gruppe, tilrettelagt

Musikkgruppe

Sentralisert

10

I tillegg ønsker kulturskolen å utrede nærmere gradert brukerbetaling.
Som en konsekvens av tiltakene er det behov for vedtektsendringer i kulturskolen.
Andre tiltak i perioden inkluderer kompetanseheving, prosjektundervisning, implementering av
Rammeplan for kulturskolen og behov for lokaler.
Forholdet til overordnede planer oppsumeres slik:






-

Kulturskoledriften er hjemlet i Opplæringsloven, § 13-6, der det framgår at alle
kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.
Kulturskolens kommunale vedtekter, vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og kultur
13.juni 2012, må tilpasses endringer.
Ringerike kommune er medlem i Norsk kulturskoleråd, og følger vedtatte planer derfra.
En implementering av Rammeplan for kulturskolen, vedtatt på Norsk Kulturskoleråds
Landsmøte i 2012, vil legge føringer for fag og innhold.
Kulturplan for Ringerike kommune, som er under behandling, omhandler også
kulturskolen.
Korps i skolen er vedtatt videreførtført (K-sak 57/15)

Økonomiske forhold
Tabellen nedenfor oppsummerer tiltak og kostnader for å nå økt bredde i kulturskolen. De er
nærmere beskrevet i rapporten Ringerike kulturskole – Fag og utvikling (Vedlegg).

Tiltak
Korps i skolen 2017-22
(Fullformat)

Kostnad
1.500.000

Effekt
360 elever i skolen
80-120 elevplasser i
kulturskolen
Desentralisert
Bredde
61 elevplasser
Faglig bredde
Desentralisert

Finansiering
Gradvis budsjettøkning
2017-22 (Finansiert høst
2017, må vedtas i
budsjett 2018 for
videreføring)
Delvis finansiert gjennom
omdisponering.
Rest: ca 30.000

Innføring av Teater,
Dans og musikkgruppe
(2017/18)

150.000

Gradert brukerbetaling
(2018)

225.000

70 friplasser eller 140
graderte plasser.
Kulturskole til flere.

225.000 er kostnaden ved
halv finansiering av 140
nye elevplasser som
innlemmes 2017-22.
Mangler finansiering.

Vedtektsendring (2017)

0

Bredde i form, fag og gradert
betaling. Samsvar mellom
vedtekter og drift.
Kvalitet

Implementering av
Rammeplan for
kulturskolen (2017-18)
Kompetansetiltak
2018-19

100.000

Kvalitet
Bredde

Prosjektundervisning
2018-19

100.000

Bredde i fagtilbud,
spesialiserte prosjekt-tilbud
Ungdom (15 enkeltkurs à 6
timer)
Potensielt 75-100 deltagere
pr år.
Volum

Lokaler (På sikt)

Ingen kostnad, men kan
på sikt gi kostnader i
form av krav til lokaler
og fagtilbud.
Midler til regelmessige
kompetansehevende tiltak
fra 2018. Mangler
finansiering
Prosjektbaserte,
spesialiserte tilbud, kurs
og workshops. Disse
retter seg særlig mot
ungdom.
Managler finanisering
Lokaler for
gruppeundervisnin vil
øke med nye tilbud.
Mangler i dag Behovet
inngår som en del av
kommunens kartlegging
av kulturarenaer.

Eventuelle økonomiske konsekvenser av nye fagtilbud høsten 2017 vil gå fram av 2.
tertialrapport i september 2017.
Rådmannens vurdering

-

Rådmannen vurderer tiltakene nevnt i Rapport for Ringerike kulturskole som gode og effektive
tiltak for å nå økt faglig bredde og økt tilgang for flere deler av befolkningen, i tråd med
kulturskolens mål.
Videreføring av tiltakene for 2018 håndteres i arbeidet med kommunens handlingsprogram for
2018-2021, i kommunens betalingsregulativ og i sak og kulturskolens vedtekter.
Kommunestyret har allerede vedtatt å fortsette innføring av Korps i skolen, og
aspirantopplæring i tilknytning til dette.
Vedtektene for kulturskolen tilpasses nye undervisningsformer, fagtilbud og betalingsløsninger.
Dette legges fram for Hovedutvalget for oppvekst og kultur i egen sak.
Rammeplan for kulturskolen tilpasses Ringerike kulturskole, med lokale fagplaner, og legges
fram i egen sak.
Kulturskolens behov for undervisningslokaler kartlegges i for bindelse med
kulturarenakartleggingen, som er en del av kulturplanen.
Vedlegg
Ringerike Kulturskole, -fag og utvikling.

Ringerike kommune, 22.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-
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Bakgrunn
Ringerikekommunehar gitt musikk- og kunstopplæringtil barn og ungesiden1991,da kommunen
opprettet det som da het Ringerikemusikkskole.Tilbudetskalsikre god opplæringi kunst og kultur til
barn og unge,med kvalifiserte pedagoger.I 1997vedtok stortinget at kommunenesmusikk- og
kulturskoletilbudskullelovfestes,og §13-6 i opplæringslovenkom på plassi 1998 «Alle kommunar
skal aleineeller i samarbeidmed andre kommunarha eit musikk- og kulturskoletilbodtil barn og
unge,organiserti tilknyting til skoleverketog kulturlivet elles». (Lovdata,2017)
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Framusikksko
le til kulturskole.
Musikkskolenei Norgekom alleredepå 60-tallet, finansiert av kommuneneog forsøksmidler.Etter
hvert som flere kommuneretablerte musikkskolerble ogsåNorskkulturskoleråd(tidligere Norsk
musikkskoleråd) etablert (1973). Norskkulturskoleråd er kommunenesmedlemsorganisasjon
som
jobber med kulturskoleutvikling,både innen fag, pedagogikkog ledelse.
På90-tallet ble ogsåandre kulturuttrykk innlemmet i musikkskolene,og de skiftet navn fra
musikkskoletil musikk- og kulturskole,og til kulturskole.Kulturskoleneskaltilby opplæringi kunstog kulturfag. –Med det menesde fagområdenesom ogsåer spesifiserti kulturloven fra 2007og
Kulturutredningen2014:Ytringskultur,eller kultur med et ekspressivtformål.
NorskKulturskoleråddefinerer følgendefagområder:Musikk,Visuellkunst,Dans,Teaterog
Skapendeskriving.

