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Arkivsaksnr.: 18/613-1   Arkiv: 151  

 

Plan for økonomirapportering 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/18 Formannskapet 20.02.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2018. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2018 etter tre år med gode 

regnskapsresulat enn det som har vært tilfelle tidligere år. Det er imidlertid små marginer og 

rådmannen anbefaler derfor at praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskapet 

og kommunestyret videreføres i 2018.  

 

Rådmannen vil i formannskapsmøtet i påfølgende måned, legge muntlig presentere 

månedsrapporten. Deretter vil formannskapet få månedsrapporten/tertialrapporten til 

behandling i neste møte. Rapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene.  

 

Hvert tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål, status for 

kommunestyrets vedtak de siste årene og vedtatte verbalforslag. 
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Vedlegg 

Økonomirapportering 2018 - plan 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 16/5755-1   Arkiv: M30  

 

Godkjenning av Hovedplan avløp  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018 

21/18 Formannskapet 20.02.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i forbindelse 

med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedplan avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til 

vannmiljø. Planen dekker områdene kommunale avløpssystemer, avløp fra spredt 

bebyggelse og forhold knyttet til vannmiljø. Planen fastsetter framtidige rammebetingelser 

for rådmannens arbeid innenfor området.  

 

Hovedplan avløp gir en kort beskrivelse av dagens situasjon. Planen angir hvordan 

kommunen som ansvarlig for avløpshåndteringen skal oppfylle konkrete krav gitt i lover og 

forskrifter, og den definerer operative mål. Til slutt ender den opp i en tiltaksplan med 

kostnadsramme og tidsplan for tiltakene. Tidsrommet planen skal gjelde for er 2017 – 

2027. Til slutt vises det hvilke konsekvenser investeringene vil utgjøre for gebyrnivået. 

 

Eksisterende Hovedplan avløp ble utarbeidet for perioden 2009-2019. Mange av de 

prioriterte oppgavene fra denne hovedplanen er gjennomført. I den nye planen er det 

beskrevet en rekke nye momenter som påvirker planleggingen i dag. Krav til vannkvalitet 

har økt ytterligere og det forventes klimaendringer som vil påvirke avløpssystemene. Det 

vil også bli økt press på eksisterende infrastruktur på grunn av forventet økt 

befolkningsvekst og fortetting, i tillegg har kunnskapen om forfall på avløpsnettet økt. 
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Dette gjør at det er svært viktig å investere i ledningsnettet slik at det er i stand til å 

håndtere den kommende befolkningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedplan for avløp og vannmiljø gir en kort status for avløpsvirksomheten og arbeid 

knyttet til vannmiljø. 

 

Ringerike kommune opprettholder rensekravene på de kommunale renseanleggene i stor 

grad. Samtidig gjøres det en viktig jobb med å rydde opp i private avløpsanlegg, enten ved 

at de får pålegg om utbedring av anlegget sitt, eller om mulig å koble seg til offentlige 

anlegg. En målsetning er at det ryddes opp i 150 anlegg i året, og det legger tiltakslisten i 

planen opp til.  

 

Kommunen har store utfordringer i forhold til driftsforstyrrelser på avløpsnettet og 

ledningsfornyelse. Vi har en langt høyere andel driftsforstyrrelser i form av kloakkstopper 

og kjelleroversvømmelser enn nabokommuner. Dette gir kommunen et dårlig rykte, 

samtidig som det koster mye. Videre har kommunen en langt lavere utskiftingstakt enn 

snittet i landet. Dette er svært uheldig, spesielt med tanke på at Ringerike kommune skal 

vokse betydelig de neste årene. Dermed er det svært viktig at ledningsnettet også 

oppgraderes slik at disse utfordringene kan unngås framover.  

 
Hovedutfordringene Ringerike komme står overfor er  

 Økte vannmengder i sentrum og manglende systemer til å håndtere det 

 Lav utskiftingstakt og oppgradering av avløpsledningsnettet 

o Høyere andel driftsforstyrrelser enn nabokommuner 

 Nye og strengere krav fra myndighetene 

 Forurensning pga økte vannmengder  

 Av de ca 4000 private avløpsanlegg renser mange (40-70 %) for dårlig 

 

Konsekvenser av hovedutfordringene våre er  

 Kjelleroversvømmelser 

o Kan koste mellom opptil 300 000 i året (2015) 

o Gir kommunen dårlig «image»  

 Nesten dobling av vannmengder inn på spesielt Monserud  

o Mer kostbar drift avløpsrenseanlegg pga (pga økt kjemikalieforbruk, 

strømforbruk, samt slitasje på pumper og utstyr). 

 Unødig drift av mange pumpestasjoner  

o koster store summer ekstra i året. 

 For dårlig avløpsnett  

o Kloakkstopp og forurensning  

 Mange for dårlige private avløpsanlegg 

o Forurensing 
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Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Det er fokusert på tiltak som  

 Nye overvannsledninger og sanering av felles avløp og overvannsledninger 

 Utskifting av eksisterende dårlige avløpsledninger 

 Oppgradering av pumpestasjoner og renseanlegg for å følge nye krav fra 

myndighetene 

 Nye påkoblinger til offentlig avløp i spredt avløp for å oppnå god vannkvalitet i 

kommunen 

 

Randsone-tiltakene innebærer tilknytning til offentlig avløp for bebyggelse som ligger i 

nærheten av eksisterende ledningsnett. Det er valgt ut områder hvor det er mer lønnsomt å 

knytte avløpet til offentlig fremfor bygging av private enkelthusanlegg, samtidig som 

vannkvalitet i nedbørfeltet, brukerinteresser og manglende mulighet for infiltrasjon av 

private anleggsevne er vektlagt. 

Tiltak knyttet til landbrukssektoren er ikke inkludert i denne hovedplanen. 

 

Økonomiske forhold 

Vann og avløpskapitlene i Ringerike kommune er selvkostområder som finansieres i sin 

helhet av gebyrer fra abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold 

inngår i grunnlaget for selvkostberegningen.  

Tiltakene som er beskrevet er nødvendige for å ivareta miljøutfordringer og for å møte 

utfordringene som er beskrevet over og i planen. Det vil for de fleste tiltakene være mer 

kostbart for kommunen på sikt dersom tiltakene i lista ikke utføres.   

I tillegg har det kommet et betydelig strengere utslippskrav fra fylkesmannen som også 

innbefatter hele ledningsnettet inkludert pumpestasjoner. Dette kan føre til betydelige 

framtidige kostnader.  

Hovedplanens handlingsprogram skal rulleres årlig og er en del av budsjettet og 

økonomiplanen. De samlede investeringstiltak, i tillegg til drift og vedlikeholdsnivået, er 

grunnlaget for utviklingen av vann- og avløpsgebyrene fra år til år.  

 

I økonomiplan perioden fra 2017 til 2020 ligger det tiltak for totalt 112,3 mill.  

 

Den viktigste utfordringen knyttet til økonomi er at utbyggingen av Monserud gjør at 

gebyret øker betydelig fra 2019-2020. Samtidig er det svært viktig at ledningsnettet også 

rigges for den økte belastningen og forventede befolkningsveksten, slik at vi både unngår 

kjelleroversvømmelser, kloakkstopper, forurensing og ekstra utgifter til behandling av 

overvann på Monserud.  

 

Gebyrnivået: 

Konsekvensene for gebyrnivå er basert på planens omfang av investeringer og 

driftskostnader. Det er forutsatt en befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 2017 

til 2036. Dette gir en gebyrøkning på maksimalt 39 % i 2020, hvor det igjen reduseres med 

mellom 5-10 % årlig pga befolkningsveksten. Se ellers tabell og forklaring i selve planen.  

Dersom det blir en større befolkningsvekst enn det er antatt i beregningen, vil dette gi store 

positive utslag for gebyrnivået. Det er forutsatt en beskjeden økning i beregningen fra 

selvkostprogrammet (totalt 17 000 på 20 år).  
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Ringerike kommune sammenligner seg med 90 andre kommuner for VA tjenestene og 

ligger i dag i det lavere området på gebyret for vann (Blant de 10 beste), men litt høyere på 
avløpsgebyret. Avløpsgebyret vil imidlertid øke endel pga kapitalkostnadene og vil om 

noen år ligge litt over middels i forhold til de kommunene vi sammenligner oss med. 

 

Rådmannens vurdering 

Hovedplan for avløp og vannmiljø beskriver dagens tilstand på Ringerike kommunes 

vannforekomster og avløpshåndtering. De største utfordringene er knyttet til økte 

vannmengder pga flere tette flater og økt nedbørintensitet. Samtidig har avløpsnettet altfor 

lav utskiftingstakt sammenliknet med landet for øvrig. Mye spredt bebyggelse gir også en 

lav tilknytningsgrad til det offentlige avløpsnettet.  

 

Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Samtidig er tiltakene nødvendige pga forurensningsfare. Dersom mange av tiltakene 

utsettes ytterligere i tid, vil de ovennevnte konsekvensene kunne øke i omfang og gi 

kommunen unødige og eskalerende utgifter, samt et dårligere rykte. Dette kan være 

uheldig med tanke på ønsket befolkningsvekst. Det er viktig at vår eksisterende 

infrastruktur er i god nok stand til å ta imot den forventede befolkningsveksten. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Arkivsaksnr.: 17/2403-16   Arkiv: 130  

 

Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor (februar 2018)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Formannskapet 20.02.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

som viser videre arbeid med planene. 

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

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

framdrift i disse planene. 

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

 

  

Bakgrunn for saken 

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

ny statusrapport skal legges frem i februar.  

 

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

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

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med. Siden forrige rapportering har også areal- og 

byplan (som er en del av enheten miljø- og arealforvaltning) flyttet fra Storgata og Osloveien til 

Fossveien. 

 

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

disse per februar 2018: 

- Ferdigstille rekrutteringsprosesser. 

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

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

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

framdrift/saksbehandlingstid.  

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

- Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.  

- Prioritere kommuneplanens arealdel, områderegulering Hønefoss og FRE.  
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Rekrutteringsprosesser og kjøp av tjenester 

I løpet av høsten 2017 har det vært gjennomført rekrutteringsprosesser til fire typer stillinger: 

avdelingsleder, teknisk tegner, arealplanlegger og arealplanlegger med geologisk kompetanse.  

Resultatet ble fem arealplanleggere, en teknisk tegner og en avdelingsleder. Seks av disse har startet 

opp, og ytterligere en arealplanlegger starter opp i mars. Søkertilfanget på stillingene har vært 

veldig bra både når det gjelder kompetanse, noen erfarne, men flere er nyutdannet. Nye 

medarbeidere trenger opplæring og vil ikke være 100% produktive fra dag en. Det er medarbeidere 

ved areal- og byplankontoret som står for veiledning og opplæring av nyansatte.  

Ringerike kommune har i dag totalt 15,7 årsverk fordelt på 17 personer ved areal- og byplankontoret 

og regionalt plankontor. Dette er en nødvendig styrking av areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor, som sikrer bredere kompetanse og kapasitet.  

Det er flere som har reduserte stillinger, og 6 av 17 personer jobber deltid (60% - 90%). Det er 

forestående permisjoner, fom medio februar og medio mai. Av disse 15,7 årsverkene er 4,5 årsverk 

tilknyttet regionalt plankontor. 

 

Vi kjøper det vi trenger av tjenester. Det gjøres en vurdering av behovet hver gang det er aktuelt, og 

det vurderes om vi har kompetansen og ressursene selv. Vi søker også innspill på hvordan dette 

løses i andre kommuner for å utvikle vår praksis rundt dette. Kjøp av tjenester er tidkrevende, det 

må styres og følges opp, og dette krever også ressurser. Det er viktig for Ringerike kommune som 

arbeidsgiver å legge til rette for at ansatte får oppgaver som er interessante, som er utviklende og 

som gir motivasjon. Dette vil bidra til at Ringerike kommune som en attraktiv arbeidsgiver, får 

beholde dyktige og erfarne medarbeidere. Det bidrar til at vi får et godt omdømme og at det da blir 

lettere å rekruttere nye. Planprosesser er langvarige, og det er derfor særlig viktig å beholde 

medarbeiderne over tid. I tillegg til medarbeidernes formelle kompetanse er kjennskap til 

kommunen og historikk viktig i planarbeidet.  

 

 

Organisering 

Ved første kvartal 2018 vil kommunens årsverk innen planlegging ha vokst med 9 årsverk siden 

2015. Det er imidlertid verdt å merke seg at vi siden 2015 har hatt flere som har sluttet, og flere 

som har vært ute i permisjon. Når vi har blitt mange flere og også opplever en stor sakspågang er 

det et behov for å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter ressurser og 

kompetanse på best mulig måte for å løse disse oppgavene. Det har vært gjennomført innledende 

arbeid rundt dette, og dette vil bli videreført gjennom et organisasjonsutviklingsprosjekt som 

gjennomføres for enheten miljø- og arealforvaltning. 

  

Klare føringer for areal- og samfunnsutviklingen i overordnede planer bidrar til at detaljplaner kan 

behandles raskere og mer forutsigbart. Dette er i tråd med regjeringens nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging (2015) hvor gode og effektive planprosesser er et 

satsningsområde. Dette vil vi ha fokus på videre i prosessen med å strukturere og organisere 

planarbeidet. 

 

Vi organiserer store planer som prosjekter. Etter en mislykket anbudsprosess sommeren 2017, hvor 

vi ønsket å leie inn ekstern prosjektleder til områderegulering for Hønefoss, valgte vi i stedet å 

bruke egne ressurser. Derfor har vi nå fått på plass en prosjektleder, som leder planarbeidet for 

områdereguleringen. Vi er også inne med intern prosjektleder i sykkelbyprosjektet. 
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Regionalt plankontor  - plansamarbeid med nabokommuner og Buskerud fylkeskommune 

Siden november 2016 har areal- og byplankontoret hatt tilhold både i Storgata (som en del av 

enheten miljø- og arealforvaltning) og i brakka i Osloveien (regionalt plankontor). Det å være fysisk 

delt over en lang periode har vært krevende for avdelingen og arbeidsmiljøet. I starten av januar 

2018 flyttet areal- og byplankontoret fra Storgata til Fossveien, og i slutten av januar flyttet også det 

regionale plankontoret til Fossveien. Dette er ekstra gledelig for Ringerike sin del, siden vi da fikk 

samlet alle i avdelinga på ett sted.  

 

Ringerike kommune har meldt inn følgende saker til det regionale plankontoret: områderegulering 

for Hønefoss, samarbeidet i forbindelse med statlig regulering av FRE, samarbeid i forbindelse med 

regionale og statlige planer og kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen.  

 

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

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

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

 

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

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

sak til politisk behandling i juni 2018.  

 

 

Rapportering og dialog  

Vi vil fortsette arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på i hvilken grad fristene i plan- og 

bygningsloven overholdes. Dette vil bli et egnet måleverktøy på samme måte som det er for 

saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall dispensasjoner sier 

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

 

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

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

gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status og hva som eventuelt må 

suppleres for at saken skal bli klar til behandling, og hva som kreves i den enkelte sak for å sikre 

fremdrift.  

 

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

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

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

direkte i plandialogen. Dette verktøyet er på plass i kommunens systemer, men foreløpig ikke tatt i 

bruk fullt ut.  

 

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

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

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

til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.  

 

Saker  

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

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

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

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

følger også opp arbeidet knyttet til sykkelbysatsinga (ca. 0,5 årsverk). 
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Vedlagt følger en oversikt over status i de sakene som ble omtalt i sak 72/17 av 29.6.2017. Det 

presiseres at det i tillegg til sakene i denne oversikten, som ble beskrevet at ikke var uttømmende, 

har blitt produsert mye fra areal- og byplankontoret og regionalt plankontor.  
 

Det har i løpet av de siste par årene blitt startet opp en rekke nye planer, og fortsatt mottar 

kommunen relativt mange forespørsler som gjelder nye planinitiativ. Det er viktig å finne en god 

balanse mellom oppstart av nye saker, og fullføre igangsatte planer. Det er særlig i oppstartsfasen at 

både forslagsstillere og kommuner bruker mye ressurser og tid for å sikre et godt grunnlag for 

videre arbeid. Statistikk som viser saksbehandlingstid for detaljreguleringer på landsbasis (2016) 

viser tydelig at det vesentlige arbeidet i planprosessen ligger fra oppstart til innlevering av 

planforslag til 1. gangsbehandling. Innsatsen som nedlegges i denne fasen er også avgjørende for 

den videre tidsbruken fram til endelig vedtak. 

 

Det er nylig fastsatt en ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 

og bygningsloven (trådte i kraft 1. januar 2018). Forskriften omhandler i hovedsak oppstartsfasen av 

planarbeidet, og stiller krav om innholdet i planinitiativet som forslagsstiller må sende kommunen 

før oppstartsmøtet kan avholdes. Det stilles også konkrete krav til gjennomføringen av 

oppstartsmøtet og innholdet i referatet i møtet. Intensjonen med forskriften er å styrke 

oppstartsfasen for å bidra til mer effektive planprosesser, tidlige avklaringer og økt forutsigbarhet 

for involverte aktører. Dette innebærer at det både fra forslagsstiller og kommunens side må legges 

ned et større arbeid i oppstartsfasen.   

 

Det vises til oversikten i vedlegg 1 hvor det til slutt i vedlegget er tatt med en oversikt over 

planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt fom juni 2017 tom januar 2018, totalt 20 saker. Denne 

oversikten er heller ikke uttømmende.  

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver. Kommunestyret 

skal i planstrategien avklare hvilke planer som skal utarbeides, eller si noe om innen hvilke områder 

det ønskes å prioritere planer. Planstrategien revideres hvert fjerde år og skal vedtas innen et år etter 

at nytt kommunestyre er trådt i kraft.  
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Rådmannens vurdering  

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

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

og regionalt plankontor jobber med.  

 

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

(E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret.  

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

Vedlegg:  

1. Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet siden den gang 
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Arkivsaksnr.: 18/62-1   Arkiv: 614  

 

Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter 

forskrift om miljørettet helsevern  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.2018 

23/18 Formannskapet 20.02.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Alle barnehagene og 9 av de 14 kommunale grunnskolene i Ringerike er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Det er nå totalt 20 skoler i kommunen, og 14 av disse er godkjent. 

For å oppnå godkjenning må det være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg må det 

fysiske – bygningsmessige være innenfor forskriftens bestemmelser. 

Det har siden 2011 blitt arbeidet systematisk og planmessig godt, for at barn i førskole- og 

grunnskolealder samt ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og barnehager og skoler 

skal oppnå en godkjenning. 

Ved siste store fullførte byggeprosjekt, Sokna skole, gjenstår det en gjennomgang av 

uteområdet før godkjenning kan bli gitt. Dette planlegges gjennomført våren 2018 når snøen 

har blitt borte. 

Når Benterud skole tas i bruk 1.1.19, blir Eikli skole nedlagt. 

Forestående utbygginger ved Ullerål skole og Hov ungdomsskole fører trolig til at alle 

grunnskolene i kommunen blir godkjente. Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole 

er ferdig utbygd.  

Nes skole er godkjent etter forskriften, men en fløy skal også fornyes i økonomiplanperioden. 

 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern, gjennomfører tilsyn ved 

barnehager og skoler etter egen plan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at 

det er avvik i henhold de krav forskriften stiller. 

Oversikt over status godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet 

helsvern pr. 1.1.18.: 
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Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 

Private   Dagmamma 1   Britt B-. Østli  Godkjent 

Familiebarnehager 

 

2   Fegri Godkjent    

3   Solstad Godkjent   

4   Skogstjernen Godkjent 

5   Vesleveien  Godkjent   

6   Viul Godkjent   

7   Hundremeterskogen Godkjent  

8   Bondeheimen Godkjent 

Barnehager 9   Almemoen  Godkjent   

10   Almgrenda   Godkjent   

11   Blåbærskogen Godkjent   

12   Dalsbråten Godkjent  

13   Espira Hovsmarka Godkjent  

14   Espira Trygstad Godkjent 

15   Hov Godkjent   

16   Kirkemoen Godkjent  

17   Nedre Auren gårdsbhg. Godkjent  

18   Smeden Godkjent  

19   Sokna natur- og gårdsbhg. Godkjent  

20   Tolpinrud  Godkjent  

21   Åsatua naturbarnehage Godkjent 

  22 Eikli Godkjent 

23 Hallingby  Godkjent    

     24 Haug Godkjent   

 25 Heggen Godkjent 

   26 Heradsbygda Godkjent   

27 Hvervenmoen Godkjent   

28 Hønefoss  Godkjent 

29 Nes Godkjent 

30 Tyristrand  Godkjent 

31 Ullerål Godkjent   

32 Veien Godkjent    
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Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 

Kommunale Barneskoler 33 Eikli Ikke godkjent    

34 Helgerud Godkjent   

35 Hønefoss Ikke godkjent    

36 Kirkeskolen Godkjent   

37 Ullerål Ikke godkjent  

38 Vang Godkjent   

39 Veien Godkjent  

Kombinerte skoler 

og  

ungdomsskoler 

40 Hallingby Godkjent    

41 Nes Godkjent    

42 Sokna  Ikke godkjent 

43 Tyristrand Godkjent 

44 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent    

45 Hov ungdomsskole Ikke godkjent    

  46 Veienmarka ungdomsskle Godkjent  

Private Barne- og u-skole 47  Steinerskolen Godkjent 

Barneskole   48 Steinsfjorden skole Godkjent m/disp 

49 Ringerike Montesorri Godkjent 

Fylkes-

kommunale 

Videregående skoler 50 Hønefoss videregående Godkjent 

51 Ringerike videregående Ikke godkjent 

  52 Arbeidsinstituttet Godkjent 

 

 
 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. 5 

kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. 

Som det framgår av oversikten, gjelder forskriften både for private, fylkeskommunale og 

kommunale virksomheter. 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig siden 2012. 

Den intensiverte innsatsen de siste årene har gitt resultater. Det er i hovedsak behovet for 

omfattende fysiske tiltak som er årsaken til at det fortsatt er 5 skoler som mangler 

godkjenning. 

Dette vil løse seg når nye og rehabiliterte skolebygg tas i bruk. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 ligger følgende investeringer inne for skoler: 

 
 Tallene betyr beløp i 1000 

Investeringstiltak 2018 2019 2020 2021 Sum 

Oppgradering skolebygg 3 000 3 000 0 0 6 000 

Benterud skole 171 000 4 000 0 0 175 000 

Nes skole – ny barneskolefløy 5 000 6 000 0 0 11 000 

Ullerål skole med idrettshall 75 000 158 000 90 000 0 323 000 

Hov u.skole med idrettshall 2 500 2 500 50 000 180 000 235 000 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at førskolebarn, grunnskoleelever og ansatte skal ha det trygt og 

godt i barnehager og skoler. Alle skal derfor ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Rådmannen er glad for at stadig flere 

skoler blir godkjent, men er kjent med at det er flere store bygningsmessige utfordringer ved 

skolene som mangler godkjenning. 

Når Sokna skole trolig oppnår godkjenning etter befaring av uteområdet våren 2018, og 

Benterud skole tas i bruk 1.1.19, vil Hønefoss skole, Ullerål skole og Hov ungdomsskole 

mangle godkjenning. 

Når investeringene i vedtatte handlingsprogram er gjennomført, Ullerål skole er ferdig utbygd, 

Hov ungdomsskole utbygd/rehabilitert og Hønefoss skole nedlagt, forventer rådmannen at 

samtlige kommunale grunnskoler har status som godkjente. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/195-2   Arkiv: N61  

 

Høring - levering av posttjenester i Norge  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/18 Formannskapet 20.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet beslutter hvorvidt Ringerike Kommune skal gi en høringsuttalelse om levering 

av posttjenester i Norge. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Den digitale revolusjonen har på svært mange måter beriket samfunnet, næringslivet og 

hverdagen til folk flest. Vi kommuniserer i dag tryggere, raskere og mer effektivt enn noen 

gang tidligere, ved hjelp av digitale løsninger. Derfor er behovet for å sende fysisk post drastisk 

redusert. Norske husholdninger mottok i 2017 gjennomsnittlig 3,9 brev og bedrifter mottok 

gjennomsnittlig 13,2 brev i uken. Hver husholdning mottok i hele 2017 sju småpakker (pakker 

som er sendt som brev og som derfor ikke hentes på postkontor eller Post i Butikk) i 

postkassen og dette tallet er økende. Endringene i postmarkedet skjer stadig raskere og det er 

behov for en raskere omstilling av leveringsplikten enn det dagens lovfestede leveringsplikt 

åpner for. 

 

I Norge har vi en ordning med finansiering av de ulønnsomme delene av leveringsplikten og 

kjøp av distribusjon av aviser i abonnement i områder uten kommersielle avisbudnett på lørdag 

er over statsbudsjettet. Utviklingen de siste årene har gått i retning av at ulønnsomheten 

tilknyttet leveringsplikten øker, til tross for at kostnadene er redusert gjennom reduksjon av 

servicenivået (antall egendrevne postkontorer er redusert, generell lørdagsomdeling av post ble 

avsluttet i 2016 og fra 2018 slås A - og B - post sammen til én felles brevstrøm). Grunnen til 

endringene de siste 20 årene er at vi sender færre og færre brev. Nedgangen holder frem, og 

det er ingen tegn til at den avtar. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er lagt frem 4 ulike alternativer fra Copenhagen Economics som på oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet utredet ulike scenarier for leveringspliktige posttjenester og statlig 

kjøp. 

 



  Sak 24/18 

 

 Side 19 av 27   

 

Det er lagt opp til et nasjonalt høringsmøte i Oslo mandag 5. mars kl 12:00 – 15:00 og frist for 

innspill til høringen er satt til 6.mars 2018. Formannskapet må vurdere eventuell deltakelse på 

høringsmøte. 

 

  

 

Vedlegg 

Høringsnotat(1517641).pdf 

Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester(1517658).pdf 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 18/557-1   Arkiv: 223 &00  

 

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/18 Formannskapet 20.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende retningslinjer godkjennes. 

 

1. Midlene skal brukes til utviklingtiltak/ prosjekter som gir merverdi for samfunnet / kommunen 

2. Midler kan tildeles prosjekter som bygger opp om følgende områder. 

 Befolkningsutvikling 

 Næringsutvikling 

3. Midlene søkes på, det må foreligge en begrunnet søknad.  

4. Søknader mottas løpende. 

5. Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til      

enkeltbedrifter 

6. Formannskapet fatter vedtak om tildeling. 

7. Enhver søknad må vurderes i henhold til gjeldede statsstøtteregelverk. 

 

Formannskapet holdes fortløpende informert om framdriften i prosjekter som har mottatt midler. Dette 

kan gjøres gjennom muntlige orienteringer eller notater hvert kvartal fra prosjekteier. 

Det rapporteres i tertial på hvor mye og hvilke prosjekter som er tildelt midler. 

Når prosjektet er avsluttet skal det fremlegges en sluttrapport med revisor godkjent regnskap 

 

  

 

Sammendrag 

 
I vedtak i sak 133/17 i kommunestyret den 30.11.17 fikk rådmannen i oppdrag i å utarbeide 

retningslinjer for denne nye søkbare ordningen. Formannskapet er tilført nye midler som kan brukes til 

finansiering av prosjekter som bidrar til vekst og utvikling av Ringerikssamfunnet. Formannskapet kan 

tildele midler etter grunngitt søknad.   

Rådmannen anbefaler at midlene som skal brukes må målrettes dvs at tildeling vil kunne gis til 

utviklingsprosjekter som bygger oppunder kommunens vedtatte målsettinger. Dette for å oppnå 

langsiktige resultater. Disposisjonsfondet til formannskapet er på 6 mill kroner i 2018. 

Saken omhandler kriterier/ retningslinjer for tildeling av midler.  
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Målsettinger 

Ringerike kommunens visjon er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Det er vedtatt overordnede målsettinger innenfor befolkning, næring, by- og lokalsamfunn og kommunen 

som organisasjon. 

 

Tidligere vedtak: 

Kommunestyret vedtok den 30.11.17 i sak 133/17 Årsbudsjett 2018- Handlingsprogram 2018-2021 

 

Utdrag fra vedtaket. 

 

Formannskapets disposisjonsfond økes med kr 3 mill til kr 6 mill. 

 

6.2 Formannskapets disponible midler  

Ringerike kommune avsetter for 2018 6 millioner kroner til Formannskapets disposisjonskonto. For 

øvrig forvalter Formannskapet fonds midler til utviklingstiltak etter egne fonds regulerte regler. For 

tiden tilsvarer dette en fondskapital samlet på 21 millioner kroner.  

 

Det legges i årene fremover opp til mer aktiv bruk av disse midlene i arbeidet med vekst- og 

samfunnsutvikling. 

 
6.5 Forhold til Ringerike Utvikling AS  

Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS. Det betyr ikke at selskapet opptrer på vegne 

av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som aktør når det gjelder 

samfunnsutviklingen.  

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra eierne. Ringerike 

kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i såkalt grunnfinansiering. Ringerike 

kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner. Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 

mill. 2019. Disse midlene vil bli omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på 

prosjektfinansiering og etter begrunnet søknad.  

 

Rådmannen gis i oppgave å utvirke forslag til retningslinjer for den nye ordningen Det er 

Formannskapet som basert på konkret saksfremlegg som tar stilling til om støtte skal gis eller ikke. Se 

for øvrig foreliggende forslags punkt 6 om Formannskapets disponible midler med formål styrket 

utviklingsarbeid. 

 

Rådmannen foreslår følgende retningslinjer for ordningen. 

 

1.Midlene skal brukes til utviklingtiltak/ prosjekter som gir merverdi for samfunnet / kommunen 

2. Midler kan tildeles prosjekter som bygger opp om følgende områder. 

 Befolkningsutvikling 

 Næringsutvikling 

. 

3.Midlene søkes på, det må foreligge en begrunnet søknad.  

4.Søknader mottas løpende. 

5. Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til enkeltbedrifter 
6.Formannskapet fatter vedtak om tildeling. 

7.Enhver søknad må vurderes i henhold til gjeldede statsstøtteregelverk. 
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Rapportering: 

Formannskapet holdes fortløpende informert om framdriften i prosjekter som har mottatt midler. Dette 

kan gjøres gjennom muntlige orienteringer eller notater hvert kvartal fra prosjekteier. 

Det rapporteres i tertial på hvor mye og hvilke prosjekter som er tildelt midler. 

Når prosjektet er avsluttet skal det fremlegges en sluttrapport med revisor godkjent regnskap 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunestyret har bedt rådmannen å utarbeide forslag til retningslinjer for tildeling av midler fra 

formannskapets disposisjonsfond. Rådmannen mener midlene bør målrettes. Rådmannen har forstått at 

politikerne vil kunne gi midler til prosjekter som bidrar til vekst og utvikling i kommunen, prosjekter 

som gir merverdi for samfunnet/ kommunen.  

 

Rådmannen foreslår derfor at midlene kun skal kunne tildeles til prosjekter som bygger opp om og 

bidrar til positiv befolkningsutvikling og næringsutvikling i kommunen. 

 

Søknad må sendes Ringerike kommune, denne må være begrunnet, administrasjonen forbereder saken 

og vurderer søknaden utfra de retningslinjer som til enhever tid er gjeldende, rådmannen innstiller i 

saken på vanlig måte. Formannskapet tildeler prosjektmidlene. 

 

Rådmannen anbefaler at hver søknad blir vurdert i henhold til gjeldende statsstøtteregelverk, slik at vi er 

sikre på at vi ikke gir tilskudd som kan være i konflikt med dette. 

 

Rådmannen mener det er viktig at formannskapet blir løpende orientert fra prosjekteier om fremdriften 

og effekten av prosjektet. Rådmannen ønsker i tillegg til den løpende orienteringen at det legges frem en 

sluttrapport med revisor godkjent regnskap ved prosjektets slutt. Dette for å sikre at midlene blir 

benyttet til det formålet det er tildelt midler til. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

 



  Sak 26/18 

 

 Side 23 av 27   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/583-1   Arkiv: 223 &40  

 

Prosjekt Oslo Data Senter Location  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/18 Formannskapet 20.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Formannskapet bevilger 1,5 mill kroner i 2018 og i 2019 til prosjektet Oslo Data 

Center Location. Midlene belastes formannskapets disposisjonsfond. 
2. Formannskapet forutsetter at prosjekteier(Ringerike Utvikling) gjør en etisk vurdering av 

interessentene/ aktørene. Aktører bør som et minimum tilfredstille etiske retningslinjene for 

Olejefondet(Statens pensjonsfond utland) 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har mottatt en begrunnet søknad fra Ringerike Utvikling til prosjekt Oslo 

Data Center Location. Et 5 årig prosjekt på til sammen 12,5 mill kroner.  

