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Arkivsaksnr.: 18/1682-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport mars 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 

 

  

 

 

Innledning  

Økonomirapport mars 2018 bygger på regnskap per 31. mars og forøvrig kjente forhold med 

økonomiske konsekvenser for 2018. 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer ved denne rapporteringen ett merforbruk på 

21,8 mill. kroner, i forhold til budsjett 2018. Prognosen har forverret seg med 2,7 mill. kroner i 

forhold til forrige måneds prognose. 

 

Årets budsjettet ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill. kroner. Prognosen som 

nå foreligger indikerer et «overskudd» på 10,5 mill. kroner ved årets slutt. 

 

Sykefraværet for Ringerike kommune var 9,4 % i mars 2018, det er 0,1 prosentpoeng (pp) 

lavere enn i mars 2017. Korttidsfraværet og det egenmeldte fraværet har gått litt ned, mens 

det legemeldte langtidsfraværet har gått opp.  

På sektorene Helse, Grunnskole og Kultur har samlet fravær gått ned, og på de øvrige 

sektorene har fraværet økt. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det på enkelte områder er kommet ekstraordinære utgifter som enhetene 

ikke har kunnet påvirke. Rådmannen arbeider med å se på muligheter for å dekke opp 

merforbruket innenfor de eksisterende budsjettene.  

 

Kommunens skatteinntekter er per 31. mars som budsjettert. For landet for øvrig er 

skatteinngangen høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Hvilke konsekvenser en høyere 

skattevekst enn forutsatt i Statsbudsjettet vil få for skatteutgjevningen, er det mulig at vi får 

15. mai, når revidert nasjonalbudsjett legges fram. 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport mars 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 18/1254-6   Arkiv: 210  

 

Status mål 31.12.2017 - Handlingsprogram 2017-2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på målene i handlingsprogram 2017-2020 tas til 

orientering. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020 ble ble det i 

Handlingsprogram 2017-2020 satt opp mål for 2017 for hver sektor og beskrevet viktige 

overordnede satsingsområder. 

 

Beskrivelse av saken 

Målene i Handlingsprogram 2017-2020 varierer noe i resultat for sektorene, men slike mål 

setter fokus på det arbeidet som utføres hver dag. Overordnede viktige satsingsområder er 

fulgt godt opp i 2017. Det er også rapportert på mål og satsingsområder i hver tertialrapport i 

2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utført mye godt arbeid i 2017. Politiske retningslinjer gjennom mål og satsingsområder 

gir en forutsigbar og god drift, og bidrar til å avklare forventninger både hos innbyggere og 

ansatte. 
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Vedlegg 

Mål i Handlingsprogram 2017-2020 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/1254-7   Arkiv: 210  

 

Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 

2014-2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Vedlagte rapporter viser: 

 kommunestyrevedtakene fra 2014 og frem til 31.12.2017 som ikke tidligere er 

rapportert gjennomført.  

 Verbalforslag 2016 – status per 31.12.17 

 Verbalforslag 2017 – status per 31.1217 

 

Rådmannen rapporterer på dette 3 ganger i året i forbindelse med tertialrapporter og årsslutt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker gjennom denne statusrapporten å informere om fremdriften i de enkelte 

vedtakene som gjøres av kommunestyret, samt status på arbeidet med verbalforslag vedtatt i 

forbindelse med budsjett og handlingsprogram. 
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Vedlegg 

Verbalforslag 2016 – status per 31.12.17 

Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17 

Statusrapport – Vedtak i kommunestyret 2014-2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/1662-1   Arkiv: 600  

 

Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak i 

Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om 

bruk av Schjongshallen. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 

 

Sammendrag 

Ishockey klubben har rykket opp i GET ligaen (topp divisjon) og i den forbindelse har 

kommunen mottatt en henvendelse fra Ringerike ishockeyklubb, der klubben legger frem en 

oversikt over ulike behov for utbedringer av Schjongshallen, for at den kan godkjennes som 

kamparena i GET ligaen. Vi har også mottatt en søknad om tilskudd til Ishockeyklubben. I 

tillegg til tiltakene som må være på plass innen seriestart er det stort behov for oppgradering/ 

rehabilitering av hallen både på kort og lang sikt.  

 

Følgende tiltak foreslås gjennomført til seriestart: 

 

Tribuneutvidelse med tilhørende kostnader.  

Inneklimaanlegg for å dekke nødvendige behov for riktig temperatur, fuktighet og lufting. 

Utvidelse av toalettfasiliteter for å dekke tilskuerkapasiteten i hallen.  

Installasjon av løfteplattform, ny hoveddør og egne publikumsplasser for å imøtegå krav om 

universell utforming.  

Utvendige tilpasninger for tilgang for bortepublikum og stasjonering av TV buss.  

Nødvendig utvidelse av elektrisk anlegg til TV buss og økt elektrisk kapasitet i sekretariatet. 

 

Tiltakene er estimert til kr. 7 930 000,- inkl mva, i tillegg må en påregne økte driftsutgifter. 

 

Det foreslås et skisseprosjekt for schjongshallen, som ivaretar ishockeyklubben sine behov, 

men også mulige flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100 000,-. 
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Innledning / bakgrunn  

Ringerike Ishockeyklubb har rykket opp i GET ligaen, topp divisjonen i ishockey. Dette 

medfører en del krav beskrevet av Norges Ishockeyforbund, se vedlegg. Hallen er pt. ikke 

godkjent som arena for eliteseriespill. Det er derfor behov for å gjennomføre tiltak i år og neste 

år for å imøtekomme kravene. Det er også behov for annen ombygging og rehabilitering av 

hallen.  

Ringerike kommune er eier av Schjongshallen. Ringerike Ishockeyklubb eier ismaskinen, vantet 

og resultattavla. Hallen er fra 1989 og det er inngått en driftsavtale fra 1992 mellom klubben 

og kommunen som ikke er blitt reforhandlet. Driftsavtalen gjenspeiler ikke dagens aktivitet og 

tiltak som er blitt gjort i de siste årene. Avtalen har ett års gjensidig oppsigelse. Det ble i 

perioden 2015-2017 gjennomført oppgradering av isflata, nytt vant, utvidet tribunekapasitet, 

nye og flere rømningsdører, ny kjølemaskin, ny drenering m.m. Det er fortsatt tiltak som 

gjenstår. Det er vedtatt at det skal utarbeidedes en hovedplan for Schjongshallen for å beskrive 

vedlikehold- og oppgraderingsbehov. Denne er under arbeid. 

 

Beskrivelse av saken  

Ringerike Ishockeyklubb har meldt behov for tiltak i Schjongshallen som følge av opprykk til 

eliteserien. Ringerike Ishockeyklubb har i forkant av kvalifiseringskampene bekreftet til Norges 

Ishockeyforbund at de vil innfri deler av kravene gitt i forbundets retningslinjer for spill i GET 

ligaen.  

I den forbindelse har kommunen sett disse tiltakene i sammenheng med andre oppgraderings- 

og rehabiliteringsbehov for hallen.  

 

Følgende tiltak må være på plass innen seriestart for å få godkjent hallen. 

 Oppdeling av tribuner for borte- og hjemmepublikum ved utvidelse av 

tribunekapasiteten estimert kr. 1 200 000,-. I tillegg vil det påbeløpe kostnader til 

gebyrer for byggsøknad og nye branntekniske tegninger, estimert til kr 100 000,-, totalt 

kr. 1 300 000,-. 

 Inneklima må utbedres. Temperaturen i hallen under kamper skal være + 15 grader, 

samtidig som luft fuktigheten må ned. Løsningen er et permanent ventilasjonsanlegg 

med innbygd avfukter, vannbårent varmebatteri. Dette estimatet tar også med 

forlengelse av eksisterende kafebygg med 2 etasjer. Dette vil i tillegg til nødvendig 

teknisk rom for klimaanlegget gi utvidet garasje for ismaskin og utvidet lagerkapasitet i 

1. etasje, teknisk rom for inneklima anlegget, 10 stk. dame- og herretoaletter og 3,5 

meter urinal, estimert til kr. 5 600 000,-. I tillegg vil det påløpe økte driftskostnader 

ved etablering av permanent ventilasjonsanlegg med innbygd avfukter anslått til kr. 500 

000,- pr. år. Det er mulig å lage en midlertidig løsning for avfukting av hallen, men 

dette vil ikke kunne tilfredsstille kravet om økt temperatur i hallen. Dette er estimert til 

kr. 615 000,- årlige driftsutgifter ved å leie avfuktere. 

 Utbedring av universell utforming i hallen krever løfteplattform ved hovedinngang og 

ny hovedinngangsdør, estimert til kr. 510 000,-. Tilrettelegging for universelt 

utformede plasser på tribunene er i dag løst ved platting på tribune anlegget og rampe 

for tilgang i hallens første etasje i nærheten av hovedinngang. Dette regnes som 

tilfredsstillende, inntil det foreligger en hovedplan for bygget. I tillegg vil det påløpe 

økte driftskostnader ved etablering anslått til kr. 50 000,- pr. år. 

 Dagens toalettkapasitet er for liten. Det er ikke avskilte toalettfasiliteter for borte- og 

hjemmepublikum. Det er mulig å etablere permanent toalettløsning i dagens bygg. 

Dette er delvis lagt inn i utvidelsen av kafebygget, beskrevet over. I tillegg etableres det 
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toalettrom for bortepublikum med 4 toaletter og pissoar i byggets motsatte ende i 1. 

etasje, innvendig i hallens sør østre hjørne (under trimrommet). Dette estimeres til kr. 

460 000,-. Alternativt etableres en midlertidig løsning med leie av 2 containere med 

vann, kloakk og strømtilførsel estimert til kr. 320 000,- for en sesong. I tillegg vil det 

påløpe økte driftskostnader ved etablering anslått til kr. 200 000,- pr. år. 

 Det er krav til å skille hjemme- og bortesupportere ved kamper. Midlertidig løses med 

utvendige gjerder og delte innganger til hallen. Eksiterende rømningsvei på hallens 

østlige langside benyttes som inngang for bortepublikum. Innkjøp av anlegg gjerder 

anslås til kr. 65 000,-. 

 Mediatilgang ute. Det må legges til rette for tilgang og parkering av TV buss på hallens 

vestre langside. Midlertidig løses dette med brøyting av eksisterende trasse. Dette vil 

medføre økte driftsutgifter estimert til kr. 20 000,-. Det vil være behov for en 

permanent løsning etter at ny reguleringsplan er vedtatt. 

 Mediadekning inne. TV team må ha riggplass, tilgang til strøm og kabeltilførsel 

gjennom yttervegg til TV buss, estimert til kr. 25 000,- 

 Sekretariatet må ha økt strømkapasitet estimert til kr. 15 000,- 

 

Det må påregnes økt driftsutgifter utover det som er beskrevet ovenfor som følge opprykk til 

Get liga. Dette vil vi komme tilbake til i handlingsplan for Schjongshallen.  

 

Tidligere entreprenør for ombygging av isbanedekket, vant og tribuner, Isbaneteknikk as, har 

vært behjelpelig med estimatene i forhold til tribuneløsning, inneklimaanlegg og 

bygningsmessig utvidelse av kafebygget. De har varslet at delene av tiltaket som omfatter 

inneklimaanlegget og de bygningsmessige utvidelsene knyttet til kafebygget må være i 

bestilling i løpet av 25. mai 2018 for å kunne få leveranser fra underleverandører tidsnok til å 

kunne ferdigstille til september.  

 

 

Ønsker fra klubben 

Ringerike Ishockeyklubb ønsker at veien inn fra Ringeriksgata, med tilhørende parkering 

oppgraderes med asfalt og at det etableres gatebelysning i samme område. Dette estimeres til 

kr. 1 000 000,-. Det er igangsatt reguleringsplan for Schjongslunden denne sees i sammenheng 

med områderegulering for Hønefoss, som ikke er vedtatt. Det er gjennomført mindre 

vedlikehold av vei. Andre arrangementer bruker parkering i Ringeriksgata. Dette gir også en 

mulighet for å skille adkomst for hjemme- og bortepublikum ved å benytte to ulike veier inn i 

idrettsparken og inn mot Schjongshallen. 

 

Søknad om tilskudd fra Ishockey klubben 

Ishockeyklubben har søkt om tilskudd fra Ringerike kommune på kr 1 200 000 til utvidelse av 

tribunekapasitet i Schjongshallen. Utvidelse av tribunekapasitet som omsøkt er innarbeidet i 

totalkostnaden som er fremlagt i denne saken.  

 

Fremtidige behov 

Det arbeides med hovedplan bygg som skal fremlegges til politisk behandling seinere i år.  

Hensyn til alle idrettsgrupper i Hønefoss idrettspark må vektlegges. Garderobebygget i 

Hønefoss idrettspark har vesentlig oppgraderingsbehov En eventuell utvidelse av 

gardrobekapasitet i Schjongshallen bør vurderes i sammenheng med behov hos andre 

idrettsgrener som bruker Hønefoss idrettspark, for økt utnyttelse av kommunale bygg. 
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Det foreslås et skisseprosjekt for bygget, som ivaretar romfunksjoner tilrettelagt for 

ishockeyklubben, men også flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100 000,-.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Det jobbes med hovedplan for Schjongshallen, som vil beskrive nødvendige fremtidige 

investering- og vedlikeholdsbehov for hallen. Denne saken skal være ferdig til behandling i år. 

Det er viktig å se tiltakene som er beskrevet i sammenheng med hovedplan bygg.  

Tiltakene som skal gjennomføres må ta hensyn til dagens reguleringsplan for Schjongslunden 

og igangsatte områderegulering for Hønefoss. 

 

Økonomiske forhold 

Kostnader til investeringer og økte driftskostnader:  

Beskrivelse Budsjett Beløp 2018 Inndekning 

Utvidet tribunekapasitet Investering       1 300 

000 

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Utbedring inneklima i hallen, med 

bygningsmessig utvidelse av 

kafebygg, inkl. teknisk rom og 10 stk 

toaletter og 3,5 m urinal. 