DEL 1. Nasjonaleføringer, Rammeplanfor kulturskolene
Kulturutredningen2014 (NOU2013:4, 2013)vektet «den kulturelle grunnmuren»som et offentlig
kulturområde som har blitt «taperen»i de sisteårenes(90- og 2000-tallets) satsningpå event-kultur
og kulturelle symbolbygg.Den kulturelle grunnmurener offentlige lavterskeltilbudtil hele
befolkningen,som bibliotek, kulturskolefritidsklubber,museerog frivillighet. Disseinstitusjonene
skaperikke nødvendigvisstore overskrifteri avisene,men de gir et jevnt og forutsigbart kulturelt
tilbud –ideelt til alle som ønskerdet. –Overskriftenekommer gjernesenere, - når elevenhar fullført
sitt løp i kulturskolen,kommet inn på høyereutdanningog skaptet navn for segselv. Det er allikevel
ikke de størstetalentene som er kulturskolensstørste målgruppe,men breddenav befolkningen.
I 2012startet arbeidet med en nasjonal rammeplanfor kulturskolene.Og i dissedagerer
rammeplaneni ferd med å bli vedtatt i landetskommuner.
«Kulturskolenskal kjennetegnesav høy kvalitet og rikt mangfold,og skal ivareta bådebreddeog
talent.
Kulturutredningen2014pekerpå utfordringen som ligger i å løsekulturskolenssammensatte
samfunnsoppdrag.Kulturskolenmå ogsåvidereutvikleet størremangfoldi tilbudet for å bedre
rekrutteringenav barn og ungemed ulik kulturell bakgrunn.»(NorskKulturskoleråd,2017).
De følgendeavsnitteneer hentet fra Rammeplanfor kulturskolene(NorskKulturskoleråd,2017):

Kulturskolensformål
Kulturskolenskalgi opplæringav høy fagligog pedagogiskkvalitet til alle barn og ungesom ønsker
det. Formåletmed opplæringaer å lære, oppleve,skapeog formidle kulturelle og kunstneriske
uttrykk.
Kulturskolenskalogsåværeet lokalt ressurssenterog en samarbeidendeaktør i grunnopplæringaog
kulturlivet i den enkeltekommune.
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Det norskesamfunnet består av mangeulike befolkningsgrupperog det er stor variasjonav kulturelle
uttrykk. Økendegeografiskmobilitet og internasjonaliseringbidrar til at samfunneter langt mer
komplekstenn tidligere. Kulturskolenbør gjenspeilemangfoldetgjennomet bredt sammensatttilbud
i opplæringa,både når det gjelder undervisning,formidling og skapendevirksomhet.

Kulturskolensmål
Kulturskolenskal
gi alle elevermulighet til å utvikle kunnskaperog ferdigheteri kunstfag
gi alle elevermulighet til å finne og formidle egnekunst- og kulturuttrykk
styrke elevenesestetiske,sosialeog kulturelle kompetanse
styrke elevenesevne til kritisk refleksjonog selvstendigevalg
gi fordypningsmulighetersom kan dannegrunnlagfor videregåendeog høyereutdanning
innen kunst- og kulturfag
i samarbeidmed skoleverketbidra til et helhetligkunst- og kulturfagligtilbud til alle barn og
unge
som lokalt ressurssentermedvirketil å styrke kulturell kompetanseog utfoldelse
i samarbeidmed kulturlivet tilby kunst- og kulturfagligstøtte til opplæringog formidling til
hele lokalsamfunnet

Kulturskolensfag
Kulturskolensfag er primært musikk,dans,teater, visuellkunst og skapendeskriving.Også
undervisningi andre fag som hører ytringskulturentil, kan tilbys.
For å kunne gi attraktive tilbud og dermed sikrebred rekruttering til skoleslaget,skalkulturskolen
vektleggemangfoldi sine undervisningstilbud.Den enkeltekulturskoleer ansvarligfor å utvikle
lokalelæreplanermed basisi rammeplanenfor alle fag skolentil byr.

Undervisningens
organisering
Undervisningai kulturskolensfag organiseresinnenfor tre opplæringsprogrammed ulik profil og
målsetting:Breddeprogrammet,Kjerneprogrammetog Fordypningsprogrammet.
Programmeneskal
ivareta behovetfor tilpassetopplæring og er gradert i forhold til undervisningsmengde
og krav til
egeninnsats.
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Skoleeiersansvar
Kommunensom skoleeierhar ansvaretfor at kulturskolenstilbud følger nasjonaleføringergitt i
rammeplanen.Kulturskolenskalinngåi kommunensplandokumenter og kan være en del av
kommunensstrategiarbeidbådeinnen utdanning,kultur og helse.
Kommunenhar ansvarfor at kulturskolenhar lokaler som er tilpassetden undervisningasom tilbys,
og kulturskolenskalkunnedisponereandre kommunaleundervisningsl
okaler vederlagsfritt.
Skoleeierbør sørgefor at kulturskolenkan tilby friplasserog moderasjonsordningerfor å sikre like
muligheterfor deltakelsei kulturskolenstilbud.

Skoleledersansvar
Skoleledermå leggetil rette for pedagogiskutviklingsarbeid for å videreutviklekulturskolensfag.
Eksemplerpå utviklingsarbeidkan være forsøkmed ulike måter å organisereundervisningapå, bruk
av digitale verktøy,produksjonav undervisningsmateriellsamt flerkulturelle og tverrfaglige
prosjekter.

Helhetligopplæring
Kulturskolenhar et særligansvarfor samarbeidmed skoleverk,korps,kor, lag, foreningerog frivillige
og profesjonellekunst- og kulturorganisasjoner.Påden måten kan elevenmøte en helhetlig arena
for sin kunstutfoldelse,og få anerkjennelse for kunnskaperog ferdigheterogsåutenfor kulturskolen.
Læreplanverketfor grunnskolenappellerertil et samarbeidmellom grunnskoleog kulturskolei
fagenemusikkog kunst og håndverk.I tillegg til samarbeidom innholdet i fagene,kan kulturskolens
lærere væreen viktig ressursfor grunnskolensundervisninggjennomfelles prosjekter.
Digitaleverktøykan væreegnet til elevenesarbeid med kunstfagene.Elevenesmediehverdager
preget av at mangetyper kommunikasjonog uttrykksmåtersamvirker;for eksempel bilde, lyd, design
og verbalspråk.Det kan stimuleretil kunst- og kulturprosjektersom ivaretar tverrfaglighetog
sidestilteuttrykksformer.Læringgjennomdigitale medier er en stadigøkendeaktivitet for barn og
unge,og bør ogsåinngåi kulturskolenes undervisning.
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DEL 2. RingerikeKulturskole- på vei mot mangfold
Pr. mai 2017tilbyr Ringerikekulturskoleopplæringi primært musikk,men ogsånoe i visuelle
kunstfagog flerkulturelle prosjekter.

Breddeog Mangfold

Fordelingfagområderpr. mai 2017

Det er et mål at kulturskolenskal
tilb y fagligbredde.Pr. mai 2017er
84% av skolensundervisningstilbud
innen musikk.Det undervisesi
hovedsakpå den tradisjonelle
måten. Det vil si én til én
instrumentalopplæring,i noen
tilfelle supplert med periodevis
samspill.

Musikk

Visuellekunstfag

Flerkultur

Administrasjon

KULTURSKOLENS FAG
Treblås
10 %

Slagverk
13 %

Flerkultur
7%

KiS
4 Prosjekt
%
2%
Visuellekunstfag
4%
Fiolin
7%

Sang
7%

Gitar
11 %

Piano
19 %

Messing
16 %
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Mangfold i kulturskolengjelder bådeinnen hvilke fag det tilbys opplæring,men ogsåpå hvilkenmåte
undervisningener organisert,og hvor den tilbys.
Den tradisjonelleundervisningsformenfølger det
Rammeplanenkaller «Kjerneprogrammet».Det
Undervisningsform
nye satsningen«Korps i skolen»går inn under
det som defineressom «Grunnprogrammet»,
ogsåkulturskolenssatsningpå flerkulturelle
prosjekterinngåri Grunnprogrammet.
Kulturskolenssamspillprosjekterer noen ganger
gitt som et fordypningstilbud,for eksempel
slagverksgruppa Kreperk,storbandetBigBand
Tradisjonell Gruppe
Bullies og ensembleri treblås,messing,stryk og
gitar. Andre gangerer det organisertsom
breddetilbud,særligknyttet til repertoar til konserterog opptredener.
Det mesteav kulturskolensundervisningforegår i kulturskolenslokaler i Hønefosssentrum.
Samarbeidsprosjektet
Korpsi skolengir utvidet instrumentalopplæringtil 3.klassingerpå den enkelte
skole.Veienog Helgerudskoleåret 2016/17 i tillegg kommer Ullerål og Eikliskolermed fra skoleåret
2017/18.I tillegg gis noe individuell opplæringpå Vangskole.