 

Prosjektet handler om å ta en posisjon både i Norge og i verden.  

 

Midlene det søkes på er utviklingsmidler som formannskapet disponerer. 

 

Ringerike Utvikling AS er et offentlig utviklingsselskap med et allmennyttig formål. Ringerike 

kommune er den største eieren av selskapet. 

 

Oslo Data Center Location ble etablert etter initiativ fra Ringerike kommune i samarbeid med 

Ringerike Utvikling mfl fordi Datasenterindustri er en industri i sterk vekst og der Ringerike 

kan ta og har tatt en sterk posisjon for å få etablert slik virksomhet i Norge og på Ringerike. 

 

Datasenterindustri er verdens mest kraftkrevende industri, og er en industri i sterk vekst. 

Norge som land har stort overskudd av fornybar energi. Det er større og større 

oppmerksomhet rundt miljøaspektet ved industrien, derfor er Norge et veldig aktuelt område å 

etablere slik virksomhet .   

 

I Norge er det noen få områder som er aktuelle for datasenterindustri, Ringerike er en av de tre 

beste lokasjonene i Norge. Vårt område er meget aktuell pga beliggenhet, tilgang til store flate 

arealer, mye kraft, gode fiberforbindelser og mye kjølevann. 
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Målet med prosjektet er å bidra til at slik virksomhet skal etablere seg i Ringeriksregionen, til 

dette arbeidet søkes det om midler. 

 

Prosjektet tilfredsstiller retningslinjer for tildeling av prosjektmidler som er lagt frem til politisk 

behandling i formannskapsmøte den 20.02.18. 

 

Rådet for Ringeriksregionen har i sitt møte 13.09.17 tildelt kr 300 000,- til forprosjekt Oslo 

Data Senter Location. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Målet med prosjektet ” Oslo Data Center Location” er å følge opp Ringerike kommune sitt 

initiativ om etablering av storskala datasenter. Gjennom koordinert samarbeid lokalt, regionalt 

og nasjonalt skal det på Ringerike etableres flere hyperskala kraftkrevende datasentre. 

 

Søkeren(Ringerike Utvikling) peker på flere uavhengige, internasjonale rapporter som har 

kartlagt direkte og indirekte virkninger av datasenteretablering, og disse dokumenterer svært 

gode effekter av denne type etablering.  

 

Kombinasjonen av regionens fortrinn, markedets økende etterspørsel (ref pågående etablering 

på Follum) og ringvirkninger på opp mot 1 MRD NOK per år gjør dette til en enestående 

mulighet for Ringeriksregionen. 

 

Ringerike utvikling jobber med alle datasentermuligheter innenfor rammene av regionen. Det er 

gjort kartlegginger i samarbeid med RiK og Glitre for å identifisere ledig kapasitet på etablerte 

transformatorstasjoner, og gjennom næringsteamet er det i tillegg identifisert arealer. 

 

Strategiene utarbeidet som del av Oslo Data Center Location har primærmålgruppen 

Hyperskala datasenter, som er den største kategorien datasenter. Etableringen som allerede er 

under bygging på Follum er en slik. I kategoriene finner vi både aktører som jobber med 

datalagring og med dataprosessering. Begge kategoriene er aktuelle for vår satsing. 

 
Ringerike utvikling sin rolle i arbeidet 

 

Ringerike utvikling sin rolle er definert gjennom strategisk plan/eierstrategien. Rollen lyder: 

«Ringerike utvikling er en pådriver som samordner og gjennomfører, og som bygger stolthet 

og attraktivitet gjennom profilering». Ringerike utvikling er et aksjeselskap med et 

allmennyttig formål. Enhver inntekt og overskudd Ringerike utvikling kan disponeres 

utelukkende av selskapet, og disponeres til dets formål.  

 

I sammenhenger hvor Ringerike utvikling er operatør for bidragsytere i prosjekt, føres detaljert 

prosjektregnskap som revideres av ekstern revisor (Hverven revisjon) sammen med årsoppgjør. 

Ringerike utvikling har full åpenhet og gir åpent innsyn underveis i prosjektet, dersom det er 

ønskelig. Ringerike utvikling har god økonomistyring, og driver forskriftsmessig og rasjonelt. 

 
I arbeidet med å sikre at datasentre etablerer seg på Ringerike er det identifisert oppgaver som 

er avgjørende for å lykkes, og som naturlig tilfaller Ringerike utvikling: 
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 Internasjonalt nærvær/oppfølging hos kunder sammen med samarbeidspartene (G41, Invest in 

Norway, Statkraft m.fl.) 

 Dokumentasjon av muligheter og innsamling av informasjon 

 Utforming av markedsmateriell på norsk, engelsk og kinesisk og distribusjon av dette 

 Prosjektledelse og kundeoppfølging fra identifisert mulig kunde, til kunden er koblet med 

leverandører. 

 Messer og konferanser 

 Samt annet salg og markedsføring 

 
 

I tillegg til ovennevnte oppgaver, er Ringerike utvikling sitt aller fremste ansvar å sikre en 

strategisk samordning av de involverte aktørene/premissgiverne. Skal vi i Ringerike lykkes i 

internasjonal konkurranse, er det ved å fremstå som én samlet helhet, og i arbeidet så langt, er 

dette en oppgave og et ansvar som har falt på Ringerike utvikling. Utfra de erfaringer og 

innspill vi har med oss – spesielt fra Luleå – er dette også den viktigste og mest sentrale 

oppgaven 

 

Prosjektet Oslo Data Senter Location 

Prosjektet er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape etterspørsel etter «etablering av 

datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne etterspørselen i fasen fra prosjekt til 

kunde. Prosjektmodell og prosjektmål er langt på vei en identifisert «best practice» fra Luleå i 

Sverige, utarbeidet i nært samarbeid med Anders Granberg som ledet arbeidet der. 

 

I korte trekk kan en beskrive prosjektet slik: 

 Skape etterspørsel- gjøre Ringerike kjent 

 Betjene kunden og organisere og koordinere arbeidet rundt denne. Vertskapsrollen. 

 Etablere en organisasjon/ klynge/ nettverk som på sikt er en bærekraftig forretningsmodell. 

Målet er at modellen skal gi overføringsverdi til andre næringsetableringsprosjekter fremover. 

 

Etiske vurderinger 
Saksbehandler har etterspurt hos RU om det er gjort eller gjøres etiske vurderinger av de ulike aktørene. 

Som et minimum bør aktørene tilfredsstille Oljefondets etiske retningslinjer for handel. Rådmannen 

forutsetter at RU følger opp dette. 

 

 

Ringerike kommunes målsettinger 

 

Ringerike kommunens visjon er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet. 
Det er vedtatt overordnede målsettinger innenfor befolkning, næring, by- og lokalsamfunn og kommunen 

som organisasjon 

 

Kommunestyret vedtok i sak 133/17 i møte den 30.11.17 i pkt 6.5 Forhold til Ringerike Utvikling 

AS. 
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Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS. Det betyr ikke at selskapet opptrer på vegne 

av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som aktør når det gjelder 

samfunnsutviklingen.  

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra eierne. Ringerike 

kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i såkalt grunnfinansiering. Ringerike 

kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner. Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 

mill. 2019. Disse midlene vil bli omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på 

prosjektfinansiering og etter begrunnet søknad.  

 
Juridiske vurderinger 
 
I henhold til retningslinjene for tildeling av prosjektmidler, skal søknader vurderes om bevilgningen er i 

tråd med statstøtteregelverket. Søknaden er vurdert til ikke å være i strid med statstøtteregelverket, da 

RU er vurdert til ikke å drive økonomisk virksomhet i regelverkets forstand. 

 

Rådmannens vurderinger 

 

Formannskapet vedtok i sak 133/17 den 30.11.17 å trekke tilbake en del av 

grunnfinansieringen til Ringerike Utvikling, disse midlene er blitt omdisponert til en ordning 

som formannskapet forvalter, der formannskapet kan gi midler til prosjekter etter en begrunnet 

søknad.  

 

Ringerike kommune har mottatt en begrunnet søknad fra Ringerike Utvikling til prosjekt Oslo 

Data Center Location. Et 5 årig prosjekt på til sammen 12,5 mill kroner.  

 

Prosjektet handler om å ta en posisjon både i Norge og i verden.  

 

Rådmannen mener prosjektet bygger opp under Ringerike kommunes målsettinger om 

næringsetableringer og kommunens visjon om å være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet.  

 

Prosjektet tilfredsstiller også retningslinjene som er utarbeidet for tildeling av midler til 

prosjekter. 

 

Ringerike kommune tok initiativ til etableringen av Oslo Data Senter Location sammen med 

Ringerike Utvikling AS i 2016. Ringerike Utvikling sin rolle i dette arbeidet er å profilere og 

selge regionen til potensielle kunder, og knytte kontakt mellom kunden og grunneier, 

leverandører osv. Ringerike kommunes rolle er først og fremst å være planmyndighet og legge 

til rette for næringsetableringer. 

 

Rådmannen mener kontinuitet i dette salgs og profileringsarbeidet som er igangsatt er viktig å 

videreføre. Prosjektet det søkes om midler til er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape 

etterspørsel etter «etablering av datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne 

etterspørselen i fasen fra prosjekt til kunde.  

 

Det er opprettet kontakter/ kontaktnett og relasjoner. Dette tar tid å opprette og rådmannen 

mener det er viktig at dette arbeidet videreføres. Rådmannen opplever at RU har tilegnet seg 

mye kunnskap om datasenterbransjen, RU har også ansatt dedikerte personer til å jobbe med 

dette.   
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Rådmannen mener Ringerike kan ta en posisjon for datasenter etableringer. Og mener at slike 

etableringer i vår kommune vil gi store spinoff, både direkte og indirekte virkninger.  

 

Det handler om å ville. Vi har arealer, vi har kraft, vi har kjølevann og beliggenheten er et stort 

konkurransefortrinn. For å komme i en posisjon for å få disse etableringene hit, trenger vi en 

helhetlig, forutsigbar og langsiktig satsning. Til dette arbeidet kreves det ressurser.  

 

Rådmannen vurderer prosjektet fra Ringerike Utvikling til å være avgjørende for om vi som 

region vil lykkes i denne kampen om etableringene. 

Rådmannen anbefaler formannskapet å støtte søknaden og bevilge 1,5 mill kr i 2018 og i 2019 

til prosjektet Oslo Data Senter Location. 

 

 

Vedlegg 

 

Prosjekt Oslo Data Senter Location – søknad 

Tillegg til søknad 

 

To status dokument er unntatt offentlighet og vil bli utdelt i møtet. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/613-1   Arkiv:   

 

 

Plan for økonomirapportering 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2018. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2018 etter tre år med gode 

regnskapsresulat enn det som har vært tilfelle tidligere år. Det er imidlertid små marginer og 

rådmannen anbefaler derfor at praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskapet 

og kommunestyret videreføres i 2018.  

 

Rådmannen vil i formannskapsmøtet i påfølgende måned, legge muntlig presentere 

månedsrapporten. Deretter vil formannskapet få månedsrapporten/tertialrapporten til 

behandling i neste møte. Rapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene.  

 

Hvert tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål, status for 

kommunestyrets vedtak de siste årene og vedtatte verbalforslag. 

 

Vedlegg 

Økonomirapportering 2018 - plan 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Økon omirapportering – kjøreplan 201 8

Regnskap
ved utgangen
av

Muntlig
orientering

FS

Muntlig
orientering

KS

Politisk
behandling

FS

Politisk
behandling

KS

28.02.18 20. mars 24. april 3. mai

31.03.18 24. april 22. mai 31. mai

30.04.18
1.terti al

19. mai 19. juni 28. juni

31.05.18 1 9 . juni 28. august
6.
september

31.07.18 28. august
25.
september

11. oktober

31.08.18
2. terti al

2 5 .
september

23. oktober
1.
november

30.09.18 2 3 . oktober
20.
november

29.
november

31.10.18
20 .

november
Januar 2019

Februar
2019

30.11.18 Januar 2019 Januar 2019
Februar

2019

Det er i kke satt opp rapportering etter regnskapsdato 31.01.1 8 (januar) , 30.06.1 8
(juni) og 31.12.1 8 (desember) .
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Arkivsaksnr.: 16/5755-2  Arkiv: M30  

 

Sak: 10/18 

 

Saksprotokoll - Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i 

forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5755-1   Arkiv:   

 

Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger 

saken som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges 

til grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i 

forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedplan avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til 

vannmiljø. Planen dekker områdene kommunale avløpssystemer, avløp fra spredt 

bebyggelse og forhold knyttet til vannmiljø. Planen fastsetter framtidige rammebetingelser 

for rådmannens arbeid innenfor området.  

 

Hovedplan avløp gir en kort beskrivelse av dagens situasjon. Planen angir hvordan 

kommunen som ansvarlig for avløpshåndteringen skal oppfylle konkrete krav gitt i lover 

og forskrifter, og den definerer operative mål. Til slutt ender den opp i en tiltaksplan med 

kostnadsramme og tidsplan for tiltakene. Tidsrommet planen skal gjelde for er 2017 – 

2027. Til slutt vises det hvilke konsekvenser investeringene vil utgjøre for gebyrnivået. 

 

Eksisterende Hovedplan avløp ble utarbeidet for perioden 2009-2019. Mange av de 

prioriterte oppgavene fra denne hovedplanen er gjennomført. I den nye planen er det 

beskrevet en rekke nye momenter som påvirker planleggingen i dag. Krav til vannkvalitet 



har økt ytterligere og det forventes klimaendringer som vil påvirke avløpssystemene. Det 

vil også bli økt press på eksisterende infrastruktur på grunn av forventet økt 

befolkningsvekst og fortetting, i tillegg har kunnskapen om forfall på avløpsnettet økt. 

Dette gjør at det er svært viktig å investere i ledningsnettet slik at det er i stand til å 

håndtere den kommende befolkningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedplan for avløp og vannmiljø gir en kort status for avløpsvirksomheten og arbeid 

knyttet til vannmiljø. 

 

Ringerike kommune opprettholder rensekravene på de kommunale renseanleggene i stor 

grad. Samtidig gjøres det en viktig jobb med å rydde opp i private avløpsanlegg, enten 

ved at de får pålegg om utbedring av anlegget sitt, eller om mulig å koble seg til offentlige 

anlegg. En målsetning er at det ryddes opp i 150 anlegg i året, og det legger tiltakslisten i 

planen opp til.  

 

Kommunen har store utfordringer i forhold til driftsforstyrrelser på avløpsnettet og 

ledningsfornyelse. Vi har en langt høyere andel driftsforstyrrelser i form av kloakkstopper 

og kjelleroversvømmelser enn nabokommuner. Dette gir kommunen et dårlig rykte, 

samtidig som det koster mye. Videre har kommunen en langt lavere utskiftingstakt enn 

snittet i landet. Dette er svært uheldig, spesielt med tanke på at Ringerike kommune skal 

vokse betydelig de neste årene. Dermed er det svært viktig at ledningsnettet også 

oppgraderes slik at disse utfordringene kan unngås framover.  

 
Hovedutfordringene Ringerike komme står overfor er  

 Økte vannmengder i sentrum og manglende systemer til å håndtere det 

 Lav utskiftingstakt og oppgradering av avløpsledningsnettet 

o Høyere andel driftsforstyrrelser enn nabokommuner 

 Nye og strengere krav fra myndighetene 

 Forurensning pga økte vannmengder  

 Av de ca 4000 private avløpsanlegg renser mange (40-70 %) for dårlig 

 

Konsekvenser av hovedutfordringene våre er  

 Kjelleroversvømmelser 

o Kan koste mellom opptil 300 000 i året (2015) 

o Gir kommunen dårlig «image»  

 Nesten dobling av vannmengder inn på spesielt Monserud  

o Mer kostbar drift avløpsrenseanlegg pga (pga økt kjemikalieforbruk, 

strømforbruk, samt slitasje på pumper og utstyr). 

 Unødig drift av mange pumpestasjoner  

o koster store summer ekstra i året. 

 For dårlig avløpsnett  

o Kloakkstopp og forurensning  

 Mange for dårlige private avløpsanlegg 

o Forurensing 

 



Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Det er fokusert på tiltak som  

 Nye overvannsledninger og sanering av felles avløp og overvannsledninger 

 Utskifting av eksisterende dårlige avløpsledninger 

 Oppgradering av pumpestasjoner og renseanlegg for å følge nye krav fra 

myndighetene 

 Nye påkoblinger til offentlig avløp i spredt avløp for å oppnå god vannkvalitet i 

kommunen 

 

Randsone-tiltakene innebærer tilknytning til offentlig avløp for bebyggelse som ligger i 

nærheten av eksisterende ledningsnett. Det er valgt ut områder hvor det er mer lønnsomt 

å knytte avløpet til offentlig fremfor bygging av private enkelthusanlegg, samtidig som 

vannkvalitet i nedbørfeltet, brukerinteresser og manglende mulighet for infiltrasjon av 

private anleggsevne er vektlagt. 

Tiltak knyttet til landbrukssektoren er ikke inkludert i denne hovedplanen. 

 

Økonomiske forhold 

Vann og avløpskapitlene i Ringerike kommune er selvkostområder som finansieres i sin 

helhet av gebyrer fra abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold 

inngår i grunnlaget for selvkostberegningen.  

Tiltakene som er beskrevet er nødvendige for å ivareta miljøutfordringer og for å møte 

utfordringene som er beskrevet over og i planen. Det vil for de fleste tiltakene være mer 

kostbart for kommunen på sikt dersom tiltakene i lista ikke utføres.   

I tillegg har det kommet et betydelig strengere utslippskrav fra fylkesmannen som også 

innbefatter hele ledningsnettet inkludert pumpestasjoner. Dette kan føre til betydelige 

framtidige kostnader.  

Hovedplanens handlingsprogram skal rulleres årlig og er en del av budsjettet og 

økonomiplanen. De samlede investeringstiltak, i tillegg til drift og vedlikeholdsnivået, er 

grunnlaget for utviklingen av vann- og avløpsgebyrene fra år til år.  

 

I økonomiplan perioden fra 2017 til 2020 ligger det tiltak for totalt 112,3 mill.  

 

Den viktigste utfordringen knyttet til økonomi er at utbyggingen av Monserud gjør at 

gebyret øker betydelig fra 2019-2020. Samtidig er det svært viktig at ledningsnettet også 

rigges for den økte belastningen og forventede befolkningsveksten, slik at vi både unngår 

kjelleroversvømmelser, kloakkstopper, forurensing og ekstra utgifter til behandling av 

overvann på Monserud.  

 

Gebyrnivået: 

Konsekvensene for gebyrnivå er basert på planens omfang av investeringer og 

driftskostnader. Det er forutsatt en befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 

2017 til 2036. Dette gir en gebyrøkning på maksimalt 39 % i 2020, hvor det igjen 

reduseres med mellom 5-10 % årlig pga befolkningsveksten. Se ellers tabell og forklaring 

i selve planen.  

Dersom det blir en større befolkningsvekst enn det er antatt i beregningen, vil dette gi 

store positive utslag for gebyrnivået. Det er forutsatt en beskjeden økning i beregningen 

fra selvkostprogrammet (totalt 17 000 på 20 år).  

 



Ringerike kommune sammenligner seg med 90 andre kommuner for VA tjenestene og 

ligger i dag i det lavere området på gebyret for vann (Blant de 10 beste), men litt høyere 

på avløpsgebyret. Avløpsgebyret vil imidlertid øke endel pga kapitalkostnadene og vil om 

noen år ligge litt over middels i forhold til de kommunene vi sammenligner oss med. 

 

Rådmannens vurdering 

Hovedplan for avløp og vannmiljø beskriver dagens tilstand på Ringerike kommunes 

vannforekomster og avløpshåndtering. De største utfordringene er knyttet til økte 

vannmengder pga flere tette flater og økt nedbørintensitet. Samtidig har avløpsnettet 

altfor lav utskiftingstakt sammenliknet med landet for øvrig. Mye spredt bebyggelse gir 

også en lav tilknytningsgrad til det offentlige avløpsnettet.  

 

Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Samtidig er tiltakene nødvendige pga forurensningsfare. Dersom mange av tiltakene 

utsettes ytterligere i tid, vil de ovennevnte konsekvensene kunne øke i omfang og gi 

kommunen unødige og eskalerende utgifter, samt et dårligere rykte. Dette kan være 

uheldig med tanke på ønsket befolkningsvekst. Det er viktig at vår eksisterende 

infrastruktur er i god nok stand til å ta imot den forventede befolkningsveksten. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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saksbehandler: Lene Grimsrud 

 



 

  

Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

Ringerike kommune 

November 2016 

postmottak@ringerike.kommune.no 

Bilde: Monserud renseanlegg 



 

 

1 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

 

Forord 
 

Hovedplan er i henhold til plan og bygningsloven kommunedelplan som skal rulleres hvert 
fjerde år, eller når det er nødvendig. Hovedplan fungerer/virker som et verktøy for å kunne ta 
bedre beslutninger, prioritere riktigere og gi et bedre grunnlag for budsjettplanlegging.  

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2027 er vedtatt som et styringsdokument av 
kommunestyret. Hovedplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Ringerike kommune. 
Arbeidsgruppen fra Ringerike kommune har bestått av Lene Grimsrud, Jostein Nybråten, Magne 
Lohre, Simona Brazauskaite, Ingrid Strømme, Roger A Lippert, Per Magne Foss, Elin Hviding 
Roalkvam og Arild Magnus Rønnestad. 

Det har vært avholdt jevnlige møter hvor arbeidet med hovedplanen har vært presentert og 
diskutert.  

Det rettes en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet. 

 

 

Hovedplan godkjent av: 

 

 

Tore Isaksen     Gunn Edvardsen 

Rådmann       Kommunalsjef samfunn 
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Sammendrag 
Avløpssektoren står overfor en rekke større utfordringer i årene som kommer. 
Vedlikeholdsetterslepet er stort, og prognoser for økt befolkning, urbanisering og klimaendringer 
gir ytterligere utfordringer. Strengere regelverk stiller økte krav til vann og avløpstjenestenes 
kvalitet og sikkerhet.  

De største utfordringene omtales og viktigste mål er; 

 redusere fremmedvannmengdene  
 fornye ledningsnettet 
 redusere/begrense antall kjelleroversvømmelser 
 skape tilfredsstillende rammebetingelser og krav til utbyggere 
 Øke vannkvaliteten i vassdragene ved  

o Sanere private avløpsanlegg som forurenser (tilkobling til offentlig avløp eller 
nye anlegg) 

o Mer systematisk overvåking 
 

Kommunen har ansvar for kommunale avløpsledninger og sørger at avløpsvann renses i 
henhold til statlige krav og lokale mål. I Ringerike er det forventet en betydelig befolkningsvekst, 
derfor utvides det kommunale renseanlegget på Monserud.  Kommunen har 14 naturbaserte 
renseanlegg i området Åsa/Norderhov som skal nedlegges og overføringsledninger til Monserud 
skal bygges. Det skal gi positive effekter som en billigere og driftssikker avløpsløsning, og det vil 
bidra til bedre vannkvalitet i Steinsfjorden. 

Utfordringer som følge av klimaendring vil ha betydning for utvikling av kommunen. 
Fortetting øker virkningen av økt nedbør på avløpsanleggene og overvannsledninger som skaper 
skader på eiendom. Derfor må tiltak som fordrøyning, åpne løsninger, grønne tak eller separering 
av avløpssystem benyttes for å unngå negative samfunnsmessige og økonomiske effekter. 

Fosfor og nitrogen er en hovedkilde for vannforurensning i kommunen. Den største kilden for 
fosfor er avrenning fra jordbruksarealer. Fra spredt avløp kommer største utslippene av fosfor fra 
infiltrasjonsanlegg og slamavskiller. Selv om renseanleggene holder høy standard innen 
avløpsrensing, forurenses vannmiljø med overløp og lekkasjer fra avløpsledninger.  

I kommunen er det ca. 4000 private avløpsanlegg og det antas at 40-70 % av anleggene ikke 
renser godt nok, er gamle og har feil. En strategi for opprydding i spredt avløp ble vedtatt i 2011 
av kommunestyret. Mål er at alle på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende 
regler. Det er ønskelig å rydde opp i 150 anlegg årlig.  

Landbruk utgjør rundt 70 km2 dyrka mark i kommunen med korn som det dominerende 
vekstslaget. Avrenning fra jordbruket er betydelig. Tilførsel av fosfor og nitrogen til vassdrag 
kommer fra diffus arealavrenning og utette gjødsellagre. Arealavrenningen fra jordbruket er 
avhengig av jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas innhold av fosfor. Det er flere mulige 
tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket, som mest effektivt er utsatt/redusert 
jordbearbeiding. 

Behov for tiltak og prioriterte tiltak i en økonomisk sammenheng for planperioden er blitt 
kartlagt og presentert videre i hovedplanen. 
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Definisjoner  
 
Arealplan – Fylkesplan, kommuneplan, reguleringsplan er eksempler på en arealplan 
 
Avløpsanlegg – Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann, og som består av en eller flere av 
følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning 
 
Avløpsnett – Transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre 
bygninger med innlagt vann 
 
Avløpsslam – Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt rist- eller silgods 
 
Avløpsvann – Overvann (regnvann som ikke infiltrerer i grunnen, men renner av tette 
overflater) og spillvann (avløp/kloakk fra husholdninger, institusjoner, bedrifter osv.) 
 
Avrenningsfaktor – Forholdet mellom avrenning fra et område og nedbøren over samme 
område. Avrenningsfaktoren er blant annet avhengig av områdets gjennomstrømmelighet, 
beskaffenhet og fallforhold i terrenget 
 
Biologisk rensing – Organiske forurensninger brytes ned ved hjelp av vannets eller avløpets egne 
bakterier. Oksygen tilsettes for å gi bedre vekstvilkår 
 
Fordrøyning – Midlertidig lagring av overvann. Tilført vann holdes tilbake/mellomlagres i 
magasin e.l. ved stor avrenning, for å redusere avrenningstoppene til nedenforliggende ledning, 
vassdrag, område, for å jevne belastning på renseanlegg 
 
Forskrift – Vedtak med hjemmel i lov, og som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt 
antall eller en ubestemt krets av personer. Vedtak om forskrift kan ikke påklages 
 
Fremmedvann – Uønsket vann i spillvannsledninger, og delvis ønsket vann i avløp 
fellesledninger (drensvann og overvann) som videreføres til renseanlegg. Typer fremmedvann er 
drensvann, overvann og bekkevann, samt innlekking av grunnvann, drikkevann og sjøvann 
 
Gråvann – Den delen av det sanitære avløpsvannet som ikke består av klosettavløp 
 
Hovedplan – Kommunens politisk styrende dokument for å nå standarden kommunen selv 
setter og å oppfylle overordnede myndigheters krav 
 
Kjemisk rensing – Kjemisk felling går ut på at kloakkvannet tilsettes salter av aluminium, jern 
eller kalsium. Vannet utsettes for omrøring i flokkuleringsbassenger og sedimenteres i eget 
sedimenteringsbasseng 
 
Kommuneplan – Fastsetter retningslinjer for bruk av arealer og naturressurser i hele kommunen 
 
KOSTRA – Forkortelse for KOmmune-STat-RApportering. Et nasjonalt informasjonssystem som 
gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet 
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Lokal overvannsdisponering/håndtering (LOD/LOH) – Samlebetegnelse på tiltak som hindrer 
overvannet å renne raskt og direkte til avløps-/overvannsledninger eller vassdrag, og som 
ivaretar bedre vannkvalitet. Tiltakene baseres på infiltrasjon og fordrøyning av avrenning 
 
Mekanisk rensing – Rensing utføres i sedimenteringsbasseng hvor større partikler i 
kloakkvannet synker til bunns, skrapes og pumpes ut i form av slam med mekanisk utstyr 
 
Nedbørsfelt – Landareal med avrenning til ett bestemt utløpspunkt i elv, innsjø, fjord eller hav, 
jamfør vannforskriften § 3p) 
 
Offentlig avløpsnett - Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning 
 
Overløp – Utslippsarrangement i fellesavløpssystem som trer i kraft når vannføringen blir for 
stor som følge av for mye overvannstilførsel. Urenset avløp strømmer da direkte ut i tilstøtende 
vannforekomster 
 
Overvannsanlegg – Åpne og/eller lukkede løsninger/systemer som fører overvann 
 
Overvannshåndtering – Tiltak for å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. 
Innebærer tiltak for å utnytte overvann som en ressurs og forsinke, redusere og avlede 
overvannet på en trygg måte 
 
Overvannssystemer - Rør, fordrøyningsbassenger, regnbed, trygge flomveier, grønne tiltak med 
mer 
 
PE - personekvivalent. Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige 
mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året 
 
Primærrensing – Grovfiltrering; fosfor sand og andre partikler skilles ut ved bruk av 
fellingskjemikalier 
 
Resipient – Mottaker; felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde 
 
ROS – Risiko- og sårbarhet 
 
Sanitært avløpsvann – Avløpsvann som i hovedsak stammer fra menneskers stoffskifte og fra 
husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende 
 
Sekundærrensing – Fjerning av organisk materiale ved bruk av koagulerings prosesser 
 
Separatavløpssystem – Avløpssystem som har to separate ledninger for spillvann og overvann 
 
VA – Vann og avløp 
 
Vanndirektivet – EU-direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann, og omfatter alt 
ferskvann (overflatevann og grunnvann) samt kystvannet. Det er forpliktende for Norge. 
 
 



 

 

7 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

Vannkvalitet – Etter vannforskriften skal vannets tilstand beskrives ved en inndeling av 
vannkvaliteten fra svært god, god, moderat, dårlig til svært dårlig etter økologiske og kjemiske 
parametere 
 
Vannregion – Norge er inndelt i 18 vannregioner. Vannregion er den øverste administrative 
enheten i vanndirektivet  
 
Vannområde – Avgrenset del av en vannregion som består av ett enkelt, deler av eller flere 
nedbørfelt med tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann, jamfør vannforskriften § 3r 
 
 Vannforekomst – Avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, for eksempel innsjø, elv, 
bekk, kanal, fjord osv. 
 
Vassdrag – Innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Som vassdrag regnes alt 
stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og 
bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand 
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1 Bakgrunn 

 

1.1 Befolkningsvekst og Ringeriksbane 

 

Ringerike kommune med drøye 29 000 innbyggerne er nest største kommune i Buskerud fylke. 
Kommunen har et areal på 1550 km2. 

Befolkningsveksten er et nasjonalt løft og regionen har som mål å vokse med 50 % innen 2040. 
Den betydelige befolkningsveksten forventes som følge av økt tilflytting når Ringeriksbanen og 
E16 firefelts vei bringer Ringerike nærmere Osloregionen. Ringeriksbanen er en del av satsingen 
på togtilbudet InterCity (figur 1) på Østlandet som ligger inne i Nasjonal transportplan.  

 

Figur 1. Prosjektoversikt Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet (kilde: Jernbaneverket) 

 

Ringeriksbanen vil bli en ny jernbanelinje mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil gi en reisetid 
mellom Hønefoss og Oslo S på rundt 27 minutter, vil forkorte Bergensbanen med 60 kilometer og 
reisetiden mellom Bergen og Oslo med en time. Denne robuste infrastrukturen med god standard 
vil styrke næringslivets konkurransekraft, vil forbedre bymiljø og vil bidra til regional utvikling.  

 

Ringerike har størst vekstpotensial på Østlandet, og mye av potensialet blir hentet ut når 
Ringeriksbanen er ferdig utbygget og godt utbygget kommunikasjon blir meget attraktiv for 
pendlere. Byggestart er planlagt i 2021 og Ringeriksbanen som skal stå ferdig i 2026.  

 

1.2 Klimaendringer og fare for vannmiljø 

 

Det blir mer og hyppigere nedbør i hele landet. Økning av ekstremnedbørshendelser vil særlig 
kunne ha betydning for infrastruktur og risiko og sikkerhet knyttet til skader forårsaket av flom og 
skred. Infrastrukturen i Norge er dimensjonert etter forrige/foregående nedbørsepisoder og 
ekstreme oversvømmelser. Samfunnets sårbarhet vil øke hvis disse utfordringene ikke tilpasses. 
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Kommunene er tillagt en sentral rolle i klimatilpasningsarbeidet. Kommunen har ansvar for å sikre 
trygg utbygging av sine arealer, og videre overføres ansvaret til utbyggere. 