Investering       5 600 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Tilrettelegging for media og 

serketæriatet 

Investering            60 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Universell utforming, løfteplatform 

og ny hoveddør 

Investering          510 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Toalettanlegg i sør østre del  av 

hallen 

Investering          460 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Skisseprosjekt Investering          100 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Sum  Investering       8 030 

000  

  

        

Utbedring inneklima i hallen   Drift 2018           125 

000  

Innarbeides i 2. tertial 

2018 

Utbedring inneklima i hallen   Drift 2019           500 

000  

Budsjettbehandling  2019 

Universell utforming, løfteplatform 

mm 

Drift 2018            20 

000  

Innarbeides i 2. tertial 

Universell utforming, løfteplatform 

mm 

Drift 2018            50 

000  

Budsjettbehandling  2019 

Utvidet toalettkapasitet  Drift 2018           100 

000  

Innarbeides i 2. tertial 

Utvidet toalettkapasitet  Drift 2019           200 

000  

Budsjettbehandling  2019 

Sikkkerhetstiltak for utv.adskillelse 

av hjemme og bortepublikum 

 Drift 2018             65 

000  

Innarbeides i 2. tertial 

Sum 2018 Drift 2018          310 

000  

  

Sum 2019 Drift 2019          750   
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000  

 

Tallmaterialet er kun estimater med den usikkerhet det ligger i dette.  

 

Alternative løsninger 

Manglende utbedring av nødvendige tiltak vil medføre at Ringerike Ishockeyklubb ikke kan 

spille hjemmekamper i Schjongshallen. Hjemmekamper må spiller på godkjent leid arena.   

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er glad for at Ishockeyklubben greide å rykke opp til Get - ligaen. Det betyr mye 

for kommunen og regionen å ha et topplag i Ishockey. Rådmannen mener det er viktig at 

kommunen legger til rette for at klubben kan spille sine hjemmekamper i Schjongshallen.  

Rådmannen foreslår at kommunen gjennomfører nødvendige utbedringstiltak slik at 

Schjongshallen kan brukes til kamper i GET- ligaen. 

Rådmannen mener det vil være uheldig om hjemmekamper ikke kan spilles i Schjongshallen. 

 

 Rådmannen anbefaler at følgende tiltak gjennomføres før september 2018. 

 Oppdeling av tribuner for borte- og hjemmepublikum ved utvidelse av 

tribunekapasiteten og nye branntekniske tegninger. 

 Det etableres permanent inneklimaløsning fremfor en midlertidig løsning. Permanent 

løsning vil dekke dagens og fremtidens krav til inneklima. Midlertidig løsning vil ikke 

kunne innfri komfortkravene.  

 Dagens toalettkapasitet må økes med en permanent løsning. En permanent løsning er 

mulig å få gjennomført til september, under forutsetning av at arealene ved siden av 

dagens kafeteria utvides i sammenheng med etablering av permanent inneklimaløsning. 

I tillegg bygges det toalettrom i 1. etasje innvendig i hallens sør østre hjørne. En 

permanent løsning vil være noe dyrere enn den midlertidige løsning, men vil spare 

kommunen for unødvendige kostnader i form av leide kontainere med påkobling av 

vann, kloakk og strøm som ikke vil kunne brukes ved etablering av en permanent 

løsning.   

 Det etableres midlertidig løsning til skille hjemme- og bortesupportere ved kamper. 

Dette er løst med midlertidig utvendige gjerder og bruk av eksisterende innganger til 

hallen. Rådmann mener permanent løsning må lages etter endelig hovedplan for hallen 

og reguleringsplan for området er vedtatt.  

 Mediatilgang løses ved parkering av TV buss på hallens vestre langside.   

 Utbedring av strømtilførsel innvendig til media og sekretariatet m.m. løses med nye 

tilførsler.   

 

Det er viktig for rådmannen at de tiltak som foreslås gjennomført før seriestart ikke er til 

hinder for fremtidige tiltak i Schjongshallen. Tiltaket rundt inneklimaløsning som foreslås er 

kun for ishallen, det vil derfor være behov for oppgradering av inneklimaanlegget for resten av 

hallen seinere. Toalettløsning for bortepublikum etableres i hallens 1. etasje under dagens 

trimrom.  

 

Ringerike ishockeyklubbs ønsker utbedringer av vei, parkeringsarealer og gatebelysning. 

Rådmann mener dette bør utsettes til ny reguleringsplan foreligger.  

 

Ishockeyklubben har søkt Ringerike kommune om tilskudd på kr. 1 200 000,- til tribuneanlegg. 

Rådmannen har innarbeidet dette i totalsummen som foreslås bevilget i denne saken. Siden 

Ringerike kommune er eier av bygget bør Ringerike kommune stå som tiltakshaver for også 
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dette tiltaket, gjerne i samarbeid med Ishockeyklubben, dvs at det ikke utbetales tilskudd til 

Ishockeyklubben på kr. 1 200 000,- 

 

Driftsavtalen for Schjongshallen mellom Ringerike kommune og Ringerike Ishockeyklubb er 

ikke blitt revidert siden den ble inngått i 1992.  Rådmann anbefaler at det inngås ny driftsavtale 

for Schjongshallen. 

 

Rådmann vil komme tilbake med hovedplan for Schjongshallen og for å få en god utnyttelse av 

hallen i sammenheng med andre idrettsaktiviteter i idrettsparken. Det vil derfor være 

hensiktsmessig med et skisseprosjekt som tar hensyn til den totale utvikling av Schjongshallen. 

Dagens status for bygningen er at det fortsatt er betydelige oppgraderingsbehov, i tillegg til 

overnevnte behov. Skisseprosjektet vil gi grunnlag for utvikling av hallen og tilhørende 

budsjettering.  

Rådmann anbefaler at det avsettes midler til skisseprosjekt. 

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Ringerike Ishockeyklubb 

Sertifisering av ishaller 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Håkon Skougstad 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  75/18 

Side 15 av 51   

 

 
Arkivsaksnr.: 15/487-45   Arkiv: PLN 373  

 

373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 

75/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger. Planen fremmes 

som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende anlegg som 

uteoppholdsareal, adkomst, parkering, garasjeanlegg og renovasjonsanlegg. Adkomst vil skje 

via Apalveien og Bånntjernveien. 

 

På bakgrunn av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslaget etter 1. 

gangsbehandling. Det gjelder blant annet en forflytting og forbedring av snuhammer for 

renovasjonsbil og formål GTD Turveg er endret til GF Friområde. I tillegg så ønsker utbygger 

mulighet å åpne for muligheten for å bygge boligene med pulttak. Utbygger begrunner dette 

med at det er en enklere, mer holdbar takform enn flatt tak som er mindre utsatt for 

vannskader. Utbygger påpeker at det er rimeligere å bygge og at de forventer at et hus med 

pulttak vil falle bedre i smak i markedet. Taket vil bli noe høyere på en side og noe lavere på 

den andre, men vil holde seg innenfor den makshøyde i forhold til det som ble beskrevet i 

dokumentene ved 1. gangsbehandling. Rådmann godtar å åpne for mulighet for pulttak. En 

eventuell endring holder seg innenfor varslet maksimal byggehøyde og vurderes som en 

akseptabel endring i forhold til utforming av bygg. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 6.11.18 Bh. NR. 69/17.  
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Beskrivelse av saken 

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger 

 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Plassering og størrelse på snuhammer for renovasjonsbil er endret.  

 Formål turveg er endret til formål friområde og er tillagt en bestemmelse som sier at 

området kan nyttes som sti for gående og syklende, og at området ikke skal sperres av. 

 Det åpnes for mulighet å bygge boligene med pulttak. Se illustrasjon på side 5. 

 Det er lagt inn et punkt i bestemmelsene om at det skal leveres en tiltaksplan for 

håndtering av forurenset grunn sammen med byggesøknad.  

 Det er lagt inn i bestemmelsene om støy et tillegg som sikrer tilfredsstillende støynivåer 

hvis bebyggelse med støyfølsom bruksformål etableres innenfor støysone og at 

tilfredsstillende støynivåer for utearealer og bygg skal dokumenteres før brukstillatelse 

kan gis. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 14.11.18 – 8.1.18. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5. På bakgrunn av uttalelsene er det gjort noen justeringer av 

planforslaget som nå foreligger. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunn hvor 
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kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Boligområde-Nåværende. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i 

planområdet. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke 

kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til ikke å ha negativ påvirkning på 

kulturlandskapet.  

 

Det er registrerte funn av den prioriterte arten Dragehode i nærheten av planområdet og det 

ble gjennomført en befaring i juni 2017, se vedlegg 24. Det ble da observert flere 

dragehodeplanter i blomst i de områder hvor det tidligere er registrert dragehode, utenfor 

planområdet. Det ble ikke observert Dragehode innenfor planområdet. Ut i fra vegetasjon, 

terreng og jordsmonn vurderes det som lite sannsynlig at det finnes dragehode innenfor 

planområdet. I reguleringsbestemmelsene står det at dersom det oppdages dragehode i 

forbindelse med gravearbeider skal arbeidene stoppes og kommunen kontaktes.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune, men vil muligens 

kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 23. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Renovasjon: 

HRA kom med en uttalelse i høringsperioden hvor de påpekte at snuplassen for renovasjonsbil 

var for liten i forhold til krav. Dette er blitt tatt hensyn til og nødvendige forandringer er 

innarbeidet i planforslaget. Størrelsen på snuplassen er nå etter krav og plasseringen er 

forandret på slik at den ligger innenfor området som skal bygges ut. Krav til utforming av 

Apalveien i forhold til standard som kreves for renovasjonsbiler er også innarbeidet i 

planforslaget. 

 

Grønnstruktur: 
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I planforslag som ble lagt frem til 1. gangsbehandling var formålet for grønnstrukturen turveg 

og bestemmelsen var «området skal benyttes til turveg». Rådmann stiller ikke krav til at det 

skal opprettes en turveg, da det vil være vanskelig å opprettholde vedlikehold av en turveg på 

privat eiendom. Derimot skal området holdes åpent og tilgjengelig som en sti og snarvei for 

gående og syklende. Området skal ikke sperres av på noen måte.  

 

Takform: 

Utbygger ønsker mulighet å endre takform fra flatt tak til pulttak. Utbygger begrunner dette 

med at det er en enklere, mer holdbar takform enn flatt tak som er mindre utsatt for 

vannskader. Utbygger påpeker at det er rimeligere å bygge og at de forventer at et hus med 

pulttak vil falle bedre i smak i markedet. Taket vil bli noe høyere på en side og noe lavere på 

den andre i forhold til det flate taket som var planlagt opprinnelig, men vil holde seg innenfor 

den makshøyde som ble beskrevet i dokumentene og bestemmelsene ved 1 gangsbehandling. 

Maks kotehøyde for høyeste gesims er satt til 294 moh. Det motsvarer i følge forslagstiller 

maks 7 meter over ferdig planert terreng, som var formuleringen i bestemmelsene i 

planforslaget til 1 gangsbehandling. Kommunen ba om en presisering av maks høyde for 

boligene i form av kotehøyde istedenfor høyde over ferdig planert terreng. Dette fordi det 

setter en fast begrensning på høyden. Maks kotehøyde for gesims for flatt tak er 294.00 moh 

og maks kotehøyde for høyeste gesims for pulttak er 294.00 moh.  

 

Rådmann godtar å åpne for mulighet for pulttak. En eventuell endring holder seg innenfor 

varslet maksimal byggehøyde og vurderes som en akseptabel endring i forhold til utforming av 

bygg.    

 

 
Illustrasjon som viser forskjellen på flatt tak og pulttak. 

 

 

Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn: 

Rådgiver for vann- og miljø i kommunen etterlyste en konkret tiltaksplan for håndtering av 

forurenset grunn. Dette er tatt hensyn til og det er lagt inn et punkt i bestemmelsene at en slik 

tiltaksplan skal leveres sammen med byggesøknad.  

 

Støy: 

Både fylkesmannen og Statens vegvesen kommenterer at støy ikke er uproblematisk i 

planforslaget. Planlagt bebyggelse ligger utenfor støysone, men byggegrensen ligger i støysone. 

For å imøtekomme innspill utvides bestemmelsene knyttet til støy. 
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Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og viktige moment i høringsuttalelsene er innarbeidet i 

planforslaget. Det er blant annet oppfylt krav til tilrettelegging for renovasjon, og 

støyproblematikk er blitt godt sikret i bestemmelsene for å unngå dårlige støyforhold.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling i dette området og ser området som en naturlig eiendom å 

fortette da den ligger omkranset av boliger i et område avsatt til boligformål i kommuneplan. 

Området tilknyttes gang- og sykkelvei som gir trygg transport for myke trafikanter til Vang 

skole, som ligger 2 km unna, og til kollektivtilbud. Planforslaget er dermed i tråd med 

overordnede planer. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune, 10.1.18 

7. Uttalelse, Fylkesmannnen, 2.1.18 

8. Uttalelse, Statens vegvesen 19.12.17 

9. Uttalelse, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, 8.1.19 

10. Uttalelse, Kommuneoverlegen, 3.1.18 

11. Uttalelse, Rådgiver vann og miljø, Ringerike kommune, 11.1.18 

12. Uttalelse, Espen Larsen 

13. ROS- analyse 

14. Støyrapport 

15. Støysone 

16. Støymålinger 

17. Teknisk notat – byggegrunn og massehåndtering 

18. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

20. Plankart fra høring og offentlig ettersyn 

21. Reguleringsbestemmelser fra høring og offentlig ettersyn 

22. Planbeskrivelse fra høring og offentlig ettersyn 

23. Oppsummering av merknader til varsel om oppstart, med kommentarer 

24. Befaring Dragehode 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 18/1345-1   Arkiv: PROS 14015  

 

14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 

76/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med den nye barneskolen på Benterud er det i «reguleringsbestemmelser 

0605- 399: Ny skole og boligområde Benterud» stilt krav til opparbeidelse av en sikker 

skolevei med blant annet tosidig fortau langs Dronning Åstas gate og ensidig fortau langs 

Eikliveien. For å få plass til disse fortauene krever det at Ringerike kommune erverver grunn 

fra følgende 5 eiendommer langs disse veiene: 

1. Gnr 37 bnr 163 i Dronning Åstas gate 7A: 47 m²  

2. Gnr 37 bnr 60 i Dronning Åstas gate 7B: 103 m²  

3. Gnr 37 bnr 176 i Eikliveien 42: 248 m²  

4. Gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34: 3 m²  

5. Gnr 39 bnr 142 Eikliveien 32: 51 m²  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kravet til opparbeidelse av fortau er beskrevet i reguleringsbestemmelsene til detaljregulering  

0605- 399 for ny skole og boligområde på Benterud. 
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Økonomiske forhold 

  

1. Gnr 37 bnr 163 i Dronning Åstas gate 7A: 47 m² grunn a kr 750,- = kr 35 250,- 

2. Gnr 37 bnr 60 i Dronning Åstas gate 7B: 103 m² grunn a kr 750,- = kr 77 250,-. I 

tillegg kommer en ulempeerstatning på 5 000,- som erstatning for en 

biloppstillingsplass som blir redusert. 