Kulturskolensfinansiering
Kulturskolenfinansieresover kommunalebudsjetter og brukerbetaling.Kulturskolen har relativt sett
få elever;og en del kostnader,som administrasjonog lokaler,er faste uavhengigav elevtall. Dette
gjør at vi har relativt kostbareelevplasser.Pr. oktober 2016 haddeRingerikekulturskole223 elever
fordelt på 257 elevplasser.Hver plasskoster 3280,- pr. år i elevkontingent.Hver elevplasskoster
omkring24.000per år å drifte, av dette dekkes18%av elevkontingentenog 82%av kommunen.
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Enøkningi kulturskolensfagligebredde vil ikke bare gjøre kulturskolenrelevantog tilgjengeligfor
flere, det vil ogsåsenkeden relative kostnadenper elevplassettersom de faste kostnadeneikke øker
proporsjonaltmed elevtallet.

Utfordringer og tiltak
Kulturskolentilbyr i hovedsakinstrumentalopplæringgjennomtradisjonellundervisningsformi
sentralisertelokaler.
For å kunne tilby kulturskolefor alle, er det behovfor en økt faglig bredde,varierte
undervisningsformer,mer desentralisertundervisningog gradert betaling ut fra inntekt.
Det vil værebehov for ny kompetansei kulturskolen,både i nye fagområder,men ogsåi alternative
undervisningsformer.Dette løsesbådegjennomnyrekrutteringog kompetansehevingfor
eksisterendelærere.

Tiltaksperiode1
Korpsi skolen(KiS), som har vært driftet som et pilotprosjekt 2016/17 er vedtatt videreført. Tilbudet
gis ved 4 skolerfra høsten2017 og økesgradvismed to skolerpr. år. Skoleåret2017/18vil 90 elever
få dette tilbudet. Tiltaket finansieresav kommunen,og inngåri musikkopplæringai grunnskolen.
I tillegg økesaspirantopplæringaved kulturskolen,i takt med behovetetter KiS.Aspirantopplæringa
finansierespå ordinær måte.
Kulturskolenstarter opp undervisningstilbudi Teater,Dansog tilrettelagt musikktilbudfra høsten
2017.I tillegg fortsetter flerkulturelle prosjekteri samarbeidmed bibliotek, læringssenter,
Folkehøgskoleog Transittmottak.Endredefagtilbud og undervisningsformerkrever vedtektsendring.
Tiltak 2017-18 Stillingsressurs
Korpsi
50
Skolen* (KiS)
Korpsi Skolen 20
–aspirant
*(KisA)
Teater
15
Dans
30

Faglig
bredde
Musikk

Varierte
Desentralisert Potensielt
undervisningsformer undervisning elevtall
Grunnprogram
Desentralisert 90

Musikk

Grunnprogram,
gruppe

Mulighet for
16
desentralisert

Teater
Dans

Grunnprogram
Sentralisert
16
Grunn- og
Desentralisert 35
Kjerneprogram,
gruppe
Musikkgruppe 10
Sammensatt
Grunnprogram,
Sentralisert
10
gruppe,tilrettelagt
*Korps i skolenhar vært oppe til politisk behandling,og politisk vedtakanbefalerimplementeringav
tiltaket i årene2017-2022.
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Dersomdissetiltakene når sitt elevpotensialevil elevplasseneøke fra 257 til 424 (inkl. Korpsi
skolen). Elevplassene
vil i snitt koste 16000i stedet for 24000og den målsattebredden,bådei
fagområder,undervisningsformog undervisningsstedvil værevesentligbedre enn i dag.

Brukerbetaling
Over500 barn i Ringerikekommunelever under fattigdomsgrensa.Det er grunn til å tro at flertallet
av disseikke er eleveri kulturskolen.
Korpsi skolengis gratis til alle eleversom en del av undervisningstilbudeti grunnskolen.Dette vil
ogsåkunnevekkeinteressenfor videre opplæringi musikkeller andre kunstfag.Denøkonomiske
innsatsenfor å få gjennomførtdette er omkring1.500.000,-. Inkludert i beregningen er en økt
bemanningi kulturskolenfor å møte behovetfor opplæringi etterkant av KiS.
Det er ikke tatt høydefor en gradert brukerbetalingi regnestykket,det kan bety at tilbudet som
etterfølger KiS, igjen blir for de mest privilegerte. Kulturskolenpraktisereri dag friplasserfor familier
med svært lav betalingsevne.–Men innslagspunktetfor friplasseneer så lavt (3 G) at det i realiteten
er sværtfå som kommer innunder denneordningen.
Det er enighetom at fattigdom og sosialeforutsetningeri stor grad arves.Med det menesat det er
vanskeligå kommeut av den sosialeposisjondu har blitt født inn i. De sammetallene finner vi i
barnsdeltagelsei fritidsaktiviteter. Vi har lavestdeltagelseblant de av våre barn og ungesom
kanskjetrenger det mest.
Vi kan øke deltagelsentil flere grupperav befolkningengjennom:
Desentralisertetilbud
Fagligbredde og variert undervisningsform
Gradert betalingssystem.
Ringerikekulturskoleønskerderfor fra 2018å innføre gradert brukerbetaling.Dette krever
vedtektsendring.

Tiltaksperiode2
Selvom brorparten av Ringerikekulturskolesundervisninger innen instrumentalopplæringer det
noen instrumenterdet ikke undervisesi. Årsakener sammensatt:Kompetanseblant kulturskolens
stab og etterspørsel.
Innen visuellekunstfager det undervisningi t egningog maling,-ogsåher er det flere sjangredet ikke
undervisesi.
Dansog Teater,som forsøksvisinnføreshøsten2017 bør følgesopp med hensyntil ressurserog
fagdisipliner.ForeløpigleiesBassgarasjen
1 dag pr. uke; dersomteater, dansog breddetilbud får økt
oppslutningvil det værebehovfor mer faste lokaler for undervisningi dissefagområdene.
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RINGERIKEKOMMUNE
Kulturenheten

Growling,poppingog programmering
Mye av barn og ungesopplæringi kunst og kultur foregåretter hvert gjennomdigitale
læringsressurser,
særligser vi at ungdomforsvinnerfra tradisjonellorganisertundervisning.Det
betyr ikke at det ikke er behovfor opplæring,men det kan bety at det er behovfor undervisninggitt
på en annenmåte. Universiteteti Agderjobber mye med forskningog tiltak for kunstopplæringfor
ungdom.Deresforskningviser at ungdomer mer spesialiserteenn før, at de i større grad «shopper»
tilbud, og at de heller deltar på kortere spesialisertekurs enn på ukentlig undervisning.
Kulturfeltet generelter ogsåi endring.Kulturskolene tilbyr ofte undervisningi tradisjonelle
fagområder,mensnyere kulturuttrykk som for eksempelgrowling,poppingog programmeringikke
er en del av tradisjonellopplæring.Popping(somer en robotlignenededanseform)ser vi tilbys etter
hvert på en del danseskoler,men i utgangspunkteter de fleste utøverneher autodidakte,-altså
selvlærte.
Kulturskolenbør derfor utforske mulighetenfor å kunnetilby mer prosjektorganisertundervisning,
utforske digitale muligheterog følgeopp dette bådegjennomkompetansehevendetiltak for ansatte
og prosjekttilknyttederessurser.