I avløpssektoren er kommunal planlegging en viktig rammebetingelse, og man må forholde 
seg til et vidt spekter av lover, regler og standarder. Lokal forvaltning må forholde seg til nasjonale 
og overnasjonale reguleringer. 

Ringerike er en kommune med sårbare resipienter, forurensningsbelastning og mer økende 
befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. Ledningsnettfornyelsen burde derfor vært betydelig 
bedre enn landsgjennomsnittet. Ledningsnettet som nå bygges/fornyes skal ha en forventet 
levealder på 100 år. Lav fornyelsestakt øker faren for alvorlige helse- og miljøskader/miljøfare. I 
tillegg krever Vannforskriften god økologisk og kjemisk status innen 2021. 

Fremmedvann er en annen fare for vannmiljøet. Fremmedvann drar med seg forurensninger 
ut gjennom renseanlegget via økt gjennomstrømming. Utette avløpsnett øker belastningen på 
renseanleggene betydelig under nedbørsituasjoner. Monserud renseanlegg, som er det største av 
renseanleggene i kommunen, har for mye fremmedvann inn. Fremmedvannsmengden utgjør 40-
50% av avløpsvannet inn til renseanlegget på årsbasis. Rensegraden på kommunens renseanlegg 
er gjennomgående høy og stabil, men så mye fremmedvann gir en mer kostbar drift i form av økte 
kjemikaliekostnader og økte pumpekostnader.   
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1.3 Hensikten med hovedplan 

 

En miljøriktig avløpshåndtering er vesentlig for vår høye levestandard. Forventede 
klimaendringer og befolkningsvekst stiller nye krav til utforming av va-infrastruktur. 

Hensikten med Hovedplan vannmiljø og avløp er:  

 å gi samlet oversikt over eksisterende avløpsstatus og omhandle tilstanden av 
kommunens vannforekomster i Ringerike kommune 

 å identifisere utfordringer 

 å definere målsetting innenfor vannmiljø- og avløpssektoren 

 å kartlegge behov for tiltak og prioritere de kostnadseffektive tiltakene for 
planperioden  

 

1.4 Utfordringer 
 

Ringerike kommune har følgende hovedutfordringer: 

 Ekstremnedbørshendelser skaper oversvømmelser og vannskader 

 Overvann tilføres fellesledninger, slik at avløpsnettet overbelastes. Det fører til 
overløpsutslipp og forurensing 

 Fremmedvann trenger inn i avløpsnettet og overbelaster dette 

 Det behandles dobbelt så mye vann ved renseanlegg, som forbrukerne har levert. Det 
gir negativ kostnadseffekt 

 40-70% av private avløpsanlegg må skiftes ut/oppgraderes fordi de har feil, fungerer 
dårlig, er gamle og ikke renser godt nok. Dårlig renseeffekt forårsaker forurensing av 
vannforekomster 

 Gammelt ledningsnett, noe er eldre enn 1950, ca. 12 km.  

 Fortetting av byen kan resultere i kapasitetsproblemer, noe som vil kreve utskifting. 

 Ledningsanlegg fra 1960-80 er stedvis i så dårlig kvalitet at rehabilitering er nødvendig. 

 

1.5 Mål og strategier 

 
Som definert i Vannforskriften er målet at alle vannforekomster skal ha god eller svært god, 

kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. De nasjonale miljømålene i vannmiljøsammenheng er 
rettet mot utslipp av fosfor, nitrogen, organisk stoff og miljøgifter. 
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For avløpstjenesten er hovedmålet effektiv håndtering av avløps- og overvann som ikke 
skaper helse- og miljøproblemer, skader eiendom eller medfører ulemper for innbyggerne. 

 
 

 
I planperioden bør fokus være å: 
 

 fornye ledningsnettet  
 redusere/begrense antall kjelleroversvømmelser 
 redusere fremmedvannmengdene  
 skape tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for kommunenes håndtering av 

overvann i byer og tettsteder/planlegging, etablering, drift og vedlikehold av 
overvannstiltak 

 Lokal overvannshåndtering skal være hovedprinsipp i kommunens egne prosjekter, 
samt i alle uttalelser til reguleringsplaner og byggesaker. 
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1.6 Regelverket 

 

En rekke lover, forskrifter, retningslinjer og veiledninger regulerer kommunens levering av 

avløpstjenester. De viktigste statlige rammebetingelsene er:  

 Plan- og bygningsloven 
 Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og avfall) 
 Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann) 
 Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg 
 Forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning) 
 Internkontrollforskriften (Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter) 
 Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) 
 Forskrift for vann- og avløpsavgifter 
 Vanndirektivet (Direktiv 2000/60/EC, Rammedirektivet for vann) 
 Avløpsdirektivet (Rådsdirektiv 91/271/EF om rensing av avløpsvann fra byområder 

 
 

 
 

 Kommunal VA-norm  
 Kommunalt gebyrregulativ  
 Økonomiplan og årsbudsjetter  
 Hovedplan for vann og avløp  
 Sanitærreglement - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative og 

tekniske bestemmelser) 
 Forskrift om slamtømming, Ringerike (Forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud) 
 Forskrift om utslipp av avløpsvann, Ringerike (Forskrift om utslipp av avløpsvann fra 

mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud) 
 Forskrift om gebyrer for avløpsvann, Ringerike (Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike 
kommune, Buskerud) 

 Overvannsveileder  
 Byggteknisk forskrift (TEK 10) 

 
  

Byggteknisk forskrift 

TEK 10
§ 15-10. Avløpsanlegg med 

ledningsnett

Avløpsanlegg skal prosjekteres og 
utføres slik at avløpsvann bortledes i 

takt med tilført vannmengde, og slik at 
god hygiene og helse ivaretas. 

Bortledning av overvann og drensvann 
skal skje slik at det ikke oppstår 

oversvømmelse eller andre ulemper 
ved dimensjonerende regnintensitet. 

Vannressursloven

§ 7 Vannets løp i vassdrag og 
infiltrasjon i grunnen

Ingen må hindre vannets løp i vassdrag 
uten hjemmel i denne lov

Vassdragsloven
Vassdragsloven av 1940 i § 10 en 

bestemmelse om tiltak i vassdrag ”som 
ikke

hadde stadig tilløp”:

Eieren av nedenfor liggende eiendom 
må finne seg i vatnets naturlige avløp 

over hans grunn

Forurensingsloven
Formål er å verne det ytre miljø mot 

forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning

Loven skal sikre en forsvarlig 
miljøkvalitet, slik at forurensninger og 
avfall ikke fører til helseskade, går ut 
over trivselen eller skader naturens 
evne til produksjon og selvfornyelse
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2 Avløp 
 

Ringerike kommune sørger for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet 
bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål. 
Kommunen har ansvar for å etablere, drifte og vedlikeholde offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, 
avløpsanlegg og utslippsanordning). Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via 
KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser hvorvidt 
avløpsrenseanlegget overholder rensekravene. 

De kommunale avløpsanleggene består av ca. 159 km avløpsledninger, 71 km 
overvannsledninger, 57 km fellesledninger, 35 pumpestasjoner og 7 avløpsrenseanlegg (tabell 1). 
Samlet er kommunens avløpsnett ca. 288 km og 23980 personer (10426 husstander) er tilknyttet 
kommunalt avløp.  

 

Tabell 1. Oversikt over renseanlegg i Ringerike kommune (data fra 2015) 

Type 

renseanlegg 
Renseprosess Kapasitet 

PE 
Tilknyttet 

PE 
Behandlet 

vannmengde 
Slam m3 til Monserud 

Monserud Mekanisk/kjemisk 
Sekundærfellingsanlegg 

24000 22000 2,651  
mill m3/år 

22792  
fra Gran, Lunner, Jevnaker 

og Hole kommuner 
Sokna Mekanisk / Kjemisk. 

Primærfellingsanlegg 
1500 704  948 

Nakkerud Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

600 331  
 

 480 

Tyristrand Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

2000 1030  1288 

Hallingby Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

800 637  722 

Ringmoen biologisk-kjemisk 150    

Nes i Ådal 

 

Mekanisk/kjemisk  150   

 

 

2.1 Utvidelse av Monserud renseanlegg 

 

Ringerike kommune står ovenfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, 
modernisering og utbygging. Regionen og kommunen vil møte økt oppmerksomhet og interesse 
for tilflytting og dermed økt belastning ved Monserud renseanlegg med utbygging av ny E16 og 
Ringeriksbanen. Kommunen må rigge for denne veksten derfor utvides det kommunale 
renseanlegget på Monserud. 

Et nytt renseanlegg bygges på nordsiden av det eksisterende renseanlegget. Det skal 
installeres et biologisk rensetrinn for å fjerne fosfor og foravvannere for å behandle slam. Dagens 
tilførsel til Monserud renseanlegg er på 21 000 PE (personekvivalenter/personer) mens anleggets 
kapasitet beregnet til 23 600 PE. Anlegget regnes med å stå ferdig i løpet av 2018 med kapasitet 
på 36 000 PE. 
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2.2 KUR anleggene 

 

Ringerike kommune har 14 KUR-anlegg (Kloakk Uten Rør) i Steinsfjordens nedbørsfelt. 
Steinsfjorden inngår i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem (ramsarområde) og er kjent for sitt 
økosystem som er svært sårbart. Økologisk vannkvalitet er klassifisert til å være «moderat», 
hovedsakelig på grunn av oppblomstring av giftproduserende blågrønnalger. KUR-anleggene 
oppfyller ikke kravene til restutslippet satt i forurensningslovgivningen. Alle anleggene viser 
avtakende renseeffekt for fosfor. 

Handlingsplan for Aksjon Steinsfjorden ble vedtatt av Ringerike og Hole kommune for å bedre 
vannkvaliteten i Steinsfjorden. Byggingen av de naturbaserte renseanleggene var en del av 
handlingsplanen. Forutsetningen for lønnsomhetsberegningene var at KUR-anleggene skulle 
vare/tjene/fungere i 15 år. Men etter 10 års drift trenger de allerede vedlikehold. I stedet for å 
velge dyrt vedlikehold av anleggene, er det beregnet at det er mer lønnsomt å bygge 
overføringsledninger til Monserud og Hole renseanlegg.  

Tilknytning av KUR-anleggene bygges ut etappevis. 11 KUR-anlegg legges ned og saneres. Det 
blir lagt kommunale avløpsledninger frem til KUR-anleggene og i tillegg vil det bli lagt med 
kommunale vannledninger. 3 KUR-anlegg bygges om til minirenseanlegg fordi at det ikke er 
økonomisk lønnsomt å tilknytte kommunalt avløpsnett. Det bygges 7000 m med nytt VA-anlegg 
på land, 6200 m med nytt VA-anlegg i Steinsfjorden og 5 nye pumpestasjoner for spillvann. 
Kostnad for utbygging er på 67 mill inkl. mva. Store investeringer som dette kan ha konsekvenser 
for gebyrnivået. 

Det skal gi store positive effekter som en billigere og mer driftssikker avløpsløsning, og det vil 
bidra til en ytterligere bedring av vannkvaliteten i fjorden. Altså mange husstander og 
fritidsboliger med private avløpsløsninger kan knyttes til dette overføringsnettet. 

 

Delmål: 

 Ledningsfornyelsen av separatsystemet skal økes for å bedre vannkvaliteten i 
vassdrag.  

 Fornyelsesprosenten skal i gjennomsnitt være minst 1,7 % fra 2018. 
 Reduksjon i kjelleroversvømmelser pga kloakkstopp. 
 Reduksjon i sammenbrudd av hovedledninger. 

 

Tiltak: 

 Rehabilitering/utskifting av gamle og dårlige avløpsledninger. 
 Separering av felles ledninger. 
 Frakoble taknedløp og fjerne feilkoblinger. 
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3 Overvannshåndtering 
 

Ringerike kommune har stor fokus på overvannsproblematikk. Kraftig og ukontrollert 
avrenningen skader bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Store nedbørsmengder fyller 
avløpsnettet og det fører til tilbakeslag og oversvømmelse i kjellere. 

Dagens byutvikling er styrt mot fortetting og sentrumsutvikling. Det forventes 
befolkningsøkning i Hønefoss. Utbygging vil medføre at området som i dag har en naturlig 
infiltrasjon vil få tette flater. Dette gir en raskere avrenning og større konsentrasjon av mengder. 
Det er viktig å planlegge å håndtere overvann tidlig i planprosessen, slik at innbyggere og 
næringsliv beskyttes mot skader.  

I 2017 deltok Ringerike kommune på Innovasjonsløft Ringeriksregionen. Det resulterte i at 
kommunen skal lage en helhetlig plan for overvannshåndtering i Hønefoss sentrum. I denne 
forbindelse inviterte kommunen NMBU til å samarbeide for å få til gode tekniske og funksjonelle 
løsninger. Samarbeidet starter i våren 2018. 
 
Kommunen har utarbeidet retningslinjer for overvannshåndtering. Retningslinjene inneholder 
funksjonskrav til overvannshåndteringen ved å definere hvilke fysiske resultater eller teknisk 
standard som skal oppnås. 
 

 
Viktige prinsipper er at overvannet skal håndteres innenfor det området det produseres. 
 
Treleddsstrategi (infiltrere – fordrøye – avlede) benyttes for overvann og grønnstruktur i 
arealplanlegging. 
 

o Bortleding skal være sikret i samsvar med forurensningsloven. 
o Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse 

eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. 
 
 

 

Delmål: 

 
 Viktige prinsipper er tretrinnsstrategien. 
 Lokal overvannshåndtering skal være hovedprinsipp i alle uttalelser til 

reguleringsplaner og byggesaker, samt i egne prosjekter. 
 Overvann skal ikke forårsake skade på bygninger, eiendom eller infrastruktur. 
 Kommunen skal ta høyde for klimaendringer i sine dimensjoneringsretningslinjer og 

valg av løsninger. 
 Planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur og forsvarlig 

overvannshåndtering. 
 Overvannsutslipp i hvert regnvannsoverløp skal minimeres.  
 Det skal stilles krav til utforming av blå-grønnstruktur slik at strukturen ikke hindrer 

infiltrasjon og fordrøyning. 
 Alle overvannshåndteringer i nye utbyggingsområder og rehabilitering skal bruke 

bærekraftige prinsipper. 
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Tiltak: 

 Innføre en klimafaktor på 1,5 for hele byen ved dimensjonering av ledninger. 

 Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for 

overvannsflom reduseres. 

Overvannstiltak skal planlegges som bruks- og opplevelseselementer i utearealer. 

Blå-grønnstruktur, som naturlige vannforekomster, kunstige vannspeil, vegetasjon og 

parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 

 Det bør stilles krav til avrenningshastighet (l/s), avrenningsfaktor eller 

fordrøyningskapasitet (m3) for områder. 

 Det skal stilles krav om at grunnforhold med naturlig infiltrasjon opprettholdes. 

 Det bør stilles krav til utbygger om maksimal påslippsmengde til ledningsnett/resipient. 

Dette vil være områdeavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes. 

 

  

4 Vannmiljø 
 

Norge er delt inn i 11 vannregioner. Mesteparten av Ringerikes areal ligger innenfor 
Vannregion Vest-Viken, hvor det er Fylkeskommunen i Buskerud som er vannregionmyndighet.  
Vannregionene deler opp vassdragene i vannområder og vannområdene er ansvarlige for 
klassifisering av økologisk tilstand og oppdaterte oversikter over påvirkningssituasjonen i de ulike 
vannforekomstene. De følgende vannområdene er ansvarlig for viktige vannforekomster i 
Ringerike kommune: VO Valdres, VO Tyrifjorden og VO Indre Oslofjord Vest (i tillegg er VO 
Bekkelagsbassenget og VO Randsfjorden ansvarlige for enkelte mindre arealer). kommunes 
vassdrag inndelt i 8 delområder (figur 2) Sperillen, Sogna, Ådalselva, Randselva, Storelva, 
Tyrifjorden (Nakkerud/Tyristrand/Ask), Steinsfjorden og Nordmarka. 
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Figur 2. Vassdragsområder og tilhørende vannområdene i Ringerike kommune (kilde: Forurensningsregnskap 2015) 

Tilførsler av plantenæringssalter som fosfor og nitrogen har vært en hovedkilde for 
vannforurensning, knyttet til gjengroing, oksygensvinn og økt forekomst av uønskede 
blågrønnalger. Derfor er det viktig å få kontroll over slike tilførsler. 

 

4.1 Utslipp fra landbruk/jordbruk 

 

Avrenning fra jordbruksarealer ble identifisert som den største kilden for fosfor (figur 3), mens 
naturlige tilførsler ble angitt som største kilde til nitrogen i Ringerike kommune. Avrenning fra 
jordbruk er betydelig, og fosforverdiene i jorda er trolig fortsatt høyere enn nødvendig. Det diffuse 
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stofftapet fra jordbruksarealer er avhengig av jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas 
innhold av fosfor osv. Særlig Sogna tilføres mye næringssalter fra jordbruk. 

 
Figur 3. Bidrag av fosfor fra ulike kilder til vassdragene i Ringerike kommune (kilde: Forurensningsregnskap 2015) 

4.2 Utslipp fra spredt avløp/spredt bebyggelse 

 
De største utslippene av fosfor kommer fra infiltrasjonsanlegg og slamavskiller (figur 4) med 

henholdsvis 60 og 30 %. 
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Figur 4. Fordelingen av fosforutslipp fra ulike typer spredt avløp i Ringerike kommune (kilde: 
Forurensningsregnskap 2015) 

 

4.3 Utslipp fra kommunal avløp 

 

Tilførsler fra kommunaltekniske anlegg skyldes særlig spillvann assosiert med overløp og 
lekkasjer, mens renseanleggene selv i hovedsak holder høy standard. Rensegraden er 99 % på 
Monserud renseanlegg. Ringerike kommune er delt inn i syv rensedistrikter med tilhørende 
renseanlegg (tabell 2). 

Tabell 2. Rensedistriktene i Ringerike kommune 

Rensedistrikt  Utslippssted  

Monserud Storelva 

Tyristrand Tyrifjorden 

Nakkerud Tyrifjorden 

Hallingby Ådalselva 

Sokna Sogna 

Nes i Ådal Grunnvann 

Ringmoen Grunnvann* 

*Anlegget har nødoverløp til Ådalselva 

 

Det er tre hovedkilder til forurensning knyttet til det kommunale avløpsnett: 

 Utslipp fra de kommunale renseanleggene 
 Utslipp på grunn av feilkoblinger, lekkasjer på avløpsnettet og overløp på lokale 

pumpestasjoner på ledningsnettet 
 Avrenning av overvann fra tette flater (byområder) via det separate overvannsnettet. 

 

4.4 Miljøtilstanden i Ringerike kommune 

 

Det er fem tilstandsklasser for miljøtilstanden: Svært god ("Naturtilstand"), God, Moderat, 
Dårlig og Svært dårlig (figur 5). Vanndirektivet aksepterer de to økologiske tilstandsklassene 
"Svært god" og "God", men vannforekomster som har dårligere tilstand enn dette krever tiltak for 
å forbedre tilstanden. 43% av vannforekomstene i Ringerike oppfyller miljømålet i dag. For de 
resterende om lag 57% må tiltak vurderes for å nå miljømålene innen 2021. 
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Figur 5. Lokal tilstand, beregnet som tilførsler av fosfor (venstre) og nitrogen (høyre) i hvert enkelt felt (kilde: 
Forurensningsregnskap 2015) 

 

 
Mangelfullt datagrunnlag er imidlertid et tilbakevendende problem i vurderingen av 

vannkjemisk tilstand. Kommunen burde mer systematisk overvåke relevante parametre i 
Steinsfjorden, Ådalselva, Storelva og Sogna, i tråd med Vannforskriftens retningslinjer. 

Delmål: 

 
 Vannkvaliteten i hovedvannmassene for alle vannforekomstene skal være egnet til 

bading/rekreasjon og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 2 ”egnet” i SFTs 
klassifiseringssystem for egnethet).  

 Vannkvaliteten i hovedvannmassene i Tyrifjorden, Sperillen og Begna til Hofsfoss skal 
være godt egnet til bading og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 1 ”godt egnet”), og egnet i 
råvann til drikkevannsforsyning, slik det defineres i SFTs vannkvalitetskriterier.  

 Vannkvaliteten i lokale resipienter skal opprettholdes på dagens nivå, der tilstand i 
forhold til egnethet er tilfredsstillende til rekreasjonsmessige og evt. spesielle og aktuelle 
brukerbehov.  

 Redusere innholdet av tarmbakterier i kommunens vassdrag.  

 Stabilisere de lave utslippene av næringsstoffer, og sikre at disse holder seg på dagens 
nivå.  

 Økologisk tilstand i vassdragene skal forbedres 
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 Tiltak: 

 redusert utslipp av fosfor og nitrogen fra landbruk 
 mer systematisk overvåking av relevante parametere i vassdragene Steinsfjorden, 

Ådalselva, Storelva og Sogna 
 

5 Spredt avløp 
 

I Ringerike kommune er det ca 4000 private avløpsanlegg i drift. Disse befinner seg 
hovedsakelig i områder med spredt bebyggelse. Basert på erfaringer så langt i tilsynsarbeidet og 
erfaring fra andre kommuner, antas det at 40-70 % av anleggene ikke renser godt nok og er modne 
for utskifting.   

Den vanligste typen renseanlegg er slamavskiller eller infiltrasjonsanlegg (slamavskiller og 
spredegrøfter). Mange av disse slamavskillerne er gamle og har feil (for eksempel lekkasjer, 
mangler dykkere, høy vannstand), og en stor andel av grøftene antas å ha redusert renseevne 
fordi de er mettet med fosfor.  

 

5.1 Estimerte utslipp fra spredt avløp 

 

De estimerte utslippene av fosfor (tot-P), organisk materiale (BOF5) og nitrogen (tot-N) fra 
spredt avløp i de ulike delnedbørsfeltene er vist i tabell 3.  
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Tabell 3. Estimerte utslipp av tot-P, BOF5 og tot-N fra spredt avløp i de ulike delnedbørsfeltene etter hva slags anleggstype som 

er antatt i bruk. Estimatene er basert på Norsk Vann sine estimater for rensegrad1 og oversikt fra KOSTRA med fordelingen 
mellom ulike anleggstyper. 

  

                                                             

1 Vogelsang m.fl. 2013: Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse. Norsk vann-rapport 199-2013  
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Tabellen viser at de samlede utslippene av fosfor er på ca. 1 tonn/år, hvor drøyt 40 % stammer 
fra infiltrasjonsanlegg og ca. 40 % stammer fra slamavskillere. Selv om slamavskilleranleggene ikke 
mottar mer enn ca. 8 % av PE-belastningen i den spredte bebyggelsen, står de altså for en 
vesentlig del av utslippene. Dette er også en anleggstype som ikke er akseptert i henhold til 
kommunens strategi for opprydding. I tillegg vil infiltrasjonsanlegg som er gamle, ikke er riktig 
bygd eller har skader, medføre høyere utslippstall enn det som er vist i tabellen. 

 

5.2 Tiltak avløp i spredt bebyggelse 

 

Kommunestyret vedtok i 2011 en strategi for opprydding i spredt avløp. Strategien har som 
mål om at alle på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende regler. Det må tas 
stilling til om en opprydding skal skje i privat regi eller om avløpet skal knyttes til kommunalt avløp.  
Det er vesentlig at en slik oppgradering først skjer i områder hvor det negative 
forurensningsbidraget er størst til de ulike resipientene.  

I strategien er det gjort en prioritering mellom de 7 sonene (nedbørsfeltene) i kommunen og 
satt målår for når oppryddingen skal være ferdig.  

Strategien for opprydding i spredt avløp har følgende prioritering for opprydding i sonene: 

1. Steinsfjorden (2014) 
2. Sogna (2018) 
3. Tyrifjorden (2020) 
4. Randselva-Storelva (2026) 
5. Begna (2029) 
6. Lysakervassdraget (2030) 
7. Sandviksvassdraget (2031) 

 
Det tas utgangspunkt i at det skal ryddes opp i 150 anlegg årlig.  

Tilsynsarbeidet startet for fullt i 2013 og det er gitt pålegg om oppgradering av avløpsanlegg i 
etterkant av dette. Anleggseiere får normalt 1,5-2 år (to hele vår/sommersesonger) på å bygge 
nytt anlegg. Alle som fikk pålegg i første tilsynsrunde i 2013 har nå bygd nye anlegg. Tilsynene som 
har blitt utført til nå, har stor sett vært i sone 2 (Sognas nedbørsfelt). I 2013 ble det vedtatt å føre 
avløpet fra KUR-anleggene til Monserud renseanlegg. Bakgrunnen for dette var manglende 
rensning av fosfor. Det vil bli lagt sjøledninger i Steinsfjorden, og samtidig nye vannledninger. 
Saneringen av KUR-anleggene vil trolig bli ferdigstilt i løpet av vinteren 2018/19 I tillegg til de som 
har vært koblet på KUR, vil det nå være mulighet for å koble på avløpet fra andre nærliggende 
boliger og fritidsboliger i Åsa.   

Fra og med 2016 gjør Ringerike Septikservice tilsyn for kommunen i forbindelse med 
rutinetømminger av slamavskillere og tette tanker. Dette gjør at kommunen har mulighet til å føre 
et mer risikobasert tilsyn, det vil si gi pålegg til de anleggene med lavest rensegrad i første omgang, 
i tillegg til å følge den områdevise prioriteringen av nedbørsfeltene. For å finansiere den nye 
tilsynsordningen, tas det fra og med 2016 årlig tilsynsgebyr. Gebyret betales av alle som eier 
private avløpsanlegg for mindre enn 50 PE (ett gebyr per anlegg). 
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5.3 Kostnader ved opprydding i spredt bebyggelse 

 

Opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse krever store investeringskostnader. Som over 
kan man anta en stor andel av anleggene må skiftes ut. I regnestykket under er det forutsatt at 
60 % av anleggene må skiftes ut og at et helt nytt anlegg har en gjennomsnittskostnad på kr 160 
000,-. 

Stipulerte investeringskostnader per avløpsanlegg: kr 160 000,- 

Tot. anleggskostnader: kr 160 000,- * (4000*0,6) = kr 384 000 000,- 

Generelt kan vi si at infiltrasjonsanlegg har relativ høy investeringskostnad, men lave 
driftskostnader, mens minirenseanlegg og kildeseparerende løsninger (gråvannrenseanlegg og 
tett tank) vil ha lavere anleggskostnader men høyere kostnader forbundet med drift og 
vedlikehold.  Dersom det bygges fellesanlegg, vil kostnadene knyttet til investering og drift bli 
lavere.  

 

Delmål: 

 Alle skal på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende regler. 

 Private avløpsanlegg skal oppfylle dagens krav og ha gyldig utslippstillatelse 

 

Tiltak: 

 Det skal ryddes opp i ca. 150 anlegg årlig.  
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6 Landbruk 
 

Landbruk utgjør en stor andel av Ringerikes arealer. Det er rundt 70 km2 dyrka mark i Ringerike 
kommune. Korn er det dominerende vekstslaget med et areal på 51 104 dekar, det vil si 73 % av 
det totale landbruksarealet. Det resterende jordbruksarealet fordeler seg på eng, beite og annet.  

I Forurensningsregnskapet til Ringerike kommune (NIVA, 2015), er det stadfestet at avrenning 
fra jordbruket er betydelig. NIVA har beregnet at landbruket stod for 42 % og 31 % av henholdsvis 
totalav fosfor- og nitrogen tilførsel til kommunens vassdrag i 2013.  

Landbruket har en stor utfordring med å redusere tilførslene av næringsstoffer, partikler og 
plantevernmidler til vassdragene for å tilfredsstille lokale, regionale og nasjonale målkrav til 
vannkvalitet. 

 

6.1 Kilder til avrenning 

 

Avrenning av fosfor og nitrogen til vassdrag kommer fra to ulike kilder. Det meste av 
næringsstofftransporten stammer fra diffus arealavrenning, mens en liten del stammer fra utette 
gjødsellagre.  

Arealavrenningen fra jordbruket er avhengig av en rekke faktorer/prosesser, blant annet 
jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas innhold av fosfor. NIVA har i 
Forurensningsregnskapet benyttet en modell kalt Teotil-modellen for å beregne avrenningen. 
Utgangspunktet for modellen er målte stofftap i JOVA-programmet (Program for jord- og 
vannovervåking i landbruket).  

Tabell 4 og 5 gir en samlet fremstilling over avrenningen i Ringerike kommune. Total avrenning 
av fosfor for 2014 er beregnet til ca. 4,7 tonn, mens for nitrogen-avrenningen utgjorde dette ca. 
176 tonn. Dette er en økning i fosfor-avrenning på 14,6 % sammenliknet med år 2007. Årsaken til 
økningen i fosforavrenningen er en økning i arealer som pløyes på høsten. Arealer med 
redusert/utsatt jordbearbeiding på våren består av 12 523 daa per 31.7.14. Dette tilsvarer 25 % 
av kornarealet. Nitrogen-avrenningen, derimot, har blitt noe redusert i samme periode. 

  
Tabell 4. Oversikt over avrenningen av fosfor fra jordbruket til ulike deler av Ringerike kommune i 2014 

 
OMRÅDE 

Øvre 
Begna 

 
Sogna 

Ådals-
elva 

Rands-
elva 

Stor-
elva 

Steins-
fjorden 

Tyri-
fjorden 

 
Sum 

Arealavrenning jordbruk kg P/år 410 1432 671 675 393 380 654 4615 

Lekkasjer gjødsellager kg P/år 0,4 5 0,3 2 0,3 0 1 9 

Sum P jordbruket tonn P/år 0,4 1,4 0,7 0,7 0,4 0,4 0,7 4,7 

 
Tabell 5. Oversikt over avrenningen av nitrogen fra jordbruket til ulike deler av Ringerike kommune i 2014 

OMRÅDE Øvre 
Begna 

Sogna Ådals-
elva 

Rands-
elva 

Stor-
elva 

Steins-
fjorden 

Tyri-
fjorden 

Sum 

Arealavrenning jordbruk, kg N/år 14 946 55 904 25 680 26 719 14 796 14 205 23 575 175 825 

Lekkasjer gjødsellager N kg p/år 14 152 7 42 7 0 41 262 
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Sum P jordbruket tonn P/år 15 56 26 27 15 14 24 176 

 

6.2 Tiltak 

 

En rekke ulike tiltak vil være aktuelle for å oppnå ønsket reduksjon i avrenning fra arealer med 
korndyrking. I de aller fleste tilfeller vil det være nødvendig med en kombinasjon av flere tiltak for 
å oppnå tilstrekkelig reduksjon.  

Utsatt/redusert jordbearbeiding er trolig det mest effektive tiltaket. Tabell 6 og 7 viser 
beregnet effekt av å la alt vårkornet overvintre i stubb. Dette vil gi en fosforreduksjon innen hele 
kommunen på 14 % og en nitrogenreduksjon på 1 %.  

 
Tabell 6. Effekter på P-tilførselen av å vårpløye vårkornarealene som høstpløyes 

Alt vårkorn til stubb Øvre Begna Sogna Ådalselva Randselva Storelva  Steinsfjorden  Tyrifjorden Sum 

(daa) 3894 10578 4233 5095 3597 3851 3462 34710 

(kg) 63 206 91 107 56 52 91 666 

(%) 15 14 14 16 14 14 14 14 

 

 
Tabell 7. Effekter på N-tilførselen av å vårpløye vårkornarealene som høstpløyes 

Alt vårkorn til stubb Øvre Begna Sogna Ådalselva Randselva Storelva  Steinsfjorden  Tyrifjorden Sum 

(daa) 3894 10578 4233 5095 3597 3851 3462 34710 

(kg) 158 514 229 268 140 130 227 1666 
(%) 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

NIVA foreslår flere andre mulige tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket. Ett av dem 
er å legge om alt høstkorn til vårkorn med vårpløying. Når en dyrker høstkorn bearbeider en 
tradisjonelt jorda mer enn ved å høstpløye vårkorn, slik at jorda er svært finsmuldret i overflata. 
Dette kan føre til at jorda i enda større grad er utsatt for erosjon enn ved høstpløyde areal, spesielt 
hvis høstkortnet ikke har fått etablert seg tilstrekkelig før vinteren.  