3. Gnr 37 bnr 176 i Eikliveien 42: 248 m² grunn a kr 750,- = kr 186 000,- 

4. Gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34: 3 m² grunn a kr 750,- = kr 2 250,- 

5. Gnr 39 bnr 142 Eikliveien 32: 51 m² grunn a kr 750,- = kr 38 250,- 

Totalt: 344 000,00 

Kjøpsprisene er fastsatt med bakgrunn i Råtomtetakst utført av Takstmann MNTF Tor Gunnar 

Sand den 5. august 2017. 

Videre er erstatning for beplantning, gjerder, støttemurer mv. satt på lik linje med tidligere 

inngåtte avtaler i Ringerike kommune. 

Avtalene er inngått mellom de berørte grunneiere og Ringerike kommune. 

Foreløpig erstatning til de berørte grunneierne utgjør samlet kr 344 000,00. Endelig beløp vil 

først være klart når anlegget er ferdig opparbeidet og oppmåling foretatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener løsningen av grunnervervet til ovennevnte skolevei en god løsning for 

kommunen. Enhetsprisene og øvrig erstatning er akseptable. 

Rådmannen ønsker også å gi honnør til de berørte grunneierne som igjennom dette prosjektet 

har vist vilje til å komme til løsninger i minnelighet. 

 

Vedlegg 

 

1. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 60 Dronning Åstas gate Martin Bråthen Jørgensen 

2. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 163 Dronning Åstas gate Nils Oddvar Midtun 

3. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 176 Dronning Åstas gate Dalsbråten Borettslag 

4. Kjøpekontrakt gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34 Tom Sødal 

5. Kjøpekontrakt gnr 39 bnr 142 Eikliveien Kjetil Rian_Janka Cathrine Aasen 

6. Situasjonskart-W01_gnr-bnr_37-163 

7. Situasjonskart-W02_gnr-bnr_37-60 

8. Situasjonskart-W03_gnr-bnr_37-176 

9. Situasjonskart-W04_gnr-bnr_39-5 

10. Situasjonskart-W05_gnr-bnr_39-142 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Erik Josephson 
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Arkivsaksnr.: 16/1459-10   Arkiv: F47 &10  

 

Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018 

18/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.05.2018 

77/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

 

  

Innledning 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17. 

Ringerike kommune er verstkommune. Det er etablert en styringsgruppe for prosjeket 

bestående av kommunalsjefer for barnevernstjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnervernsledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernsvakten vært i kontakt med ca. 145 

barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er 589 tilsyn 

bestilt av barneverntjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  
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I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale om 

vertskommunesamarbeid.  

 

Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen 

barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle 

etableres. Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt være en styrking av tjenestetilbudet til barn 

og unge i de samarbeidende kommunene.  
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til og barn og unge 

når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjenglig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning til barn og unge og deres situasjoner. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten 

med kontrolloppdrag (tilsyn). Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må derfor 

vike og utsettes hvis det skjer noe som vudereres som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai til desember 211 hendvendelser/akutt oppdrag. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og deres familier, og 

ute i de ulike offentlige instanser.  

 

Økonomi  

Utgiftene fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det gjeldende driftsår. 

Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et mindreforbruk på 

929 670,28 kr. Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i 2018.  

 

Tidligere behandlinger 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens 

§ 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-

1 b.  

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 2018-

2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. januar 

2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  
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Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelege forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med arbeidet som gjøres av den Interkommmunale 

barnevernvakten.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport internkommunal barnevakt 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandlere: Helle Berget og Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/1844-1   Arkiv: 033  

 

Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS, - orientering i formannskapet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/18 Formannskapet 22.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar Ringeriks-Kraft AS sin årsrapport 2017, regnskap 2017 m/noter 

samt årsberetningen til orientering. 

2. Formannskapet tar styrets muntlige orientering i formannskapets møte til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Ordinær generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS avholdes onsdag 16.5.2018. Vedlagt følger 

innkalling, Årsrapport 2017, Regnskap 2017 m/noter, Årsberetningen 2017 og 

revisjonsberetningen. Dette som bakgrunn for styrets årlige gjennomgang av driften på 

formannskapets møte 22. mai 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har gjennomgått generalforsamlingens dokumenter, som bekrefter et veldrevet 

konsern som gjennom et høyt utviklingsfokus, ikke minst innen tilpasning til framtidens 

teknologi, oppnår gode resultater og positiv nasjonal oppmerksomhet. 

Konsernet har en imponerende leveringssikkerhet på 99,98%, noe som utløser internasjonal 

interesse i forhold til etableringer i regionen. Konsernet har også styrket sin posisjon på 

entreprenørmarkedet gjennom «Nettservice». 

Rådmannen anbefaler å ta vedlagte dokumenter samt styrets regjørelse til orientering. 

 



  Sak 78/18 

 

 Side 27 av 51   

 

Vedlegg 

 Årsrapport 2017  

 Regnskap 2017 m/noter  

 Åreberetningen 2017 

 Revisjonsberetningen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/4585-1   Arkiv: 610  

 

Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i 

byplanarbeidet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 

  

Sammendrag 

Det er utarbeidet en liste med oversikt over de kommunale eiendommene. Mange av tomtene 

er veldig små og kan i liten grad benyttes til allmennytting formål. 

 

Byplanarbeidet har gjennomført oppstartsmøte og har ikke kommet så langt i prosessen at man 

vet hvilke områder som kan brukes til allmennyttig formål, eller som kan makeskiftes. 

 

Det arbeides ikke aktivt med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer 

utover enkeltprosjekter. Eiendommer som er vedtatt solgt jfr. sak 41-12 ligger resterende i stor 

grad på vent pga. regulering.   

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba rådmannen legge frem en oversikt over kommunens eiendommer, 

fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet. Dette for å synliggjøre hvilke arealer som kan brukes 

til allmennyttige formål, eller som kan makeskiftes for gjennomføring av det kommende 

planverket. Kommunestyret ber samtidig rådmannen redegjøre for hvordan det aktivt arbeides 

med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer i dag. Denne bør også sees 

i sammenheng med saken om salg av Ullerål skole i sak 93/17 

 

Beskrivelse av saken 

Det er utarbeidet en oversikt over kommunens eiendommer, se vedlegg. Det er veldig mange 

små tomter som ikke er mulig å realisere annet enn å selge til nærliggende tomter eller som er 

båndlagt for vei og annet formål som ikke kan benyttes til allmennytting bruk.  

 

Når det gjelder status på byplanarbeidet har Areal- og byplankontoret har gjennomført 

oppstartsmøte for prosjektet i uke 44, og er i gang med å framskaffe kunnskapsgrunnlaget som 
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sammen med endelig planprogram og et bredt medvirkningsopplegg skal ligge til grunn for 

utformingen av områdereguleringen.  
  

Siden byplanarbeidet ikke er kommet lenger vil det være vanskelig å gi noen eksakte svar på 

det nåværende tidspunktet spesielt om hvilke areal som blir berørt mtp. bruk til allmennyttig 

formål. Vi vil derfor komme tilbake og redgjøre for dette når planarbeidet har kommet lenger i 

prosessen. 

 

Når det gjelder salg av kommunale eiendommer er det utarbeidet en liste over eiendommene 

som ikke er solgt iht. vedtak sak 41-12, se vedlegg. Flere av tomtene ligger på vent til 

regulering er gjennomført. De eiendommene som er mulig å selge ligger ute for salg. Det 

arbeides i liten grad med utvikling av eiendom i kommunal regi, men kun enkeltprosjekter når 

kommunen selv ikke skal benytte eiendommen i egen regi. 

 

Kjøp av eiendommer blir vurdert når behovet dukker  opp hos de forskjellige sektorene, og 

initieres i stor grad fra rådmannens ledergruppe. Vi planlegger å etablere strategi for kjøp og 

salg av eiendommer og at dette vil blir fremlagt som egen sak. 

 

Inn- og utleie av kommunale eiendommer avklares i hver enkelt sak. Ved innleie har den 

enkelte sektor avklart med private om leie av lokaler når behovet har oppstått hvis kommunen 

ikke har hatt egne lokaler. Det arbeides i liten grad med utleie av de kommunale eiendommene 

utover henvendeler som kommer fra private. Tilstanden på flere av byggene som er ledig, er i 

så dårlig forfatning at det ikke kan leies bort før det blir gjennomført tiltak. De eiendommene 

som kan leies ut er annonsert på www.ringerike.no. De forskjellige sektorene fremleier egne 

lokaler og fakturere iht. betalingsreglementet. Her er det utleie av gymsaler, idrettshaller og 

samfunnshus som i stor grad blir leid ut. Det arbeidet med retningslinjer for utleie som vil bli 

behandlet i egen sak. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utarbeidet en oversikt over de kommunale eiendommene i kommunen. Byplanarbeidet 

er under arbeid og det er for tidlig å komme med en avklaring på hva det vil kreve at områder 

kan brukes til allmennytting formål. Per i dag arbeides det i liten grad med utvikling av 

eiendommene og de eiendommene som er vedtatt solgt, er belyst i saken. Strategi for kjøp og 

salg av eindommer vil bli utarbeidet og lagt frem til i egen sak.  

 

Rådmannens anbefaler at saken tas til orientering. 
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Vedlegg 

Oversikt over kommunes eiendommer 

Situasjonsplan over byplan med kommunale eiendommer 

Status eiendommer iht. vedtak sak 41-12 

 

 

 Ringerike kommune, 4.4.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 18/1754-1   Arkiv: X30  

 

Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd 

med forvaltningsloven. 

 

  

 

1. Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok den 27. januar 2000 forskrift om politivedtekter for Ringerike 

kommune. Politivedtektene var basert på normalpolitivedtekt av 31. mai 1996 utarbeidet av 

Justis- og politidepartementet. 

 

Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002, datert 13. februar 2018, utarbeidet ny 

normalpolitivedtekt. Foruten noen strukturelle endringer, og fjerning av et par bestemmelser 

som følge av at forholdene reguleres av annen lovgivning, viderefører den nye 

normalpolitivedtekten i stor grad de gamle bestemmelsene.  

 

Det er midlertid inntatt tre større innholdsmessige endringer, samt noen få mindre 

innholdsmessige endringer. Av de større innholdsmessige endringer er det for det første inntatt 

en adgang til å regulere tigging. For det andre åpnes det opp for at kommunene kan gis 

kompetanse til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr, og for det tredje er det innført en 

bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder. Disse tre endringene, 

samt noen mindre innholdsmessige endringer, omhandles nærmere i punkt 2.  

 

I arbeidet med å utarbeide forslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune har 

administrasjonen hatt møte med representant fra Buskerud politidistrikt.  

 

2. Beskrivelse av saken 
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Rådmannen foreslår en del strukturelle endringer av gjeldende politivedtekter, slik at 

politivedtektene, i de tilfeller hvor det er aktuelt, får tilsvarende ordlyden og systematikk som 

normalpolitivedtekten. Politidirektoratet har også anmodet kommunene om å gjøre dette.  

 

Ny normalpolitivedtekt viderefører i stor grad bestemmelsene i tidligere normalpolitivedtekt. 

Det foreslås ikke innholdsmessige endringer i disse bestemmelsene. Det er tre større 

innholdsmessige endringer i ny normalpolitivedtekt. Disse er nevnt innledningsvis og 

omhandles nærmere nedenunder. I tillegg nevnes kort noen mindre innholdsmessige endringer.  

 

2.1    Adgang til å regulere tigging  

Ny normalpolitivedtekt inneholder alternative formuleringer knyttet til et forbud mot tigging. 

Bestemmelsene bygger på politiloven § 14 første ledd nummer 8, som åpner opp for at 

kommunene kan gi bestemmelser om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging.  

 

I forarbeidene til politiloven § 14 nummer 8 er forholdet til EMK artikkel 10 om ytringsfrihet 

omhandlet. Departementet vurderer at et forbud mot tigging vil være tilstrekkelig begrunnet i 

hensynet til å hindre uorden og kriminalitet, og at et slikt forbud dermed ikke vil være i strid 

med EMK. Etter rådmannens vurdering forutsetter et forbud mot tigging at forbudet anses 

nødvendig for å hindre uorden og kriminalitet. I motsatt tilfelle vil det kunne være spørsmål om 

reguleringen er i strid med EMK artikkel 10.   

  

Administrasjonen har vært i møte med politiet vedrørende saken. Politiet har opplyst at tigging 

ikke er et problem i Ringerike kommune. Det er få tiggere i kommunen og politiet vurderer at 

det ikke behov for å regulere tigging i Ringerike kommune. 

 

Så lenge tigging ikke er et problem i Ringerike kommune bør det etter rådmannens vurdering 

ikke innføres et forbud mot tigging i kommunen. Som beskrevet ovenfor er det etter 

rådmannens vurdering også fare for at et slikt forbud vil kunne være i strid med EMK artikkel 

10.  

 

2.2    Overtredelsesgebyr  

Politiloven § 14 trede ledd åpner opp for at kommunen eller personer utpekt av kommunen kan 

håndheve bestemmelser gitt i medhold av politiloven § 14 førstes ledd nr. 1 og nr. 2. Dette 

gjelder likevel ikke bestemmelser om opprettholdelse av ro og orden, som skal håndheves av 

politiet. I ny normalpolitivedtekt lyder bestemmelsen vedrørende kommunens adgang til å 

håndheve politivedtektene som følger: 

 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse  

 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:  

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l. på 

eller utover fortau)  

§ 3-9 Fare for takras  

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver  

§ 4-2 Rydding av snø etter takras  

§ 4-3 Vannavløp  

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau,  
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§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising  

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.  

 

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 

håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved overtredelse 

av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 

 

Politiet har anmodet kommunen om å benytte mulighet for kommunal håndhevelse av 

politivedtektene, herunder adgangen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. Politiet 

begrunner dette med at begrensede ressurser kan medføre at de nevnte bestemmelsene reelt 

ikke vil bli håndhevet av politiet, da forholdene ikke ligger innenfor politiets kjerneoppgaver. 

Politiet viser videre til at bestemmelsene er av en art som innebærer at de kan håndheves av 

andre enn av politiet, og at bestemmelsene ligger innenfor kommunens kjerneoppgaver og 

interesser, slik at det også av denne grunn er naturlig at de håndheves av kommunen selv. 

Brevet fra politiet ligger ved saksfremlegget. 