Oppsummering
Ringerikekulturskoletrenger en økt fagligbredde og et mangfoldigkulturtilbud.
Dette kan nåsgjennom:

Tiltak
Korpsi skolen 2017-22

Kostnad
1.500.000

Effekt
360 eleveri skolen
80-120 elevplasseri
kulturskolen
Desentralisert
Bredde
61 elevplasser
Fagligbredde
Desentralisert

Finansiering
Gradvisbudsjettøkning
2017-22 (Vedtatt i
kommunestyretmai
2017,må vedtasi
budsjett)
Delvisfinansiert
gjennomomdisponering.
Rest:ca 30.000

Innføring av Teater,
Dansog musikkgruppe
(2017/18)

150.000

Gradert brukerbetaling
(2018)

225.000

70 Friplassereller 140
graderteplasser.
Kulturskoletil flere.

225.000er kostnaden
ved halv finansieringav
140 nye elevplassersom
innlemmes2017-22.
Mangler finansiering.

Vedtektsendring(2017)

0

Breddei form, fag og
gradert betaling. Samsvar
mellom vedtekter og drift.
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Kulturenheten

Implementeringav
Rammeplanfor
kulturskolen (2017/18)

Kvalitet

Kompetansetiltak
2018/19

100.000

Kvalitet
Bredde

Prosjektundervisning
2018/19

100.000

Breddei fagtilbud,
spesialiserteprosjekt-tilbud
Ungdom(15 kurs à 6 timer)
Potensielt75-100 deltagere
til sammen.

Lokaler(Påsikt)

Volum

Ingenkostnad,men kan
på sikt gi kostnaderi
form av krav til lokaler
og fagtilbud.
Det bør settesav midler
til regelmessige
kompetanseheven
de
tiltak. Mangler
finansiering
Det bør settesav
lønnsmidlertil
prosjektbaserte,
spesialisertetilbud, kurs
og workshops.Disse
retter segsærligmot
ungdom.
Kulturskolenmangler
lokaler for
gruppeundervisning
, og
behovetvil øke med nye
tilbud. Dette behovet
bør inngåsom en del av
kommunenskartlegging
av kulturarenaer.

Mai 2017

Marja LyngraHøgås
Kulturleder,Ringerike kommune

Referanser
Lovdata.(2017,Mai 21). Lovdata,kulturlova. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/200706-29-89?q=kulturloven
Lovdata.(2017,Mai 21). Lovdata,opplæringslova
. Hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#§13
-6
NorskKulturskoleråd.(2017,Mai 21). NorskKulturskoleråd. Hentet fra
http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#Kulturskolensoppdrag
NOU2013:4. (2013,Mai 21). Regjeringen.no
. Hentet fra
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2013-4/id715404/
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2266-1

Arkiv:

Støtte ifbm NRK Sommertoget
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar informasjonen fra destinasjonsselskapet til orientering og bevilger kroner
325.000,- i tråd med søknaden.
Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto.

Bakgrunn
Sommeren 2017 kjører NRK og Sommeråpent på skinner gjennom innlandet. NRK leier et
eget tog fra NSB og skal i åtte uker kjøre på jernbanenettet i Norge. Sommertoget skal
forflytte seg på dagtid med «minutt for minutt»-sendinger til ny stasjon. Hver ettermiddag
stopper de opp på en ny stasjon der de forbereder og sender Sommeråpent.
Onsdag 2. august stopper Sommertoget på Hønefoss stasjon.
Dette programkonseptet gir oss en svært god anledning til å vise frem regionen og kommunen
gjennom NRK sine reportasjer som sendes både i Reiseradioen, i lokale sendinger, i minutt for
minutt-sendingene og i NRK-Sommeråpent på kvelden.
Reklame- og profileringsverdien av dette vurderes som svært stor.
Destinasjonsselskapets oppgaver i denne forbindelse er å legge til rette for en stor folkefest, i
samarbeid med lokale krefter. Det er Ringerike kommune som er vertskap ved besøket, men
det er destinasjonsselskapet som er satt til å lede prosjektet som et regionalt arrangement med
alle de tre kommunene involvert.
Det er nedsatt en styringsgruppe med representanter fra blant annet kommunene, Ringerike
Næringsforum og Ringerike Utvikling. Fra Ringerike kommune er både kulturtjenesten og
kommunikasjonsavdelingen representert.
Det tarbeides nå med å gi NRK innspill til gode saker som kan bidra til å fortelle vår historie
om Ringerike kommune gjennom personer, hendelser og steder.
Økonomi

-

Et slikt prosjekt krever god prosjektledelse og en bred mobilisering. Dette igjen krever et godt
økonomisk fundament. Det totale budsjettet forutsetter også en betydelig egeninnsats i form av
arbeidstimer fra alle involverte.
For å gjennomføre dette søker destinasjonsselskapet Ringerike kommune om kroner 325.000,som prosjektstøtte til arrangementet NRK Sommeråpent 2017/ minutt for minutt på Ringerike.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er riktig å bidra med slik støtte. Dette prosjektet vil gi Ringerike og
regionen et bredt og positivt fokus i beste sendetid på NRK.
I tillegg vil det være muligheter for å skape en folkefest og en bred mobilisering av
lokalmiljøet. Dette vil igjen bety mye for det lokale engasjementet og for stoltheten.
Destinasjonsselskapet «Gjøvikregionen Hadeland Ringerike reiseliv» er regionens og Ringerike
kommunes virkemiddel for slike prosjekter.
Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto.
Vedlegg
Søknad datert 16/5-2017 fra Gjøvikregionen Hadeland Ringerike reiseliv.

Ringerike kommune, 26.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Mats Øieren

-

Ringerike kommune
v/Ordfører
Osloveien 1
3500 Hønefoss

Hønefoss16/5-2017

Vedr.:

Søknadom prosjektstøtte t il arrangementetNRKSommeråpent2017/ minutt for
minutt på Ringerike.