Andre tiltak som anbefales av NIVA er bedre gjødselsplanlegging, anlegging av grasdekte 
vannveier i forsenkninger på jordet. Buffersoner langs vann og vassdrag og anlegning av flere 
fangdammer bør også vurderes, samt kontroll og utbedring av grøftesystemer. Endret 
jordarbeiding som bidrar til redusert fosforavrenning, har som oftest negative økonomiske 
konsekvenser for bonden. For å få til miljøtiltak i landbruket, viser erfaring at det må brukes 
virkemidler med mest mulig positive effekter. Økonomiske virkemidler slik som 
produksjonstilskudd rettet inn mot de som for eksempel har gjødselsplan med jordprøver, 
tilstrekkelig vegetasjonssone mot vassdrag og plantevernjournal etter plantevernforskriften har 
vist seg å være effektivt. Tilskuddsordningen RMP (Regionalt miljøprogram) har ordninger for å 
begrense avrenning til vassdrag og kyst, utslipp til luft og redusert bruk av kjemiske 
plantevernmidler. Blant annet gis det tilskudd til endret jordarbeiding (vårpløying), fangvekster, 
vegetasjonssoner mot vassdrag og grasdekte vannveier. Alle disse er tiltak for å hindre erosjon og 
avrenning. En annen tilskuddsordning i er SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket) hvor det kan gis 
støtte til ulike forurensningstiltak, f.eks. utbedring av dreneringssystemer og etablering av 
fangdammer. Andre aktuelle virkemidler kan være informasjon og holdningsskapende arbeid, 
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regelverksutvikling og kompetanse inn i regionale og kommunale planer der jordbruksavrenning 
er aktuelt.  
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7 Sammenlikning av VA tjenesten med andre kommuner 
 

Ringerike kommune deltar i et benchmarkingsprosjekt som bruker NORVARs måle- og 
vurderingssystem, kalt bedreVANN, for kommunale vann- og avløpstjenester. Norsk Vann utgir 
årlig en rapport som beskriver tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene. 

Hensikten med NORVARs benchmarkingsprosjekt er å måle og sammenligne effektiviteten i 
kommunale VA-tjenester. 

Egen resultatutvikling over tid, standard og kostnader måles med bedreVANN som er et godt 
verktøy for å dokumentere effektivitet av vann- og avløpstjenester. Ytterlige er det viktig å ta 
hensyn til resultatene av benchmarkingen, og at det anvendes i kommunenes plan- og 
styringssystemer. 
 

7.1 Kvalitet i avløpstjenesten  

 

Overholdelse av rensekravene er det viktigste vurderingskriteriet for standarden på 
avløpstjenesten. Rensekrav fikk kriteriet «god» (tabell 8), det vil si at 100 % av innbyggerne 
tilknyttet den kommunale avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som overholdt alle gjeldende 
rensekrav i 2015.  

Tabell 8. Avløpstjenesten i Ringerike kommune - Standarden på kommunenes tjeneste i 2014-2015 (kilde: 
bedreVANN. Resultater 2015, Resultater 2014) 

 

 

År 

 

Personer 

tilknyttet 

tjenesten 

 

 

KI 

 

Overholdelse 

gjeldende 

rensekrav 

 

Tilknytning 

godkjente 

utslipp 

 

Kvalitet 

og bruk 

av slam 

 

Overløpsutslipp 

fra avløpsnettet 

 

Ledningsnettets 

funksjon 

Vektet kvalitetsindeks KI 40% 10% 10% 20% 20% 

2015 23612 3,2 God God God God Dårlig 

2014 23488 3,2 Mangelfull God God God God 

 

I 2015 skapte oversvømmelser og store nedbørsmengder utfordringer for avløpssektoren i 
Ringerike kommune. Ledningsnettets funksjon fikk kriteriet «dårlig», det vi si at kun < 0,5 % av det 
totale ledningsnettet blir fornyet og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år eller antall 
kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 innbygger pr. år. 

 

7.2 De største utfordringene for avløpstjenesten 

 

Kloakkstopper og kjelleroversvømmelser angir omfanget av driftsforstyrrelser. Figur 6 viser 
kommunene med størst omfang av driftsforstyrrelser. Den grønne horisontale streken angir 1,0 % 
ledningsfornyelse, som er antatt fornyelsesbehov på nasjonalt nivå fram til 2040. Gjennomsnittlig 
ledningsfornyelse for bedreVANN-kommunene var på 0,81 % i 2015. Ringerike kommune (nr.2 fra 
venstre) er en av kommunene med størst omfang av kjelleroversvømmelser og veldig lav 
ledningsfornyelsen.  
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Figur 6. Omfanget av driftsforstyrrelser målt som kloakkstopper og kjelleroversvømmelser. Kommunenes innsats 
mht. ledningsfornyelse. Ringerike (nr.2 fra venstre), ligger høyt på kjelleroversvømmelser blant kommunene med 
mangelfull og dårlig drift på avløsledningsnettet, men ikke fullt så dårlig mht kloakkstopper (kilde: bedreVANN. 
Resultater 2015) 

 

 

7.3 Selvkost og standard på avløpstjenesten 

 

Ringerike kommune deltar på såkalt nivå 2 og har rapportert vedtatt investeringsplan for 
økonomiplanperioden 2016-2019 (figur 7). Ringerike kommune har størst økning (den største 
orange stolpen) i kapitalkostnader etter at disse investeringene er gjennomført. 
Investeringsplanene er nødvendige å oppnå god standard. 

De blå stolpene viser selvkost for avløpstjenesten i kr/person tilknyttet og er grunnlaget for 
beregning av gebyrene. Tallene bak kommunenavnet angir hvor omfattende renseprosess 
renseanleggene har. Tallkombinasjonen 1/2/3 er renseanlegg med nitrogen-, fosfor- og 
sekundærrensing. Kvalitetsindeks for avløpstjenesten vises som et farget kulepunkt i figur 7 og 
som tall i tabell 8. 
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Figur 7. Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall 
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Bak kommunenavnet står et tall som betyr: 1. 
Nitrogenrensing 2. Fosforrensing 3. Sekundærrensing 4. Primærrensing/ enkel mekanisk rensing. Ringerike 
kommune ligger høyt på økte kapitalkostnader i økonomiplanen 2016-19, som en følge av utbyggingen på 
Monserud. (kilde: bedreVANN. Resultater 2015) 

 

Å oppnå kvaliteten «god standard» er ikke lett, bedreVANNs vurderingskriterier er strengere 
enn statlige krav til tjenestene. Ringerike kommune tar kvalitet på alvor, derfor satser kommunen 
på sikkerhet, langsiktighet og andre forhold ved vann- og avløpstjenestene. 
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8 Tiltak, gebyr og investeringer 
 

I tråd med mål og utfordringer er det satt opp en tiltaksliste. Lista inneholder 19 tiltak til en 
sum av 69,7 mill i løpet av en 10 års periode. Det er kun tiltakene de 4 første årene som vil legges 
inn i økonomiplanen og være bindende. Videre vil denne tiltakslista rulleres årlig pga stadig nye 
innspill og endringer som skjer.  

Disse tiltakene er i hovedsak viktige for å unngå utfordringene som er beskrevet i kapittel 3 
om overvannshåndtering. De vil være viktige for å unngå kjelleroversvømmelser og utfordringer 
for Hønefoss sentrum med for store vannmengder, og forurensing i nedbørsituasjoner. 

Videre er det lagt inn ca. 5 mill til oppgradering mm på pumpestasjoner tilhørende Monserud 
rensedistrikt. Dette er viktige tiltak for å unngå forurensning og pålagte krav.  

I forhold til randsonetiltak, det vil si å tilknytte eiendommer til nærliggende kommunal 
avløpsledning, er det foreslått totalt 7 tiltak til en total sum av kr 24 346 000 mill. Dette er 
lønnsomme tiltak hvor inntektene i form av økte gebyrer vil gjøre tiltakene lønnsomme på 
forholdsvis kort sikt.  

I økonomiplanperioden er det lagt inn tiltak for 28,6 mill i 2017, 17,6 mill i 2018, 4,6 mill i 2019 
og 11,3 mill i 2020.  

Tiltak i landbruket er ikke inkludert i tiltaksplanen.   

8.1 Gebyrnivået  

Det er foretatt gebyrberegninger via kommunens selvkostprogram. De to viktigste 

forutsetningene for gebyrberegningen er investeringsnivået og befolkningen. Det er forutsatt en 

befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 2017-2036. Vekstprofilen antas å være 

følgende; 3.000 innbyggere i perioden 2017-2022, 10.000 innbyggere i perioden 2023-2032 og 

4.000 innbyggere i perioden 2033-2036.  

Forutsatt de investeringene som ligger i tiltakslistene under, summert opp i kap. 8.9, vil 

gebyrnivået stige fra 35 kr/m3 i 2017 til det høyeste gebyrnivået i 2019 på 53 kr/m3, og ned igjen 

til 41 kr/m3 i 2025 (tiltakslista med investeringer er fra 2017-2025). Se tabell 8 under. 

 

Både befolkningsvekst og avskrivningskostnaden fra Monserud reduseres fra år til år (på max i 

2019) og gjør at gebyrene sakte vil reduseres igjen til normalt nivå. Det er lagt inn en beskjeden 

befolkningsvekst på 3000 i året fra 2017 til 2022, slik at det er stor mulighet for at gebyrene bli 

lavere enn det er anslått her.  Befolkningsveksten vil gi store utslag på gebyrutviklingen.  
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8.2 Tiltak ledningsnett 

 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt: Monserud  Renseanlegg Monserud RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

 

Pri  1, 
tiltak 

nr 

 
Sonenavn 

 
Merknad 

 
Tiltak 

 
Kostnad 

 
År 

 

1.1 St.Haugen 
 

Parkgata Separering av spillvannskulvert som kommer 
fra Haldenjordet. Nye spillvannsledninger og 
overvannsledninger fra kum nr. 70168 til kum 
nr. 70393. Lengde: 1100 m 

2 200 000 
 

2018 

    5 900 000 2019 

    5 900 000 2020 

1.2 Ve Samarbeid med vann Vebakken: Spillvannsledning må skiftes ut, ny 
overvannsledning legges med, kum 27128 – 
23008 (mye overvann, må ta med 
vannledninger). Ca. 130 m.  

 1 428 000 2018 

1.3 Haldenjordet 
 

Overvannshåndtering Overvannskulvert fra Storjordet og ned til 
kum 70 393 til kum 33276. Legge nye spill. - 
og overvannsledninger.  Lengde: ca. 350 m Ø 
800 mm 

5 124 000  2021  

1.4 Storløkka Overvannshåndtering  Ny overvannsledning fra område kum 9503, 
til kryss Ankersgate/Lagesensegate og ut i 
elva 

2 745 000 2023 

 Storløkka 
 

Storløkka 
Samarbeid med vann 

Omlegging fra fellessystemet til 
separatsystem. Skifte ut ledninger mellom fra 
kum 9503 – kum 5532/5533. Lengde: 550 m 

6 039 000 2024 
 

  Indre løkkavei 
Samarbeid med vann 

Omlegging fra fellessystemet til 
separatsystem. Start kum 9503 – kum 
63315/70198 

2 361 000 2025 

1.5 Schjongslund 
 

Samarbeid med vann Fra kryss Ringeriksgata/Tyristrandgata til kum 
373. 250 m. Legge avløp og overvann 

2 745 000  2018 

  Må snu overvannet Fra kryss Ringeriksgata/Aabersgata til kum 
382. Ca. 150 m. Startkum 408. Legge avløp og 
overvann 

1 647 000 2018 

 Schjongslund 
 

 Roald Amundsensgate, kum 373 til kum 421, 
100 m graving. Legge avløp og overvann 

1 098 000 2019 

 Schjongslund 
 

 Dronningensgate, fra 69080 til kum 69066,  
200 m 

2 196 000 2019 

 Schjongslund  Oskarsgate, kum 542, legge ledning langs 
Owerensgate til kum 473, Åbenrågate. 112 m 

1 230 000 2020 

 Schjongslund   1 000 000 2020 
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    2 000 000 
 

2021 

 Schjongslund Unngå ledninger under 
eiendommer  

 2 000 000 
 

2022 

1.6 Vinteroveien Samarbeid med vann  Rehabilitering av Vinteroveien. Fra kum 879 
til kum 69822. Ca. 150 m med vann og avløp, 
overvann. Fra kum 1010/13 til 69822 legges 
avløp og overvann, 75 m. NB: Bane nord er 
styrende i forhold til tiltak og tidspunkt. 

2 471 000 2020 

1.7  Ve terasse Vann og 
avløpsledninger under 
garasje 

Snu fallretning på ledningsstrekket. Ny 
endekum mot Heradsbygdveien. Nytt strekke 
med fall mot kum 30410. Ca. 100 m 

1 098 000  2018 

 1.8 Nymoen  Ledningstrekk fra kum nr. 19923 til kum 
19917 strømpekjøres. Rehabilitering av 2 
kummer. Ene kummen har 150 mm betong 
inn i kummen, siste 50 cm er 110 mm plast. 
Bør erstattes med 160 mm. Lengde ca. 210 m 

461 000 2020 

1.9 Øvre 
Hønengata 
vest 
 

Gammel fellesledning 
fra 1952. Samarbeid 
med vann og evt. 
overvann 

Avløp og overvannsledning (hvis ikke boring) 
fra kum nr. 69140 til kum nr. 5292 må skiftes 
ca. 450 m.  Sommerveien til Sagaveien 
 

  2 635 000 2018 
 

1.10 Riperbakken OV-ledning fra 
Tegleverket som er 
koblet inn på 
avløpsledning i Stabels 
gate ved 
Jernbaneundergangen 
må kobles vekk fra 
kloakken 

Legges ny ov-ledning mellom kum 876 og 
kum 928. Etablere ny kum (etter kum 876). 
Ca. 50 m 

 293 000  2019 
 
 
 

1.11 Ve terasse  Tryms vei : Overvannsledning må skiftes  
(mye røtter i ledningen) L = 400 - 500 m 

   988 000  2020 

1.14 Tolpinrud Bane nord er styrende i 
forhold til tiltak og 
tidspunkt. 

Ny pumpeledning fra Tolpinrud KP 127 til 
Bærengssletta, kum nr. 35129.  Ca. 520 m  

 1 142 000  2025 
 

1.15  Sundgata Prosjekt Byporten er 
styrende – tid/tiltak 

Spillvannsledning og kummer må byttes ut 
lengde ca. 150 m, 3 kummer 

1 647 000 2022 

1.16 Støalandet Investering? ØT gir 
tilbakemelding etter 
befaring.  

Hovedledning fra Haugsbygd: Oppretting 
kummer ca. 30 kummer (usynlig forurensing).  
(30 kummer, 3000 pr kum) 

 132 000 2020 

1.17 Askveien  Ledningsstrekk fra kum nr. 4912 til kum nr. 
4917 må skiftes ca. 83 m, 4 kummer 

 911 000  2024 

1.18 Valhallveien  Ledning mellom kum nr. 22723 til kum 22708 
må skiftes (dårlig fall på ledningen) ca. 140 m, 
5 kummer  

1 537 000  2023 
 

1.19 Overvannshån
dtering 

Elling M Solheimsvei, 
Ullerålsgata, sentrum 

Eksisterende fellessystem bør legges om til 
separatsystem 

10 000 000  2025  

   Sum tiltak 68 928 000  
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8.3 Tiltak pumpestasjoner Monserud 

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad * År 

2.1 Alle stasjoner Overløpsmåling i 
henhold til pålegg 

 1 080 000 2018 

    1 080 000 2019 

2.2 Barbro, KP 102 Pumpestasjon Ny stasjon 6 600 000 2020 

2.3 Elvegata, KP 110 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2019  

2.4 Austjord, KP 117 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2018  

2.5 Ringåsen, KP 131 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2020 

  Delsum Monserud Sum tiltak 8 700 000  

* Summene til Monserud renseanlegg, Nes renseanlegg og KUR anleggene er ikke tatt med i denne planen, da det ligger inne i 
selvkostberegningen fra før. Her er kun tatt hensyn til nye tiltak, både på ledningsanlegg, pumpestasjoner og renseanlegg   

 

8.4 Randsonetiltak 

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad  År 

3.1 
 

Sørliveien Privat initiativ har ført 
til 4-5 nye tilkoblinger 

Koble til de 4-5 husstander som 
gjenstår 

1 284 000 2020 

3.2 
 

Tyristrand 
Tangen 

 
 

Koble til ca. 9 husstander    294 000 2019 

3.3 Tyristrand 
Fossumveien 

 Koble til ca. 10 husstander 1 060 000 2019 

3.4 Sætrangstoppen 
Tollevsløkka 

 Koble til de ca. 7 husstandene som 
gjenstår 

2 200 000 2019 

3.5 Ringkollveien 
Bånntjernveien 

 Ca. 18 husstander 
Flere innspill til kommuneplanen her 
som vil lettere kunne utløse tiltaket  

3 165 000 2021 

3.6 Nymoen  Felt øst for E16. 10-15 boliger kan 
kobles til kommunalt nett. Ny 
avløpsledning under E16 
v/undergang til ny ledning på 
Nymoen Fra kum 53140 til kum 
19922 ca 350 m. 

3 843 000 2020 

3.7 Nes i Ådal  Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk 

  300 000 2017 

 Nes i Ådal  Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk 

6 200 000 2018 

   Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk  

6 000 000 2019 

   Sum tiltak 24 346 000  
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8.5 Tiltak Nakkerud 
 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt Nakkerud Renseanlegg Nakkerud RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad År 

4.1   Bør foretas rørinspeksjon av hele nettet  360 000 2017 
4.2 Nakkerud ra  Oppgradering el 600 000 2019 

   Sum tiltak 960 000  

 

8.6 Tiltak Sokna 

 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt: Sokna  Renseanlegg Sokna RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  
Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad År 

5.1 Permobakken Sees sammen 
med vann 

Avløpsledning Permobakken fra kum nr. 
6687 til 4752 skiftes. Ca. 150 m 

1 647 000 2023 

5.2 Sokna sentrum 
Samarbeid med 
vann 

 Ny avløpsledning fra pumpestasjon 
Smedgarden langs Tranbyveien til 
endepunkt ledning mot Smedgarden. Fra 
kum 65862 til en kum 4798.Ca 600 m.  

6 588 000 2025 

   Sum tiltak 8 235 000  

 

8.7 Tiltak Hallingby 
 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt Hallingby Renseanlegg Hallingby RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Tiltak Kostnad År 

6.1  Overvannskulvert 800 mm fra oversiden av 
Shellstasjonen og sydover inn i boligfeltet. Mye 
vann i denne ledningen. Vet ikke hvor ledning 
ender hen. Ledning må sjekkes. Spyles og tv kjøres 

420 000 2019 

6.2 Pst Nord Mengdemåler 120  000 2019 

6.3 Hallingby ra El 600 000 2018 

  Sum Tiltak 1 140 000  
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8.9 Oppsummering av alle tiltak 

 

Oppsummering 
 

1. Monserud 

rensedistrikt 

68 928 000 

2. Monserud 

pumpestasjoner 

8 700 000 

3. Randsoner 24 346 000 

4. Nakkerud 960 000 

5. Sokna rensedistrikt 8 235 000 

6. Hallingby 

rensedisrtikt 

1 140 000 

Sum alle tiltak fra 

2017-2026 

112 309 000 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-16   Arkiv: 130  

 

Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor 

(februar 2018)  
 

Forslag til vedtak: 

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

som viser videre arbeid med planene. 

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

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

framdrift i disse planene. 

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

 

  

Bakgrunn for saken 

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

ny statusrapport skal legges frem i februar.  

 

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

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

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med. Siden forrige rapportering har også areal- og 

byplan (som er en del av enheten miljø- og arealforvaltning) flyttet fra Storgata og Osloveien til 

Fossveien. 

 

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

disse per februar 2018: 

- Ferdigstille rekrutteringsprosesser. 

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

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

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

framdrift/saksbehandlingstid.  

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

- Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.  

- Prioritere kommuneplanens arealdel, områderegulering Hønefoss og FRE.  

 

  

Rekrutteringsprosesser og kjøp av tjenester 



- 

I løpet av høsten 2017 har det vært gjennomført rekrutteringsprosesser til fire typer stillinger: 

avdelingsleder, teknisk tegner, arealplanlegger og arealplanlegger med geologisk kompetanse.  

Resultatet ble fem arealplanleggere, en teknisk tegner og en avdelingsleder. Seks av disse har startet 

opp, og ytterligere en arealplanlegger starter opp i mars. Søkertilfanget på stillingene har vært 

veldig bra både når det gjelder kompetanse, noen erfarne, men flere er nyutdannet. Nye 

medarbeidere trenger opplæring og vil ikke være 100% produktive fra dag en. Det er medarbeidere 

ved areal- og byplankontoret som står for veiledning og opplæring av nyansatte.  

Ringerike kommune har i dag totalt 15,7 årsverk fordelt på 17 personer ved areal- og byplankontoret 

og regionalt plankontor. Dette er en nødvendig styrking av areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor, som sikrer bredere kompetanse og kapasitet.  

Det er flere som har reduserte stillinger, og 6 av 17 personer jobber deltid (60% - 90%). Det er 

forestående permisjoner, fom medio februar og medio mai. Av disse 15,7 årsverkene er 4,5 årsverk 

tilknyttet regionalt plankontor. 

 

Vi kjøper det vi trenger av tjenester. Det gjøres en vurdering av behovet hver gang det er aktuelt, og 

det vurderes om vi har kompetansen og ressursene selv. Vi søker også innspill på hvordan dette 

løses i andre kommuner for å utvikle vår praksis rundt dette. Kjøp av tjenester er tidkrevende, det 

må styres og følges opp, og dette krever også ressurser. Det er viktig for Ringerike kommune som 

arbeidsgiver å legge til rette for at ansatte får oppgaver som er interessante, som er utviklende og 

som gir motivasjon. Dette vil bidra til at Ringerike kommune som en attraktiv arbeidsgiver, får 

beholde dyktige og erfarne medarbeidere. Det bidrar til at vi får et godt omdømme og at det da blir 

lettere å rekruttere nye. Planprosesser er langvarige, og det er derfor særlig viktig å beholde 

medarbeiderne over tid. I tillegg til medarbeidernes formelle kompetanse er kjennskap til 

kommunen og historikk viktig i planarbeidet.  

 

 

Organisering 

Ved første kvartal 2018 vil kommunens årsverk innen planlegging ha vokst med 9 årsverk siden 

2015. Det er imidlertid verdt å merke seg at vi siden 2015 har hatt flere som har sluttet, og flere 

som har vært ute i permisjon. Når vi har blitt mange flere og også opplever en stor sakspågang er 

det et behov for å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter ressurser og 

kompetanse på best mulig måte for å løse disse oppgavene. Det har vært gjennomført innledende 

arbeid rundt dette, og dette vil bli videreført gjennom et organisasjonsutviklingsprosjekt som 

gjennomføres for enheten miljø- og arealforvaltning. 

  

Klare føringer for areal- og samfunnsutviklingen i overordnede planer bidrar til at detaljplaner kan 

behandles raskere og mer forutsigbart. Dette er i tråd med regjeringens nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging (2015) hvor gode og effektive planprosesser er et 

satsningsområde. Dette vil vi ha fokus på videre i prosessen med å strukturere og organisere 

planarbeidet. 

 

Vi organiserer store planer som prosjekter. Etter en mislykket anbudsprosess sommeren 2017, hvor 

vi ønsket å leie inn ekstern prosjektleder til områderegulering for Hønefoss, valgte vi i stedet å 

bruke egne ressurser. Derfor har vi nå fått på plass en prosjektleder, som leder planarbeidet for 

områdereguleringen. Vi er også inne med intern prosjektleder i sykkelbyprosjektet. 

 

 
   
 

Regionalt plankontor  - plansamarbeid med nabokommuner og Buskerud fylkeskommune 



- 

Siden november 2016 har areal- og byplankontoret hatt tilhold både i Storgata (som en del av 

enheten miljø- og arealforvaltning) og i brakka i Osloveien (regionalt plankontor). Det å være fysisk 

delt over en lang periode har vært krevende for avdelingen og arbeidsmiljøet. I starten av januar 

2018 flyttet areal- og byplankontoret fra Storgata til Fossveien, og i slutten av januar flyttet også det 

regionale plankontoret til Fossveien. Dette er ekstra gledelig for Ringerike sin del, siden vi da fikk 

samlet alle i avdelinga på ett sted.  

 

Ringerike kommune har meldt inn følgende saker til det regionale plankontoret: områderegulering 

for Hønefoss, samarbeidet i forbindelse med statlig regulering av FRE, samarbeid i forbindelse med 

regionale og statlige planer og kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen.  

 

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

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

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

 

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

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

sak til politisk behandling i juni 2018.  

 

 

Rapportering og dialog  

Vi vil fortsette arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på i hvilken grad fristene i plan- og 

bygningsloven overholdes. Dette vil bli et egnet måleverktøy på samme måte som det er for 

saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall dispensasjoner sier 

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

 

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

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

gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status og hva som eventuelt må 

suppleres for at saken skal bli klar til behandling, og hva som kreves i den enkelte sak for å sikre 

fremdrift.  

 

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

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

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

direkte i plandialogen. Dette verktøyet er på plass i kommunens systemer, men foreløpig ikke tatt i 

bruk fullt ut.  

 

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

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

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

til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.  

 

Saker  

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

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

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

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

følger også opp arbeidet knyttet til sykkelbysatsinga (ca. 0,5 årsverk). 

 

Vedlagt følger en oversikt over status i de sakene som ble omtalt i sak 72/17 av 29.6.2017. Det 



- 

presiseres at det i tillegg til sakene i denne oversikten, som ble beskrevet at ikke var uttømmende, 

har blitt produsert mye fra areal- og byplankontoret og regionalt plankontor.  
 

Det har i løpet av de siste par årene blitt startet opp en rekke nye planer, og fortsatt mottar 

kommunen relativt mange forespørsler som gjelder nye planinitiativ. Det er viktig å finne en god 

balanse mellom oppstart av nye saker, og fullføre igangsatte planer. Det er særlig i oppstartsfasen at 

både forslagsstillere og kommuner bruker mye ressurser og tid for å sikre et godt grunnlag for 

videre arbeid. Statistikk som viser saksbehandlingstid for detaljreguleringer på landsbasis (2016) 

viser tydelig at det vesentlige arbeidet i planprosessen ligger fra oppstart til innlevering av 

planforslag til 1. gangsbehandling. Innsatsen som nedlegges i denne fasen er også avgjørende for 

den videre tidsbruken fram til endelig vedtak. 

 

Det er nylig fastsatt en ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 

og bygningsloven (trådte i kraft 1. januar 2018). Forskriften omhandler i hovedsak oppstartsfasen av 

planarbeidet, og stiller krav om innholdet i planinitiativet som forslagsstiller må sende kommunen 

før oppstartsmøtet kan avholdes. Det stilles også konkrete krav til gjennomføringen av 

oppstartsmøtet og innholdet i referatet i møtet. Intensjonen med forskriften er å styrke 

oppstartsfasen for å bidra til mer effektive planprosesser, tidlige avklaringer og økt forutsigbarhet 

for involverte aktører. Dette innebærer at det både fra forslagsstiller og kommunens side må legges 

ned et større arbeid i oppstartsfasen.   

 

Det vises til oversikten i vedlegg 1 hvor det til slutt i vedlegget er tatt med en oversikt over 

planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt fom juni 2017 tom januar 2018, totalt 20 saker. Denne 

oversikten er heller ikke uttømmende.  

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver. Kommunestyret 

skal i planstrategien avklare hvilke planer som skal utarbeides, eller si noe om innen hvilke områder 

det ønskes å prioritere planer. Planstrategien revideres hvert fjerde år og skal vedtas innen et år etter 

at nytt kommunestyre er trådt i kraft.  

 

Rådmannens vurdering  

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

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

og regionalt plankontor jobber med.  

 

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

(E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret.  

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

Vedlegg:  

1. Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet siden den gang 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet etter dette og 

frem til i februar 2018 (OBS! denne lista er ikke uttømmende) 
 

FORSLAGSSTILLER Ballen er hos forslagsstiller 

KOMMUNE   Ballen er hos kommunen 

EKSTERN ETAT   Ballen er hos ekstern etat 
               

  

Sak: Nr navn ESA Merknad Planlagt 

videre 

framdrift 

 

Områdereguleringer 

 

 

271 Øvre Hønengata 

øst 

14/2825 
FORSLAGSSTILLER 

 

Høring og offentlig ettersyn 2014. Begrenset 

høring av endringer juni 2017. Innsigelse fra 

Statens vegvesen. 

Planvedtak 

2018 

366 Kunnskapspark 

Ringerike 

14/1488 
KOMMUNE 

Høring og offentlig ettersyn 2016 (2. gangs). 

Innsigelse fra Statens vegvesen. Dialogmøter 

avholdt uten resultat.  

Uavklart  

354 Ringerike 

Vannverk Kilemoen 

14/1016 
KOMMUNE 

1.gangsbehandling i HMA oktober 2017, 

utsatt i formannskapet. Behandlet i 

formannskapet i januar. Er på høring. 

Høringsfrist 19. mars.  

Vedtak over 

sommeren 

2018 

424 Follummoen 

(storskala datasenter) 

16/4592 
KOMMUNE 

Høring og offentlig ettersyn 2017. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Fremmes egen 

orienteringssak i formannskapet 20.02.2018. 

 

Uavklart 

431 Hønefoss byplan 17/1379 
KOMMUNE 

Forslag til planprogram har vært på høring og 

offentlig ettersyn.  Intern prosjektleder. 

Fastsetting i februar. Egen sak i formannskap 

20.02.2018 

Planvedtak 

vinteren 

2020 

367  Eggemoen 

Aviation & 

Technology Park   

(Ola Tronrud) 

14/1477 
EKSTERN ETAT 

Høring og offentlig ettersyn 2014-2015. 

Innsigelse fra Statens vegvesen. Dialogmøter. 

Avhenger blant annet av avklaringer i 

kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen 

og trasevalg, som er planlagt ferdig 2018.  

 Uavklart 

 

Detaljreguleringer 

 

 

375 Eggemoen 

næring/industri 

(Røysi) 

14/989  
EKSTERN ETAT 

Planprogram fastsatt 2012. Avhenger blant 

annet av avklaringer i kommunedelplan for 

E16 Nymoen-Eggemoen og trasevalg, som er 

planlagt ferdig 2018. 

Uavklart 

405 Tandberghøgda 15/4556 
KOMMUNE 

 

Planforslag mottatt april 2017.  

Kan ikke starte opp med bygging her før E16 

har startet bygging i Sundvollen 

(rekkefølgekrav i kommunedelplan for 

Uavklart 



Krakstadmarka). Videre framdrift er avhengig 

av avklaringer med forslagsstiller, kommunen 

vil ta opp igjen arbeidet med dette og invitere 

til dialog med forslagsstiller. 

420 Kvartal 46 

(Stangsgt.og gml 

Vikenbygget) 

15/8783 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2016. Uttalelser oversendt 

forslagsstiller som jobber med å utarbeide 

planforslag til 1. gangsbehandling 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

414 Kvartal 36 

Storgata/Sundgata 

15/9051 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2017. Uttalelser oversendt 

forslagsstiller som jobber med å utarbeide 

planforslag til 1. gangsbehandling. 

 

 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

421 Lloyds marked 16/3915 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2016. Arbeidsmøter avholdes 

med forslagsstiller.  

 

Uavklart 

419 Hov 

omsorgsboliger 

15/9958 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn mai-juni 2017. 

Uttalelser oversendt forslagsstiller som jobber 

med å utarbeide planforslag.  

 

Planvedtak 

april 2018 

393 Kvartal Hønengt, 

Hønen alle, Halvdan 

Svartesgt og Dr. 
Ragnhildsvei 

14/884 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn 2014. Forbereder 

sluttbehandling, avhengig av noen avklaringer 

med forslagsstiller.  

Planvedtak 

2018 

428 Nedre 

Klekkenhagen 

16/5443 
FORSLAGSSTILLER 

Varsel om oppstart mai-juni 2017. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller, som jobber med å 

utarbeide planforslag.  