 

På bakgrunn av anbefalingen fra politiet foreslår rådmannen at kommunestyre inntar i 

politivedtektene en bestemmelse tilsvarende den ovennevnte, jf. forslag til nye politivedtekter 

for Ringerike kommune § 9-3.  

 

Rådmannen foreslår at kompetansen til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr delegeres til 

rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den enhet, ved enhetsleder, i 

kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle bestemmelsene. 

Advokatkontoret vil kurse den/de i kommunen som gis kompetanse til å fatte vedtak om 

overtredelsesgebyr.  

 

Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av politiloven, datert 19. juni 2012, har 

nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets 

størrelse. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken bestemmelse som overtredes, og av 

overtredelsens grovhet. Gebyrene ligger mellom 500 kroner og 5000 kroner. Det fremkommer 

også av forskriften at et vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til klageinstans utpekt av 

kommunen. I Ringerike kommune er formannskapet kommunens alminnelige klageorgan. 

Dersom kommunestyret ønsker at klageorganet i disse sakene skal være det særskilte 

klageorganet må kommunestyret endre delegasjonsreglementet i tråd med dette.  

 

2.3    Ny bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder  

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-2 om kjøring, camping mv i 

parker, grøntarealer, friområder mv. Bestemmelsen lyder som følger: 

 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l  

 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 

tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

 

Bakgrunnen for den nye bestemmelsen er at mange kommuner har ønsket adgang til å 

håndheve uønsket aktivitet på offentlig sted i tettbygd strøk. Som det fremkommer av 

bestemmelsen er det kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å 
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regulere forholdet rundt bruk og aktiviteter på offentlig steder som parker, friområder, plasser 

o.l. Rådmannen foreslår at bestemmelsen innføres i kommunens politivedtekter.  

 

2.4    Mindre innholdsmessige endringer 

2.4.1  Nattero på offentlig sted 

 

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-1 om nattero på offentlig sted 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Bestemmelsen lyder som følger: 

 
«Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.» 

 

Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert formulering og plassering, og er stadfestet i 

flere kommuners vedtekter. Den er ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten av 

musikk og feststøy. Det kan søkes politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres 

festivaler eller andre arrangementer. 

 

Rådmannen foreslår at bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter.  

 

2.4.2 Fastsatt frist for fjerning av avvisere 

 

Rådmannen foreslår at det i kommunens politivedtekter inntas en frist for huseier til å fjerne 

avvisere senest etter 7 dager, med mindre eier kan dokumentere lengre ventetid på rekviert 

bistand til takrydding, jf. forslagets § 3-9.  

 

Kommunens gjeldende politivedtekter har ikke en slik frist, og fristen fremkommer heller ikke 

av normalpolitivedtekten. Av kommentarene til normalpolitivedtekt fremkommer det imidlertid 

at kommunen kan innta en slik frist dersom det finnes påkrevd. Politiet anbefaler at kommunen 

inntar en slik frist. Noen kommuner har inntatt dette, bl.a. Oslo kommune. En frist vil skape 

forutsigbarhet for innbyggerne, og vil også sikre likebehandling.  

 

2.4.3 Pantelånervirksomhet 

 

I normalpolitivedtekt er det inntatt en ny bestemmelse i § 8-1 om at den som har fått bevilling 

til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle lån og kjøp. 

Formålet med bestemmelsen er å motvirke omsetning av tyvegods. Bestemmelsen ble tidligere 

ansett for å falle inn under lov om finansieringsvirksomhet. Denne loven er nå opphevet, og det 

er av denne grunn inntatt en tilsvarende bestemmelse i politivedtektene. Rådmannen foreslår at 

bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter, jf. forslagets § 8-1.  

 

2.5 Bestemmelser som ikke foreslås inntatt i kommunens politivedtekter 

 

2.5.1 Barns tilgang til offentlige arrangement 

 

Både gammel og nye normalpolitivedtekt inneholder en bestemmelse om at barn under 15 år 

ikke har adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre 

foresatte. Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge 

under 18 år. Bestemmelsen er inntatt i ny normalpolitivedtekt § 7-3. Formålet med 
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bestemmelsen er hensynet til ivaretakelsen av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne 

for alle aldersgrupper.  

 

Bestemmelsen fremkommer ikke av kommunens gjeldende politivedtekter. Politiet har i 

politiloven § 13 hjemmel til å vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd på 

offentlig sted etter kl. 22.00. I tillegg har politiet en mer generell hjemmel til å gripe inn i 

politiloven § 7. Politiet har opplyst at disse hjemlene har vært tilstrekkelige og at det ikke har 

vært et problem at ovennevnte bestemmelse i normalpolitivedtekten ikke er inntatt i 

kommunens politivedtekter, og ser ikke behov for at denne bestemmelsen nå innføres. Det er 

også andre kommuner som ikke har inntatt bestemmelsen i sine politivedteker, bl.a. Oslo 

kommune og Hole kommune.  

 

På denne bakgrunn er det rådmannens vurdering at gjeldende rettstilstand opprettholdes, og at 

bestemmelsen ikke innføres i kommunens nye politivedtekter.  

 

3. Prosessen for vedtakelse av nye politivedtekter 

  

Politivedtekter vedtas i forskrift form. Dette innebærer at saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven må følges. Etter at kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, 

skal forslaget sendes ut på høring. Når høringsfristen er ute behandles innspillene av 

kommunen, hvoretter kommunestyret vedtar politivedtektens endelige ordlyd. Politivedtektene 

oversendes deretter til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i 

Norsk Lovtidend.  

 

4. Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen foreslår at det ikke innføres et forbud mot tigging i Ringerike kommune. 

Rådmannen foreslår videre at gjeldende rettstilstand vedrørende barns tilgang til offentlige 

arrangementer opprettholdes slik at det ikke innføres en bestemmelse om dette. For øvrig 

foreslår rådmannen at Ringerike kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny 

normalpolitivedtekt, og at ordlyd og struktur blir så likt som mulig normalpolitivedtekten.  

 

Vedlagte forslag til politivedtekter for Ringerike kommune foreslås sendt på høring i samsvar 

med forvaltningslovens regler.  
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Vedlegg 

 

Foslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune 

Brev fra politiet datert 3. mai 2018  

Rundskriv 02/2018 om ny normalpolitivedtekt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 18/1756-1   Arkiv:   

 

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/18 Formannskapet 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i rettsinstruksen ved behov, eller som 

følge av endringer i delegeringsreglement eller lovverk.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Rådmannen har gitt kommuneadvokaten i oppdrag å profesjonalisere 

kommuneadvokatkontoret og den juridiske tjenesten som ytes kommunen. I den forbindelse 

har kommuneadvokaten utarbeidet en rettsinstruks med rutinebeskrivelse som skal avklare 

kommuneadvokatens rolle opp mot organisasjonen. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da kommuneadvokaten tiltrådte 1. september 2015 var barnevernssakene satt ut til ekstern 

advokat gjennom en rammeavtale. Det var tre personer på kommuneadvokatkontoret og en 

ansatt jurist ute i organisasjonen.  

 

Noe av det første grepet vi tok var å tydeliggjøre kommuneadvokatkontorets rolle. Det ble 

kommunisert ut til organisasjonen at kontoret var som et hvilket som helst advokatkontor. 

Advokatene er underlagt de advokatetiske reglene og advokatene er medlem i 

advokatforeningen, noe som gjør at de er plikter å følge kravet om obligatorisk etterutdanning 

på 80 timer i løpet av fire år. Av disse timene må fem timer tilfredsstille kravet til advokatetikk. 

Kommuneadvokatkontoret har fire lønnshjemler. Frem til høsten 2016 ble en av disse brukt til 

finansiering av ekstern advokatbistand i barnevernsaker. Fra høsten 2016 tok 

kommuneadvokatkontoret tilbake håndteringen av disse sakene. Alle nye saker for 

fylkesnemnda ble prosedert av kommuneadvokatkontoret samtidig som det ble ansatt to 

advokater med lengre advokat- og dommererfaring. Som en følge av naturlig avgang ble det 
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våren 2017 ansatt ytterligere en advokat med prosedyreerfaring slik at samtlige lønnshjemler 

ble tatt i bruk.  

 

Parallelt med dette ble organisasjonen styrket med juridisk kompetanse ute i organisasjonen. 

Det er blant annet opprettet en egen innkjøpsavdeling som er ledet av jurist. Dette styrker den 

juridiske saksbehandlingskompetansen samtidig som kommuneadvokatkontoret håndterer alle 

rettslige tvister. Per i dag er det 14 jurister ansatt i kommunen. 

 

Som følge av flere jurister i kommunen har det blitt et juridisk miljø og Juristforbundet har 

etablert seg som en sentral fagforening i kommunen. Juristforbundet er representert i 

medbestemmelsesutvalg i sektor samfunn og på kommunenivå. Kommuneadvokaten innkaller 

alle juristene til jevnlige fagsamlinger. Disse brukes til kurs og utviklingsarbeid. Her blir også 

jurister fra Hole og Jevnaker kommune invitert. 

 

Ved siden av å håndtere tvister skal kommuneadvokatkontoret gi råd, veiledning og kurse 

kommunens ansatte i juridiske spørsmål. Eksempelvis har kontoret utviklet og avholdt et kurs i 

helsejus for samtlige ansatte i helse og omsorg. Kontoret skal være et kompetansesenter 

rådmannen kan bruke for å styrke lederes og ansattes juridiske kompetanse. 

 

For å tydeliggjøre kommuneadvokatkontorets rolle har kommuneadvokaten utarbeidet en 

rettsinstruks med en rutinebeskrivelse. Instruksen skal tjene som et verktøy for å avklare 

advokatenes rolle og ansvar i juridiske tvister. Rettsinstruksen må ses i sammenheng med 

delegeringsreglementet og lovverket for øvrig. Instruksen er et dynamisk reglement som 

rådmann og kommuneadvokaten må kunne endre ved behov, eller ved endringer i 

delegeringsreglement eller lovverk.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er viktig for rådmannen å styrke kommunens juridiske kompetanse. Etter rådmannens 

vurdering oppnås dette best ved å håndtere sakene ved eget kontor fremfor at tvister settes ut 

til eksterne advokater. Rettsinstruksen skal tydeliggjøre klient/advokatforholdet. Selv om 

tvistene håndteres av kommuneadvokatkontoret er det den enkelte leder som «eier» saken. 

Rådmannen er videre opptatt av at rettsinstruksen skal være et dynamisk dokument som til 

enhver tid dekker det behov kommunen har. Det er bakgrunnen for at det er inntatt i vedtaket 

en fullmakt for rådmannen til å be kommuneadvokaten endre reglementet dersom det er behov 

for dette. 

 

Rådmannen anbefaler at formannskap/kommunestyret vedtar rettsinstruksen. 
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Vedlegg 

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 17/2482-33   Arkiv: U63 &06  

 

Klage på vedtak om tildeling av prikker og inndragning av bevilling - 

Wallstreet Nightclub  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/17 Kommunestyret 03.07.2017 

5/18 Kommunestyret 06.03.2018 

82/18 Formannskapet 22.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av til sammen fire prikker gis ikke 

medhold.  

 Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak.  

 For brudd på alkohollovens § 9-2 og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 

mv. § 14-1 ilegges Wallstreet Nightclub AS en prikk med virkningsdato 9.5.2017. 

 For brudd på Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 4-1 gis Wallstreet 

Nightclub AS to prikker med virkningsdato 16.12.2017. Prikkene gis med hjemmel i 

alkoholforskriftens § 10-3 3. ledd første strekpunkt.  

 For brudd på Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-3 vilkår knyttet til 

bevillingen gis Wallstreet Nightclub en prikk med virkningsdato 16.12.2017.  

Prikken gis med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-3 4. ledd sjette strekpunkt.  

 Med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-2 2. ledd inndras bevillingen for Wallstreet 

Nightclub AS org.nr 913 715 888 i én uke. 

 Dersom Fylkesmannen i Buskerud stadfester kommunens vedtak skal inndragningen på 

én uke skje første virkedag etter at vedtak er mottatt. 

 

  

 

Sammendrag 
 

Den 6. juli 2017 ble Wallstreet Nightclub ilagt en prikk for brudd på reklameforbudet for 

alkoholholdig drikk. Prikk ble gitt med virkningsdato 9. juni 2017. 

 

Wallstreet er også ilagt en prikk for brudd på vilkår knyttet til bevillingen, samt to prikker fordi 

en åpenbart påvirket person fikk adgang til skjenkestedet. 

 

Vedtakene ble ikke formelt påklaget ved ileggelse av prikker, og således påklages i forbindelse 

med inndragning av bevilling som følge av tolv ilagte prikker. 
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Juridiske forhold  
 

Prikktildeling som følge av brudd på reklameforbudet for alkoholholdig drikk og 

utdeling av alkoholholdig drikk 

 

9. juni 2017 ble det avdekket at Wallstreet Nightclub hadde postet 2 bilder som viser to 

champagneglass på sin facebookside. I tillegg var det postet ett innlegg på samme side som 

viser at «Partyløven» delte ut 2 gratis drikke til stedets gjester (se vedlegg).  

 

Ovennevnte er brudd på alkohollovens §§ 8-6a, 9-2 1. ledd og alkoholforskriftens § 14-1 1. 

ledd. 

 

Klage 

Bevillingshaver representeres ved advokatfullmektig Marte Brørby, heretter kalt 

bevillingshaver. Bevillingshaver anfører i sin klage at et av bildene er to tegnede glass og at i 

butikker som selger glass er det ofte fotografier av glass med det som kan se ut som 

champagne uten at det blir rammet av reklameforbudet. Videre anfører bevillingshaver at 

dersom det ikke er lov å reklamere med et tegnet bilde av to stettglass, burde det være ulovlig 

å reklamere for alkoholfri øl fordi det kommer i samme type flaske som alkoholholdig øl. 

 

Det anføres at forbudet kommunen har skissert anses som en utvidet tolkning av regelverket, 

noe som er i strid med legalitetsprinsippet (Legalitetsprinsippet betyr i offentlig rett at 

forvaltningen må ha hjemmel i lov for å innskrenke borgernes rettigheter). 

Bevillingshaver viser til at flere utesteder i Hønefoss og Oslo har tilsvarende bilder på sine 

facebooksider. Bevillingshaver anfører at utdelingen av gratis drikke ikke var ulovlig, da 

personen som spanderte var en gjest. 