Bakgrunn:
Sommeren2017 kjører NRKog Sommeråpentpå skinnergjennominnlandet.NRKchartrer et eget tog
fra NSBog skali 8 uker kjøre på jernbanenetteti Norge.Sommertogetskalforflytte segpå dagtid
med «minutt for minutt»-sendingertil ny stasjon.Hverettermiddagender de opp på en ny stasjon
der de forbereder og senderSommeråpent. 40 nye steder er valgt ut, og Hønefossstasjoner blant de
utvalgte. Nå får Ringerikeen unik mulighet til å visefrem det flotte området vårt og fortelle vår
historie. Mangegodekrefter har ønsketdette, og vi er alle omforent om at dette er et viktig prosjekt
for hele regionen.
Jernbanehistorieer Norgeshistorieog fortellingen om hvorfor vi bor der vi bor. NRKønskerå dykke
ned i innholdet og ta tak i de godehistoriene.Dissefår vi gledeav i Reiseradio, i lokalesendingerpå
stasjonene,i minutt for minutt -sendinger,og i Sommeråpentpå kvelden.Utover NRKseget program,
er det opp til oss- kommunenepå Ringerike- å fylle denne dagenmed et programsom trekker folk
til regionsenteretHønefossog skaper stolthet, engasjementog godeopplevelserfør, under og etter
NRKssendinger.
NRKsin overordnamålsettinger at sendingeneskalværeuformelle og fargerikesommerfester.
Innholdet skalværeaktuelt, morsomt og mangfoldig.Sendingeneskali tillegg berøre og gi nytt
perspektiv.Vi skalskapeen sommerfestmed fokus på mat, underholdningog aktivitet i hele
regionen.
Destinasjonsselskapets
oppgaveri forbindelsemed dissebesøkendeer å leggetil rette for en stor
folkefest,sammenmed våre samarbeidspa
rtnere. Det er Hønefosskommunesom er vertskap,men
har invitert Destinasjonss
elskapettil å lede prosjektet,og ønskerat dette skalvære et regionalt
arrangementmed alle kommunerinvolvert.
Det er nedsatt en styringsgruppemed representanterfra blant annet kommunene,Ringerike
Næringsforum,RingerikeUtvikling.Gruppenvil suppleresi de nærmestedagene.Planleggingener i
full gangog vi er sikre på at dette kommer til å bli en folkefest 2 augustpå HønefossStasjon.

Program
I skrivendestund er planenat NRKkjører tog mellom 11.00til 14.00.NRKstarter etter Reiseradioen
går av luften og lager TV«minutt for minutt» mensde kjører fra A til B. Når toget kommer til
Hønefossstasjon,blir det lokaleradiosendingertil ca. 1700. SåredigererNRKen oppsummeringav
dagenstur som blir et programpå en halv time som sendesrett etter Dagsrevyen.Sommeråpent
sendesdirekte på NRK1- tirsdagskveldenfra ca. 21.30til 22.15.Reiseradioentar hånd om avskjeden
på Hønefossstasjonmorgenenetter. Her er det altsåmangemuligekanalerå få presentert Ringerike
på.
For regionsenteretHønefosser det viktig å skapegodeopplevelserogsåopp mot Sommeråpent
sendingensom starter kl. 21.30.Vi ønskerderfor å gi publikum opplevelser fra ca 12.00– 22.30.Vi
skalskapeen folkefestmed fokus på mat, underholdningog aktivitet i en egenfood court. Denne
settessammenav 3 lavvoer,fylt med boder for småskalaprodusenter
av lokalmatog
håndverksbedrifter.I tillegg vil det værekonserter,aktiviteter for store og små,underholdningog
god stemning.Dette håper vi blir et flott utstillingsvindufor de lokale bedriftene,som er med på å
skapegodeopplevelserog positive inntrykk av regionen.

Budsjett
Vi mener dette er en meget god anledningtil å vise frem regionenfor et stort nasjonaltpublikum.
Dette krever imidlertid et godt prosjekt og en bred mobilisering,som igjen krever et økonomisk
fundament.Budsjetteter nøkternt og forutsetter en betydeligegeninnsatsi form av arbeidstimer fra
ansattei Ringerikekommuneog fra aktører som Gjøvikregione
n HadelandRingerikeReiseliv.
Prosjektledelsefra de to sistnevnteer synliggjorti vedlagteoppsett (kr. 150.000).

Det foreliggeri dag et budsjett og et kostnadsestimatfor aktivitetene, som vist nedenfor:

Tekst

Kunde/lev

Tilskudd
Tilskudd
Tilskudd
Prosjektledelse(arbeidstimer)

RingerikeKommune
Fylkesmannen
Stiftelser
GjøvikregionenHadelandRingerikeReiseliv

Omsetning

Prosjektledelse(arbeidstimer)
Lokalmarkedsføring
Leielyd/lys

325 000
50 000
50 000
150 000
575 000

GjøvikregionenHadelandRingerikeReiseliv
Hadeland/Ringerike

150 000
50 000

Leie av toaletter
Søppelhåndtering /deponi)
Honorar artister

100 000
20 000
10 000
55 000,00

Leie scene
Leie Lavvo-telt
Fyrverkeri
Storskjerm
Backstage/servering
Transport/leie matboder
Vakthold
Lag/foreninger
Diverse

20 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00

Kostnader

575 000

Totale kostnader

575 000

Resultat

0

I skrivendestund har vi ogsåinne søknadtil Fylkesmannenpå kr 50 000,- og til Sparebankstiftelsene
på til sammenkr 50 000,Med bakgrunn i dette, søkervi RingerikeKommuneom prosjektstøtte på kr. 325.000,Vårt felles mål er hvordanvi sammenkan bidra til at årets NRKSommeråpentblir det beste
Sommeråpent,og at omverdenensitter igjen med et godt og riktig inntrykk av Ringerikeetter at tvkameraeneer slått av.
For spørsmåleller ytterligere informasjonog dokumentasjonkontakt eller Arne JørgenSkurdal
ajs@gjovik.com
, tlf 90926786

Med vennlighilsen

Arne JørgenSkurdal
Reiselivssjef

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2439-1

Arkiv:

Den katolske kirke, tilskudd 2011-15
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å omgjøre enkeltvedtak vedrørende tros- og livssynstilskudd til Den
katolske kirke i Norge ved Oslo Katolske Bispedømme i perioden 2011-14, jf.
Forvaltningslovens § 35, 1. ledd c.
Ordfører delegerer søksmålskompetanse til rådmannen i gjeldende sak.
KS Advokater gis oppdragsfullmakt til å føre saken på vegne av Ringerike kommune.

Sammendrag
KS Advokater tilbyr kommunene en felles prosess overfor Den katolske kirke i Norge, ved
Oslo Katolske Bispedømme (OKB) og Trondheim Stift, i forbindelse med avdekkingen av
ulovlig registrerte medlemmer, og med det urettmessig utbetalt tros- og livssynstilskudd.
Det er det samme medlemstallet som legges til grunn i statlig og kommunal tilskuddsberegning.
Ringerike kommune har i perioden 2011-14 utbetalt i overkant av 1 million kroner i tros- og
livssynstilskudd til OKB. Dersom statlig beregning legges til grunn, kan det dreie seg om
mellom 200.000 og 300.000 kroner for mye utbetalt i perioden.
Innledning / bakgrunn
I 2014 ble det avdekket at Den katolske kirke i Norge i flere år hadde krevd tilskudd etter
trossamfunnsloven for personer som ikke syntes å være lovlig registrert som medlemmer av
kirken. Den katolske kirke i Norge er organisert i tre stift/bispedømmer OKB, Trondheim Stift
og Tromsø Stift.
Oslo tingrett har i dom 17.januar 2017 gitt staten medhold i at Oslo katolske bispedømme
(OKB) i årene 2011-14 fikk utbetalt ca 40,5 millioner kroner mer i statlig tilskudd enn
-

bispedømmet var berettiget til. Dommen er påanket, og man regner med at det vil ta minst et år
før en rettskraftig dom kan foreligge. Dersom dommen blir rettskraftig har Den katolske kirke i
Norge fått omkring 50 millioner i uberettiget statlig tilskudd. Det antas at det kommunale
tilskuddet samlet ligger på omtrent samme nivå.
Tilskudd etter trossamfunnsloven består av en statlig og en kommunal del. Kommunale
tilskudd fastsettes med utgangspunkt i den samme medlemsberegning og det samme
regelverket i trossamfunnsloven som gjelder for statlig støtte.
KS Advokater tilbyr å samkjøre en felles prosess på vegne av kommunene overfor Den
katolske kirke i Norge. KS Advokatene kan bistå i å treffe vedtak om omgjøring av tidligere
vedtak om utbetaling, samt fremme krav mot Den katolske kirke for tilbakebetaling av tidligere
uriktig utbetalt beløp.