 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

432 Hemskogveien 

panorama 

17/1273 
KOMMUNE 

Varsel om oppstart september 2017. Mottatt 

planforslag fra forslagsstiller. Har etterspurt 

tilleggsinformasjon. Har mottatt dette i medio 

januar. Dialog med forslagsstiller frem til 

saken er klar for 1. gangsbehandling.  

 

 

433 Nye skoler i 

Ullerål og Hov 

17/2150 
KOMMUNE 

Varsel om oppstart mai 2017. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller. Vært til 1. 

gangsbehandling. På høring. Høringsfrist mars. 

 

379 Hensmoen 

grusuttak 

 14/286 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn april-mai 2017. 

Mer enn 60 høringsinnspill. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller, møter i den 

forbindelse.   

Uavklart  

411 Løkenstuen 

boligprosjekt 

 

15/8194 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstartsak september 2017, varsel om 

oppstart oktober 2017 med frist desember. 

Forslagsstiller jobber med merknader til 

oppstart. 

Uavklart 

 VÆRT TIL BEHANDLING/AVHOLDT OPPSTARTSMØTE ETTER NOVEMBER 



439 Hvervenkastet 17/161 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstart dagligvare Hvervenkastet 

(Coop/Skeidar). Avholdt oppstartsmøte og 

varslet, med høringsfrist 26. februar. 

Planforslag 

til 1. gangs-

behandling i 

mai/juni 

2018 

373 Apalbakken 15/487 
FORSLAGSSTILLER 

Ble 1. gangsbehandling desember 2017. Vært 

på høring med høringsfrist primo januar. 

Innkomne merknader er oversendt 

forslagsstiller. 

Uavklart. 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

430 Krokenveien 23 

og 40 A 

17/736 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart desember 2017. Mottatte innspill er 

oversendt forslagsstiller. 

Uavklart. 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

438 Strandgata 3 17/4016 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstartsmøte avholdt i desember. 

Forslagsstiller har gitt tilbakemelding om at de 

ønsker saken stilt i bero. 

Uavklart. 

436 Lamoen 17/2721 
KOMMUNE 

Politisk oppstart. Varslet oppstart med frist for 

innspill, 20. mars 2018. 

Uavklart. 

415 Sagaveien 56 15/5449 Sluttbehandlet i KS i desember.   

417 Færden 

boligområde 

15/5952 
KOMMUNE 

Sluttbehandlet i KS i desember. Klage på 

vedtak som kommer til politisk behandling i 

HMA i mars, og deretter FS og KS.  

 

Sagaveien 47 17/4628 
KOMMUNE 

Oppstartsmøte avholdt. Uavklart.  

429 Slettveien 19 17/219 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart i HMA februar 2018. Fattet vedtak om 

at kommunen ikke anbefaler oppstart. 

Uavklart. 

440 Benterud 

søndre/Bakkeveien 7 

17/4425 
KOMMUNE 

 

Oppstartsmøte avholdt 29.01.2018.  Uavklart. 

437 Telegrafalleen 17/3414 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstart. Fattet vedtak om at 

kommunen ikke anbefaler oppstart. 

 

BESLUTTET AT SKAL AVVENTE ANDRE FORHOLD 
387 Øya 14/266 

 

 

Høring og offentlig ettersyn 2015. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Må vurderes ifm.  

områderegulering Hønefoss (grensesnitt og 

trafikkløsninger). 

Avventer 

område-

regulering 

Hønefoss 

395 Nordre Park 

boligsameie 

14/260 Høring og offentlig ettersyn 2016. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Dialogmøte avholdt i 

2016, uten resultat. Avventer 

områderegulering for Hønefoss.  

Avventer 

område-

regulering 

Hønefoss 

330 Soknedalsveien 

5-27 

15/6836  1.gangsbehandling desember 2015: Vedtak 

om utsettelse, med henvisning til 

områderegulering for Hønefoss, KVU og ny 

stasjon. Noen arealer ligger inne i 

fellesprosjektet. 

Uavklart 



427 Byporten 16/6457 Ønske om planprosess for bl.a. endring av 

byggehøyde og byggegrense. Politisk 

oppstartsak mai 2017, vedtak om å ikke 

anbefale oppstart og at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i 

Hønefoss sentrum.  

Uavklart 

Stormarkedet Tippen 15/8924 Politisk oppstartsak mai 2016, vedtak om 

utsettelse og at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i 

Hønefoss sentrum (deler av dette planområdet 

inngår i 421 Lloyds marked som er under 

arbeid).  

Uavklart 

    

 

Kommuneplan, kommunedelplaner 

 

 

Kommuneplanens 

arealdel  

17/3927 
KOMMUNE 

 

Høring og offentlig ettersyn mai-september 

2017. Innsigelser fra 5 myndigheter, nærmere 

70 innspill totalt. Vært avholdt møte med 

Statens vegvesen.  

Planvedtak 

vår/sommer

2018 

1012 E16 Nymoen – 

Eggemoen, 

kommunedelplan 

15/8928 
KOMMUNE 

Fastsatt planprogram september 2016. Høring 

og offentlig ettersyn januar 2018. Kommer til 

behandling i FS i mars. 

Planvedtak 

2018 

 

Avsluttet siden november 2017 

415 Sagaveien 56 15/5449 Sluttbehandlet i KS i desember.   

417 Færden 

boligområde 

15/5952 Sluttbehandlet i KS i desember. Mottatt klage, 

forbereder klagebehandling som kommer til 

politisk behandling i HMA i mars, og deretter 

FS og KS.  

 

 

 

 

NYE PLANINITIATIV ETTER JUNI 2017 
 

Listen nedenfor omhandler planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt etter juni 2017 og frem til 

februar 2018. Listen er ikke uttømmende. Vi behandler kontinuerlig ulike planinitiativ, hvor 

noe tas videre i en planprosess, annet behandles som byggesøknad og noen initiativ blir ikke 

videreført.  

 

Xxx Detaljregulering for 

Hollerud boligfelt 

18/153 

Xxx Detaljregulering for 

Osloveien 35 

17/4760 

441 Midtmoen 1, Sokna 17/4696 



Xxx Detaljregulering 

Citygården med hotell 

Ringerike og 

Thoresengården, Hønefoss 

17/4655 

Xxx Detaljregulering for 

Vestsiden pukkverk 

18/313 

Xxx Detaljregulering 

Fossekallveien 7 

17/4630 

 

 

 

Prestmoen, masseuttak  

Bekkegata 17  

Vestliveien 10  

Strømsoddveien 81, Sokna  

Stabells gate 4  

Brutorget, planendring 17/4039 

Søndre Ringåsen 3  

Storgata, Norderhovsgate, 

Sundgata 

 

Ringåsen gnr/bnr 8/10  

Eikli sør, planendring  

Kvartal 42, Hønefoss  

Setertjern, planendring  

Veme Kvernvolden   

Nytt krematorium  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/62-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 4/18 

 

Saksprotokoll - Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter forskrift 

om miljørettet helsevern  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/62-1   Arkiv:   

 

 

Status godkjenning av barnehager og skoler  
 

Forslag til vedtak: 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

  

Sammendrag 

Alle barnehagene og 9 av de 14 kommunale grunnskolene i Ringerike er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Det er nå totalt 20 skoler i kommunen, og 14 av disse er godkjent. 

For å oppnå godkjenning må det være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg må det 

fysiske – bygningsmessige være innenfor forskriftens bestemmelser. 

Det har siden 2011 blitt arbeidet systematisk og planmessig godt, for at barn i førskole- og 

grunnskolealder samt ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og barnehager og skoler 

skal oppnå en godkjenning. 

Ved siste store fullførte byggeprosjekt, Sokna skole, gjenstår det en gjennomgang av 

uteområdet før godkjenning kan bli gitt. Dette planlegges gjennomført våren 2018 når snøen 

har blitt borte. 

Når Benterud skole tas i bruk 1.1.19, blir Eikli skole nedlagt. 

Forestående utbygginger ved Ullerål skole og Hov ungdomsskole fører trolig til at alle 

grunnskolene i kommunen blir godkjente. Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole 

er ferdig utbygd.  

Nes skole er godkjent etter forskriften, men en fløy skal også fornyes i økonomiplanperioden. 

 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern, gjennomfører tilsyn ved 

barnehager og skoler etter egen plan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at 

det er avvik i henhold de krav forskriften stiller. 

Oversikt over status godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet 

helsvern pr. 1.1.18.: 
 

 

Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 

Private   Dagmamma 1  Britt B-. Østli  Godkjent 



- 

Familiebarnehager 

 

2  Fegri Godkjent    

3  Solstad Godkjent   

4  Skogstjernen Godkjent 

5  Vesleveien  Godkjent   

6  Viul Godkjent   

7  Hundremeterskogen Godkjent  

8  Bondeheimen Godkjent 

Barnehager 9  Almemoen  Godkjent   

10  Almgrenda   Godkjent   

11  Blåbærskogen Godkjent   

12  Dalsbråten Godkjent  

13  Espira Hovsmarka Godkjent  

14  Espira Trygstad Godkjent 

15  Hov Godkjent   

16  Kirkemoen Godkjent  

17  Nedre Auren gårdsbhg. Godkjent  

18  Smeden Godkjent  

19  Sokna natur- og gårdsbhg. Godkjent  

20  Tolpinrud  Godkjent  

21  Åsatua naturbarnehage Godkjent 

  22 Eikli Godkjent 

23 Hallingby  Godkjent    

     24 Haug Godkjent   

 25 Heggen Godkjent 

   26 Heradsbygda Godkjent   

27 Hvervenmoen Godkjent   

28 Hønefoss  Godkjent 

29 Nes Godkjent 

30 Tyristrand  Godkjent 

31 Ullerål Godkjent   

32 Veien Godkjent    



- 

 

Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 

Kommunale Barneskoler 33 Eikli Ikke godkjent    

34 Helgerud Godkjent   

35 Hønefoss Ikke godkjent    

36 Kirkeskolen Godkjent   

37 Ullerål Ikke godkjent  

38 Vang Godkjent   

39 Veien Godkjent  

Kombinerte skoler 

og  

ungdomsskoler 

40 Hallingby Godkjent    

41 Nes Godkjent    

42 Sokna  Ikke godkjent 

43 Tyristrand Godkjent 

44 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent    

45 Hov ungdomsskole Ikke godkjent    

  46 Veienmarka ungdomsskle Godkjent  

Private Barne- og u-skole 47  Steinerskolen Godkjent 

Barneskole   48 Steinsfjorden skole Godkjent m/disp 

49 Ringerike Montesorri Godkjent 

Fylkes-

kommunale 

Videregående skoler 50 Hønefoss videregående Godkjent 

51 Ringerike videregående Ikke godkjent 

  52 Arbeidsinstituttet Godkjent 

 

 
 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. 5 

kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. 

Som det framgår av oversikten, gjelder forskriften både for private, fylkeskommunale og 

kommunale virksomheter. 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig siden 2012. 

Den intensiverte innsatsen de siste årene har gitt resultater. Det er i hovedsak behovet for 

omfattende fysiske tiltak som er årsaken til at det fortsatt er 5 skoler som mangler 

godkjenning. 

Dette vil løse seg når nye og rehabiliterte skolebygg tas i bruk. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 ligger følgende investeringer inne for skoler: 

 
 Tallene betyr beløp i 1000 

Investeringstiltak 2018 2019 2020 2021 Sum 

Oppgradering skolebygg 3 000 3 000 0 0 6 000 

Benterud skole 171 000 4 000 0 0 175 000 

Nes skole – ny barneskolefløy 5 000 6 000 0 0 11 000 

Ullerål skole med idrettshall 75 000 158 000 90 000 0 323 000 

Hov u.skole med idrettshall 2 500 2 500 50 000 180 000 235 000 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at førskolebarn, grunnskoleelever og ansatte skal ha det trygt og 

godt i barnehager og skoler. Alle skal derfor ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Rådmannen er glad for at stadig flere 

skoler blir godkjent, men er kjent med at det er flere store bygningsmessige utfordringer ved 

skolene som mangler godkjenning. 

Når Sokna skole trolig oppnår godkjenning etter befaring av uteområdet våren 2018, og 

Benterud skole tas i bruk 1.1.19, vil Hønefoss skole, Ullerål skole og Hov ungdomsskole 

mangle godkjenning. 

Når investeringene i vedtatte handlingsprogram er gjennomført, Ullerål skole er ferdig utbygd, 

Hov ungdomsskole utbygd/rehabilitert og Hønefoss skole nedlagt, forventer rådmannen at 

samtlige kommunale grunnskoler har status som godkjente. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/195-2   Arkiv: N61  

 

Høring - levering av posttjenester i Norge  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet beslutter hvorvidt Ringerike Kommune skal gi en høringsutalelse om levering av 

posttjenester i Norge. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Den digitale revolusjonen har på svært mange måter beriket samfunnet, næringslivet og 

hverdagen til folk flest. Vi kommuniserer i dag tryggere, raskere og mer effektivt enn noen gang 

tidligere, ved hjelp av digitale løsninger. Derfor er behovet for å sende fysisk post drastisk 

redusert. Norske husholdninger mottok i 2017 gjennomsnittlig 3,9 brev og bedrifter mottok 

gjennomsnittlig 13,2 brev i uken. Hver husholdning mottok i hele 2017 sju småpakker (pakker 

som er sendt som brev og som derfor ikke hentes på postkontor eller Post i Butikk) i postkassen 

og dette tallet er økende. Endringene i postmarkedet skjer stadig raskere og det er behov for en 

raskere omstilling av leveringsplikten enn det dagens lovfestede leveringsplikt åpner for. 

 

I Norge har vi en ordning med finansiering av de ulønnsomme delene av leveringsplikten og kjøp 

av distribusjon av aviser i abonnement i områder uten kommersielle avisbudnett på lørdag er 

over statsbudsjettet. Utviklingen de siste årene har gått i retning av at ulønnsomheten tilknyttet 

leveringsplikten øker, til tross for at kostnadene er redusert gjennom reduksjon av servicenivået 

(antall egendrevne postkontorer er redusert, generell lørdagsomdeling av post ble avsluttet i 

2016 og fra 2018 slås A - og B - post sammen til én felles brevstrøm). Grunnen til endringene de 

siste 20 årene er at vi sender færre og færre brev. Nedgangen holder frem, og det er ingen tegn 

til at den avtar. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er lagt frem 4 ulike alternativer fra Copenhagen Economics som på oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet utredet ulike scenarier for leveringspliktige posttjenester og statlig 

kjøp. 

 

Det er lagt opp til et nasjonalt høringsmøte i Oslo mandag 5. mars kl 12:00 – 15:00 og frist for 

innspill til høringen er satt til 6.mars 2018. Formannskapet må vurdere eventuell deltakelse på 

høringsmøte. 

 



- 

  

 

Vedlegg 

Høringsnotat(1517641).pdf 

Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester(1517658).pdf 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 
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H Ø RI N G SN OTAT

Kravet til leveringspliktige posttjenester i
fremtiden – forslag til endring av postloven

1 Bakgrunn
Den digitale revolusjonen har på svært mange måter beriket samfunnet, næringslivet og
hverdagen til folk flest. Vi kommuniserer i dag tryggere, raskere og mer effektivt enn noen
gang tidligere, ved hjelp av digitale løsninger. Derfor er behovet for å sende fysisk post
drastisk redusert. Norske husholdninger mottok i 2017 gjennomsnittlig 3,9 brev og bedrifter
mottok gjennomsnittlig 13,2 brev i uken . Hver husholdning mottok i hele 2017 sju småpakker
(pakker som er sendt som brev og som derfor ikke hentes på postkontor eller Post i Butikk) i
postkassen og dette tallet er økende. Endringene i postmarkedet skjer stadig raskere og det
er behov for en raskere omstilling av leveringsplikten enn det dagens lovfestede
leveringsplikt åpner for.

I Norge har vi en ordning med finansiering av de ulønnsomme delene av leveringspli kt en og
kjøp av distribusjon av aviser i abonnement i områder uten kommersielle avisbudnett på
lørdag er over statsbudsjettet . Utviklingen de siste årene har gått i retning av at
ulønnsomheten tilknyttet leveringsplikten øker , til tross for at kostn a dene er redusert
gjennom reduksjon av servicenivået (antall egendrevne postkontorer er redusert, generell
lørdagsomdeling av post ble avsluttet i 2016 og fra 2018 slås A - og B - post sammen til én
felles brevstrøm). Grunnen til endringene de siste 20 årene e r at vi sender færre og færre
brev. Nedgangen holder frem, og det er ingen tegn til at den avtar.
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Figur 1 Volum for brev, småpakker og aviser 1999 til 2025

Kilde: Posten Norge AS

I flere land i Europa , og særlig de land som har kommet langt i digitaliseringen, fører kraftig
fall i brevmengden allerede til redusert omdelingsfrekvens for postsendinger. Danmark,
Finland og Island har redusert eller er i ferd med å redusere servicenivået for posttjenester.

I Danmark bl e omdelingsfrekvensen redusert til tre dager i uken allerede i 2008, og fra 2018
vil det i praksis omdeles ordinær post bare 1 dag per uke (men det finnes et ekspresstilbud
som er tilgjengelig oftere). Fra 201 8 reduseres kravet til postomdeling på Island t il 2 dager i
uken i hele landet. Fra 1 . juli 2018 endres kravet i Finland fra 5 dager i uken i hele landet til
tre dager i uken i urbane strøk og fem dager i uken i rurale strøk.

Behovet for – og dermed e tterspørselen etter – brevsendinger fortsetter å f alle også i Norge
( se figur 1 ) . Inntektene går ned, mens kostnadene for det landsdekkende distribusjonsnettet i
stor grad ligger fast. Derfor mener Samferdselsdepartementet at det også i Norge må gjøres
en avveiing mellom å fortsette å betale for dagens se rvicenivå eller å redusere
omdelingsfrekvensen for post.

Ettersom Posten spilte inn en fundamental endring ( se Boks 1 ) , så departementet behov for
å få gjennomført en ekstern utredning, for å ettergå forutsetningene for Postens beregninger
og selve beregningene , og for å undersøke konsekvensene av ulike servicenivåer i
leveringsplikten i årene fremover.

En slik utredning er et viktig bidrag til å sikre et solid kunnskapsgrunnlag og en oversikt over
ulike mulige fremtidige servicenivåer i l everingsplikten og konsekvenser av servicenivåene
for ulike grupper og for nivået på statlig kjøp av posttjenester. Bare med et slikt grunnlag kan
det tas gode og velfunderte beslutninger om fremtidig servicenivå.
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Boks 1 - Statlig kjøp

Etter EUs postdire ktiver – og den norske postloven – kan leveringspliktig(e) tilbyder(e)
anmode om kompensasjon for nettokostnadene som følger av pålegg om leveringspliktige
tjenester. Norge er et av få land som regelmessig kompenserer leveringspliktig tilbyder
Posten Norge AS (Posten).

Når Posten spiller inn sitt krav om statlig kjøp hviler dette på en rekke forutsetninger. Den
statlige kjøpsmodellen fungerer nemlig slik at Posten definerer et servicenivå i et
kontrafaktisk scenario (for eksempel antall omdelingsdager, fre msendingstider osv.) som
selskapet ville valgt på rent forretningsmessig grunnlag dersom selskapet ikke var bundet av
leveringsplikten (for eksempel den eksisterende plikten om å omdele post 5 dager i uken). I
selskapets krav om statlig kjøp for 2018 var d en forretningsmessige tilpasningen endret til at
Posten bare ville omdelt post 2,5 dager i uken i hele landet . Dette var en stor endring, da
kravet om statlig kjøp tidligere hadde hvilt på at den forretningsmessige tilpasningen i
ukedagene ville vært å kut te fra fem til to omdelingsdager bare til de 5 prosent mest
kostnadskrevende husstandene .

Statlig kjøp blir beregnet ved at de estimerte inntektseffektene og utgiftseffektene ved den
forretningsmessige tilpasningen i det kontrafaktiske scenariet blir ber egnet. Differansen, den
såkalte nettokostnaden av leveringsplikten, er summen som blir krevd i statlig kjøp. Et
eksempel på dette kan nettopp være en overgang til omdeling av post 2,5 dager i uken i hele
landet. Overgangen ville gitt reduserte kostnader (til personell, biler, osv.), men den ville
også gitt reduserte inntekter (på grunn av redusert etterspørsel etter Postens tjenester).
Dersom kostnadene ved endringen i servicenivå estimeres til å kunne reduseres med f.eks.
800 mill. k r og inntektene estimeres til å kunne reduseres med 300 mill. kr, er nettokostnaden
ved denne tjenesten i leveringsplikten differansen mellom de to tallene: 500 mill. kr. Gitt at
rammebetingelsene fortsatt krever 5 dagers omdeling, vil k ravet om statlig kj øp til pliktig
omdelingsfrekvens i dette eksempelet bli 500 mill. kr.

2 Utredning fra Copenhagen Economics
Copenhagen Economics (CE) startet i august 2017 en utredning som består av to
hoveddeler. Utredningen finnes vedlagt høringssaken på departementets nettsider.
Den første delen er i hovedsak en gjennomgang av Postens beregninger, både
forutsetningene for beregningene og selve beregningene . Den andre delen består av en
utredning av fire alternative servicenivåer og konsekvenser av servicenivåene for ulike
grupper og for statlig kjøp.
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2.1 Del 1 forutsetninger for og beregninger av statlig kjøp
CE konkluderer med at Postens innsp ill om et kontrafaktiske scenario med 2,5
omdelingsdager er rimelig og at selskapets bedriftsøkonomisk optimale distribusjonsfrekvens
i 201 8 ville vært 2,5 dager i stedet for de pålagte 5 dagene. Konklusjonen baseres både på
en erkjennelse av at kostnadsbe sparelsene veier opp for inntektstapene av en slik
omlegging, og gjennom å se til de omfattende endringene som gjøres i flere av våre
naboland1 som opplever tilnærmet like fall i brevmengden som Norge (se figur 2 ). I tillegg
kommer det faktum at Norge har både mer kostnadskrevende geografiske forhold for
distribusjon og lavere befolkningstetthet enn mange andre land, noe CE også mener støtter
denne konklusjonen. CE finner at modellen Posten bruker er i tråd med internasjonale
retningslinjer for kalkulering av nettokostnader og at Postens modell er mer omfattende enn i
mange andre land der slike kostnader blir beregnet. CE finner ingen faktiske kalkuleringsfeil.
Videre konkluderer CE med at forutsetningene i modellen generelt sett er konservative.

CE påpeker likevel at modellen har noen svakheter knyttet til manglende dokumentasjon og
begrunnelse for noen av forutsetningene på inntektssiden. Derfor foreslår CE enkelte
endringer i forutsetningene som blir lagt til grunn for beregningene.

Figur 2 Fallet i br evvolum i de nordiske land (2011 - 2016, 2011=100%)

Kilde: Copenhagen Economics (2017)

1 Endringer skjer også andre steder: I Italia er det åpnet for å gjøre unntak for de 25 prosent mest
kostnadskrevende husstandene i landet, i New Zealand er det innført en ordning som likner på den
finske geografisk delte ordningen, og Canada har redusert utleveringen til få lokasjoner.
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2.2 Del 2 – fremtidig tjenestenivå og statlig kjøp
I utredningens del 2 (kapittel 3) legger CE sine egne forutsetninger og beregninger av statlig
kjøp til grunn. CE beregner blant annet statlig kjøp for årene 201 8 - 2025 for fire alternative
servicenivå, som beskrevet nedenfor .

2.2.1 Beregn inger av statlig kjøp for årene 2018 - 2025 for følgende servicenivåer:
1 . Fortsatt omdeling fem dager i uken i hele landet.
2. 2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i

spredtbygde strøk.
3. 2,5 omdelingsdager i uken i hele landet.
4. Èn omdelingsdag i uken i hele landet.

Resultatet av disse beregningene er oppsummert i Figur 3. CE understreker at enhver
beregning av fremtidig statlig kjøp vil være preget av en viss grad av usikkerhet, fordi
summen vil påvirkes av endringer i utviklingen i både brevvolum og lønns - og
arbeidskostnader og av etterspørselseffekten av endringer i servicenivå (som også vil kunne
endres av konkurreren de tilbud) . CE har derfor i utredningen, i tillegg til hovedestimatet
ovenfor, også gjort sensitivitetsanalyser som viser et høykostnads - og lavkostnadsestimat
basert på endringer i forutsetningene.

Figur 3 Nettokostnader ved ulike servicenivå i leverin gsplikten 2018 - 2025

Nettokostnadene inkluderer redusert distribusjonsfrekvens, REK - sendinger fra utlandet, gratis blindeskriftsendinger og

grunnleggende banktjenester i landpostnettet. Postens antatte kommersielle tilpasning antas å endres til 1 dag omde ling per

uke fra 2021. Det betyr at nettokostnadene for alternativ 0, 1 og 2 forandrer seg (øker), fordi nettkostnadene er forskjellen

mellom et alternativ og det kommersielt optimale senarioet .

Kilde: Copenhagen Economics (2017)
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2.2.2 K onsekvensene av serviceni våene for postmottakere

Det første alternativet – det såkalte 0 - alternativet – er å fortsette med dagens
omdelingsfrekvens med postomdeling fem dager i uken i hele landet . Det vil øke det
beregnede behovet for statlig kjøp til ca. 1 mrd. kr i 2025. Alternativet fører ikke til nye
negative konsekvenser for noen grupper av postmottakere, da det reflekterer tilbudet som
uansett er der fra 2018.

Det andre alternativet er en g eografisk delt løsningen som vil gi om deling annenhver dag2 i
uken i tettbygde strøk og fem dager i uken i spredtbygde strøk. Områdene som er klassifisert
som tettbygde i denne utredningen omfatter om lag 67 pst. av husholdningene, mens
områdene som er kl assifisert som spredtbygde omfatter om lag 33 pst. av hu sstandene.
Dette alternativet vil gi få negative konsekvenser, fordi det bare vil redusere omdeling i
tettbygde strøk der det svært ofte finnes et rimelig alternativ til Postens omdeling, mens det
vil opprettholde omdeling fem dager i uken i spredtbygde strøk der det ofte ikke finnes et
rimelig alternativ til Postens omdeling. Samtidig vil det te alternativet bare redusere det
beregnede behovet for statlig kjøp med 250 mill. kr i 2025, til et nivå på n ær 750 mill. kr.

Det tredje alternativet er omdeling annenhver dag i uken i hele landet. Dette alternativet vil gi
enkelte, men begrensede negative effekter . CE skriver at det te alternativet vil kunne gi
enkelte negative konsekvenser knyttet til noen typer sendinger for enkelte eldre og/eller
immobile personer i spredtbygde strøk. Det gjelder hovedsakelig aviser og medisiner til en
gruppe som CE estimerer til å utgjøre maksimalt 30 - 35 000 innbyggere. Samtidig vil dette
alternativet redusere statlig k jøp med 650 mill. kr i 2025 (se figur 3 ) .

Det fjerde alternativet er å redusere omdeling til én dag per uke i hele landet. Dette
alternativet vil gi flere negative konsekvenser enn de andre alternativene , fordi det innebærer
en større reduksjon i omdelin gsfrekvens. Det er også mer usikkerhet knyttet til effektene av
en slik endring, fordi den antas å få større effekt på etterspørsel og derfor også statlig kjøp -
beregningene. Samtidig er det også alternativet som reduserer beregnet sta tlig kjøp mest,
med en reduksjon på over 900 mill. kr i 2025. Det er her viktig å merke seg at Posten først
ville innført dette fra 2021 ut fra kommersielle hensyn.

2.2.3 M ulige målrettede tiltak for å kompensere for negative konsekvenser av
redusert omdelingsfrekvens

CE skriver i utredningen at det er mulig å opprette målrettede tiltak for å kompensere for ev.
negative konsekvenser som noen grupper vil kunne oppleve av redusert omdelingsfrekvens ,
i stedet for å beholde et universelt høyt (og kostbart) servicenivå for h ele befolkningen
gjennom en bred leveringsplikt.

CE identifiserer i utredningen slike mulige alternative tiltak, blant annet :

2 Med omdeling annenhver dag vil postmottakere få omdeling til postkassen mandag, onsdag og
fredag én uke, tirsdag og torsdag den neste uken, osv. En slik frekvens innebærer at ett postbud kan
gå to rute r: én rute om mandager, onsdager og fredager, og en annen rute tirsdager og torsdager.
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Målrettede tiltak til enkeltgrupper tilsvarende dagens ordning for gratis fremsending
av blindeskriftsendinger , altså at staten fullfinansierer nye løsninger.
Direkte kompensasjon til sårbare brukere/brukergrupper i form av kompensasjon for
bruk av eksiste rende ekspresstjenester eller gratis transport til ekspedisjonssted.
Bruk av alternative og allerede eksisterende nettve rk for distribusjon, for eksempel
hjemmehjelpen, skolebussen eller avisbudnettet.
Promotering av alternative teknologier, for eksempel gjennom tilbud om opplæring i
bruk av digitale verktøy eller g jennom kjøp av mobilt utstyr eller mobil bredbånd.

CE unde rstreker at klare utvelgelseskriterier, for eksempel knyttet til alder, mobilitet og/eller
lokasjon, er helt avgjørende for en velfungerende ordning dersom en innfører slike
målrettede tiltak. Kriteriene må sikre at bare de som har et kritisk behov får til bud om tiltaket.
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3 Samferdselsdepartementets vurdering
Vi kommuniserer i dag tryggere, raskere og mer effektivt enn noen gang tidligere ved hjelp
av digitale løsninger. Derfor er behovet for å sende fysisk post drastisk redusert.
Brevmengden har falt dramatisk og vil fortsette å falle i årene som kommer. Samtidig som
etterspørselen i befolkningen reduseres, vil statens utgifter knyttet til statlig kjøp av
ulønnsomme posttjenester fortsette å øke dersom kravene til leveringspliktige posttjenester
ikke endres . På et tidspunkt vi samfunnets betalingsvilje for dagens servicenivå ikke lenger
være til stede.

Figur 4 Faktisk og estimert utvikling i adresserte post kasseleverte sendinger per
kategori 2011 - 2025 (tusen sendinger)

Kategorien andre adresserte postsendinger består av magasiner, adressert direktereklame, administrative post, fakturaer og
regninger, privatbrev, innkommende internasjonal e brev og en liten andel uklassifiserte postsendinger. Kategorien små pakker
omfatter innenlandske pakker og innkommende internasjonale pakker sendt som brevpost og utlevert i postkassene .

Kilde: Copenhagen Economics (2017)

Det er i løpet av de siste årene foretatt flere endringer i omfanget av de leveringspliktige
posttjenestene for å begrense veksten i kjøp av ulønnsomme tjenester. Blant annet har det
siden 90 - tallet vært en utvikling der egendrevne postkontorer har blitt erstattet av Post i
Butikk og kravet om ordinær postomdeling på lørdager er avviklet fra 2016. Fra 2018 vil A -
og B - post bli slått sammen til én felles brevstrøm . Disse omstillingene har medført at Posten
har kunnet effektivisere sin drift og redusert Postens kostnader med betydelige beløp . De
omfattende omstillingene har medført en gjennomsnittlig årlig nedbemanning p å over 500
årsverk i perioden fra 2011 til og med 2017. En positiv bieffekt av overgangen til én
poststrøm fra 2018 er også at CO2 - utslippet fra postvirksomheten kuttes betraktelig ettersom
en større del av hovedpostgangen vil skje med bil og jernbane , i s tedet for med fly som i dag.
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Boks 2 Vekst i pakkemarkedet
Selv om brevvolumet faller, vokser markedet for småpakker levert i postkassene. Nordmenns
e - handel øker , jf. veksten i "småpakker" i figur 4 over . Selv om dette avhjelper situasjonen
noe, er det langt fra nok til å oppveie for tap knytta til fallet i brevvolumet. Postens tall viser at
antall varesendinger i dag utgjør om lag 7 sendinger per husstand per år. Selv med en tre -
dobling til 21 pakker per år pe r husstand, vil det ikke være i nærheten av å kompensere for
fallende brevvolum. Figur 5 illustrerer hvor liten andel småpakker utgjøre av det totale antall
sendinger postbudene leverer ut i postkassene.