 

Bevillingshaver viser til tidligere korrespondanse hvor det er anført at kommunen på alle måter 

forsøker å gi ytterligere prikker til Wallstreet Nightclub og at saksbehandlers opptreden legger 

opp til mistillit til kommunen. Bevillingshaver anfører at saksbehandler legger til grunn feilaktig 

fakta og juss. I tillegg anfører bevillingshaver at kommunen ikke har overholdt 

veiledningsplikten. 
 

Vurdering og begrunnelse for vedtak 

 

Punkt 1: 

Jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriftens) § 10-3 skal 

kommunen gi en prikk for brudd på reklameforbudet og utdeling av alkoholholdig drikk i 

markedsføringsøyemed.  

 

Som nevnt var det postet to bilder på stedets facebookside som viser glass med innhold som 

gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk (champagne). 

 

Alkohollovens § 9-2 1. ledd sier: 
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Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer 

med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå 

i reklame for andre varer eller tjenester. 

 

Alkoholforskriftens § 14-1 1. ledd sier: Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. 

 

Alkoholforskriftens § 14-2 sier: Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i 

markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, 

datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og 

liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver mv. 

 

Helsedirektoratet har i sine merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame 

gjeldende fra 1.11.2015 sagt: 

 

Bilder, symboler, illustrasjoner, osv. som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk 

generelt eller til konkrete produkter, vil også anses å ha et salgsfremmende formål dersom 

avsender har interesse i å selge alkohol. For eksempel vil et bilde av en seidel med 

skummende, strågul drikke som regel gi klare assosiasjoner til øl uansett hva glasset faktisk 

inneholder. Det samme gjelder ord og uttrykk som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig 

drikk. Det vises til at begrepet ”duggfrisk drikke” ble ansett for å være alkoholreklame i 

Høyesteretts kjennelse i Rt. 1993 s. 95. Det samme vil gjelde uttrykk som «happy hour», «en 

kald en», «en halvliter», osv. 

 

Helsedirektoratet sier i sine merknader at reklameforbudet kommer til anvendelse dersom 

avsender har interesse i å selge alkohol. Butikker som selger glass er derfor unntatt fra 

forbudet. Likeledes er ølbryggerier som kun produserer alkoholfritt øl unntatt fra forbudet. 

Alkoholforskriftens § 9-1 sier at kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av 

kommunale salgs- og skjenkebevillinger. Ringerike kommune har kun ansvar for å føre kontroll 

med bevillingshavere som innehar bevilling gitt av Ringerike kommune.  

 

På vegne av kommunen utføres kontroller ved salgs- og skjenkesteder av firmaet Trygg24. 

Trygg24 har på vegne av kommunen i oppgave å veilede og drive opplæring av 

bevillingshavere og ansatte ved stedene med bevilling. I tillegg har saksbehandler ansvar for å 

veilede og orientere bevillingshavere eller andre som har spørsmål i forhold til blant annet 

alkohollovgivningen. 

 

Trygg24 har bekreftet at de har hatt flere samtaler med Wallstreet om rutiner i forhold til 

alkoholskjenking, risikovurdering, legitimasjonskontroll og internkontroll. I de tilfellene 

bevillingshaver (Nanette Sydhagen) har tatt kontakt med saksbehandler, har hun fått veiledning 

i forhold til de spørsmål hun har hatt. Veiledningsplikten anses derfor som oppfylt.  

 

Bevillingshaver har sendt inn diverse bilder fra andre serveringssteder med bevilling. Det skjer 

med jevne mellomrom at bevillingshavere sender inn bilder og lignede fra konkurrenters 

facebooksider. Når dette sendes kommunen, må kommunen følge det opp. Bilder sendt inn fra 

konkurrerende bedrifter eller privat personer kan i seg selv ikke brukes da det kun er rapporter 

fra offentlige instanser og skjenkekontrollør som kan brukes. Det vil si at saksbehandler må 

sjekke den angjeldende nettsiden og vurdere hvorvidt det foreligger brudd på reklameforbudet, 

og saksbehandle dette i henhold til gjeldende lovverk.  



  Sak 82/18 

 

 Side 43 av 51   

 

Til nå er det seks steder som har blitt tildelt prikker som følge av brudd på reklameforbudet. 

Det er ingen av de andre bevillingshaverne som har påklaget vedtaket de har fått. 

 

Punkt 2: 

 

Alkohollovens § 8-6a sier: 

Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed. 

 

Ved å poste teksten:  

«WallStreet vil takke Party løven som fikk taket til å lette sist Lørdag. Stemningen ble helt 

sinnsyk da han tok ikke en, men 2 stk "this round is on me" på absolutt alle i klubben !!! 

Skrikene deres overdøvet all musikk.-) Dette er første gangen vi har opplevd dette. En 2 helt 

historisk opplevelse vi drømmer om å se igjen. Helgen nærmer seg og vi gleder oss til å møte 

alle våre fantastiske gjester igjen. Lad opp kroppen for masse dans, glede og opplevelser på 

WallStreet» på sin facebookside har bevillingshaver brutt bestemmelsene i § 8-6a. Det anses som 

et brudd fordi dette er postet på Wallstreet sin facebookside, og har blitt brukt til å promotere stedet.  

 

Når det gjelder bevillingshavers anførsel om at kommunen bevisst forsøker å gi Wallstreet flere 

prikker, vil vi påpeke at det føres fortløpende kontroller med alle salgs- og skjenkesteder i 

kommunen, ikke bare Wallstreet.  Videre vil vi presisere at kommunen er pålagt å sikre at alle 

bevillingshavere overholder forvaltningslovens frister for å komme med uttalelser i saker. 

 

Prikktildeling som følge av brudd på vilkår gitt i bevillingsvedtak og åpenbar påvirket 

person gis adgang til skjenkearealet 

 

Kommunen mottok den 12. januar 2018 en rapport fra politiet som avdekket at en person som 

var åpenbart påvirket av rusmidler fikk adgang til skjenkestedet, og at ordensvakten ikke var 

godkjent av politiet. Wallstreet Nightclub fikk den 17. mars 2017 pålegg av politiet om å bruke 

godkjente ordensvakter eller vektere som er ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve 

vaktvirksomhet. 

 

Bevillingshaver ba om et møte med politiet før kommunen ila stedet prikker for ovennevnte 

forhold. Dette ble i imøtekommet. Det ble avholdt møte mellom bevillingshaver Nanette 

Sydhagen, hennes mann Robert Møller, avsnittsleder for nærpolitiet i regionen/politioverbetjent 

Knut Nyhus og Ringerike kommune representert ved saksbehandler. 

 

Klage 

 

Bevillingshaver anfører at siden personen ikke hadde rukket å komme inn til vaktpost to i 

lokalet er prikktildelingen feilaktig ilagt. Videre anføres det at politiet burde kritiseres for og 

ikke ha stoppet personen før han hadde kommet så langt som til Wallstreet Nightclub.  

Det anføres at prikk ilagt for manglende bruk av godkjent vakt er feilaktig. Det anføres at 

Wallstreet Nightclub brukte en godkjent vakt den 16.12.2017. Nanette Sydhagen var godkjent 

ordenvakt på jobb den kvelden. Andreas Fossheim, som politiet viser til i sin rapport, er ikke 

ordensvakt. Wallstreet Nightclub bruker han som en hjelper i inngangspartiet.  

 

 

Vurdering og begrunnelse for vedtak 
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Punkt 1: åpenbart påvirket person gis adgang til skjenkearealet  

Jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) § 10-3 skal kommunen gi 

to prikker dersom det gis adgang til serveringsstedet til person som er åpenbart påvirket av 

rusmidler. Politiets rapport viser at én person sto vakt i døren ved inngangen til serveringsstedet. 

Politiet observerte en person som var åpenbart påvirket. Han sjanglet og gikk i Stabellsgaten i 

retning Wallstreet Nightclub. På vei opp trappen mot inngangsdøren tråkket personen feil og 

snublet inn i veggen på toppen av trappen. Da personen gikk inn inngangsdøren fulgte politiet etter 

for å se hva som skjedde. Politiet observerte at personen passerte vakten som sto på innsiden av 

døren. Personen som var åpenbart påvirket fikk fortsette videre inn i lokalet. Personen ble stoppet av 

politiet før han kom for langt inn i lokalet. Politiet ba vakten ta en ny vurdering av personen. Vakten 

var enig i at vedkommende ikke burde fått tilgang til lokalet, og bortviste ham. 

 

I uttalelsen vi har mottatt anfører bevillingshaver at det er en utfordring for den som står vakt i 

døren å avgjøre hvorvidt en person er åpenbart påvirket eller ikke. De har derfor som rutine at det 

står en vakt nr 2 i starten av lokalet, der man kommer inn etter inngangspartiet. Vakten sjekker 

legitimasjon på alle som skal inn i lokalet. Dette for å ta en prat med gjestene og vurdere alle som 

kommer inn. Bevillingshaver anfører at det var enklere for politiet å se at personen var åpenbart 

påvirket, siden de sto på andre siden av gaten for inngangen til stedet. Videre anfører 

bevillingshaver at det ikke er anledning for kommunen å ilegge to prikker for dette forholdet, da 

personen som var åpenbart påvirket ikke hadde rukket å komme frem til vakt nummer to, før politiet 

grep inn.  

 

Skjenkearealet Wallstreet Nightclub har søkt om, og fått godkjent, innbefatter plattingen utenfor 

inngangsdøren og hele arealet i 1. etg innenfor inngangsdøren. I tillegg er det godkjent et 

skjenkeareal på en terrasse i 2. etg på stedet. Alle bevillingshavere må sende inn tegninger av 

skjenkearealet de ønsker godkjent. Dette er nettopp med tanke på at det ikke skal være tvil om 

hvilket areal bevillingshaver har ansvar for. Jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 

4-1 sier:  

 

§ 4-1. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.  

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har 

bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å 

sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.  

 

Bevillingshaver bør organisere vaktholdet på en slik måte at man har tilstrekkelig kontroll på hele 

skjenkearealet, ikke bare inne i selve hovedrommet av skjenkearealet. Det er ikke tilfredsstillende at 

bevillingshaver ikke har rutiner som sikrer at gjeldende bestemmelser blir fulgt.  

Bevillingshaver har i henhold til godkjent skjenkeareal ansvar for at alkohollovens bestemmelser 

følges for hele skjenkearealet. Personen som var åpenbart påvirket befant seg på dette arealet. Han 

skulle vært bortvist fra stedet allerede før han passerte inngangsdøren. Siden personen ikke ble 

avvist eller bortvist fra stedet før politiet anmodet vakten om en ny vurdering, er det avdekket brudd 

på alkoholforskriftens § 4-1. 

 

Punkt 2: brudd på vilkår  

I bevillingsvedtaket til Wallstreet Nightclub heter det blant annet: «bevillingen gis under 

forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 for Ringerike kommune»  

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune punkt 5.2.4 b sier:  
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For og ytterligere å begrense konsumet av alkoholholdig drikk, og sikre at kontrollen av steder 

med bevilling blir enklere, samt å avverge skadevirkningene ved skjenking av alkoholholdig drikk 

knyttes følgende vilkår til bevillinger i Ringerike kommune:  

 

b) bevillingshaver følger politiets pålegg om ordensvakter. 

 

I politiets vedtak av 17. mars 2017 heter det blant annet:  

 

Politimesteren i Sør-Øst Nordre Buskerud, finner det herved påkrevet at det i åpningstiden for 

utestedet Wallstreet Nightclub AS skal kun benyttes ordensvakter godkjent av politiet og/eller 

vektere som er ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve vaktvirksomhet.  

 

Bevillingshaver anfører at politiet har feilaktig opplyst at vakten i døren var ordensvakt. 

Bevillingshaver anfører i sin redegjørelse at det fremkommer av bevillingshavers uttalelse at det var 

godkjente ordensvakter til stede den aktuelle kvelden. Bevillingshaver er godkjent som ordensvakt 

av politiet og var til stede. Vakten i døren var ansatt for å være behjelpelig med andre lettere 

gjøremål i døra slik som å forsikre om at ingen tok med drinker ut av lokalet. 

 

Forskrift om vaktvirksomhet § 2 2. ledd sier: Som vakttjeneste regnes ordensvakttjeneste og 

andre tjenester som er innrettet for å håndtere ordensmessige problemer eller oppfyller 

politiets pålegg om vakthold. Som ordensvakttjeneste regnes tjeneste på serveringssted for å 

ivareta ro og orden, utføre ordensrettet adgangskontroll, bortvise personer, hindre og dempe 

konflikter uten bruk av vold og bistå ved krisesituasjoner. 

  

Vakten som sto i døren var alene, og arbeidsoppgavene som ble utførte skulle i henhold til 

forskriftens bestemmelser og politiets vedtak vært utført av godkjent vakt, som for eksempel 

bevillingshaver som var til stede denne kvelden. Som følge av at politiets vedtak ikke er fulgt er 

vilkår 5.2.4b i Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike kommune 2016 – 2020 ikke fulgt, og 

bevillingshaver skal ilegges en prikk jf. alkoholforskriftens § 4-3. Bevillingsmyndighet setter sin lit 

til politirapporten og anser at kravet om alminnelig sannsynlighetsovervekt er oppfylt. 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune har som formål å begrense 

de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk innebærer. I den forbindelse er det 

blant annet vedtatt flere vilkår knyttet til en bevilling. 

 

Punkt 5.2.4 Vilkår sier blant annet: 

 

Vilkårene er gitt i medhold av alkohollovens § 4-3.  

Vilkårene kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov, og sentrale/lokale forskrifter.  

For og ytterligere å begrense konsumet av alkoholholdig drikk, og sikre at kontrollen av steder 

med bevilling blir enklere, samt å avverge skadevirkningene ved skjenking av alkoholholdig 

drikk knyttes følgende vilkår til bevillinger i Ringerike kommune:  

 

b) bevillingshaver følger politiets pålegg om ordensvakter.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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Wallstreet Nightclub er fra før ilagt åtte prikker for skjenking av mindreårig. Også dette 

vedtaket ble påklaget. Formannskapet opprettholdt rådmannens forslag til vedtak, og saken ble 

oversendt Fylkesmannen i Buskerud for prøving. Fylkesmannens vedtak av 4. mai 2017 lyder 

som følger: 

 

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 31. oktober 

2016 om tildeling av 8 prikker til Wallstreet Nightclub AS. Vedtaket er hjemlet i alkoholforskriften 

§ 10-3.  