Forholdet til Ringerike kommune
Den katolske kirke har mottatt tilskudd fra Ringerike kommune i perioden 2011-2014 på i
overkant av 1 million. Utbetalingene baserer seg på medlemstall oppgitt av Fylkesmannen. Det
er ikke kjent om dette er riktige eller uriktige medlemstall, altså hvordan ulovlig registrerte
medlemmer fordeler seg i kommunene.
Dersom det uriktige antallet registrerte medlemmer er samsvarende med statens beregninger,
ligger feilregistreringen for 2014 på omkring 33 %. Andel ulovlig registrerte medlemmer
fordeler seg ujevnt i årene 2011-2014.

Medlemstall Den Katolske kirke, Ringerike 2011-2014
År

Tilskuddssats

Medlemstall

Sats pr. medlem

OKB

Sum utbetalt

Trondheim
Stift

TOTAL

Utbetalt

2011

kr

264,00

360

1

361

kr

95 304,00

2012

kr

599,00

467

1

468

kr

280 332,00

2013

kr

577,00

548

1

549

kr

316 773,00

2014

kr

588,00

634

1

635

kr

373 380,00

kr

1 065 789,00

Totalt utbetalt Den katolske kirke 2011-2014

KS Advokater beregner honorar for oppdraget. Det er ukjent i dag hva honoraret vil beløpe
seg til. Honoraret deles mellom kommunene. Pr. 15.05.17 har 88 kommuner bekreftet at de
ønsker å være med i en felles prosess ledet av KS Advokater.

-

Juridiske forhold
Den enkelte kommune må treffe vedtak om omgjøring av tidligere vedtak om utbetaling av
tilskudd, samt kreve tilbake for mye utbetalt beløp. (Jf. Forvaltningsloven § 35,1. ledd c.)
Kompetanse til å treffe vedtak om omgjøring av vedtak ligger til kommunestyret dersom det
ikke er delegert (Kommuneloven § 6).
Kompetanse til å ta ut søksmål ligger til ordfører jf. Delegeringsreglementet 1.2.
Søksmålskompetansen kan ordfører delegere Rådmannen. Rådmannen kan deretter gi
oppdragsfullmakt til KS Advokater om felles prosess.
Økonomiske forhold
Dersom rettskraftig dom viser at Den katolske kirkes medlemsregistrering er ulovlig, er det
sannsynlig at det også gjelder personer registrert i Ringerike kommune. Kommunen har
utbetalt i overkant av 1 million i perioden, og foreløpige beregninger viser at det kan være en
feilutbetaling på 20-30%. Dette kan kreves tilbake.
KS Advokater vil fremme krav på vegne av alle kommuner som ønsker det i en felles prosess.
Det er uklart hva advokathonoraret vil bli, men det antydes i skriv av 15.05.17 at det legges
opp til en rask prosess, med kostnadsdeling mellom kommunene. KS Advokater har allerede
initiert dialog med OKB, og det jobbes med å finne en løsning som ivaretar kommunenes
interesser og som hindrer risiko for rettstap for kommunene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser på det som viktig at det avklares et eventuelt urettmessig utbetalt tilskudd og
at dette kreves tilbakebetalt, videre at det er fornuftig å benytte KS Advokater til formålet.
Det kreves et kommunalt vedtak for omgjøring av tidligere enkeltvedtak.
Søksmålskompetansen foreslås i denne saken delegert fra ordfører til rådmann. Rådmannen kan
deretter følge opp saken videre med KS Advokater. Søksmål vil først være aktuelt dersom KS
Advokater og OKB ikke finner en løsning.
KS Advokater bør gis oppdragsfullmakt til å håndtere saken på vegne av Ringerike kommune.

Vedlegg
2

-

Ringerike kommune, 07.06.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-

KOMMUNESEKTORENS
ORGANISASJON
KSADVOKATENEAdvokater MNA
Tor Allstrin – avd.dir.
ElisabethAasheim
KristineRøedBrun
Gry BrandshaugDale
Mårten BrandsnesFaret

ØyvindGjelstad
SolfridVaageHaukaas
Anne LiseHellebostad
BeatriceDankertsenHennyng
HakonHuus Hansen

ErnaLarsen
ØyvindRenslo
JosteinSelle
CecilieR.Sæther
Siri Tofte

KristineVigander
Geir S.Winters
FrodeLauareid
SabrinaBecher(adv.sek.)
LindaHansen(adv.sek.)

Vår referanse:
Ansvarligadvokat:
Deresreferanse:

17/00708 14
ØyvindRenslo

Dato:

15.05.2017

Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunaletilskudd til Den katolske
kirke – påminnelseom behov for oppdragsfullmakt nærmereinformasjon
1. Innledning
Vi viser til brev til samtligenorskekommunerfra KSAdvokateneved undertegnedeav 27. april 2017
vedrørendeovennevnte.Bakgrunnenfor brevet var som der fremgår at det i 2014ble avdekketat Den
katolskekirke i Norgei flere år haddekrevd tilskudd etter trossamfunnslovenfor personersom ikke
synteså værelovlig registrert som medlemmerav kirken.
Det er på bakgrunnav det beløp som staten har krevd tilbake fra Den katolskekirke, grunn for å anta at
norskekommunerhar et krav mot Den katolskeKirkepå samletkr. 40 50 millioner.
Påbakgrunnav ovennevntehar KSAdvokatenetilbudt å bistå i forbindelsemed en dialogog eventuelt
videre oppfølgingav overfor Denkatolskekirke vedrørendesannsynligskyldigbeløp.Vi ba i den
forbindelseom å motta en oppdragsbekreftelseinnen 12. mai.
2. Oversiktover oppdragsbekreftelser
Vi har pr i dag mottatt 88 oppdragsbekreftelserfra kommuner.Noen andre kommunerhar ogsåbedt om
forlenget frist.
Vi antar at det er langt flere kommunersom sannsynligvishar et krav mot Den katolskekirke. Dette
gjelder Oslokatolskebispedømme,OKB,som omfatter de tretten sydligstefylker, t.o.m. Sognog
Fjordane,Opplandog Hedmark,og TrondheimStift, som omfatter Møre og Romsdalog Trøndelag.
Vi forlenger derfor fristen for å gi oppdragsfullmakttil 30. mai 2017.
Når det gjelder krav fra kommuneri TromsøStift, som dekkerFinnmark,Tromsog Nordland,samt
Svalbard,forstår vi at det har vært en egendialogmed TromsøStift, slik at det for kommunertilhørende
Tromsøstift er mindre aktuelt med en slik fullmakt.
3. Dialogmed OKB
Vi har sidenutsendelseav forrige brev blitt kontakt av OKB,som har signalisertet ønskeom å finne en
løsning.Vi har derfor grunn for å tro at det er mulig gjennomdialogmed OKBå finne en raskløsningsom
ivaretar kommunensinteresserpå en måte som hindrer risiko for rettstap for kommunene.
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4. Beregningerav krav
Vi har mottatt en rekke spørsmålknyttet til beregningerav krav mot Den katolskekirke. Det er vår
foreløpigevurderingat det er riktig å ta utgangspunkti de krav som staten har fremmet mot den Katolske
kirke og beregneprosentvisuriktig utbetaling for de ulike år på tilsvarendemåte som staten har gjort. Det
vil væresvært arbeidskrevende,og er kanskjeheller ikke mulig å finne ut, nøyaktighvor mye som er
uriktig utbetalt fra den enkelte kommune.Det skyldesblant annet at det ikke foreliggeropplysningerom
hvor de uriktig registrerte har vært bosatt de enkelte år. Vi vil derfor sannsynligvisbasereosspå en jevn
fordeling,slik at hver kommuneprosentvisfår tilbakebetalt like mye. For år 2014var det for eksempelen
prosentvisuriktig utbetalingpå 33,5%.Dette tilsvarer en samletsannsynliguriktig utbetalt kommunal
støtte dette året på 18 20 millioner kroner. Dersomfor eksempelen kommunefor 2014har utbetalt kr.
200.000, til OBK,så er, gitt denneberegningsmåte,kr. 67.000, av dette beløpetfor 2014urettmessig
utbetalt, og kan slik krevestilbakebetalt. Hvilkenprosentsatssom er uriktig ubetalt, varierer fra år til år.
Vi tar imidlertid forbehold om at det er grunnlagfor andre beregningsmåter,og vil vurdere det nærmere.
Vi er ogsåforelagt øvrigespørsmålblant annet hvorvidt det er grunnlagfor ogsåå beregne
tilbakebetalingskravogsåfor åreneetter 2014.Dette vil vi komme tilbake til.
5. Kostnader
Vi har mottatt en rekke spørsmålom sannsynligeadvokatkostnaderved gi ossoppdragsfullmakt.Vi har
som nevnt på bakgrunnav dialogmed OKBgrunn for å tro at det er mulig å finne en raskløsning,og vi
arbeidermed det for øyet. Vi vil da holde kostnadenenede.Hensetttil det antall kommunersom ønsker
vi skalfremme krav på vegneav de, vil de sannsynligekostnaderfor hver enkelt kommuneværeliten.
Det er imidlertid ikke mulig å angi et nærmerebeløpda omfangav kostnaderogsåberor på hvorvidt vi
lykkesmed å finne en løsningmed Denkatolskekirke raskt.
6. Avslutning
Vi tar sikte på å ta et initiativ til et møte med OKBog Trondheimstift i begynnelseav juni. Når det gjelder
OKBhar vi avtalt et slikt møte i nær fremtid.
For å fremme konkretekrav på vegneav den enkeltekommunerer vi som nevnt avhengigav å få fullmakt
fra den enkelte kommune. Dersomdet er andre kommuner enn de vi allerede har mottatt
oppdragsbekreftelsefra som ønskerå gi ossen oppdragsbekreftelse,ber vi som nevnt om en
tilbakemeldinginnen 30. mai. Vi ber innen den tid ogsåom å motta opplysningersom nevnt i vårt brev av
27. april 2017.
Med vennlighilsen,

ØyvindRenslo
Advokat

HakonHuus Hansen
advokat
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Kravom tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunaletilskudd til
Den katolske kirke
Dette brevet sendessamtligekommuner.Bakgrunnenfor brevet er at det i 2014ble avdekketat Den
katolskekirke i Norgei flere år haddekrevd tilskudd etter trossamfunnslovenfor personersom ikke
synteså værelovlig registrert som medlemmerav kirken. KSAdvokateneønskerå tilby kommuneneå
samkjøreen prosessoverfor Denkatolskekirke, hvor KSAdvokatenegis i oppdragfra den enkelte
kommuneå bistå med å treffe vedtakom omgjøringav tidligere vedtakom utbetaling,samt fremme krav
mot Denkatolskekirke for tilbakebetalingav tidligere uriktig utbetalt beløp.
De aktuellevedtakeneog utbetalingeneligger en del år tilbake i tid. Det hasterderfor med å igangsette
en prosess.Vi har nedenforderfor satt en kort tidsfrist for å gi KSAdvokateneoppdragsfullmakt.

1. Nærmereom hva sakengjelder
Oslotingrett har i dom 17. januar 2017 gitt staten medholdi at Oslokatolskebispedømme(OKB)i årene
2011 2014fikk utbetalt ca. 40,5 millioner kroner mer i statlig tilskudd enn bispedømmetvar berettiget til
etter trossamfunnsloven.Departementethar når det gjelder Den katolskekirke i Midt Norgetruffet
vedtakom omgjøringav tidligere vedtakog å krevetilbake et beløp ca. 8,7 millioner kroner. Overfor
TromsøStift har staten så langt ikke truffet vedtakmed krav om tilbakebetaling.De beløp som er krevd
tilbake gjelder tilskudd som ble utbetalt for personerkirken hadderegistrert som medlemmerpå
grunnlagav søki telefonregistreetter navn som indikerte tilhørighet til Den katolskekirke, uten at
personeneble kontaktet. Dommenfra Oslotingrett er påanket.Det vil basertpå normal berammelsestid
ved Borgartinglagmannsrettsannsynligvista mer enn et år før rettskraftig dom kan foreligge.Det er også
tatt ut tiltale/forelegg mot bispedømmetfor bedrageri.
Tilskuddetter trossamfunnslovenbestårav en statlig og en kommunaldel, og de aller fleste av landets
kommunerbetaler tilskudd til Den katolskekirken. I 2015 var antallet 384. Kommunaletilskudd fastsettes
med utgangspunkti den sammemedlemsberegningog det sammeregelverketi trossamfunnslovensom
gjelderfor statlig støtte. De enkelte satsersom kommunerbetaler til Denkatolskekirke vil kunnevariere.
Denkatolskekirke i Norgeer organiserti tre stift/bispedømmer:OKB(de tretten sydligstefylker, t.o.m.
Sognog Fjordane,Opplandog Hedmark),TrondheimStift (Møre og Romsdalog Trøndelag)og Tromsø
Stift (Finnmark,Tromsog Nordland,samt Svalbard).
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Dersomdet ved endeligdom fastslåsat den beskrevnemetoden for medlemsregistreringer ulovlig,har
Denkatolskekirke i Norgefått utbetalt rundt 50 millioner kroner mer i statlig tilskudd enn den var
berettiget til. Samledeuriktig utbetalte kommunaletilskudd i periodenliggersannsynligvispå omtrent
sammenivå. Dette gjelder disponeringav fellesskapetsmidler, og det tilsier etter vår vurderingat
urettmessigeutbetalingerkrevestilbake.