Figur 5 Forventet gjennomsnittlig antall sendinge r per husstand per uke i 2019

Kilde: Posten Norge AS

Til tross for endringene i leveringsplikten og et solid effektiviseringsarbeid fra Postens side,
vil kostnadene for å opprettholde nivået på leveringsplikten fortsette å øke fra 2019. Ettersom
fallet i brevmengden fortsetter, vil statens kostnad per leveringspliktige brevsending bli mer
enn tre ganger så stor fra 2018 til 2025. Ettersom omstilling i postsektoren tar tid, mener
Samferdselsdepartementet at man allerede nå må legge planer for hvordan kravene til
leveringspliktige posttjenester skal endres i takt med samfunnets behov for posttjenester.
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Figur 6 Nettokostnader for leveringspliktige tjenester 2018 - 2025 (dagens nivå på
leveringspliktige tjenester)

Note: Nettokostnadene inkluderer ulønnsomhet knyttet til omdelingsfrekvens , internasjonal post, levering til blinde og
svaksynte, samt grunnleggende banktjenester i landpostnettet. Ulønnsomhet knyttet til å opprettholde to brevstrømmer er ikke
tatt med , da denne plikten er fjernet fra 2018 . Kommersielt lønnsom tilpasning endres i 2021 fra omdeling annen hver dag til
omdeling én gang per uke.

Kilde : Copenhagen Economics (2017)

Som en følge av de dramatiske endringene i postmarkedet mener
Samferdselsdepartementet at det er nødvendig å vurdere alternative løsninger for
leveringspliktige posttjenester i fremtiden . Departementet vurderer derfor de fire alternativene
CE har gjort en vurdering av i sin utredning :

1. Fortsette med dagens omfang av leveringspliktige tjenester
2. Redusere kravet til annen hver dag i byene og opprettholde krav om fem dager i uken

på steder ute n egen avisdistribusjon
3. Redusere kravet til omdelingsfrekvens til annen hver dag
4. Redusere kravet til omdelingsfrekvens til é n gang i uken

Alternativ 1 vil ikke være bærekraftig på sikt og Samferdselsdepartementet anser det som
hensiktsmessig å avvikle det lovfestede kravet til fem omdelingsdager . Ettersom endringer i
omdelingsfrekvens må vedtas i Stortinget, samt at det må sikres tilstrekkelig tid til omstilling
for Posten , mener departementet at en slik endring vil kunne skje tidligst fra 20 20.

Når d et gjelder hva som ville være bedriftsøkonomisk lønnsomt for Posten , fremkommer det i
utredningen fra Copenhagen Economics at det allerede i dag er ulønnsomt for Posten å
omdele postsendinger fem dager i uken. Om selskapet ikke var pålagt en leveringsplikt , ville
de ut fra kommersielle hensyn ønsket å distribuere annen hver dag fra 2018 . Fra 2021 ville
Posten ønsket å omdele postsendinger bare én dag i uken , om de sto fritt.

De beregnede n ettokostnadene knyttet til de ulike alternativene fremkommer i Tabe ll 1 .
Kostnader knyttet til å tilby grunnleggende banktjenester i landpostnettet og gratis
blindeskriftsendinger foreslås op prettholdt og fremstår således som minste nivået for statlig
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kjøp av ulønnsomme posttjenester. Ettersom omdeling minst én gang per uke (alternativ 4)
vil være lønnsomt i hele perioden, vil nettokostnadene for et pålegg om omdeling en gang i
uken også følge dette minstenivåe t .

Tabell 1 Beregnede k ostnader for alternative nivå på leveringsplikten

Nettokostnader (mill. kr)
Alternativ Omdelingsfrekvens 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 5 dager i uka 497 526 558 712 786 854 924 988
2 2,5 og 5 dager i uka 391 399 409 542 594 642 691 736
3 2,5 dager i uka 58 59 60 184 226 264 303 338
4 1 dag i uka 58 59 60 61 62 62 63 63

Kilde: Copenhagen Economics (2017)

Å r edusere dagens leveringsplikt til annen hver dag bare i tettbygde strøk (alternativ 2) ,
fremstår lite attraktivt av to grunner. Det gir for det første utfordringer når det gjelder
avgrensning både på et gitt tidspunkt og fremover i tid av hvilke områder som skal kvalifisere
for postomdeling fem dager i uken og hvilke som bare skal få annen hver dag. Det gir for det
andre en begrenset reduksjon i statlig kjøp, fordi kostnaden ved å distribuere i spredtbygde
strøk er betraktelig høyere enn i tettbygde strøk .

Ved å redusere leveringsplikten til annen hver dag i hele landet (alternativ 3) vil
nettokostnadene i første omgang bli lave, før de vil øke fra 2021 når det vil være kommersielt
lønnsomt fo r Posten å redusere antall omdelingsdager til én dag per uke.

3.1 Forslag som sendes på høring
Etter departementet s vurdering er vi nå kommet til et punkt der kostnadene knyttet til dagens
servicenivå blir så høye at vi må redusere kravene til de leveringspl iktige posttjenestene.
Departementet foreslår å redusere kravet til omdeling av postsendinger fra 5 dager i uken til
omdeling annen hver dag i hele landet, men ønsker likevel høringsinstansenes innspill på
alle de alternativene som fremgår i pkt. 2.2.1 og som er utredet i Copenhagen Economics
rapport.

En reduksjon av antall omdelingsdager til annen hver dag, er beregnet til å redusere statens
kostnader til statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester med rundt 500 mill. kr årlig fra 2020,
men s besparelsen fra 2025 vil ha økt til ca . 650 mill. kr årlig .

Departementet har ikke lagt opp til at det innføres særskilte kompenserende tiltak gjennom
postlovgivningen i forslaget som sendes på høring. Dette skyldes blant annet at det finnes
kommersielle tilbud i marke det som vil kunne sikre et høyere servicenivå ved behov, og at
det kan vurderes mer målrettede kompenserende tiltak innenfor det enkelte sektorområde. I
kapitlene 3.2 til 3.6 redegjøres det nærmere for utsatte brukergrupper og områder og
departementets vur dering av disse . Departementet ber særskilt om tilbakemelding fra
høringsinstansene på dette.
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Departementet legger imidlertid opp til en forskriftshjemmel som åpner for å pålegge Posten
å tilby postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder . Tilbudet skal være kommersielt, det vil
si at Posten skal ta den prisen for postboksene som er nødvendig for å dekke kostnad ene
selskapet har med ordningen, slik at ordningen ikke fører til økt behov for statlig kjøp.
Ettersom brev - og pakkestrømmen fremdeles vil gå dag lig til alle faste ekspedisjonssteder, vil
et slikt pålegg sikre fortsatt daglig utlevering av postsendinger.

3.2 Aviser
Det omdeles om lag 1 million aviser i abonnement daglig i Norge. Basert på de seneste
offentliggjorte tallene fra avisbransjen (februar 2017) omdeler Posten ca. 15 pst. av
aviseksemplarene. Om lag halvparten av disse 15 prosentene vil ikke bli utlevert til
abonnentene på utgivelsesdagen når utlevering skjer annen hver dag.

Som nevn t i kapittel 3.1 legger departementet imidlertid opp til en forskriftshjemmel som
åpner for å pålegge Posten å tilby postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder. Utlevering til
faste ekspedisjonssteder vil skje som tidligere, og derfor vil postmottakere k unne motta lokal
og regionalt innleverte aviser daglig så fremt de leier en postboks.

Da ordinær postdistribusjon på lørdager ble avviklet, utlyste Samferdselsdepartementet en
kontrakt om distribusjon av aviser i abonnement på lørdager i områder uten ege n
avisdistribusjon. Kontrakten var ment å dekke opp de uheldige virkningene avvikling av
lørdagsdistribusjon ville få for avisabonnenter i distriktene.

Når Samferdselsdepartementet nå ikke foreslår en tilsvarende kontrakt for avisdistribusjon
på dager ut en ordinær postdistribusjon, skyldes dette flere forhold. For det første er det
stadig færre avisabonnenter som utelukkende leser avisen på papir. Økt bredbåndsdekning3,
stadig flere bredbåndsabonnement4 og stadig økende digital kompetanse i hele
befolknin gen5, gjør at papiravisen som et middel for informasjon til befolkningen om aktuelle
nyheter er blitt et supplement til nett aviser - og etermedier. For det andre er en eventuell
kontrakt på avisdistribusjon annen hver dag i områder uten egne avisbudnett en kompleks
kontrakt som vanskelig lar seg operasjonalisere både på et gitt tidspunkt og – i et skiftende
og nedadgående marked – spesielt fremover i tid. For det tredje ville kontrakten trolig blitt så
kostbar at en betydelig del av reduksjonen i statlig kj øp av posttjenester ville måtte brukes til
statlig kjøp av avisomdeling. Når S amferd s elsdepartementet nå vurderer å kutte i
omdeling s frekvensen av ordinær post til hele befolkningen fordi den teknologiske og
markedsmessige utviklingen gjør det nødvendig, og fordi det vanskelig kan forsvares å bruke
opp mot 1 mrd. kr årlig på kjøp av posttjenester når behovet er så synkende, er det vanskelig
å forsvare å benytte de innsparte midlene – som kunne gått til andre viktige tiltak i samfunnet
– til omdeling av papiraviser til en svært begrenset gruppe av befolkningen.

3 Analysys Mason: Dekningsanalysen 2017 . Rapport utarbeidet for Nasjonal
kommunika sjonsmyndighet .
4 SSBs internettmåling .
5 SSBs bruk av IKT i husholdningene og Undersøkelse gjort av Kantar Telenors og Finan s Norge om
forbruker - og finanstrender .
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Det te rasjonale gjelder også for ordningen med kjøp av lørdagsdistribusjon av aviser. I en
fremtid der omdeling av postsendinger til utleveringspostkassene bare skjer annen hver dag,
og på sikt kanskje enda sjeldnere, er det vanskelig å forsvare at man bruker i
størrelsesorden 100 mill. kr årlig på omdeling av aviser på lørdag til en svært begrenset del
av befolkningen. Det må derfor vurderes om også denne ordningen må endres ell er avvikles
fra 2020 eller 2021. Stortinget vil i så tilfelle få dette spørsmålet til behandling.

Samferdselsdepartementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på dette.

3.3 Biologiske preparater
Frakt av prøvemateriale fra legekontorer og inn til laborat oriene for analyse vil berøres av
omstillinger i postmarkedet.

M edisinske laboratorie r tilbyr ofte hentetjenester fra legekontorer i sine nærområder.
Laboratoriefirmaet Fürst tilbyr for eksempel en hentetjeneste på Østlandet der de også tar
med prøver ti l andre laboratorier, både på Øst - og Vestlandet og i Midt - Norge. Tilsvarende
ser man at det som en respons på bortfallet av lørdagsdistribusjon er etablert budbilruter for
innsamling av prøver til analyse i deler av landet der dette ikke har vært tilbudt tidligere.

I forbindelse med at antall brevstrømmer reduseres fra to til én fra 201 8, h ar S ykehusinnkjøp
HF inngått avtale med Posten Norge AS om frakt av laboratorieprøver fra legekontorer til
sykehusene. Av tale n er ment å sikre rask levering av prøve r , uavhengig av hvor i landet de
er tatt. Avtalen omfatter også levering til laboratoriene på lørdager, slik at blodprøver som
sendes fredag vil ankomme laboratoriene neste dag. Avtalen innebærer at helseforetakene
kjøper Bedriftspakke ekspress over natt fr a Posten, det vil si at de tar i bruk en eksisterende
tjeneste i markedet .

Når det gjelder en reduksjon i antall omdelingsdager, vil dette etter vår vurdering bare
påvirke utdeling til laboratorier i den grad disse opererer med gateadresser og ikke
postbo ksadresser. Forsendelser som haster vil således måtte sendes til en
postboksadresse , eller tjenesten Bedriftspakke ekspress over natt vil måtte benyttes.

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på dette.

3.4 Medisiner
Frakt av medisiner fra lokale apotek og nettapotek og ut til forbrukerne kan deles i to :
S endinger som kvalifiserer for fraktrefusjon og vanlige sendinger som inneholder medisiner
og medisinsk forbruksmateriell.

For at en medisinsending skal ha rett til fraktrefusjon, må den i nneholde legemidler for noen
få, alvorlige sykdommer, eller være spesialproduserte legemidler med kort holdbarhet . Ut fra
alvorlighetsgraden antas det at disse allerede i stor grad sendes ekspress over natt , og at
endringen i postloven som foreslås nå ikke vil påvirke forsendelsesmåten og dermed
kostandene knyttet til fraktrefusjonsordningen.
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Når det gjelder vanlige medisiner og medisinsk forbruksmateriell fra apotek, opererer
apotekene allerede i dag med en leveringstid fra én til tre dager. Fra 2018 vil dette med
forsendelse med Posten normalt bli to til fire dager når én felles poststrøm blir innført.

Ved innføring av postdistribusjon annen hver dag, vil leveringstiden øke med én dag for 50
pst. av sendingene. Normalt sett vil dette være tilstrekkelig for de fleste apotekkunder som
mottar disse sendingene, med mindre det er inntruffet forhold som tilsier at distribusjonen
haster mer.

Det er svært mange forutsetninger som må være til stede for at sending av vanlige medisiner
og forb ruksmateriell skal ha behov for ekspress over natt, for ikke å snakke om at en økt
leveringstid på én dag for 50 pst. av sendingene skal gi negative konsekvens er .

1. Behovet må være akutt, enten på grunn av manglende planlegging eller på grunn av
at en akutt situasjon har oppstått .

2. Den akutte situasjonen må være mindre alvorlig enn noe som fordrer innleggelse på
institusjon, og mindre alvorlig enn det som utløser rett på fraktrefusjon.

3. Videre må personen både bo hjemme, være immobil og ikke ha borgerstyrt pe rsonlig
assistent, hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.

4. Til slutt må det ikke eksistere aktører med ekspresstilbud som leverer til området.

Samferdselsdepartementet viser ellers til Prop. 131 S (2016 - 2017) der Stortinget sluttet seg
til at det på grunn a v svært lavt behov for fremsending av medisiner over natt ikke skal
opprettes spesialløsninger for fremsending av medisiner ved overgangen til én brevstrøm.
På denne bakgrunn er overgangen til postomdeling annen hver dag, som vil gi økt
leveringstid på én dag for 50 pst. av sendingene , en mindre endring en overgangen til én
brevstrøm.

Samferdselsdepartementet ser på denne bakgrunn ikk e behov for å opprette nye statlige,
kostbare spesialløsninger for fremsending av medisiner .

Når det gjelder det mulige kom penserende tiltaket at staten kan betale for ekspress -
sen dinger/enkeltsendinger, som CE drøfter som et mulig tiltak, anser
Samferdselsdepartementet at en eventuell utvidelse av fraktrefusjonsordningen ville vært
den naturlige løsningen og ikke en spesiallø sning i postregelverket for statlig finansiert
postomdeling til en svært begrenset gruppe.

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på dette.

3.5 Særlig om sårbare grupper
CE har i utredningen pekt på en gruppe bestående av maksimalt 30 - 35 000 eldre og
bevegelseshemmede i spredtbygde strøk som trolig ikke har tilgang på alternativ til Posten til
en overkommelig pris og som heller ikke har digital kompetanse . Denne gruppen vil dermed
kunne oppleve negative effekter av endret omdelingsfrekvens når det gjelder
fremsendingstid for papiraviser og medisiner. CE har kort drøftet mulige kompenserende
tiltak for slike grupper.
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Som det fremkommer av gjennomgangen i kapitlene 3.2 og 3.4 foreslå r
Samferdselsdepartementet ikke å opprette egne kostbare statlige løsninger for å dekke disse
behovene, og det foreslås heller ikke en ordning med statlig kjøp av ekspressendinger .
Departementet vil i det videre gjennomgå grunnlaget for dette valget.

Det er for det første viktig å påpek e at alle fremdeles vil kunne få tilsendt aviser og medisiner
gjennom bruk av det ordinære tjenestetilbudet . En omlegging til postomdeling annen hver
dag betyr at f remsendingstiden forlenges med én dag for 50 pst. av sendingene , ikke at
sendingene ikke kom mer frem til mottakeren . Videre vil som nevnt leie av postboks kunne
sikre mottak av lokalt og regionalt innleverte aviser på utgivelsesdagen.

For det andre er papir avisenes innhold og rolle i ferd med å endre seg fra ren
nyhetsformidling til reportasjer, dypere innsiktsartikler og reaksjoner på og oppfølging av
hendelsesnyheter . Umiddelbare hendelsesnyheter blir nå formildet på nettaviser og andre
nettsider. Alle , også den nevnte gruppen på 30 - 3 5 000 postmottakere , har tilgang til TV og
radio der hendelses nyheter og andre nyheter formidles mange ganger daglig. Utbredelsen
av bredbåndsdekning og papiravisenes nettilbud gjør også at få er avhengige av papiravisen
for å få sitt umiddelbare informasjonsbehov dekket. Under 1 000 husstander mangler i dag
tilbud om nedlastingshastigheter på 4 Mbit/s6, som er nok til å lese nettaviser og andre
nettsider der nyheter formidles. For distribusjon av papiraviser er det derfor en viktig
distinksjon mellom behov og ønsker , noe CE også understreker i sin utredning.

For det tredje vil denne gruppen mennesker i stor grad bo slik til at de har tilgang på
landposttjeneste, det vil si at postbudet kan tilkalles for å utføre grunnleggende post - og
bank tjenester der de bor. I tillegg tilbyr landpostbudene hjemkjøring av pakker etter avtale .
For den sårbare gruppen mennesker vil derfor en omlegging av utdelingen fortrinnsvis bety
noe dersom det er snakk om sendinger med svært stor grad av hast, for eksempel livsviktige
medisiner.7 Det har imidlertid formodningen mot seg at eldre, immobile personer i en slik
situasjon ikke har kontakt med hjemmesykepleien eller en helseinstitusjon slik at sendingene
kan hentes i Post i Butikk eller formidles til mottakerne på andre måter.

For det fjerde finnes det kommersielle ekspresstilbud som dekker hele landet, til alle deler av
landet med levering over natt, til mange deler av landet levering samme dag. Enkelte typer
leveringer til enkelte steder vil være veldig dyre. Men de er tilgjengelige og dersom en
forsendelse haster nok vil også betalingsviljen være til stede.

Det er også slik at p ostlovens formål er å " legge til rette for at brukere over hele landet skal
få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige
tjenester til overkommelig pris, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ." Når det
digitale skiftet fører til sterkt fall i etterspørselen etter tradisjonelle posttjenester, vil det ikke
være fremtidsrettet å opprettholde et tjenestenivå som er tilpasset en annen tid. Det er derfor
viktig å skille mellom leveringspliktige posttjenester som er grunnleggende og spesielle

6 Analysys Mason: Dekningsanalysen 2017 . Rapport utarbeidet for Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
7 Merk også, som nevnt i kapitte l 3.4, at behovet for fremsending av medisiner over natt anses som
svært lavt.
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tjenester som bør tilbys på kommersielle vilkår. Det vil ikke være effektiv bruk av samfunnets
ressurser å opprette egne kostbare løsninger som like vel i de aller fleste tilfeller vil kunne
løses gjennom eksisterende ordinære tilbud og som i de resterende tilfeller vil kunne løses
ved å bruke eksisterende ekspresstjenester.

Samferdselsdepartementet ber særlig om høringsinstansenes syn på dette.

3.6 Fo rhåndsstemmer
Endringen i antall omdelingsdager kommer i liten grad til å påvirke fremsending av
forhåndsstemmer. Det vil fortsatt være daglig innsamling av postsendinger fra PiB og
terminaler og daglig bokslegging av sendinger i postboksanleggene. Dette i nnebæ rer at det
bare er forhåndsstemmer som enten sendes som frimerkefrankert brev lagt i en rød
postkasse som befinner seg i en distribusjonsrute eller som utleveres andre steder enn i et
postboksanlegg som vil bli påvirket av den foreslåtte endringen.

For kommunene vil det da være viktig å sikre at innlevering av postsendinger som inneholder
forhåndsstemmer skjer til PiB eller på en måte som sikrer daglig innsamling av sendingene.
Videre er det en fordel om adressen til valgstyret er knyttet til en post boksadresse , slik at det
sikres daglig omdeling . Et flertall av de kommunale valgstyre ne har i dag bare postadresser
som er gateadresser, jf. Valgdirektoratets nettside . Ettersom en omlegging til postomdeling
annen hver dag vil gjøre det fordelaktig for kommuner som øns ker daglig postmottak å gå
over til postboksadresse, antas det at valgstyrene etter hvert også vil få postboksadresser.

Dersom adressering av forhåndsstemmer til postboksadresser anses som umulig å
gjennomføre, vil et alternativ være å sikre innsamling o g utlevering av forhåndsstemmer siste
helg før valgdagen med hjemmel i postloven § 12 . Dette kan gjøres ved statlig kjøp av
ekspresstjenester eller ved et pålegg i samsvar med postloven § 12.

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på dette.

3.7 Innsamling av prøver til Veterinærinstituttet
Endringer i inn - og utlevering av postsendinger vil også kunne påvirke innsamling av
prøvemateriale til Veterinærinstituttet, innenfor både dyr ehelse og mattrygghet. Ettersom det
fortsatt vil være utlevering til postboksanlegg fem dager i uken, vil mottak av prøvemateriale i
postbokser fortsatt kunne skje som før. En tilpasning vil derfor kunne være at også de
resterende av Veterinærinst ituttets laboratorier oppretter postboksadresser. I den grad
innlevering av prøvemateriale skjer til innsamlingspostkasser i distribusjonsnettet, vil slik
innlevering måtte flyttes til innsamlingssteder med daglig hentefrekvens som for eksempel
Post i Butikk eller postkontor .

Ettersom Veterinærinstituttet allerede har gode rutiner for innsamling av prøvemateriale,
både gjennom postnettet og på andre måter, synes det som om det kun er behov for mindre
justeringer av dagens praksis.

Samferdselsdepartementet ber li kevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette.
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4 Forholdet til postdirektivet
EUs postdirektiv artikkel 3 setter rammene for de leveringspliktige tjenestene. For antall
omdelingsdager følger dette av artikkel 3 nummer 3:

Member States shall take steps to ensure that the universal service is guaranteed not
less than five working days a week, save in circumstances or geographical conditions
deemed exceptional, and that it includes as a minimum:

- one clearance,
- one delivery to the home or premises of every natural or legal person or, by way of

derogation, under conditions at the discretion of the national regulatory authority,
one delivery to appropriate installations.

Any exception or derogation granted by a national regulator y authority in accordance
with this paragraph must be communicated to the Commission and to all national
regulatory authorities.

Inntil nylig ble denne bestemmelsen tolket slik at leveringspliktig tilbyder som hovedregel skal
samle inn og levere ut post m inst fem dager i uken , jf. postloven § 7 nummer 2 og 3. Kravet
ble innført i 1997 når direktivet ble fastsatt, og det gjenspeilet betydningen av postomdeling i
datidens samfunn. Nedgangen i brevmengden siden direktivet ble fastsatt har også i EUs
medlemsla nd vært betydelig. EUs medlemsland har imidlertid merket nedgangen i ulik grad.
Det er de mest digitaliserte landene som naturlig nok har hatt den største nedgangen, ( jf.
figur 2 ). Det har på denne bakgrunn blitt innført ulike nasjonale ordninger i Europa slik at
samfunnets kostnader for postomdeling tilpasses nye nasjonale behov. De mest digitaliserte
landene har innført nye måter å tolke leveringsplikten i artikkel 3 på i sin gjennomføring av
direktivet som ikke har ført til sanksjoner fra tilsynsmyndighe tene i Brussel.

Med de ordningene for omdeling som nå er innført i sammenlignbare land ellers i Europa,
ligger det an til at det er tilstrekkelig at det finnes et tilbud om en kommersiell tjeneste som
kan benyttes for å oppnå daglig utdeling av sendinger .

I de alternativene som vurderes i Norge, vil det fortsatt være mulig for alle norske borgere å
sende post på daglig basis og å motta post sendinger i postboks på daglig basis, ettersom
post - og pakkestrømmen til og fra postkontor og post i butikk vil gå daglig. Basert på
ordningene som er innført i sammenlignbare land ellers i Europa, er det departementets
foreløpige vurdering at dette bør være tilstrekkelig til at direktivets krav også her hos oss
anses oppfylt . Departementet vil utrede dette nærmere.
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5 Forslag til lovendring
På bakgrunn av gjennomgangen over, vil Samferdselsdepartementet foreslå å endre
kravene til utleveringsdager i postloven § 7 første ledd nummer 3 fra fem dager i uk en til
annenhver dag, det vil si t re dager den ene uk en og to dager den andre uk en . Slik kan ett
postbud betjene to postruter.

Det foreslås også å presisere bestemmelsen i postloven § 7 annet ledd om avisdistribusjon
seks dager i uken på steder uten tilbud fra kommersielle avisbudnett, slik at det klart fremgår
at denne ordningen bare omfatter avisutlevering på lørdager.

Videre foreslås det å endre postloven § 7 annet ledd andre punktum for å gi departementet
hjemmel til å pålegge at det skal tilbys postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder.

Departementet ser også at det er behov for å endre kravet til innsamling av postsendinger, i
den grad innsamlingen skjer ute i den enkelte postrute. Ettersom det bare er fem prosent av
den totale postmengden som samles inn i postrutene/fra røde postkasser , ser ikke
departemente t behov for å endre § 7 første ledd nummer 2, men heller gi et unntak i
postloven § 8 for plikten til daglig innsamling av postsendinger for de
innleveringspostkassene som blir berørt.

Ettersom departementet ønsker innspill til alle alternativer som fremg år i 2.2.1 og som er
utredet av Copenhagen Economics, vil vi også synliggjøre hvilke lovendringer som vil være
nødvendig dersom andre alternativer enn Samferdselsdepartementets anbefaling velges.

5.1 Endringer i § 7 om leveringsplikt

5.1.1 Nytt § 7 første ledd n ummer 3:

Alternativ 1
3. én utlevering av postsendinger annen hver dag, mandag til fredag, til enhver juridisk
eller fysisk persons forretningssted eller faste helårlige bosted,

Alternativ 2
3. utlevering av postsendinger minst én gang i uken til enh ver juridisk eller fysisk
persons forretningssted eller faste helårlige bosted.

Alternativ 3
3. utlevering av postsendinger til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller
faste helårlige bosted minst fem dager i uken i spredtbygde strøk og annen hver dag,
mandag til fredag, i øvrige områder .
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5.1.2 Endret fjerde ledd:

Myndigheten kan gi forskrift om utlevering av aviser i abonnement på lørdag til mottakere
som ikke har annen avisdistribusjon . Myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om
omfanget av og krav til de leveringspliktige tjenestene, herunder om tilbud ved alle faste
ekspedisjonssteder om leie av postboks. Myndigheten kan også gi forskrift og fatte
enkeltvedtak om geografisk dekningsområde, service og kvalitet, innsamlingsordning og
antall og plassering av ekspedisjonssteder.

5.2 Endringer i § 8 om unntak fra leveringsplikt

§ 8 nytt tredje ledd:

Kravet til fem dagers innsamling av postsendinger etter § 7 første ledd nummer 2 gjelder ikke
i forbindelse med utlevering annen hver dag etter § 7 første ledd nummer 3 .

6 Merknader til lovforslaget

6.1 Merknader til endringene i § 7

6.1.1 Til § 7 første ledd nummer 3:

Alternativ 1
Med formuleringen annen hver dag, mandag til fredag menes at omdeling av post skal skje
annenhver dag i en to - ukers syklus, det vil si mandag, onsdag og fredag den første uken, og
tirsdag og torsdag den andre uken. På denne måten kan samme postbud dekke to ruter ved
å alternere mellom rutene. Bestemmelsen åpner for at det er leveringspliktig tilbyder som ut
fra operasjonelle hensyn deler inn rutene og avgjør hvilke ruter som skal gås på hvilke dager.

Alternativ 2
Med formuleringen minst én gang i uken menes at omdeling av post skal skje ukentlig, det vil
si minst é n gang fra og med mandag til og med fredag. På denne måten kan samme postbud
dekke fem postruter i løpet av en arbeidsuke. Bestemmelsen åpner for at det er
leveringspliktig tilbyder som ut fra operasjonelle hensyn deler inn rutene og avgjør hvilke
ruter so m skal gås på hvilke dager.

Alternativ 3
Denne bestemmelsen innebærer en mer tyngende leveringsplikt for spredtbygde områder,
for eksempel de områdene som ikke mottar aviser gjennom et kommersielt avisbudnett
(omfatter ikke avisbudnett som finansieres ved statlig kjøp). Ettersom avisbudnettene kan ha
en dynamisk utbredelse, vil det kunne være vanskelig å avgjøre hvor det er krav til
femdagers omdeling og regler for dette vil kunne fastsettes etter eksisterende
forskriftshjemmel.
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6.1.2 Til § 7 fjerde ledd første punktum

Endringen i fjerde ledd første punktum innebærer at hjemmelen til å fastsette forskrift om
avisdistribusjon på steder uten avisbudnett begrenses til lørdagsdistribusjon. Dette
innebærer en videreføring av dagens hjemmel, men ikke en utvidelse med mulighet for
kompenserende tiltak ved overgangen til postomdeling annen hver dag.

6.1.3 Til § 7 fjerde ledd annet punktum

Endringen i fjerde ledd annet punktum innebærer at Samferdselsdepartementet får hjemmel
til å pålegge Posten å tilby leie av postbokser til alle p ostmottakere som måtte ønske å leie
én postboks. Tilbudet skal være kommersielt, dvs. at Posten skal ta minimum den prisen
som er nødvendig for å dekke selskapets utgifter ved ordningen slik at kostnadene ikke skal
kunne bli del av statlig kjøp - krav i frem tiden. Tilbudet vil blant annet sikre at regionalt og
lokalt innleverte aviser vil kunne hentes av postmottakere på utgivelsesdagen og at brev
fremdeles kan ha to dagers normal fremsendingstid.

6.2 Merknader til § 8
Til Nytt siste punktum i § 8 annet ledd:
§ 8 annet ledd får et nytt siste punktum som avgrenser plikten til daglig innsamling av
postsendinger etter § 7 nummer 2, til bare å gjelde innsamlingspunkter som betjenes på
daglig basis, det vil si innleveringssteder som ikke bare oppsøkes i forbindelse med at
postbudet utleverer post sendinger .

Det er bare om lag 5 prosent av postsendingene som samles inn i røde postkasser, resten
innleveres på faste ekspedisjonssteder eller på terminal. De fleste av de røde
innleveringskassene er plassert i tilknytnin g til et ekspedisjonssted og vil således tømmes
daglig også etter en omlegging. For de innleveringskassene som er plassert ut i
postbudrutene, vil tømming bare skje i forbindelse med at postbudet utleverer postsendinger.
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7 Økonomiske og administrative k onsekvenser
De økonomiske k onsekvensene på statsbudsjettet, isolert sett, av å redusere
omdelings frekvensen fremgår av figur 3 i kapittel 2 og tabell 2 nedenfor . I 2025 vil
nedgangen i statlig kjøp være estimert til mellom 925 og 252 mill. kr i året, avhen gi g av
hvilken løsning som velges.

Tabell 2 Besparelse knytta til å endre leveringsplikten (mill. kr)

Alternativ Statlig kjøp 2025 Besparelse

Opprettholde dagens løsning 988 0

Omdeling hver dag eller

annenhver dag avhengig av

avisbudnett

736 252

Omdeling annen hver dag i

hele landet

338 650

Omdeling én dag i uka 63 925

Når det gjelder eventuelt økte utgifter knyttet til en d ringer på andre poster , er dette
gjennomgått i kapittel 3. I stor grad vil mulige økte utgifter være knyttet til utvidet bruk av
ekspressløsninger slik som bedriftspakke ekspress over natt. Som det redegjøres for mener
Samferdselsdepartementet at dette ikke vil få et stort omfa ng.

For forhåndsstemmer, er det allerede i dag tilfeller der fremsendingstiden mellom
innleveringssted og mottakende valgstyre tilsier bruk av bedriftspakke ekspress over natt for
de stemmene som avgis fredag før valgdagen. For innsending av forhåndsstem mer til
valgstyrer uten postboksadresse, vil man ved utlevering annen hver dag måtte bruke
eksepresstjenester uansett fremsendingstid, for å sikre daglig utlevering. Dersom alle
valgstyrer i norske kommuner leie r en postboks, vil dette begrense ekstrakostn ad en til 1 1 00
kr for hver postboks, til sammen 282 700 kr for de 257 kommunene hvis valgstyrer ikke
oppga en postboksadresse ved forrige stortingsvalg. Noen av disse kommunene vil trolig
opprette postboksadresser av helt andre årsaker enn kun mottak av fo rhåndsstemmer på
valgdagen og dagen etter annen hvert år.