 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen er opptatt av at vi i Ringerike skal ha et levende, men trygt uteliv. Rådmannen er 

positiv til nyetableringer, samtidig som det er viktig å beholde seriøse bevillingshavere. Ett av 

virkemidlene for å ha et trygt uteliv er at kommunestyret har satt vilkår tilknyttet bevillinger, 

samt at Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike kommune gir en forutsigbarhet for 

bevillingshaverne. Dette ved at planen blant annet inneholder opplysninger om hvilke 

reaksjoner bevillingshaver kan forvente seg ved brudd på gjeldende regelverk. 

 

Fra 1.1.2015 trådte «prikktildelingssystemet» i kraft. Loven pålegger kommunen å gi 

bevillingshavere prikker. Det er viktig for rådmannen at dersom brudd på lov, forskrift eller 

lokale bestemmelser oppdages, skal det reageres umiddelbart. Ved dette skjenkestedet er det 

allerede ilagt åtte prikker for skjenking av mindreårig. Vedtaket er stadfestet av Fylkesmannen. 

Nå er det igjen avdekket brudd på loven, og stedet har blitt ilagt til sammen fire prikker for de 

ulike forholdene. Rådmannen mener at bevillingshavers anførsler ikke har betydning for 

tildeling av prikkene. Det er etter rådmannens oppfatning avdekket klare brudd, som medfører 

at prikker skal tildeles.  

 

Bevillingshaver har i løpet av en periode på ett år og to måneder pådratt seg til sammen tolv 

prikker. Dette skal medføre inndragning av bevillingen i en uke. Rådmannen anbefaler at 

vedtak om prikktildeling, samt inndragning av bevilling opprettholdes. Klagen sendes deretter 

til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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Trykte vedlegg 

 
Bilder fra Wallstreet Nightclub sin facebookside 9. juni 2017 

Forhåndsvarsel om prikktildeling, datert 9.6.2017 

Uttalelse til forhåndsvarsel om prikktildeling, mottatt 26.6.2017 

Brev til advokatfullmektig Brørby vedrørende tolkning reklameforbud og utdeling av 

alkoholholdig drikk, datert 3.7.2017 

Vedtak om prikktildeling, datert 6.7.2017 

Mailkorrespondanse med advokatfullmektig Brørby. 

Brev til advokatfullmektig Brørby, datert 13.7.2017 

Brev fra advokatfullmektig Brørby, mottatt 30.8.2017 

Rapport fra politiet, mottatt 15.1.2018 

Forhåndsvarsel om prikktildeling, datert 15.1.2018 

Utsatt svarfrist for å komme med uttalelse, datert 31.1.2018 

Ny utsettelse av frist for å komme med uttalelse, datert 9.2.2018 

Uttalelse til forhåndsvarsel om prikktildeling, mottatt 20.2.2018 

Bekreftelse av møtetidspunkt, mottatt 22.2.2018 

Vedtak om prikktildeling, datert 8.3.2018 

Klage på vedtak om prikktildeling, mottatt 3.4.2018 

Brev til advokatfullmektig Brørby vedrørende klage, datert 13.4.2018 

Klage på vedtak om prikktildeling, mottatt 23.4.2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 4.5.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 16/2510-20   Arkiv: U63 &18  

 

Utvidelse av skjenkeareal - Sørsida Grill & BBQ  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/18 Formannskapet 22.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sørsida AS org.nr 917 032 157 gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for uteservering ved Sørsida Grill & BBQ, Arnemannsveien 3, Hønefoss.  

Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer innsendte 

tegninger viser. 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Sørsida AS fikk serverings- og skjenkebevilling for Sørsida Grill & BBQ 21. juni 2016. 28. mars 

2017 fikk de innvilget skjenkebevilling for et mindre areal i front av restauranten. 

Sørsida AS søker nå om bevilling for ytterligere uteareal tilknyttet restauranten. Innsendte tegninger 

viser at det er arealet i front av restauranten. 

 

Søknaden viser at grunneier er positiv til at det etableres liv på torget inn mot Ringerikspiken. 

Møblering vil etableres slik at adkomst til byggene sikres og bidrar til et levende byrom. Ringeriks-

Kraft har bekreftet at uteserveringen er i orden i forhold til deres drift i området. 

Det vil bli om lag 50 sitteplasser med bord og stoler. I tillegg vil det bli beplanting og parasoller. En 

veteran foodtruck vil bli brukt som servicestasjon for servitørene.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke mottatt negative tilbakemeldinger på stedet i den tiden de har innehatt serverings- 

og skjenkebevilling. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Trykte vedlegg 

 

Tegning av areal det søkes bevilling for, mottatt 8.5.2018. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 18/781-6   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Skarrud Setra  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/18 Formannskapet 22.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Skarrud Hytteservice org.nr 983 528 376 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Skarrud Setra, Killingtjernveien 6, 3516 Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Gunvor Gamkinn f. 16.5.1971 godkjennes som styrer av bevillingen og Egil Eriksrud f. 

1.3.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

  

Sammendrag 

 

Skarrud Setra er en nybygd kafe/varmestue/skistue lokalisert i den nordligste delen av 

Vikerfjell. Søker ønsker skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle grupper. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merkander til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Skarrud Setra på Vikerfjell åpnet i midten av februar 2018. Stedet serverer mar og drikke, og 

ønsker i tillegg å kunne servere alkoholholdig drikk. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Søknaden viser at stedet drives som en kombinert kafe/varmestue/skistue. 

Det arrangeres spesielle arrangementer (som isfiskedag, afterski, quiz-kveld osv.). 
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Setra er nybygd og har 45 sitteplasser inne. I tillegg er den en inngjerdet terrasse med 75 

sitteplasser. 

Stedet holder åpent i helger (vinter), vinterferie, påske, høstferie og ved spesielle arrangement 

om sommeren. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sent skattemyndigheter, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke 

fremkommet negative merkander til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det er gitt tilsvarende bevilling til Løvlia skistue i Nordmarka. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ingen negative merkander til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 21.2.2018 

Brev til høringsinstanser, datert 23.2.2018 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 5.3.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.3.2018 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 7.3.2018 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 8.3.2018 

Obligatoriske vedlegg, mottatt 20.4.2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.4.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1682-1   Arkiv:   

 

 

Økonomirapport mars 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 

 

  

 

 

Innledning  

Økonomirapport mars 2018 bygger på regnskap per 31. mars og forøvrig kjente forhold med 

økonomiske konsekvenser for 2018. 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer ved denne rapporteringen ett merforbruk på 

21,8 mill. kroner, i forhold til budsjett 2018. Prognosen har forverret seg med 2,7 mill. kroner i 

forhold til forrige måneds prognose. 

 

Årets budsjettet ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill. kroner. Prognosen som 

nå foreligger indikerer et «overskudd» på 10,5 mill. kroner ved årets slutt. 

 

Sykefraværet for Ringerike kommune var 9,4 % i mars 2018, det er 0,1 prosentpoeng (pp) 

lavere enn i mars 2017. Korttidsfraværet og det egenmeldte fraværet har gått litt ned, mens 

det legemeldte langtidsfraværet har gått opp.  

På sektorene Helse, Grunnskole og Kultur har samlet fravær gått ned, og på de øvrige 

sektorene har fraværet økt. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen ser at det på enkelte områder er kommet ekstraordinære utgifter som enhetene 

ikke har kunnet påvirke. Rådmannen arbeider med å se på muligheter for å dekke opp 

merforbruket innenfor de eksisterende budsjettene.  

 

Kommunens skatteinntekter er per 31. mars som budsjettert. For landet for øvrig er 

skatteinngangen høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Hvilke konsekvenser en høyere 

skattevekst enn forutsatt i Statsbudsjettet vil få for skatteutgjevningen, er det mulig at vi får 

15. mai, når revidert nasjonalbudsjett legges fram. 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport mars 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Ri ng er i k e kom m une – Mån eds r a ppor t  m ar s  2018  

2. Innledning 
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer 

som er lagt for 2018.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31. mars 2018.  

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinntekter, pensjonskostnad og 

regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få resultateffekt både positivt og negativt i 

forhold til årsprognosen som vises i denne rapporten. 

3. Årsprognose 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 21,8 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom året. Rådmannen vil 

sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor har for å gjennomføre 

tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes. 

 

 
Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til 

10,5 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0,4 %, noe som 

er svært lavt. 

4. Kommentarer til årsprognosen  

Barnehage 

Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 1,3 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte 

pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. 

Grunnskole  

Rammeområdet forventer et overforbruk på 1 mill kroner. Enhetene har totalt rapportert et 

merforbruk på 3,9 mill. kroner, men det er iverksatt tiltak for å redusere dette i løpet av året og fra 

forrige rapportering er enhetenes avvik samlet redusert med 0,9 mill kroner. 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige
Rammeområdene pr mars 2107 hittil 2018 hittil 2018 hittil 2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -55 062 -51 714 28 440 80 154 21 778 0 -21 779 -19 106

Folkevalgte og revisjon 1 647 1 602 2 632 1 030 10 307 10 307 0 0 % 0

Administrasjon og fellestjenster 33 946 33 976 32 303 -1 672 119 063 119 063 0 0 % 0

Barnehage 44 711 46 819 47 973 1 154 179 549 178 249 -1 300 -1 % -1 278

Grunnskole 68 610 81 036 81 115 79 294 854 293 854 -1 000 0 % -1 000

Spesielle tiltak barn og unge 32 661 38 299 39 938 1 639 160 122 155 622 -4 500 -3 % -3 000

Kulturtjenesten 5 856 5 520 7 437 1 917 28 905 28 905 0 0 % 17

Helse og omsorg 167 581 158 083 163 072 4 989 617 385 610 485 -6 900 -1 % -5 861

Samfunn 38 515 28 728 25 339 -3 389 96 442 89 342 -7 100 -8 % -7 000

Avsetninger, overføringer -20 971 -16 863 1 718 18 581 6 522 6 522 0 0 % 0

Skatt og rammetilskudd -440 285 -461 336 -408 253 53 083 -1 632 034 -1 633 012 -978 0 % -978

Finans 12 667 32 423 35 165 2 742 140 662 140 662 0 0 % -7
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Spesielle tiltak barn og unge 

Det er forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren. Enheten Austjord avlastning 

EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak på om lag 3 mill kroner. Det 

forventes i tillegg et merforbruk på 1,5 million kroner for økte kostnader knyttet til rettslig dom 

vedrørende avlastning og besøkshjem. 

Helse og omsorg  

Helse og omsorg melder om et merforbruk på 6,9 mill.kr. Dette er en økning på 1 mill.kr. i forhold til 

forrige prognose. En stor del av økningen gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss hjemmetjeneste. 

Enheten har ny turnus og det er for tidlig å si hva effekten på økonomien blir, men med bakgrunn i 

lønnsforbruk de 4 første månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill.kr. Turnusen har 

noe høyere grunnbemanning og mindre budsjettmidler til variabel lønn. Opprettelse av team, høyere 

stillingsprosent og mer fagdekning er vektlagt.  

Resten av økningen er i hovedsak knyttet til Integrerte tjenester i området Nes/Hallingby.  

Det ble ikke meldt avvik på Økonomisk sosialhjelp ved forrige rapportering, da det etter to måneders 

drift var i henhold til budsjett. Vi vil følge nøye med på utviklingen, da vi ser at det er enkelte faktorer 

som kan indikere merforbruk i løpet av året.  

Det positive er at antall sosialhjelpsmottakere hadde en mindre reduksjon i løpet av 2017, noe som 

kan vises i redusert utbetaling. Det er bidrag til bolig som er den største delen av økonomisk 

sosialhjelp. Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. Det er også et 

tiltak som kan redusere utbetalingen.  

Samfunn  

Alle enheter med unntak av Teknisk forvaltning (TF) melder prognose i samsvar med budsjett. På TF 

er hovedutfordringene utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje) samt for høye 

utgifter til kjøp av tjenester. Det er stor fokus på dette og det jobbes kontinuerlig med å finne 

løsninger.  

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under ett i rapporteringsoversikten, slik at disse 

ikke skal blandes med ordinær drift ved rapportering. I rapportering nå pr 31. mars, er prognosen 

satt til den prognosen vi fikk ved etterberegning for 2017 primo februar 2018  

Samfunn melder nå et avvik på 7,1 mill kroner. 

5. Status bosetting av flyktninger 
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018, hvor 2 av disse er 

enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger.  

Pr. 1. mai er det bosatt 13 personer hvorav 1 enslig mindreårig. Ingen bosatt som familieforening. 
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6. Likviditetssituasjonen 
Kommunens likviditetssituasjon har vært stabil og god de seneste årene. Likviditetssituasjonen er 

fortsatt tilfredsstillende, og det er lite sannsynlig at driftskreditten på 100 mill. kroner knyttet til 

driftskontoen vil bli benyttet inneværende år.  

7. Investeringer 
Det er i 2018 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 745 mill. kroner 

for året. Tabellen viser et utdrag av disse: 

 

Ullerål skole følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. Samspillsfasen er i gang, 
og rådmannen vil levere BP2-sak til politikere i juni 2018.  
 
Vedtatt budsjettramme for Benterud skole er 353 mill. kroner totalt. Prosjektet følger oppsatt 
fremdriftsplan. Overtakelse er i september 2018 med påfølgende prøveperiode fra sept.-des. 2018. 
 
Heradsbygda omsorgssenter følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. 
Byggestart er høst/vinter 2018/2019. Basert på mulighetsstudien, ble prosjektet vedtatt med 
totalramme på 330 mill. kroner. Totalrammen må mest sannsynlig oppjusteres på grunn av 
indeksregulering og endringsbestillinger, men det jobbes med å holde totalkostnadene på et 
forsvarlig nivå. Rådmannen vil fremme BP2-sak høsten 2018, og vil da komme med forslag til endelig 
budsjettramme. 
 
Prosjekt «Ny legevakt» følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. Arbeid med 
mulighetsstudie pågår og skal være klar i løpet av mai inneværende år. Det jobbes blant annet med å 
effektivisere arealer. Forventet ferdigstillelse er høst/vinter 2019/2020. 
 
Bi-brannstasjon for Nes i Ådal ble åpnet i januar 2018, og Sokna bi-brannstasjon blir åpnet i juni 2018.  
Av en totalramme på 17 mill. kroner for begge stasjoner, viser kalkylen nå et overforbruk på 2 mill. 
kroner. Det vil bli fremmet egen sak i forbindelse med sluttrapport. 
 
Ringerike vannverk er ferdigstilt og overtatt til produksjon og drift. Det gjenstår utomhus-arbeider 
samt noe nødvendig oppgradering på eksisterende bygg/anlegg som må gjøres etter at det nye 
anlegget er tatt i bruk.  Anlegget forventes avsluttet sommer 2018.   