2. Forslagtil felles prosess
Vi understrekerat det er den enkelte kommunesom selv må treffe vedtakom omgjøringav tidligere
vedtakom utbetalingav tilskudd, samt beslutte å krevetilbake for mye utbetalt beløp.Rettsliggrunnlag
for omgjøringer forvaltningsloven§ 35, 1. ledd c, hvoretter kommunenhar adgangtil å omgjøretidligere
vedtakom tilskudd når dette er ugyldig.Grunnlagetfor ugyldigheter her blant annet uriktige
opplysningerfra Denkatolskekirke som grunnlagfor beregningav utbetalinger.
Det må i forbindelsemed et slikt vedtakavklareshvem i kommunensom har rettslig kompetansetil å
treffe vedtakom omgjøringav tidligere vedtakom utbetaling,samt kreve tilbake for mye utbetalt beløp.
Dersomdennefullmakten ikke er delegertfølger det av de alminneligereglenei kommuneloven§ 6 at
dennekompetansenliggertil kommunestyret.Det anbefalesderfor at sakenså raskt som mulig fremmes
for behandlingi kommunestyretdersomdet er kommunestyretsom må behandleet vedtakom
omgjøringav tidligere vedtakom tilskudd,eller til det organsom har fått delegertdenne kompetanse.
Dersomvi mottar oppdragsfullmaktsom nedenforangitt, kan vi på vegneav kommunenså raskt som
mulig forhåndsvarsledet aktuellebispedømme,og anmodeom at uttalelse,eventuelt ogsåbistå med
utforming av vedtak,herunderberegningav krav. Dersomnødvendigkan vi eventuelt bistå med
inndrivingav krav, herundereventuelleprosesshandlinger
dersomdet blir nødvendig.Det er imidlertid
ønskeligå kommefrem til omforent avtale med bispedømmeuten rettslige prosesser,og vi vil ta initiativ
til det. Vi oppfatter at Den katolskekirke så langt har vært positiv til en slik dialog.

3. Opplysninger
Det vi behøverfor å kunnebistå kommuneneer i første omgangfølgendeopplysninger:
Satsenfor det kommunaletilskuddet for hvert enkelt år (2011 2015)
Samletutbetalt støttebeløpfor hvert enkelt år (2011 2015)
Tidspunktetfor eventuellevedtakfor utbetaling for de aktuelle årene
Tidspunktetfor utbetaling av beløpi 2014
Eventueltandre særskilteforhold som vi bør kjenne til, for eksempelhvorvidt den enkelte
kommunehar inngått en avtalemed Den katolskekirke.
Vi ber om at disseopplysningeneinnenfor den frist som er angitt nedenforsendestil følgendee post
adresse:sabrina.becher@ks.no
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4. Oppdragsfullmakt
Det besi sammee post bekreftet at KSAdvokatenegis i oppdragå bistå kommunenemed å beregneog
inndrive beløp,herundereventuelleprosesshandlinger
dersomdet blir nødvendig.Hvisdet vil ta noe tid å
finne frem opplysningene,ber vi om at bekreftelsensendesførst, så vi raskt kan få en oversiktover hvor
mangekommunersom er med.
Sakenvil fra vår side måtte væreet betalt advokatoppdrag.Salærberegnesetter medgått tid, og fordeles
i utgangspunktetetter medgått tid på den enkeltekommunei henholdtil våre alminnelige
standardbetingelser.Med mindre det foreliggersærskilteforhold ved den enkelte kommune,vil beløpet
bli fordelt likt på den enkeltekommuneut fra den samledetiden som medgårpå saken.Vi senderen
standardoppdragsbekreftelsetil hver enkelt kommune.
Når vi har oversiktover hvor mangekommunersom er med, vil vi som et første skritt vurdere å ta et
initiativ overfor bispedømmenefor å få avklart om det kan inngåsen avtalesom gjør det mulig å avvente
utfallet av rettssakenuten risiko for rettstap.
Somnevnt er det den enkeltekommunesom selvmå treffe vedtakom omgjøringav tidligere vedtakom
utbetalingog kreve tilbakebetaling.Det anbefalesat kommuneneså langt det er mulig setter sakenopp til
behandlingalleredefør ferien.
Vi ber om at svar sendesosssnarestmulig og senest12. mai, og da som nevnt til følgendee post
adresse:sabrina.becher@ks.no

Med vennlighilsen,

ØyvindRenslo

HakonHuusHansen

advokat

advokat
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Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2000-6

Arkiv: U63

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Leiv Vidar Slakterforretning AS
Forslag til vedtak:
 Leiv Vidar Slakterforretning AS organisasjonsnummer 987 553 618 gis alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Leiv Vidar Slakterforretning, Storgata 7,
Hønefoss
 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.
 Jon Gulbrandsen f. 25.4.1966 godkjennes som styrer. Eva Mette Brynestad f. 24.9.1971
godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune
 Salgsbevillingen som Leiv Vidar Slakterforretning AS innehar for samme lokaler opphører
fra samme tidspunkt som serverings-og skjenkebevilling er innvilget.
Sammendrag
Leiv Vidar Slakterforretning AS innehar i dag salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil
4,7 volumprosent alkohol. Firmaet ønsket i utgangspunktet både salgsbevilling og
skjenkebevilling. Jf. alkohollovens § 3-1 kan ikke salgsbevilling utøves sammen med
skjenkebevilling i samme lokale.
Firmaet ønsker derfor å søke om skjenkebevilling og frasi seg den salgsbevillingen som
tidligere er innvilget.
Beskrivelse av saken
Leiv Vidar Slakterforretning ønsker å ha lukkede selskaper for firmaer og foreninger inne i
butikklokalet. I den forbindelse ønsker de å kunne tilby alkoholholdig drikk til gjestene.
Søknaden viser at de har plan om å sette opp langbord etter stengetid og ha sitteplasser inne i
butikken. Søknaden viser også at skjenking kun vil skje til de som er i samme selskap.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan.

-

Juridiske forhold
Firmaet har i dag salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i
samme lokaler som det nå søkes skjenkebevilling for. Søker har blitt gjort oppmerksom på
bestemmelsen i alkohollovens § 3-1. Alkohollovens § 3-1 sier at det ikke kan gis salgsbevilling
og skjenkebevilling i samme lokale. Søker ønsker å opprettholde søknaden om
skjenkebevilling. Salgsbevillingen må da opphøre samtidig som skjenkebevilling innvilges.
Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør og skatteoppkrever for uttalelse. Det er ikke
fremkommet negative merknader til søknaden.
Tidligere behandlinger og vedtak
Firmaet har i dag salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol.
Bevillingen gjelder frem til 30. september 2020 dersom søknaden om skjenkebevilling ikke
innvilges.
Rådmannens vurdering
Leiv Vidar Slakterforretning er lokalisert i Storgaten (gågaten). Dette er i samme område som
det ligger flere serveringssteder med skjenkebevilling.
Leiv Vidar Slakterforretning har ferskvarebutikk og driver catering. De ønsker nå å utvide
sortimentet med restaurantdrift på kveldstid. Rådmannen ser det som positivt at man ønsker å
skape mer liv i sentrum om ettermiddagen og på kveldstid.
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.
Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 11.5.2017
Brev til høringsinstanser, datert 12.5.2017
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 18.5.2017
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 22.5.2017
Uttalelse fra politiet, mottatt 26.5.2017
Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler.
Ringerike kommune, 30.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

-

-