Miljøeffe k ter av forslaget
Når det gjelder effekten på miljøet av en omlegging til omdeling annenhver dag i hele landet,
vil dette gi opp mot en halvering av total kjøreavstand for Postens bud og medføre ca. 20
mill. km mindre kjøring i året. Posten har over flere år hatt en aktiv s trategi for overgang til
bruk av elektriske kjøretøy og disponerer i dag mer enn 1 000 el - mopeder og el - biler som
benyttes til postdistribusjon, primært i sentrale områder hvor avstandene i budrutene gjør det
mulig å benytte elektriske kjøretøy. Resultatet av kjøretøystrategien samt avviklingen av
lørdagsomdeling i 2016 er at det allerede er tatt ut store effekter i form av reduserte
klimagassutslipp fra postomdelingen, fra om lag 20 000 t onn CO2 i 201 3 til 1 2 600 tonn
estim ert for 201 7. Overgangen til 2,5 omdelingsdager anslås å redusere de årlige utslippene
med ytterligere 5 000 tonn CO2. For omdelingen betyr det en reduksjon i utslipp på ca. 40
pst. sammenlignet med 201 7. Tiltaket vil således medføre vesentlig mindre belastning på
miljøet.
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Dovre kommune    

Drammen kommune    

Drangedal kommune    

Dyrøy kommune    

Dønna kommune    

Eid kommune    

Eide kommune    

Eidfjord kommune    

Eidsberg kommune    

Eidskog kommune    

Eidsvoll kommune    

Eigersund kommune    

Elverum kommune    

Enebakk kommune    

Engerdal kommune    

Etne kommune    

Etnedal kommune    

Evenes kommune    

Evje og Hornes kommune    

Farsund kommune    

Fauske kommune    

Fedje kommune    

Fet kommune    

Finansdepartementet    

Finansnæringens Hovedorganisasjon    

Finnmark fylkeskommune    

Finnøy kommune    

Fitjar kommune    

Fjaler kommune    

Fjell kommune    

Flakstad kommune    

Flatanger kommune    

Flesberg kommune    

Flora kommune    

Flå kommune    



 

 

Side 5 
 

Folldal kommune    

Forbrukerombudet    

Forbrukerrådet    

Forsand kommune    

Forsvarsdepartementet    

Fosnes kommune    

Fredrikstad kommune    

Frogn kommune    

Froland kommune    

Frosta kommune    

Fræna kommune    

Frøya kommune    

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon    

Fusa kommune    

Fyresdal kommune    

Færder kommune    

Førde kommune    

Gamvik kommune    

Gaular kommune    

Gausdal kommune    

Gildeskål kommune    

Giske kommune    

Gjemnes kommune    

Gjerdrum kommune    

Gjerstad kommune    

Gjesdal kommune    

Gjøvik Kommune    

Gloppen kommune    

Gol kommune    

Gran kommune    

Grane kommune    

Granvin herad    

Gratangen kommune    

Grimstad kommune    

Grong kommune    

Grue kommune    

Gulen kommune    

Hadsel kommune    

Halden kommune    

Halsa kommune    

Hamar kommune    

Hamarøy kommune    

Hammerfest kommune    

Haram kommune    



 

 

Side 6 
 

Hareid kommmune    

Harstad kommune    

Hasvik kommune    

Hattfjelldal kommune    

Haugesund kommune    

Hedmark fylkeskommune    

Helse- og omsorgsdepartementet    

Helsedirektoratet    

helthjem Mediapost    

Hemne kommune    

Hemnes kommune    

Hemsedal kommune    

Herøy kommune (Møre og Romsdal)    

Herøy kommune (Nordland)    

Hitra kommune    

Hjartdal kommune    

Hjelmeland kommune    

Hobøl kommune    

Hol kommune    

Hole kommune    

Holmestrand kommune    

Holtålen kommune    

Hordaland fylkeskommune    

Hornindal kommune    

Horten kommune    

Hovedorganisasjonen Virke    

Hurdal kommune    

Hurum kommune    

Hvaler kommune    

Hyllestad kommune    

Hægebostad kommune    

Høyanger kommune    

Høylandet kommune    

Hå kommune    

Ibestad kommune    

Inderøy kommune    

Indre Fosen kommune    

Iveland kommune    

Jevnaker kommune    

Jondal kommune    

Justis- og beredskapsdepartementet    

Jølster kommune    

Karasjok kommune/Kárásjohka gielda    

Karlsøy kommune    



 

 

Side 7 
 

Karmøy kommune    

Kautokeino kommune/Guovdageainnu    

Klepp kommune    

Klima- og miljødepartementet    

Klæbu kommune    

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

   

Kongsberg kommune    

Kongsvinger kommune    

Konkurransetilsynet    

Kragerø kommune    

Kristiansand kommune    

Kristiansund kommune    

Krødsherad kommune    

KS - Kommunesektorens interesse- og 

arbeidsgiverorganisasjon 

   

Kulturdepartementet    

Kunnskapsdepartementet    

Kvalsund kommune    

Kvam herad    

Kvikkas.no AS    

Kvinesdal kommune    

Kvinnherad kommune    

Kviteseid kommune    

Kvitsøy kommune    

Kvæfjord kommune    

Kvænangen kommune    

Kåfjord kommune/Gáivuona suohkan    

Landbruks- og matdepartementet    

Landslaget for Lokalaviser    

Landsorganisasjonen i Norge    

Larvik kommune    

Lavangen kommune    

Lebesby kommune    

Leikanger kommune    

Leirfjord kommune    

Leka kommune    

Lenvik kommune    

Lesja kommune    

Levanger kommune    

Lier kommune    

Lierne kommune    

Lillehammer kommune    

Lillesand kommune    



 

 

Side 8 
 

Lindesnes kommune    

Lindås kommune    

Logistikk- og transportindustriens 

landsforening 

   

lokalPosten    

Lom kommune    

Longyearbyen Lokalstyre    

Loppa kommune    

Lund kommune    

Lunner kommune    

Lurøy kommune    

Luster kommune    

Lyngdal kommune    

Lyngen kommune    

Lærdal kommune    

Lødingen kommune    

Lørenskog kommune    

Løten kommune    

Malvik kommune    

Mandal kommune    

Marker kommune    

Marnadal kommune    

Masfjorden kommune    

MediaPost AS    

Mediebedriftenes Landsforening    

Meland kommune    

Meldal kommune    

Melhus kommune    

Meråker kommune    

Midsund kommune    

Midtre Gauldal kommune    

Modalen kommune    

Modum kommune    

Molde kommune    

Moskenes kommune    

Moss kommune    

Møre og Romsdal fylkeskommune    

Målselv kommune    

Måsøy kommune    

Namdalseid kommune    

Namsos kommune    

Namsskogan kommune    

Nannestad kommune    

Narvik kommune    



 

 

Side 9 
 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet    

Naustdal kommune    

Nedre Eiker kommune    

Nei til EU    

Nes kommune i Akershus    

Nes kommune i Buskerud    

Nesna kommune    

Nesodden kommune    

Nesseby kommune / Unjargga gielda    

Nesset kommune    

Nissedal kommune    

Nittedal kommune    

Nome kommune    

Nord-Aurdal kommune    

Norddal kommune    

Nord-Fron kommune    

Nordkapp kommune    

Nordland fylkeskommune    

Nord-Odal kommune    

Nordre Land kommune    

Nordreisa kommune    

Nore og Uvdal kommune    

Norges Blindeforbund    

Norges Handikapforbund    

NorPost AS    

Norsk Transport- og Logistikkforening    

Norske Boligbyggelags Landsforbund AL    

Notodden kommune    

Nærings- og fiskeridepartementet    

Næringslivets Hovedorganisasjon    

Nærøy kommune    

Odda kommune    

Olje- og energidepartementet    

Oppdal kommune    

Oppegård kommune    

Oppland fylkeskommune    

Orkdal kommune    

Os kommune - Hedmark    

Os kommune - Hordaland    

Osen kommune    

Oslo kommune - Byrådet    

Osterøy kommune    

Overhalla kommune    

Pensjonistforbundet    



 

 

Side 10 
 

Porsanger kommune    

Porsgrunn kommune    

Posten Norge AS    

Postkom    

PostNord AS    

Radøy kommune    

Rakkestad kommune    

Rana kommune    

Randaberg kommune    

Rauma kommune    

Re kommune    

Rendalen kommune    

Rennebu kommune    

Rennesøy kommune    

Rindal kommune    

Ringebu kommune    

Ringerike kommune    

Ringsaker kommune    

Risør kommune    

Roan kommune    

Rogaland fylkeskommune    

Rollag kommune    

Rygge kommune    

Rælingen kommune    

Rødøy kommune    

Rømskog kommune    

Røros kommune    

Røst kommune    

Røyken kommune    

Røyrvik kommune    

Råde kommune    

Salangen kommune    

Saltdal kommune    

Samnanger kommune    

Sande kommune (Møre og Romsdal)    

Sande kommune (Vestfold)    

Sandefjord kommune    

Sandnes kommune    

Sandøy kommune    

Sarpsborg kommune    

Sauda kommune    

Sauherad kommune    

Schenker AS    

Sel kommune    



 

 

Side 11 
 

Selbu kommune    

Selje kommune    

Seljord kommune    

Sigdal kommune    

Siljan kommune    

Sirdal kommune    

Skaun kommune    

Skedsmo kommune    

Ski kommune    

Skien kommune    

Skiptvet kommune    

Skjervøy kommune    

Skjåk kommune    

Skodje kommune    

Skånland kommune    

Smøla kommune    

Småbedriftsforbundet    

Snillfjord kommune    

Snåsa kommune    

Sogn og Fjordane fylkeskommune    

Sogndal kommune    

Sokndal kommune    

Sola kommune    

Solund kommune    

Songdalen kommune    

Sortland kommune    

Spydeberg kommune    

Stange kommune    

Statistisk Sentralbyrå    

Statsministerens kontor    

Stavanger kommune    

Steigen kommune    

Steinkjer kommune    

Stjørdal kommune    

Stord kommune    

Stordal kommune    

Stor-Elvdal kommune    

Storfjord kommune    

Strand kommune    

Stranda kommune    

Stryn kommune    

Strålfors AS    

Sula kommune    

Suldal kommune    



 

 

Side 12 
 

Sund kommune    

Sunndal kommune    

Surnadal kommune    

Sveio kommune    

Svelvik kommune    

Sykehusinnkjøp HF    

Sykkylven kommune    

Søgne kommune    

Sømna kommune    

Søndre Land kommune    

Sør-Aurdal kommune    

Sørfold kommune    

Sør-Fron kommune    

Sør-Odal kommune    

Sørreisa kommune    

Sørum kommune    

Sør-Varanger kommune    

Tana kommune/Deanu Gielda    

Telemark fylkeskommune    

Time kommune    

Tingvoll kommune    

Tinn kommune    

Tjeldsund kommune    

Tokke kommune    

Tolga kommune    

TollpostGlobe AS    

Torsken kommune    

Tranøy kommune    

Troms fylkeskommune    

Tromsø kommune    

Trondheim kommune    

Trysil kommune    

Træna kommune    

Trøgstad kommune    

Trøndelag fylkeskommune    

Tvedestrand kommune    

Tydal kommune    

Tynset kommune    

Tysfjord kommune    

Tysnes kommune    

Tysvær kommune    

Tønsberg kommune    

Ullensaker kommune    

Ullensvang herad    



 

 

Side 13 
 

Ulstein kommune    

Ulvik herad    

Utenriksdepartementet    

Utsira kommune    

Vadsø kommune    

Vaksdal kommune    

Valgdirektoratet    

Valle kommune    

Vang kommune    

Vanylven kommune    

Vardø kommune    

Vefsn kommune    

Vega kommune    

Vegårshei kommune    

Vennesla kommune    

Verdal kommune    

Verran kommune    

Vest-Agder fylkeskommune    

Vestby kommune    

Vestfold fylkeskommune    

Vestnes kommune    

Vestre Slidre kommune    

Vestre Toten Kommune    

Vestvågøy kommune    

Veterinærinstituttet    

Vevelstad kommune    

Vik kommune    

Vikna kommune    

Vindafjord kommune    

Vinje kommune    

Volda Kommune    

Voss kommune    

Værøy kommune    

Vågan kommune    

Vågsøy kommune    

Vågå kommune    

Våler kommune i Solør    

Våler kommune i Østfold    

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund    

Øksnes kommune    

Ørland kommune    

Ørskog kommune    

Ørsta kommune    

Østfold fylkeskommune    
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Østre Toten Kommune    

Øvre Eiker kommune    

Øyer kommune    

Øygarden kommune    

Øystre Slidre kommune    

Åfjord kommune    

Ål kommune    

Ålesund kommune    

Åmli kommune    

Åmot kommune    

Årdal kommune    

Ås kommune     

Åseral kommune     

Åsnes kommune     

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet  

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/557-1   Arkiv: 223 &00  

 

 

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler  
 

Forslag til vedtak: 

Følgende retningslinjer godkjennes. 

 

1. Midlene skal brukes til utviklingtiltak/ prosjekter som gir merverdi for samfunnet / kommunen 

2. Midler kan tildeles prosjekter som bygger opp om følgende områder. 

 Befolkningsutvikling 

 Næringsutvikling 

3. Midlene søkes på, det må foreligge en begrunnet søknad.  

4. Søknader mottas løpende. 

5. Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til      

enkeltbedrifter 

6. Formannskapet fatter vedtak om tildeling. 

7. Enhver søknad må vurderes i henhold til gjeldede statsstøtteregelverk. 

 

Formannskapet holdes fortløpende informert om framdriften i prosjekter som har mottatt midler. Dette 

kan gjøres gjennom muntlige orienteringer eller notater hvert kvartal fra prosjekteier. 

Det rapporteres i tertial på hvor mye og hvilke prosjekter som er tildelt midler. 

Når prosjektet er avsluttet skal det fremlegges en sluttrapport med revisor godkjent regnskap 

 

 

  

 

Sammendrag 

 
I vedtak i sak 133/17 i kommunestyret den 30.11.17 fikk rådmannen i oppdrag i å utarbeide 

retningslinjer for denne nye søkbare ordningen. Formannskapet er tilført nye midler som kan brukes til 

finansiering av prosjekter som bidrar til vekst og utvikling av Ringerikssamfunnet. Formannskapet kan 

tildele midler etter grunngitt søknad.   

Rådmannen anbefaler at midlene som skal brukes må målrettes dvs at tildeling vil kunne gis til 

utviklingsprosjekter som bygger oppunder kommunens vedtatte målsettinger. Dette for å oppnå 

langsiktige resultater. Disposisjonsfondet til formannskapet er på 6 mill kroner i 2018. 

Saken omhandler kriterier/ retningslinjer for tildeling av midler.  

 
Målsettinger 

Ringerike kommunens visjon er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 



- 

Det er vedtatt overordnede målsettinger innenfor befolkning, næring, by- og lokalsamfunn og kommunen 

som organisasjon. 

 

Tidligere vedtak: 

Kommunestyret vedtok den 30.11.17 i sak 133/17 Årsbudsjett 2018- Handlingsprogram 2018-2021 

 

Utdrag fra vedtaket. 

 

Formannskapets disposisjonsfond økes med kr 3 mill til kr 6 mill. 

 

6.2 Formannskapets disponible midler  

Ringerike kommune avsetter for 2018 6 millioner kroner til Formannskapets disposisjonskonto. For 

øvrig forvalter Formannskapet fonds midler til utviklingstiltak etter egne fonds regulerte regler. For 

tiden tilsvarer dette en fondskapital samlet på 21 millioner kroner.  

 

Det legges i årene fremover opp til mer aktiv bruk av disse midlene i arbeidet med vekst- og 

samfunnsutvikling. 

 
6.5 Forhold til Ringerike Utvikling AS  

Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS. Det betyr ikke at selskapet opptrer på vegne 

av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som aktør når det gjelder 

samfunnsutviklingen.  

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra eierne. Ringerike 

kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i såkalt grunnfinansiering. Ringerike 

kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner. Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 

mill. 2019. Disse midlene vil bli omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på 

prosjektfinansiering og etter begrunnet søknad.  

 

Rådmannen gis i oppgave å utvirke forslag til retningslinjer for den nye ordningen Det er 

Formannskapet som basert på konkret saksfremlegg som tar stilling til om støtte skal gis eller ikke. Se 

for øvrig foreliggende forslags punkt 6 om Formannskapets disponible midler med formål styrket 

utviklingsarbeid. 

 

Rådmannen foreslår følgende retningslinjer for ordningen. 

 

1.Midlene skal brukes til utviklingtiltak/ prosjekter som gir merverdi for samfunnet / kommunen 

2. Midler kan tildeles prosjekter som bygger opp om følgende områder. 

 Befolkningsutvikling 

 Næringsutvikling 

. 

3.Midlene søkes på, det må foreligge en begrunnet søknad.  

4.Søknader mottas løpende. 

5. Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til enkeltbedrifter 
6.Formannskapet fatter vedtak om tildeling. 

7.Enhver søknad må vurderes i henhold til gjeldede statsstøtteregelverk. 

 

Rapportering: 

Formannskapet holdes fortløpende informert om framdriften i prosjekter som har mottatt midler. Dette 

kan gjøres gjennom muntlige orienteringer eller notater hvert kvartal fra prosjekteier. 

Det rapporteres i tertial på hvor mye og hvilke prosjekter som er tildelt midler. 

Når prosjektet er avsluttet skal det fremlegges en sluttrapport med revisor godkjent regnskap 

 



- 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunestyret har bedt rådmannen å utarbeide forslag til retningslinjer for tildeling av midler fra 

formannskapets disposisjonsfond. Rådmannen mener midlene bør målrettes. Rådmannen har forstått at 

politikerne vil kunne gi midler til prosjekter som bidrar til vekst og utvikling i kommunen, prosjekter 

som gir merverdi for samfunnet/ kommunen.  

 

Rådmannen foreslår derfor at midlene kun skal kunne tildeles til prosjekter som bygger opp om og 

bidrar til positiv befolkningsutvikling og næringsutvikling i kommunen. 

 

Søknad må sendes Ringerike kommune, denne må være begrunnet, administrasjonen forbereder saken 

og vurderer søknaden utfra de retningslinjer som til enhever tid er gjeldende, rådmannen innstiller i 

saken på vanlig måte. Formannskapet tildeler prosjektmidlene. 

 

Rådmannen anbefaler at hver søknad blir vurdert i henhold til gjeldende statsstøtteregelverk, slik at vi er 

sikre på at vi ikke gir tilskudd som kan være i konflikt med dette. 

 

Rådmannen mener det er viktig at formannskapet blir løpende orientert fra prosjekteier om fremdriften 

og effekten av prosjektet. Rådmannen ønsker i tillegg til den løpende orienteringen at det legges frem en 

sluttrapport med revisor godkjent regnskap ved prosjektets slutt. Dette for å sikre at midlene blir 

benyttet til det formålet det er tildelt midler til. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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- 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/583-1   Arkiv: 223 &40  

 

 

Prosjekt Oslo Data Senter Location  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet bevilger 1,5 mill kroner i 2018 og i 2019 til prosjektet Oslo Data 

Center Location. Midlene belastes formannskapets disposisjonsfond. 
2. Formannskapet forutsetter at prosjekteier(Ringerike Utvikling) gjør en etisk vurdering av 

interessentene/ aktørene. Aktører bør som et minimum tilfredstille etiske retningslinjene for 

Olejefondet(Statens pensjonsfond utland) 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har mottatt en begrunnet søknad fra Ringerike Utvikling til prosjekt Oslo 

Data Center Location. Et 5 årig prosjekt på til sammen 12,5 mill kroner.  

 

Prosjektet handler om å ta en posisjon både i Norge og i verden.  

 

Midlene det søkes på er utviklingsmidler som formannskapet disponerer. 

 

Ringerike Utvikling AS er et offentlig utviklingsselskap med et allmennyttig formål. Ringerike 

kommune er den største eieren av selskapet. 

 

Oslo Data Center Location ble etablert etter initiativ fra Ringerike kommune i samarbeid med 

Ringerike Utvikling mfl fordi Datasenterindustri er en industri i sterk vekst og der Ringerike 

kan ta og har tatt en sterk posisjon for å få etablert slik virksomhet i Norge og på Ringerike. 

 

Datasenterindustri er verdens mest kraftkrevende industri, og er en industri i sterk vekst. 

Norge som land har stort overskudd av fornybar energi. Det er større og større 

oppmerksomhet rundt miljøaspektet ved industrien, derfor er Norge et veldig aktuelt område å 

etablere slik virksomhet .   

 



- 

I Norge er det noen få områder som er aktuelle for datasenterindustri, Ringerike er en av de tre 

beste lokasjonene i Norge. Vårt område er meget aktuell pga beliggenhet, tilgang til store flate 

arealer, mye kraft, gode fiberforbindelser og mye kjølevann. 

 

Målet med prosjektet er å bidra til at slik virksomhet skal etablere seg i Ringeriksregionen, til 

dette arbeidet søkes det om midler. 

 

Prosjektet tilfredsstiller retningslinjer for tildeling av prosjektmidler som er lagt frem til politisk 

behandling i formannskapsmøte den 20.02.18. 

 

Rådet for Ringerikeregionen har i sitt møte 13.09.17 tildelt kr 300 000,- til forprosjekt Oslo 

Data Senter Location. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Målet med prosjektet ” Oslo Data Center Location” er å følge opp Ringerike kommune sitt 

initiativ om etablering av storskala datasenter. Gjennom koordinert samarbeid lokalt, regionalt 

og nasjonalt skal det på Ringerike etableres flere hyperskala kraftkrevende datasentre. 

 

Søkeren(Ringerike Utvikling) peker på flere uavhengige, internasjonale rapporter som har 

kartlagt direkte og indirekte virkninger av datasenteretablering, og disse dokumenterer svært 

gode effekter av denne type etablering.  

 

Kombinasjonen av regionens fortrinn, markedets økende etterspørsel (ref pågående etablering 

på Follum) og ringvirkninger på opp mot 1 MRD NOK per år gjør dette til en enestående 

mulighet for Ringeriksregionen. 

 

Ringerike utvikling jobber med alle datasentermuligheter innenfor rammene av regionen. Det er 

gjort kartlegginger i samarbeid med RiK og Glitre for å identifisere ledig kapasitet på etablerte 

transformatorstasjoner, og gjennom næringsteamet er det i tillegg identifisert arealer. 

 

Strategiene utarbeidet som del av Oslo Data Center Location har primærmålgruppen 

Hyperskala datasenter, som er den største kategorien datasenter. Etableringen som allerede er 

under bygging på Follum er en slik. I kategoriene finner vi både aktører som jobber med 

datalagring og med dataprosessering. Begge kategoriene er aktuelle for vår satsing. 

 
Ringerike utvikling sin rolle i arbeidet 

 

Ringerike utvikling sin rolle er definert gjennom strategisk plan/eierstrategien. Rollen lyder: 

«Ringerike utvikling er en pådriver som samordner og gjennomfører, og som bygger stolthet 

og attraktivitet gjennom profilering». Ringerike utvikling er et aksjeselskap med et 

allmennyttig formål. Enhver inntekt og overskudd Ringerike utvikling kan disponeres 

utelukkende av selskapet, og disponeres til dets formål.  

 

I sammenhenger hvor Ringerike utvikling er operatør for bidragsytere i prosjekt, føres detaljert 

prosjektregnskap som revideres av ekstern revisor (Hverven revisjon) sammen med årsoppgjør. 

Ringerike utvikling har full åpenhet og gir åpent innsyn underveis i prosjektet, dersom det er 

ønskelig. Ringerike utvikling har god økonomistyring, og driver forskriftsmessig og rasjonelt. 

 



- 

I arbeidet med å sikre at datasentre etablerer seg på Ringerike er det identifisert oppgaver som 

er avgjørende for å lykkes, og som naturlig tilfaller Ringerike utvikling: 

 

 Internasjonalt nærvær/oppfølging hos kunder sammen med samarbeidspartene (G4i, Invest in 

Norway, Statkraft m.fl.) 

 Dokumentasjon av muligheter og innsamling av informasjon 

 Utforming av markedsmateriell på norsk, engelsk og kinesisk og distribusjon av dette 

 Prosjektledelse og kundeoppfølging fra identifisert mulig kunde, til kunden er koblet med 

leverandører. 

 Messer og konferanser 

 Samt annet salg og markedsføring 

 
 

I tillegg til ovennevnte oppgaver, er Ringerike utvikling sitt aller fremste ansvar å sikre en 

strategisk samordning av de involverte aktørene/premissgiverne. Skal vi i Ringerike lykkes i 

internasjonal konkurranse, er det ved å fremstå som én samlet helhet, og i arbeidet så langt, er 

dette en oppgave og et ansvar som har falt på Ringerike utvikling. Utfra de erfaringer og 

innspill vi har med oss – spesielt fra Luleå – er dette også den viktigste og mest sentrale 

oppgaven 

 

Prosjektet Oslo Data Senter Location 

Prosjektet er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape etterspørsel etter «etablering av 

datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne etterspørselen i fasen fra prosjekt til 

kunde. Prosjektmodell og prosjektmål er langt på vei en identifisert «best practice» fra Luleå i 

Sverige, utarbeidet i nært samarbeid med Anders Granberg som ledet arbeidet der. 

 

I korte trekk kan en beskrive prosjektet slik: 

 Skape etterspørsel- gjøre Ringerike kjent 

 Betjene kunden og organisere og koordinere arbeidet rundt denne. Vertskapsrollen. 

 Etablere en organisasjon/ klynge/ nettverk som på sikt er en bærekraftig forretningsmodell. 

Målet er at modellen skal gi overføringsverdi til andre næringsetableringsprosjekter fremover. 

 

Etiske vurderinger 
Saksbehandler har etterspurt hos RU om det er gjort eller gjøres etiske vurderinger av de ulike aktørene. 

Som et minimum bør aktørene tilfredstille Oljefondets etiske retningslinjer for handel. Rådmannen 

forutsetter at RU følger opp dette. 

 

 

Ringerike kommunes målsettinger 

 

Ringerike kommunens visjon er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet. 
Det er vedtatt overordnede målsettinger innenfor befolkning, næring, by- og lokalsamfunn og kommunen 

som organisasjon 

 

Kommunestyret vedtok i sak 133/17 i møte den 30.11.17 i pkt 6.5 Forhold til Ringerike Utvikling 

AS. 

                                                
 



- 

  

Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS. Det betyr ikke at selskapet opptrer på vegne 

av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som aktør når det gjelder 

samfunnsutviklingen.  

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra eierne. Ringerike 

kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i såkalt grunnfinansiering. Ringerike 

kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner. Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 

mill. 2019. Disse midlene vil bli omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på 

prosjektfinansiering og etter begrunnet søknad.  

 
Juridiske vurderinger 
 
I henhold til retningslinjene for tildeling av prosjektmidler, skal søknader vurderes om bevilgningen er i 

tråd med statstøtteregelverket. Søknaden er vurdert til ikke å være i strid med statstøtteregelverket, da 

RU er vurdert til ikke å drive økonomisk virksomhet i regelverkets forstand. 

 

Rådmannens vurderinger 

 

Formannskapet vedtok i sak 133/17 den 30.11.17 å trekke tilbake en del av 

grunnfinansieringen til Ringerike Utvikling, disse midlene er blitt omdisponert til en ordning 

som formannskapet forvalter, der formannskapet kan gi midler til prosjekter etter en begrunnet 

søknad.  

 

Ringerike kommune har mottatt en begrunnet søknad fra Ringerike Utvikling til prosjekt Oslo 

Data Center Location. Et 5 årig prosjekt på til sammen 12,5 mill kroner.  

 

Prosjektet handler om å ta en posisjon både i Norge og i verden.  

 

Rådmannen mener prosjektet bygger opp under Ringerike kommunes målsettinger om 

næringsetableringer og kommunens visjon om å være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet.  

 

Prosjektet tilfredsstiller også retningslinjene som er utarbeidet for tildeling av midler til 

prosjekter. 

 

Ringerike kommune tok initiativ til etableringen av Oslo Data Senter Location sammen med 

Ringerike Utvikling AS i 2016. Ringerike Utvikling sin rolle i dette arbeidet er å profilere og 

selge regionen til potensielle kunder, og knytte kontakt mellom kunden og grunneier, 

leverandører osv. Ringerike kommunes rolle er først og fremst å være planmyndighet og legge 

til rette for næringsetableringer. 

 

Rådmannen mener kontinuitet i dette salgs og profileringsarbeidet som er igangsatt er viktig å 

videreføre. Prosjektet det søkes om midler til er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape 

etterspørsel etter «etablering av datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne 

etterspørselen i fasen fra prosjekt til kunde.  

 

Det er opprettet kontakter/ kontaktnett og relasjoner. Dette tar tid å opprette og rådmannen 

mener det er viktig at dette arbeidet videreføres. Rådmannen opplever at RU har tilegnet seg 

mye kunnskap om datasenterbransjen, RU har også ansatt dedikerte personer til å jobbe med 

dette.   



- 

 

Rådmannen mener Ringerike kan ta en posisjon for datasenter etableringer. Og mener at slike 

etableringer i vår kommune vil gi store spinoff, både direkte og indirekte virkninger.  

 

Det handler om å ville. Vi har arealer, vi har kraft, vi har kjølevann og beliggenheten er et stort 

konkurransefortrinn. For å komme i en posisjon for å få disse etableringene hit, trenger vi en 

helhetlig, forutsigbar og langsiktig satsning. Til dette arbeidet kreves det ressurser.  

 

Rådmannen vurderer prosjektet fra Ringerike Utvikling til å være avgjørende for om vi som 

region vil lykkes i denne kampen om etableringene. 

Rådmannen anbefaler formannskapet å støtte søknaden og bevilge 1,5 mill kr i 2018 og i 2019 

til prosjektet Oslo Data Senter Location. 

 

 

Vedlegg 

 

Prosjekt Oslo Data Senter Location – søknad 

Tillegg til søknad 

 

To status dokumet er unntatt offentlighet og vil bli utdelt i møtet. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Filvelsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive summary 
– for utforming av politisk sak i RK formannskap 20.02.2018 

Hva er et datasenter? 
Et datasenter, i fysisk forstand, beskriver et område eller en hel bygning 
dedikert til drift og vedlikehold av IT- og nettverksløsninger. Kapasiteten til et datasenter er 
ofte målt ved en kombinasjon av antall kW/mw i strømforbruk/IT-last og antall kvadratmeter 
White Space (gulvplass for plassering av IT-utstyr som servere, lagrings- og 
nettverksløsninger, ofte montert i rack). 

Hvilke geografiske områder jobber vi med? 
Ringerike utvikling jobber med alle datasentermuligheter innenfor rammene av regionen. 
Det er gjort kartlegginger i samarbeid med RiK og Glitre for å identifisere ledig kapasitet på 
etablerte transformatorstasjoner, og gjennom næringsteamet (som består av næringssjefen 
i de respektive kommunene) er det i tillegg identifisert arealer. 
 
Strategiene utarbeidet som del av Oslo Data Center Location har primærmålgruppen 
Hyperskala datasenter, som er den største kategorien datasenter. Etableringen som allerede 
er under bygging på Follum er en slik. I kategoriene finner vi både kunder som jobber med 
datalagring og med dataprosessering. Begge kategoriene er aktuelle for vår satsing. 
 

 
Kart med regionalnett (blå), nasjonalnett (rød) og transformatorstasjoner (røde firkanter)  
(Kilde: NVE 2018) 



 
Total identifisert kapasitet på Ringerike er anslagsvis 350 MW. Området rundt 
Follum/Follummoen står for den kraftigste forsyningen med ca 120 MW. Dermed vil 
etableringskostnadene for hyperskala datasentre være lavere i dette området enn andre 
steder. Dette aktualiserer alle områder i reguleringsplanen Follummoen og den eksisterende 
reguleringen for Treklyngen. Samtidig er det flere andre lokasjoner i regionen som er egnet 
for datasentre (opp til ca 20 MW). 
 
For det neste trinnet i en utvikling/utbygging jobbes det med både konsesjonsspørsmål og 
teknisk infrastruktur for etablering av nytt kraftforsyningspunkt fra det nasjonale (Statnett) 
eller regionale nettet (Glitre). Utfra gjeldende planer vil et slikt punkt naturlig plasseres på 
Follummoen, men det kan i praksis plasseres et hvilket som helst sted langs 
Hadelandsledningen (regional) eller Holsledningen (nasjonal) hvor vil har > 500 hektar land 
regulert til industri. 