Prosjekt nr. Prosjekt  Regnskap hittil 2018 

Årsbudsjett 

2018*

Ikke rentable investeringer

10001 Ullerål skole 4 498 076                       75 000 000             

10004 Benterud skole 28 190 956                     171 000 000           

10006 Heradsbygda omsorgssenter 3 835 026                       83 000 000             

10015 Ny legevakt 141 344                           46 500 000             

10017-18 Bibrannstasjoner Nes og Sokna 5 864 617                       4 000 000               

Rentable investeringer

15006 Ringerike vannverk 3 444 362                       35 000 000             

15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 828 704                           33 000 000             

15013 Monserud renseanlegg 35 415 559                     148 000 000           

*Overførte investeringsmidler kommer i  ti l legg ti l  opprinnel ig buds jett når disse er vedtatt.
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Det er forsinkelser i prosjektet «Overføringsledninger Åsa – Monserud». Det er inngått kontrakt for 
utførelse fra Framdal mot Hønen-krysset, og oppstart er sommer 2018. Prosjektet forventes avsluttet 
i løpet av 2019.  
 
Monserud renseanlegg går som planlagt i henhold til fremdrift og økonomiplan. 

8. Sykefravær 
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 9,4 % i mars 2018 – det er 0,1 prosentpoeng (pp) 
lavere enn i mars 2017.  
Samlet sett har det egenmeldte fraværet har gått ned med 0,1 pp og korttidsfraværet har gått ned 
med 0,5 pp. Det legemeldte langtidsfraværet har gått opp med 0,4 pp. 
 
Sektorene Helse, Grunnskole og Kultur har et lavere samlet fravær i mars 2018 enn i mars 2017, og 
på øvrige sektorer har fraværet økt. 
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Mars 2017 Mars 2018 

Hele kommunen 
Totalt 9,5 9,4 

Egenmeldt 1,2 1,1 

  Korttid  1,9 1,4 

  Langtid 6,4 6,8 

Administrasjon og fellesutgifter 
Totalt 8,2 10,6 

Egenmeldt 1,6 1,2 

  Korttid 1,8 1,7 

  Langtid 4,8 7,7 

Barnehage 
Totalt 9,1 12,4 

Egenmeldt 1,8 1,4 

  Korttid 1,4 1,3 

  Langtid 6,0 9,7 

Grunnskole 
Totalt 7,8 6,6 

Egenmeldt 0,9 0,8 

  Korttid 1,1 0,8 

  Langtid 5,9 4,9 

Spesielle tiltak barn og unge 
Totalt 9,0 11,8 

Egenmeldt 1,6 1,7 

  Korttid 1,3 1,9 

  Langtid 6,1 8,0 

Kulturtjenesten 
Totalt 9,1 6,6 

Egenmeldt 2,0 2,0 

  Korttid 0,3 0,5 

  Langtid 6,8 4,2 

Helse og omsorg  
Totalt 12,5 10,4 

Egenmeldt 1,2 1,1 

  Korttid 2,9 1,3 

  Langtid 8,4 8,0 

Samfunn (Tekniske områder) 
Totalt 4,6 7,5 

Egenmeldt 1,3 1,1 

  
Korttid 1,4 1,9 

Langtid 1,9 4,5 

Egenmeldt = egenmelding 1-8 dg.  Korttid = legemeldt fravær 1-16 dg. Langtid = legemeldt fravær 17-365 dg. 
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9. Antall ansatte årsverk og timer mars 2018 
 

Rammeområder årsverk Antall ansatte 

Folkevalgt og revisjon 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 118 132 

Barnehage 164 196 

Grunnskole 441 503 

Spesielle tiltak barn og unge 148 198 

Kulturtjenesten 21 33 

Helse og omsorg 696 972 

Samfunn 220 234 

  1810 2270 

      

Årsverk med variabel lønn 204   
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10. VEDLEGG 1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde 
 

Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de 

økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd 

samt finans vedtas i tabell 1A. 

 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2017 (pr mars) hittil 2018 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon

Driftsregnskap 1 463                  1 602        10 307             10 307           0 0 % 0

Inntekter -7                                 -1 045            -791                        -440                     351           -80 %

Utgifter 1 470                          2 647             11 098                   10 747                 -351          -3 %

Administrasjon og fellestjenester

Driftsregnskap 20 796                33 976      119 063           119 063         0 0 % 0

Inntekter -1 003                         -2 635           -16 156                  -15 055               1 101        -7 %

Utgifter 21 798                        36 611           135 218                 134 117              -1 101       -1 %

Barnehage

Driftsregnskap 39 307                46 819      179 549           178 249         -1 300       -1 % -1 278

Inntekter -4 298                         -7 279           -30 708                  -31 242               -534          2 %

Utgifter 43 605                        54 098           210 257                 209 491              -766          0 %

Grunnskole

Driftsregnskap 51 561                81 036      294 854           293 854         -1 000       0 % -1 000

Inntekter -7 554                         -21 270         -67 389                  -67 346               43             0 %

Utgifter 59 115                        102 306        362 243                 361 200              -1 043       0 %

Spesielle tiltak barn og unge

Driftsregnskap 22 155                38 299      160 122           155 622         -4 500       -3 % -3 000

Inntekter -2 153                         -8 502           -24 451                  -24 081               370           -2 %

Utgifter 24 307                        46 800           184 574                 179 703              -4 871       -3 %

Kulturtjenesten

Driftsregnskap 4 881                  5 520        28 905             28 905           0 0 % 17

Inntekter -259                            -9 793           -4 540                    -4 944                 -404          8 %

Utgifter 5 140                          15 313           33 446                   33 849                 404           1 %

Helse og omsorg

Driftsregnskap 113 933              158 083    617 385           610 485         -6 900       -1 % -5 861

Inntekter -40 593                      -68 291         -182 011               -219 251             -37 240     17 %

Utgifter 154 526                     226 374        799 397                 829 737              30 340      4 %

Samfunn

Driftsregnskap 15 788                28 728      96 442             89 342           -7 100       -8 % -7 000

Inntekter -30 368                      -54 119         -202 294               -205 003             -2 709       1 %

Utgifter 46 156                        82 846           298 736                 294 345              -4 391       -1 %

Avsetninger, overføringer

Driftsregnskap -9 844                 -16 863     6 522               6 522             0 0 % 0

Inntekter -6 261                         -27 778         -198 930               -198 930             -            0 %

Utgifter -3 583                         10 916           205 452                 205 452              -            0 %

Skatt og rammetilskudd

Driftsregnskap -244 222             -461 336   -1 632 034      -1 633 012    -978          0 % -978

Inntekter -244 222                    -474 617       -1 680 034            -1 681 012         -978          0 %

Utgifter -                              13 280           48 000                   48 000                 -            0 %

Finans

Driftsregnskap 8 750                  32 423      140 662           140 662         0 0 % -7

Inntekter -471                            -                 -31 757                  -31 757               -            0 %

Utgifter 9 221                          32 423           172 420                 172 420              -            0 %

Alle tall i 1000 kr
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Status mål 31.12.2017 - Handlingsprogram 2017-2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på målene i handlingsprogram 2017-2020 tas til 

orientering. 

  

 

  

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020 ble ble det i 

Handlingsprogram 2017-2020 satt opp mål for 2017 for hver sektor og beskrevet viktige 

overordnede satsingsområder. 

 

Beskrivelse av saken 

Målene i Handlingsprogram 2017-2020 varierer noe i resultat for sektorene, men slike mål 

setter fokus på det arbeidet som utføres hver dag. Overordnede viktige satsingsområder er 

fulgt godt opp i 2017. Det er også rapportert på mål og satsingsområder i hver tertialrapport i 

2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utført mye godt arbeid i 2017. Politiske retningslinjer gjennom mål og satsingsområder 

gir en forutsigbar og god drift, og bidrar til å avklare forventninger både hos innbyggere og 

ansatte. 

 

Vedlegg 

Mål i Handlingsprogram 2017-2020 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2018 

 

 Tore Isaksen 
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 rådmann 
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Ringerike kommune

Viktige satsingsområder
Resultat 2017

Det skal videreføres god kapasitet i
barnehagene med en drift som legger til
rette for å kunne tilby barnehageplass på
dagen.

Alle som søkte innen 1. mars har fått plass.
Ledige plasser til løpende opptak. Tilgjengelige
plasser høst 2017.

Kvaliteten i Ringeriksskolen skal økes
ved å rette fokuset på de faglige
resultatene.

De faglige resultatene er fortsatt noe under
landsgjennomsnitt.

Grunnskolepoeng litt lavere i 2017 enn i 2016.

Ringerike skal være en inkluderende
kommune med god integrering.

Kommunen d eltar i KS nettverk med 20 andre
kommuner , der fokus er integrering og
inkludering. I ntegreringsmelding legges frem
høst en 2018 .

Ringerike kommune skal vide reutvikle en
faglig robust PP - tjeneste og gode
helsestasjoner.

PP - tjenesten har tilfredsstillende
grunnbemanning. Tjenesten er fremover lent i
kvalitetsarbeid. Det er på plass 100 % stilling
helsesøster på alle barneskoler.

Ringerike skal preges av et rik t kulturliv Kulturplan vedtatt, og en rekke nye kulturtiltak
igangsatt. I satsningen har det vært fokus på
«Kultur til alle» gjennom prosjekter i skolene,
økt medvirkning fra innbyggere og
kulturaktører, samt en rekke tiltak som fremmer
in tegrering og kulturelt mangfold .

Det jobbes videre med omsorgstrappen
for å gi tilbud på riktig nivå. En videre
satsing på digitalisering og
velferdsteknologi blir viktig i utformingene
av morgendagens omsorgstjenester.

Videreutvikling av intern samhandling mellom
nivåene i omsorgstrappen er prioritert for å
sikre en god pasientflyt og tjenester på riktig
nivå.

Prosjekt «Velferdsteknologi» fortsetter sitt
arbeid med digitalisering og utprøving av nyttige
hjelpemidler. I tillegg er det etablert samarbeid
med Hole og Jevnaker for å prosjektere digitale
tilsyn og konsultasjoner med tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen.

Ringerike kommune ønsker økt
befolkningsvekst og næringsetableringer.
For å få dette til kreves det nok kapasitet
innen byutvikling og arealplanlegging.
Det jobbes videre med etableringen av et
felles plankontor, by pakke Hønefoss,
områderegulering for Hønefoss, regional
arealplan og oppfølging av prosjekt
Ringeriksbanen og ny E16.

Områderegulering for Høn efoss er godt i gang.
Det vil i løpet av vår/sommer 2018 være flere
planverksteder og informasjonsmøter.
Ferdigstillelse av planen høsten 2019.

Avtalen om det regionale plansamarbeidet har
blitt sagt opp, men samarbeidet videreføres i ny
form etter 01.06.2 018

Vei og bane arbeidet følges opp fortløpende.

Ringerike kommune velger å ta en aktiv
rolle som aktør i samfunns - og

Kapasiteten i RU er utvidet.



næringsutviklingen. Dette gjøres ved å
øke kapasiteten i Ringerike Utvikling.

Ringerike kommune legger til rette for
etablering av større datasenter på
Follummoen gjennom kommunal
regulering av området.

Områderegulering for Follummoen (424) har
vært til 1. gangs behandling i formannskapet. I
mars 2018 vedtok FS å sette arbeidet med
planen i bero, og utvikle området etter
eksisterende reguleringsplan. Det skal jobbes
videre med krysset E16 x fv 172, og
finansiering av nytt kryss.

Ringerike kommune følger opp
forslagene fra vurderingskomitéen i
parallelloppdraget ved å avsette
investeringsmidler til nye gang - og
sykkelbruer i Hønefoss.

Sak er fremmet politisk. Den er utsatt. Sees i
sammenheng m ed områderegulering for
Hønefoss.

Grønt skifte: Ringerike kommune vil
gjennom ulike tiltak i driften fokusere på
grønt skifte

HR og kompetanse
Område Resultat Mål Resultat

201 6 2017 2017

Medarbeiderperspektiv

Fraværsprosent 8 % 8 % 7,7 %

Resultater medarbeider undersøkelse

(skala 1 – 5)

Oppgavemotivasjon 4,3 4,3 4,3

Mestringstro 4,3 4,3 4,3

Selvstendighet 4,2 4,2 4,2

Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,2

Mestringsorientert ledelse 4,0 4,2 4,0

Rolleklarhet 4,3 4,3 4,3

Relevant kompetanseutvikling 3,6 4,0 3,8

Fleksibilitetsvilje 4,4 4,4 4,5

Mestringsklima 4,0 4,2 4,0

Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7 4,7

*Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er fra nov ember 2015



Spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat -
mål 2017

Resultat 2017

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Tidlig
innsats

Implementere
TI BI R

Øke antall
rådgivningssaker
TI BI R

26 25 15

Sørge for at den
som først er i
kontakt med
familien følger opp
at behovet blir
kartlagt og riktig
tjeneste blir koblet
inn

Nytt mål Rutiner for
mottak og
fordeling, men
ikke tall som
synliggjør.

God bruker -
medvirkning

Sikre god
brukermedvirkning

Økt medvirkning iht.
Barnekonvensjonen

Nytt mål

Kartlegging
utføres

Gjennomført
kartleggings -
samtaler.
Samtalene er
implementert
som praksis.

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat -
mål 2017

Resultat
2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Barnevern Ha 3 md
behandlingstid i
undersøkelsessaker

Effektiv arbeidsflyt 96 % 100% 99 %

Fore -
byggende
helse -
tjenester

Tilby helsetjenester
til alle barn og unge
i et tidlig
innsatsperspektiv

Andel barn i 1.
klasse gjennomført
skolestart -
undersøkelse

Alle 318 Alle
første -
klass.

har vært
inne til
under -
søkelse

Implementere
fagteam i
barnehagene

25 25 25
(eta blert i
alle) bhg.