Hvilken roller har Ringerike utvikling? 
Ringerike utvikling sin rolle er definert gjennom strategisk plan/eierstrategien. Rollen lyder: 
«Ringerike utvikling er en pådriver som samordner og gjennomfører, og som bygger stolthet 
og attraktivitet gjennom profilering». Ringerike utvikling er et aksjeselskap med et 
allmennyttig formål. Enhver inntekt og overskudd Ringerike utvikling har disponeres 
utelukkende av selskapet, og disponeres til dets formål.  
 
I sammenhenger hvor Ringerike utvikling er operatør for bidragsytere i prosjekt, føres 
detaljert prosjektregnskap som revideres av ekstern revisor (Hverven revisjon) sammen med 
årsoppgjør. Ringerike utvikling har full åpenhet og gir åpent innsyn underveis i prosjektet, 
dersom det er ønskelig. Ringerike utvikling har god økonomistyring, og driver 
forskriftsmessig og rasjonelt. 

a) Hvilken rolle har Ringerike utvikling generelt i Ringeriksregionen? 
Ringeriksregionen organiserer seg for vekst. I det landskapet er det flere ulike oppgaver og 
roller. For næringsutvikling er det, gjennom en forenkling, tre ulike kategorier å jobbe med: 
 

a) Nye selskaper/virksomheter 
b) Utvikling av eksiterende selskaper 
c) Tiltrekke nye virksomheter utenfra (nasjonalt og internasjonalt) 

i. Kjøp/Fusjon 
ii. strategiske samarbeid/partnerskap 

iii. direkte investeringer/FDI 
 
Med denne modellen jobber Ringerike utvikling med oppgave c) – underpunkt i og ii for 
Ringeriksregionen. 
 
Oppgave a) er en del av mandatet til hhv RES og Pan innovasjon, mens oppgave b) er en del 
av RNFs og Innovasjonsløfts mandat) 
 



b) Hvilken rolle har Ringerike utvikling i dette prosjektet?  
I arbeidet med å sikre at datasentre etablerer seg på Ringerike er det identifisert oppgaver 
som er avgjørende for å lykkes, og som naturlig tilfaller Ringerike utvikling: 
 

 Internasjonalt nærvær/oppfølging hos kunder samme med samarbeidspartene (G41, 
Invest in Norway, Statkraft m.fl.) 

 Dokumentasjon av muligheter og innsamling av informasjon 

 Utforming av markedsmateriell på norsk, engelsk og kinesisk og distribusjon av dette 

 Prosjektledelse og kundeoppfølging fra identifisert mulig kunde, til kunden er koblet 
med leverandører. 

 Messer og konferanser 

 Samt annet salg og markedsføring 
 
I tillegg til ovennevnte oppgaver, er Ringerike utvikling sitt aller fremste ansvar å sikre en 
strategisk samordning av de involverte aktørene/premissgiverne. Skal vi i Ringerike lykkes i 
internasjonal konkurranse, er det ved å fremstå som én samlet helhet, og i arbeidet så langt, 
er dette en oppgave og et ansvar som har falt på Ringerike utvikling. Utfra de erfaringer og 
innspill vi har med oss – spesielt fra Luleå – er dette også den viktigste og mest sentrale 
oppgaven. 

Hva er prosjektet? 
Prosjektet er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape etterspørsel etter «etablering av 
datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne etterspørselen i fasen fra prosjekt til 
kunde. Prosjektmodell og prosjektmål er langt på vei en identifisert «best practice» fra Luleå 
i Sverige, utarbeidet i nært samarbeid med Anders Granberg som ledet arbeidet der.  
 
I arbeidet med å skape etterspørsel jobber Ringerike i flere nasjonale og internasjonale 
grupperinger med felles mål som oss «å aktualisere Norge som et alternativ i Norden for 
etablering av datasentre». Den etterspørsel vi opplever i dag, er skapt både for ett og to år 
siden, og kommer som følge av løpende betjening av forespørsler/kunder gjennom 
sonderinger og møter. Dette arbeidet vil gjennom prosjektet fortsette med økt omfang i hele 
fem-årsperioden.  
 
I arbeidet med å betjene kunder/etterspørsel vil Ringerike utvikling ha en sentral rolle for å 
sikre nødvendig beredskap (24/7/365). Videre identifiserer Ringerike utvikling gruppen som 
skal betjene kunden, og organiserer og koordinerer denne. På områder hvor det kan være 
flere aktuelle tilbydere praktiseres en kombinasjon av skjønn og full åpenhet mellom ulike 
tilbydere (Spesielt aktuelt i grunneierspørsmål). Industrien som betjenes er internasjonal, 
noe som fordrer både høyere beredskap, kortere svarfrister, engelsk som forretningsspråk, 
med mer. I og med at flere av de involverte parter ikke er vant til slike rammebetingelser, 
har Ringerike utvikling også sett det som sin oppgave å fungere som et «foreign investment 
agency» for Ringerike.  
 

                                                        
1 Et strategisk internasjonalt samarbeid mellom Oslo DCLO, Statkraft, Eidsiva/Nordavind og Bulk for å gjøre 
Norge bedre kjent i industrien. Gruppen jobber også for bedre nasjonale rammebetingelser. 



Til syvende og sist handler det om organisering, og det vil bli et av prosjektets mest sentrale 
målsettinger å etablere en organisasjon/klynge/nettverk, som på sikt har en bærekraftig 
forretningsmodell. Som det fremgår av punktet «Hva er mål og hva er samfunnsnytten» vil 
flere ulike aktører ha store økonomiske gevinster av at vi lykkes. Etter hvert som disse 
klyngene materialiseres vil metodikken gi stor overføringsverdi til andre 
næringsetableringsprosjekt.  
 

Hva er mål og hva er samfunnsnytten? 
Målet med satsingsprosjektet ”Oslo Data Center Location” er å følge opp Ringerike 
kommune sitt initiativ om etablering av storskala datasenter. Gjennom koordinert samarbeid 
lokalt, regionalt og nasjonalt skal det på Ringerike etableres flere hyperskala kraftkrevende 
datasentre. 
 
Søkeren peker på flere uavhengige, internasjonale rapporter som har kartlagt direkte og 
indirekte virkninger av datasenteretablering, og disse dokumenterer svært gode effekter av 
denne type etablering. Kombinasjonen av regionens fortrinn, markedets økende etterspørsel 
(ref pågående etablering på Follum) og ringvirkninger på opp mot 1 MRD NOK per år gjør 
dette til en enestående mulighet for Ringeriksregionen. 
 

  

Etablering 
allerede i gang 

på Follum 
300 MW 

Dataprosessering  
30 MW 

Datalagring  
210 MW 

Datalagring  

Strøm (MNOK/år) 90 675 68 473 

Nettleie (MNOK/år) 27 203 20 142 
Oppføring/tilpasning av 
bygninger (MNOK) 2 956 900 6 300 
Etablering strøm/fiber 
(MNOK) 20 250 40 250 

Drift (antall årsverk) 36 200 100 700 

Arealforbruk Oslo DCLO - 100-300 mål 100-300 mål 700-2100 mål 

Perspektiv Q1 2018 18-60 måneder 18-60 måneder 5 år < 

  

 
 
Symptom: Reaktiv. 
Diagnose: Ta ansvar! 
Behandling: Proaktiv! 
 

Tabell: Effekt og ringvirkninger for ulike etableringer med skalering  



 

Søknad om etablering av femårig satsingsprosjekt for etablering av datasenterindustri i Ringeriksregionen. 1 

Søknad om tilskudd til satsingsprosjektet ”Oslo Data Center Location” 
 

Ringerike utvikling har gjennomført analyser og forhåndsmarkedsføring for å se nærmere på 
muligheten for etablering av datasenterindustri i regionen. Dette er gjort på bakgrunn av 
initiert prosjekt i Ringerike kommune, samt delegert ansvar for markedsføring av denne 
muligheten. 
 
Her følger en orientering om bakgrunn, status, planer, implikasjoner ved videre satsing, 
effekter ved en eventuell etablering samt budsjett for planlagt satsing. (se også oppdatert 
statusrapport pr 29.01.2018 vedlagt, med oppdaterte tall for markedsutvikling, effekter 
etc.) 
 
Ringerike utvikling AS er et offentlig utviklingsselskap med et allmennyttig formål. Selskapet 
har derfor ikke en kommersiell forretningsmodell, men driver sin aktivitet som operatør for 
prosjekteiers mål og regning. Knyttet til arbeidet med datasenter til Ringerike, har vi ikke 
utviklet en forretningsmodell for selskapets innsats, men baserer aktivitet på bidrag fra 
”sponsorer” som har direkte eller indirekte interesse av at en slik etablering kommer. 
 
Vi har stor tro på at vi vil kunne se konkrete resultater av denne satsingen ila prosjektets 
levetid. P.t. er den eiendommen som vi kaller Oslo Data Center Location den eneste i Norge 
som i praksis er klar for å ta imot etterspørsel fra det markedet vi henvender oss til. Samtidig 
er den så langt vi kan se Europas største for sitt formål. Det er stor konkurranse i inn- og 
utland, så ingenting er sikkert. Av de markedshypotesene som er identifisert av 
Ringeriksregionen, og som er håndtert/delegert til Ringerike utvikling, vurderer både 
administrasjon og styret, denne satsingen som den mest potente. 
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Søknad om etablering av femårig satsingsprosjekt for etablering av datasenterindustri i Ringeriksregionen. 2 

1) Sammendrag 
Ved endring av målsetning for selskapet, og som en oppfølging av reguleringsarbeidet 
igangsatt av Ringerike kommune på nedre Kilemoen og Follummoen, ble det naturlig for 
Ringerike utvikling å gå inn i en proaktiv rolle i arbeidet med å trekke til seg datasenter til 
Ringeriksregionen. Ringerike utvikling anser satsingen på datasenter som så god, 
gjennomførbar og med så stor effekt at innsatsen her bør intensiveres. I første omgang 
etableres et eget satsingsprosjekt i Ringerike utvikling. Prosjektet er tenkt, basert på 
erfaringer fra tilsvarende satsinger i Norden, et femårs perspektiv, og en egen 
styringsgruppe skal evaluere arbeidet og fremdriften årlig. 
 

De første oppgavene som må løses er: Pre-marketing frem til reguleringsplanen er ferdig, og 
funding av satsingsprosjektet. 
 

Vi anslår denne datasentersatsingen til å kreve omlag 12,5 MNOK over de neste 5 årene, og 
vår forventning er et bredt sammensatt spekter av bidragsytere utfra egen evne og nytte. 
 

Fra en fremtidig etablering er det identifisert flere implikasjoner og effekter. Implikasjoner 
håndteres i hovedsak gjennom reguleringsarbeidene som eies og drives av Ringerike 
kommune.  Effekter1 som legges til grunn for satsingsprosjektet, og som presenteres for 
finansielle partnere er: 

- Salg av strøm for    ca 60 MNOK per år 
- Nettleie på     ca 11 MNOK per år 
- Eiendomsskatt2   ca 11 MNOK per år 
- Totalentreprise EL   ca 10 MNOK ved etablering 
- Totalentreprise bygg   ca 4-7 MRD ved etablering 
- Ringvirkninger – verdiskaping3 ca 1 MRD per år 

 
Ringerike utvikling vil sikre rammer til sin innsats de neste fem årene gjennom 
partnerskapsavtaler, søknader og evnt etablering av kommersielle forretningsmodeller. 
 

På bakgrunn av signaler fra markedet, aktørers tilbakemelding, egne benchmarks og den 
generelle utviklingen og veksten i datasenterindustrien, er det vår entydige konklusjon at 
våre muligheter for å lykkes med en eller flere slike etableringer er gode, og i særdeleshet 
for de neste 12 til 24 månedene, hvor vi i praksis er det eneste alternativet for etablering av 
denne type datasenter i Norge. Dette dokumentet er et felles grunnlag for forankring av 
regionens forståelse, ambisjoner og risikovillighet hva gjelder denne satsingen.  
 

Ringerike den 27. September 2017 – Oppdatert med merknader i fet kursiv 29.01.2018 
 
 
 
Jørgen Moe   Steffen Fagerås  Pelle Gangeskar 
Daglig leder   Styreleder   Prosjektleder Oslo DCLO og 
Ringerike utvikling AS  Ringerike utvikling AS  Næringssjef Ringerike utvikling AS 

                                                        
1 Vi vurderer effekten per hyperskala-etablering. På området som reguleres er det plass til seks til syv slike sentre, etter det 
som er standarden per i dag. 
2 I vårt regneeksempel fritar vi innmat og maskiner fra eiendomsskatt, og legger en 0,005 % skatt på bygninger.  
3 Verdiskaping regnes fra leverandørindustri, andre tjenester med mer. Tallet er et gjennomsnitt regnet utfra hhv Facebook 
i Luleå, Google i Belgia og Apple i Viborg 
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2) Identifiserte interessenter 
- Ringeriksregionen v/rådet for Ringeriksregionen og kommunene i regionen. 
- Ringerike kommune som vertskommune 
- Buskerud fylke v/fylkeskommunen som næringsregion 
- Buskerud fylkeskommune som eier av Glitre og Vardar samt Hønefoss VGS 
- Ringerikskraft (konsern) som eier av Nettservice, ”Kraftriket” mm 
- Grunneiere innenfor planområdet (SAT-gruppen, Anne Bang Lyngdal, Olav Aasen og 

Follum Eiendom) 
- Regionalt næringsliv og leverandørindustri v/Ringerike næringsforening 
- NHO Buskerud 
- HSN v/Campus Ringerike 
- Invest in Norway 
- Storting og Regjering 
- Statkraft 
- Entreprenørbedrifter 

3) Bakgrunn 
I 2015 pekte to av verdens største datasenteraktører uavhengig av hverandre på at Nedre 
Kilemoen og Follummoen var spesielt godt egnet for et slikt formål. Ringerike kommune 
initierte bl.a. på bakgrunn av dette et reguleringsarbeid med det formål å legge til rette for 
slik industri. 
 
Ringerike kommune engasjerte også Rolf Jarle Aaberg som teknisk prosjektleder for å svare 
opp konkrete forespørsler, samt videre utrede muligheter i markedet. 
 
Ringerike utvikling har utarbeidet markedsstrategier for satsingen (Oslo Data Center 
Location), og jobber med pre-marketing og salg av denne næringsmuligheten, nasjonalt og 
internasjonalt.   

4) Hvorfor akkurat datasenterindustri? 
Datasenterindustrien er allerede verdens mest kraftkrevende industri, og er en industri i 
sterk og tiltagende vekst. Samfunnsutviklingen tilsier at denne veksten ikke kan bremse. 
Det er en økende oppmerksomhet rundt miljøaspektet ved industrien, og Norge har et 
enormt overskudd av betinget fornybar energi. Det nordiske kraftmarkedet operere med 
verdens laveste energipriser, og det sørlige Norge er det aller rimeligste kraftområdet. 
Det nordiske klimaet er tilnærmet optimalt for datasenterindustri, med relativt stabile og 
lave temperaturer. I tillegg ligger vi nært nok de store befolkningskonsentrasjonene i vest-
Europa. 
 
Ringerike og Oslo Data Center Location har tilleggsverdier utover de øvrige norske 
alternativene.  

- Området er tilnærmet optimalt byggeland for store bygninger, helt flatt og med 
særegent god drenering 

- Tilgang på tilnærmet ubegrenset mengde fornybar energi med uovertruffen 
leveransestabilitet. 

- Redundant internasjonal mørk fiber tilgjengelig 
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- Eksisterende infrastruktur etter Norske skog reduserer investeringskostnadene 
betydelig 

- Nærhet til leverandørindustri, større befolkningsområder og kunnskapsmiljøer på 
Eggemoen, Campus Ringerike, Hønefoss VGS, i Hønefoss, regionen og hovedstaden 

- Nærhet til OSL med nesten 100 internasjonale direkteruter 
- Området er pekt på som høyaktuelt av industrien selv 

5) Konkurrenter 
Datasenter-industri er prioritert av regjering og Storting, og som en følge av dette, har flere 
regioner i Norge nå startet på sin strategi for å tiltrekke seg industrien. Vi vurderer og 
prioriterer våre konkurrenter utfra følgende, overordnede krav, som stilles av industrien: 
Sentralitet (reisetid for gods, personer samt data), tilgang på kompetent leverandørindustri 
samt ansatte, skalerbarhet, krafttilgang (konsesjon, redundans, stabilitet, kraft), connectivity 
(tilgang til mørk fiber) 
 
I tillegg har Ringeriksregionen rettet sitt fokus på det som betegnes som hyperskala 
datasenter, og da er det i hovedsak disse konkurrentene vi har identifisert, og følger tett: 
Eidsiva/Nordavind (en håndfull eiendommer mellom Kongsvinger og Tynset), Statkraft (Skien 
og Sandefjord), Bulk (Vennesla). 

6) Status 
Oslo Data Center Location vil være den første ferdigregulerte siten av de som p.t. er pekt på 
som aktuelle for etablering av internasjonale datasenter i hyperskala-kategorien. Neste 
ferdigregulerte site, med tilsvarende egnethet, vil tidligst være klar etter sommeren 2018. 
(Se også vedlagte statusrapport) 
 
Det er etablert en strømkrevende pilot på Follum for å bekrefte kvaliteter ved allerede 
etablert infrastruktur og leverandørindustri overfor fremtidige etableringer. Konklusjonen 
fra denne piloten er så langt entydig positive. (Vellykket pilot har ført til fullskala 
etableringer av nye kunder) 
 
Norge har godt utviklet infrastruktur for transport av data sentralt på Østlandet, og 
Oslo Data Center Location har ila 2017 hatt besøk for sondering av hyperskalamuligheter ved 
tre forskjellige anledninger. I tillegg har vi hatt 5 interessenter i kategorien ”store 
datasenter” på besøk. Utfra de besøkene vi har kontroll over, kan vi tolke responsen som 
god, og vi får bekreftelser på at vår site er den best egnede for formålet i Norge p.t.  
 

- Det er fire sentrale grunneiere innenfor det regulerte omradet, som mellom seg 
kontrollerer over 90 % av arealet. Tre av disse fire har begynt samtaler med mål om 
en felles utviklingsavtale, som kan være en del av grunnlaget for reguleringsplanen. 
(Grunneierne har gitt Ringerike kommune fullmakt til å representere seg i 
markedsarbeidet, og således gitt tilslutning til kommunens plan og formål for 
området.) Den fjerde aktøren er avventede, men ikke negativ. De arealene som vil 
omfattes av omtalt utviklingsavtale utgjør over 80 % av totalt areal, samt all 
nødvendig infrastruktur. 
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7) Implikasjoner 
I sammenheng med regulering av området er det identifisert flere oppgaver som må løses. 
Ringerike utvikling har i samarbeid med involverte parter pekt på følgende oppgaver i 
prioritert rekkefølge: 
Identifiserte oppgaver som må løses snarest mulig: 

- Trafikksikkerhet /adkomst E 16 må ha en snarlig plan for løsning 
- Holde på fortrinn fremfor konkurrenter 
- Rolleavklaring i representasjon i forhandling med etablerer 
- Avklare økonomiske interessenters forventninger 
- Avklare kvalitet på leveranse 
- Politisk beslutningsprosess for plan 
- Underliggende avtale for utnyttelse av området 
- Tilfredsstillende løsning for eksisterende virksomhet og boliger 

Identifiserte oppgaver som må løses, men kan vente: 
- Tiltrekke/engasjere entreprenørselskap 
- Kartlegge og avklare fibersituasjon 
- Status innflygning Eggemoen 
- Kriminalstatistikk 
- Kvalitetssikre RFI (Detaljert kravspesifikasjon fra enkeltkunder) 
- Avklare usikkerhet rundt eiendomsskatt på arbeidende kapital 

Identifiserte oppgaver til overvåkning 
- Naturvern/turstier 
- Manglende kunnskap om datasenterindustri, digitaløkonomi og diskresjon ved 

kundebesøk 

8) Effekt 
Erfaring fra tilsvarende næringsetableringer gir oss et godt grunnlag for å anslå 
ringvirkninger. Et hyperskala datasenter sikrer anslagsvis 1000 arbeidsplasser, hvorav 50-150 
er direkte knyttet til datasenteret. Økonomiske effekter som legges til grunn for 
satsingsprosjektet, og som presenteres for finansielle partnere er: 

- Salg av strøm for    ca 60 MNOK per år 
- Nettleie på     ca 11 MNOK per år 
- Eiendomsskatt   ca 11 MNOK per år 
- Totalentreprise EL   ca 10 MNOK ved etablering 
- Totalentreprise bygg   ca 4-7 MRD ved etablering 
- Ringvirkninger – verdiskaping ca 1 MRD per år 

(Se vedlagte statusrapport for sammenligning av HPC og datalagring, som viser at 
effekten er omtrent den samme) 

9) Organisering og virkeområde 
Ringerike utvikling tar med denne søknad initiativ til et dedikert prosjekt, innenfor rammen 
av egen virksomhet, for å sikre all nødvendig aktivitet som ikke er definert som del av 
reguleringsprosjektet i Ringerike kommune.  
 
Prosjektet ledes av dedikert prosjektleder i Ringerike utvikling, og følger for øvrig 
linjeorganisasjonen i selskapet. Prosjektet vil ha to hovedoppgaver i 2017: 
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1) Funding 
Prosjektet som her skisseres har en levetid på 5 år med planlagt oppstart 01.01.2018, 
og en årlig omsetning på 2-2,5 MNOK. Totalt må det sikres anslagsvis 12,5 MNOK til 
dette arbeidet.  

2) Pre-marketing 
Ringerike utvikling følger opp de planer som er lagt for salg og markedsføring, samt 
oppfølging av kunder. Dette arbeidet vil skje innenfor eksisterende rammer ved en 
omdisponering på 550´NOK. En følge av en slik omdisponering, er at planlagt aktivitet 
for økt kjennskap til andre næringsmuligheter prioriteres lavere.  

 
Ref. Kap. 1. ” Identifiserte interessenter” så er det en rekke aktører som vil glede seg over en 
eventuell etablering. Vi har gjennom bred involvering kategorisert disse etter følgende 
modell: 

- Spillere (aktivt deltakende i arbeidet med å håndtere markedet) 
- Sponsorer (Økonomiske bidragsytere, med dedikerte ressurser/risikokapital) 
- Supportere (Aktivt bidragende uten dedikerte økonomiske rammer) 
- Heiagjeng (Passive bidragsytere, som er glade dersom vi lykkes) 

 
I tillegg har vi identifisert hinder og rammebetingelser i en egen kategori, samt identifisert 
en rekke aktører som del av vår viktige beredskap. 
 
Styret i Ringerike utvikling har vedtatt ønske om en femårshorisont med årlig evaluering av 
status og sannsynlighet. Det foreslås derfor en egen styringsgruppe bestående av 
representanter fra de sterkeste involverte interessentene/bidragsyterne. 
(Se statusrapport for oppdatering på gjennomførte oppgaver siden sendt søknad) 
 
Prosjektoppgaver fra oppstart 01.01.2018 (se budsjett): 

- Håndtere implikasjoner etter prioritert liste i kapittel 7 over. 
- Dokumentasjon, oversettelser og informasjon 
- Organisering og avtaleutforming  
- Betjening av det amerikanske markedet i samarbeid med Invest in Norway 
- Betjening av det asiatiske markedet i samarbeid med Invest in Norway 
- Betjening av det lokale/europeiske markedet 
- Daglig drift og prosjektledelse, heriblant kundeoppfølging 

10) Funding 
Det er identifisert intensjoner om økonomisk bidrag/risiko-kapital fra følgende kilder: 
 

- Buskerud Fylkeskommune: Har uttalt at satsingen er prioritert med bakgrunn i 
gjeldende næringsplan, og at satsingen vil prioriteres innenfor inneværende 
handlingsprogram. Størrelse og program for evnt bidrag er ikke uttalt, men 
næringssjefen i BFK vil yte bistand i søknadsprosessen. 

- Kommunene på Ringerike: Har uttalt at satsingen er sentral, og som initiativtaker og 
regulerende myndighet, har Ringerike kommune gitt sterke signaler om at Oslo Data 
Center Location er et viktig satsingsområde. Hole og Jevnaker kommuner har bedt 
om å koordinere saksfremlegg med Ringerike kommune. 
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- Grunneiere: Follum Eiendom AS, Olav Aasen og Anne Bang Lyngdal har kommet frem 
til en felles målsetting om en helhetlig utbyggingsavtale for området de eier mellom 
seg. De er innforstått med at arbeidet med å realisere denne muligheten er 
ressurskrevende, og at de har en rolle i det arbeidet. I hvilken utstrekning og form er 
p.t ikke avklart. 

- RiK: Ringerikskraft vil kunne selge strøm for anslagsvis 60 MNOK i året, og vil ha en 
nettleie på ca 11 MNOK per år per hyperskala-etablering. Som samfunns- og industri-
bygger ser de også sin rolle i å bidra til at dette blir en realitet. RiK har antydet å være 
med på satsingen med et årlig bidrag. Størrelse er ikke avklart p.t 

- Rådet for Ringeriksregionen: Rådet for Ringeriksregionen har Næringsetableringer 
som del av sin satsing, og har bevilget 300´NOK til satsingen for inneværende år 

 
I tillegg har følgende parter antydet at de vil kunne støtte, men på et senere tidspunkt, hvor 
satsingen er mer avklart: 
 

- Statkraft: Har en rolle internasjonalt i arbeidet med å omsette norsk energi, og bygge 
industri og arbeidsplasser med utgangspunkt i den betydelige norske kraftreserven. 
De har antydet at de kan være med i arbeidet med Oslo Data Center Location, men 
presiserer bl.a. at grunneierforhold må være avklart  

- Innovasjon Norge: Har ordninger som skattefunn, Miljøteknologi/Tilskudd til 
fremtidens løsninger, Presåkornkapital m.fl. Felles for alle ordninger, er at de stiller 
krav til organisering og innovative løsninger.  

- Sparebankstiftelsen Ringerike: Stiftelsen jobber med avklaringer rundt om de kan få 
en rolle i næringsutvikling og samtidig ikke endre sin viktige posisjon som ”ikke 
skattbart objekt”. Det forventes avklaringer rundt dette ila høsten 2017, og Oslo Data 
Center Location er invitert til å være med i diskusjonen gitt denne omleggingen. 

- Vardar: Gjennom Hønefoss fjernvarme spesielt, vil det kunne være interessant å se 
på overskuddsvarme fra datasenter som en mulig verdi for Vardar. I tillegg vil 
fjernvarmeanlegget være et viktig fortrinn til Oslo DCLO ved at det reduserer co2-
avtrykket til et anlegg ved å gi overskuddsvarmen et marked å omsettes i. Vardar er 
også stor eier i Glitre (se under) 

- Glitre: Glitre eier og operer kraftstasjoner i Hensfoss og Hofsfoss (begge svært nært 
til området for datasenter). De har uttalt ønske om å komme i posisjon for å selge 
strøm til fremtidige etableringer.  

 
(Se statusrapport for oppdatering på interesseparter siden sendt søknad) 

11) Budsjett og søknadsomfang 
Ringerike utvikling har jobbet med Oslo Data Center Location som et av flere case i vår 
portefølje for næringsetableringer siden mars 2016. I vårt arbeid med å betjene markedet, 
har vi bidratt til å etablere allianser og skapt nettverk for å styrke norske muligheter 
internasjonalt, og sikre at Norge kommer opp som et alternativ til mer etablerte 
destinasjoner i Sverige og Danmark. 
 
Videre har vi utviklet markedsmateriell og betjent etterspørsel på en rekke nasjonale og 
internasjonale arenaer for datasenterindustrien. 
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Gjennom vårt opparbeidede internasjonale nettverk, våre egne erfaringer, samt omfattende 
kartlegging av konkurrentene og partneres aktivitet, er det vår oppfatning at de angitte 
rammene er tilstrekkelige, men nøkterne målt opp mot nasjonale konkurrenter. 
 
Vi antyder en femårshorisont på prosjektet, da vi mener vi i løpet av perioden vil se 
resultater av vår innsats, samtidig som det sikrer forsvarlig horisont og handlingsrom for 
satsingen. 
 
Parallelt med at prosjektet søker finansiering fra andre relevante kilder, ber vi om at 
kommunene i fellesskap forplikter seg til å støtte satsingen i to år med årlig evaluering, 
begrenset oppad til 2.120.000 i året. En satsing av denne størrelsesorden vil være utløsende 
for at prosjektet kan igangsettes. Andre bidragsyteres innsats vil komme til fratrekk fra 
kommunenes finansiering, og således redusere kommunenes tilskudd. 
 

Kostnader  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Invest In Norway USA*1  100 000   400 000   400 000   400 000   400 000   400 000  

Regulering    -     -     -     -     -    

Prosjektledelse 50%  -     750 000   750 000   750 000   750 000   750 000  

Prioriterte messer og konferanser  500 000   500 000   500 000   500 000   500 000   500 000  

Reiser*3  150 000   220 000   220 000   220 000   220 000   220 000  

Dokumentasjon og informasjon*4  100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000  

Usikkerhet  -     150 000   150 000   150 000   150 000   150 000  

Honorar og avtaleutforming ifm 
organisering  -              

SUM  850 000   2 120 000   2 120 000   2 120 000   2 120 000   2 120 000  

 
*1) I samarbeid med andre prioriterte datasenteraktørene og Invest in Norway vil vi ha dedikerte ressurser på plass i USA  
* 3) Støtte Invest in Norway USA, pluss Europa og Asia/Kina 
* 4) Informasjon nasjonalt for å bedre kunnskap i bransjen og hos beslutningstakere mm 

12) Oppsummert 
Ringerike utvikling er et aksjeselskap med et allmennyttig formål. Enhver inntekt og 
overskudd vi har disponeres utelukkende av selskapet, og disponeres til dets formål.  
 
I sammenhenger hvor vi er operatør for bidragsytere i prosjekt, fører vi detaljert 
prosjektregnskap som revideres av eksternrevisor (Hverven revisjon) sammen med 
årsoppgjør. Vi har full åpenhet og gir åpent innsyn underveis i prosjektet, dersom det er 
ønskelig. Ringerike utvikling har god økonomistyring, og driver forskriftsmessig og rasjonelt.  
 
Selskapet har et dedikert styre, men fokus på aktivitet og resultat i tillegg til styrets ansvar ift 
oppfølging av drift, mens dette prosjektet, som vi nå søker støtte og bidrag til, vil med stor 
sannsynlighet opprette et eget prosjektstyre bestående av representanter fra de 
økonomiske bidragsyterne. Dette prosjektstyret vil få i oppgave å evaluere innsats og 
resultat.  
 
For finansiering av arbeidet med opprettelse og gjennomføring av satsingsprosjekt trenger 
Oslo Data Center Location økonomiske rammer som nevnt i kapitlene over.  
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13) Relevant underlagsdokumentasjon og litteratur 
 
1) Menon Economics, mai 2017 

”Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale datasenter i Norge” (Menon publikasjon 
39/2017)  
http://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-39-Gevinster-knyttet-til-etablering-
av-et-hyperscale-datasenter-i-Norge.pdf 

 
2) Copenhagen Economics, april 2017 

”Finland´s economic opportunities from data centre investments” 
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/
395/1492669001/copenhagen-economics-2017-finlands-economic-opportunities-from-
data-centre-investments.pdf  

 
3) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 05.12.2016 

”Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre” 
https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/nkom-foreslår-tiltak-for-å-styrke-markedet-for-
grønne-datasentre  

 
4) Boston Consulting Group, juni 2014 

”Digital infrastructure and economic development – An impact assessment of 
Facebook´s data center in northern Sweden” 
http://image-src.bcg.com/BCG_COM/Digital-Infrastructure-Economic-Development-Jun-
2014-Nordics_tcm22-29049.pdf  

 
5) Technavio, april 2016 

”Data center construction market in the Nordic region 2016-2020” 
https://www.technavio.com/report/denmark-finland-norway-sweden-data-center-data-
center-construction-market  
 

6) Copenhagen Economics, juni 2015 
”The economic impact of Google's data centre in Belgium” 
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/1/
301/1435043322/the-economic-impact-of-googles-data-centre-in-belgium-2.pdf 
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