PPT Bistå barnehager
og skoler med
systematisk
kompetanse

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål TI T(tidlig
innsat s
team

etablert
15.09(4

bestill inger
pr. 28.09)

10
System -
bestill. på

skole

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle Bistå arbeidet for å
begrense
psykososiale
vansker og hindre
skjevutvikling hos
barn og unge

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål Prosjekt
avsluttet
(anbe -
falinger fra
prosjektgr.
vurderes)



Barnehager
Strategiske
utfordringe
r Område Arbeidsmål Delmål

Resulta
t

2016
Resultat - mål

2017 Resultat 2017

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Formell
kompetanse

Oppnå
tilfredsstillende
andel
barnehagelærere
og fagarbeidere

Andel
barnehagelærere
og fagarbeidere

30,9 %

(fra
KOSTRA

)

25%

(tidligere egen
beregning, bruker

nå KOSTRA)

32,6%

Minoritetsspråklig
e barn

Øke andel
minoritetsspråklig
e barn i
barnehagen

Andel minoritets
språklige barn i
barnehage i forhold
til alle
innvandrerbarn

75,3 % 75% 70,7%

God bruker -
medvirkning

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirknin
g

Brukerundersøkelse
n kan ikke
sammenlignes med
fjorårets
undersøkelse da
Ringerike kommune
i 2016 har tatt i
bruks KS sin
undersøkelse.

5,1

(av 6
mulige)

Undersøkelsen
gjennom føres
hvert andre år

5,1

(av 6 mulige)

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Korrigerte
oppholdstimer
per årsverk i
kommunale
barnehager

Opprettholde nivå
på korrigerte
oppholdstimer
per årsverk

12 25 4

(gj.sn
gruppe
13 er
11 669 )

11 595

Samme nivå som
gj.nittet i gruppe
13

11 950

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Barnehage -
plasser

Etablere
tilstrekkelig med
barnehage -
plasser

Følge opp
behovsanalyse

Etablert
60 nye
plasser

Full
barnehagedeknin
g med løpende
opptak

Full
barnehagedeknin
g med løpende

opptak



Skoler
Strategiske
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat - mål

2017
Resultat

2017

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Godt læringsmiljø for
elevene
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Trivsel
(7.tr. /10.trinn)

4,6/ 4,1 4,5 / 4,5 Data foreligger
ikke ennå

Mestring
(7.trinn /10.trinn) 4,0 / 4,0 4,2 / 4,1 Data foreligger

ikke ennå

Mobbing
(7.trinn /10.trinn) 5,2 / 5,4 < 3 % Data foreligger

ikke ennå

God
brukermedvirkning

God medvirkning fra
elever og foreldre
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Elevdemokrati og
medvirkning

(7.trinn /10.trinn)
4,0 / 3,3 4,1 / 3,4 Data foreligger

ikke ennå

Støtte hjemmefra
(7.trinn /10.trinn) 4,4 / 4,1 4,5 / 4,1

Data foreligger
ikke ennå

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Elevresultater på linje
med eller over
landsgjennom - snittet

Nasjonale prøver
lesing 5.tr / 8.tr 49 / 50 50 / 50 Data foreligger

ikke ennå

Nasjonale prøver
regning 5.tr / 8.tr 48 / 51 50 / 50 Data foreligger

ikke ennå

Grunnskolepoeng 40,3 41
Data foreligger

ikke ennå

Andel elever med
spesialundervisning 7,6 7,0

Data foreligger
ikke ennå

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Kommunen har
godkjente skolebygg

Andel godkjente
skolebygg 64 % 71 %

Data foreligger
ikke ennå

Alle delmål for elevresultater er satt likt med eller noe høyere enn landsgjennomsnittet i 2015.

Kultur

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

201 6
Resultat -
mål 2017

Resultat
2017

Brukere

Tilstrekkelig kvalitet Kultur -
skole og
biblio tek

Økt andel barn i
kulturskolen

Øke fagtilbud 2 3 2

Andel barn i
kulturskolen 5,73 % 8 % 10 %

Økt bruk av biblioteket Utlån 75 607 82 000 83 750

Besøk 68 307* 92 000 82 600 **

God
brukermedvirkning

Kultur -
skole

Medvirkning,
kulturskolen

Andel
gjennomførte
elevsamtaler

83 % 85 % 87 %



Strategiske
utfordringer Om råde Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016

Resultatmål

2017
Resultat

2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Kultur -
skole

Alle ansatte lærere må
fylle opp sine stillinger
med elever.

Aktiv rekruttering
av elever 91,5 % 90 % 95 %

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Biblio tek Økt tilgjengelighet, og
bredde på biblioteket

Selvbetjenings -
grad

48 % 60 % 5 7 %***

Antall
arrangementer 48 32 46

Antall skole - og
bhg.besøk 17 **** 44 29

Besøk
*Tall for 2016 for hovedbiblioteket
**Tall for 2017 for hovedbiblioteket og avd. Sokna
Selvbetjeningsgrad
***Prosenten er beregnet ut fra førstegangslån på automat (70 %) og fornyelser bruker har gjort selv på nett (49 %) . Medregnet
utlån av e - bøker er selvbetjeningsgraden 66 %
Antall skole - og bhg. besøk
**** Tall for 2016 gjenspeiler flytting/stengte avdelinger halve året



H else og omsorg
Strategiske
utfordringer

Arbeidsm ål Delmål Resultat
2016

Resultatmål
2017

Resultat
2017

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Styrke
demensomsorgen

Antall ansatte som har startet og
gjennomført Demensomsorgens
ABC.

- 106 5 0

Antall personer som har mottatt
pårørendeopplæring.

- 85 19

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende demente.

4 6 3

Økt selvhjulpenhet Antall personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering.

32 74 48

Antall gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed pr. år.

0 10 10

Andel ungdom som har falt
ut/holder på å falle ut av
arbeidslivet, herunder
aktivitetsplikt for de som er lenge
på sosialhjelp, på etablert
arbeidsfremmende tiltak for
ungdom

(Iverksatt fra
010117)

90 % 79 %

Pasientsikkerhet Elektronisk kvalitetssystem er
implementert og i bruk i alle
enheter.

80 % 100 % 80 %

Andel digitale trygghetsalarmer. 50 % 50 % 50 %

Antall Evondos (elektronisk
medisindosett).

15 60 31

Andel avdelinger med
gjennomført ALERT.

100 %
(395 pers)

75 % 100 %
(566 pers)

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Etablerte brukerutvalg. 0 Ja 0
Gjennomførte regelmessige
brukerundersøkelser.

3 3 3

Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål Delmål Resultat
2016

Resultatmål
2017

Resultat
2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
benyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at pasienten er
definert som utskrivningsklar

1,6 døgn 0 - 3 døgn 3 ,5

Andel korttidsplasser belagt
med korttidsplasser

85,2 % 90 % 93,3 %

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall søknader på tjenester pr
år.

2 415 2 400 2379

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i omsorgsbolig pr.
mnd.

20 18 19

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i institusjon pr. mnd.

9 8 11

Antall produserte timer innen
ambulerende og stasjonære
hjemmetjeneste pr. mnd.

32 063 36 000 32140

Færre innbyggere
er avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med sosialhjelp
som hovedinntekt.

292 260 252

Gjennomsnitt antall måneder på
sosialhjelp.

6,16 5, 8 6 ,36

Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp.

55 60 43

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer

Antall husstander som har gått
fra leie til eie.

5 20 22



en helhetlig og
godt koordinert
tjeneste

Antall inngåtte avtaler om
oppfølging i bolig.

0 20 41

Kommentarer til tall:

* Antall Evondos (elektronisk medisindosett): Tallet per nå er det 31 maskiner ute. Noen tjenestemottakere med evondos
har gått bort, uten at man har fått økt antall maskiner i samme tempo som ønsket. Ikke alle avdelinger har fått opplæring i
evondos enda.

* Antall gjennomført hverdagsrehabilitering: Totalt har 48 pasienter gjennomført hverdagsrehabilitering pr 31.12.20 17.
Tallet er lavere enn resultatmålet av flere årsaker, noe gjenspeiler at det er brukere som ikke egner seg for
hverdagsrehabilitering. Totalt er 81 kandidater vurdert, men 40 av disse var ikke kandidat for hverda gsrehabilitering. I løpet
av 2017 fikk de fles te sonene startet opp. Det er kun en sone som ikke har hverdagsrehabilitering.

* Antall ansatte som har startet og gjennomført Demensomsorgens ABC: De 50 som gikk på perm 1 i 1. tertial har startet
på perm to i 2 tertial. Det er de samme 50 personen e og det er ingen nye som har startet på kurs.

* Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at pasienten er definert som utskrivningsklar: Økning av antall liggedøgn på
sykehuset i starten av 2017 skyldes at det ligger mange pasienter på langtidsplass på korttidsplassene på Austjord. Det har
også vært lite ledige plasser på våre andre institusjoner slik at det ikke har vært mulig å flytte langtids pasienten fra
Austjord over til våre andre institusjoner. Dette er også årsaken til at ventelistene til langt idsplass har økt, mange av de på
ventelista venter på plass i annen institusjon. Mot slutten av året ble ventelistene kortere grunnet mer ledig plass på
institusjonene. Det ble derfor et lavere gjennomsnitt i 2017 enn måling i 2.tertial tilsa.

* Antall pr oduserte timer innen ambulerende og stasjonære hjemmetjeneste pr. mnd: Det ble foreslått å sette ned
resultatmålet til 33 000, dette ble i handlingsplan for 2018 justert ned til 31 000. Den gangen målet ble satt var det totalt for
hjemmebasert og TTF for b åde hjemmehjelp, opplæring og hjemmesykepleie. Måltallet nå er kun produserte timer
hjemmesykepleie.

* Antall inngått e avtaler om oppfølging i bolig:
41 personer totalt har mottatt bistand til etablering /oppfølging i bolig. Det er 22 personer u ten miljøarbeidervedtak (flere
gamle saker) . Det var totalt 19 pasienter med miljøarbeidervedtak (hvorav 10 var nye brukere i 2017 ) . I tillegg er det en
rekke personer som på ad - hoc basis kontakter Boligtjenesten ved behov og mottar bistand til situasjonsb estemte
utfordringer. Dette gjelder for eksempel husleierestanser, problemer med utleier, spørsmål om andre kommunale
tjenester.



Samfunn
Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

201 6

Resultatmål

2017
Resultat

2017

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Brann og
rednings -
tjenesten

Brannvesenet skal ha et høyt
servicenivå ut i fra antall klager
på saksbehandling, hendelser,
feiing og tilsyn. Målt i antall
klager.

35 20 1 5

Miljø - og areal Antall dager fra byggesøknad
(komplett) er mottatt til vedtak er
fattet

9 11 12

Antall dager i
saksbehandlingstid for saker
etter jordlov og konsesjonslov

21 12 21

Andel kontroller innenfor
jord/skog som ikke er
gjennomført etter lovkrav (5 %
jord og 10% skog)

12,5 % 0 % 20 %

Andel oppmålingssaker som går
over fristen (16 uker)

4 % > 5 % 2 %

Andel salg av
eiendomsinformasjon som går
over fristen (7 dager)

0 % >5 % 0 %

Andel fullført, digitalisering av
byggesaksarkiv

8,8 % 60 % 40 %

Andel gjennomførte
oppstartsmøter som går over
fristen (21 dager). Forutsetter at
der foreligger tilstrekkelig med
innleverte dokumenter

50 % >10 % 50 %

Utbygging 80% av investeringsprosjekter
skal følge oppsatt fremdriftsplan

80 % > 85 % 87 %

Teknisk
forvaltning

Forbedre fosforrensing Hallingby
RA 92 - 95 % 92 % 9 4 %

* Kommentarer brann:

* Kommentarer Miljø - og areal:Alle kontroller innenfor jord er utført i henhold til krav, men innen skog (ungskogpleie) skyldes
avviket at oppdragene ble meldt inn til kommunen seint i sesongen (oktober/november) og pga. sammenfall med andre frister
samt begynnende vinterføre ble krevende å få utført kontrollene.

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

201 6

Resultatmål

2017
Resultat

2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Teknisk
Forvaltning

Redusere vanntap på nettet årlig
med 5% 49 % 45 % 4 7 %

Teknisk
forvaltning

Energieffektivisering – årlig
reduksjon 5%

+ 9,5 % - 5 % - 1,27 %

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Brann og
rednings -
tjenesten

Brannvesenet skal bistå
personell eller dyr i nød i løpet
av de frister som er gitt i forskrift

Tilfreds -
stillende

Tilfreds -
stillende

Tilfreds -
stillende

* Kommentarer Brannvesen:

For forebyggende avdeling er det kommet få klager inn til feiervesenet i 2017, i tillegg er arbeidet mot risikoutsatte grupper
kommet godt i gang sammen med helse. Arbeid rettet mot 75 - åringer og trygghetsalarmer trekkes frem fra 2017.



For beredskapsavdelingen er to nye deltidsstasjoner på henholdsvis Nes i Ådal og Sokna viktige milepæler som har vært i
fokus i 2017 samme n med nye mannskapsbiler til disse stasjonene.
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Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 2014-2017  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Vedlagte rapporter viser: 

 kommunestyrevedtakene fra 2014 og frem til 31.12.2017 som ikke tidligere er 

rapportert gjennomført.  

 Verbalforslag 2016 – status per 31.12.17 

 Verbalforslag 2017 – status per 31.1217 

 

Rådmannen rapporterer på dette 3 ganger i året i forbindelse med tertialrapporter og årsslutt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker gjennom denne statusrapporten å informere om fremdriften i de enkelte 

vedtakene som gjøres av kommunestyret, samt status på arbeidet med verbalforslag vedtatt i 

forbindelse med budsjett og handlingsprogram. 

 

Vedlegg 

Verbalforslag 2016 – status per 31.12.17 

Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17 

Statusrapport – Vedtak i kommunestyret 2014-2017 
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Vedtak i Kommunestyret 2014 - 201 7 som krever oppfølging

År 2014

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR.
1/14

Vedtak:

Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:

«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark
AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:

1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring
for den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetninger som lå t il grunn for
etableringen av selskapet.

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det
bør foreligge en årlig egenevaluering.»

Rådmannen tar
kontakt med
øvrige eiere for å
gjennomføre
vedtaket.

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI - OG KLIMAPLANEN

PROSJEKT OPPFØLGING

Vedtak:

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av
energi - og klimaplanen tas til orientering.

2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Ny revidert energi -
og klimaplan ferdig
ila 2 . halvår 2017



30.10 133/14

BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 -
2022

Vedtak:

1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringerike kommunes
«Boligsosiale handlingsplan 2015 - 2022»,
men med den presisering at det skal søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra
behovet

2. De fem hovedstrategier som er
beskrevet i planen

- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)

- Fra «Leie til Eie»

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på
boevne

- Samarbeid med frivillig

skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor
boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingspro gram.

4. Det bes fremmet en sak om bygging og
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglene for fritak av merverdiavgift ved
nybygg er blitt slik at det bare er
kommunen som kan få det.

5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.

6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial handlingsplan.

Det er gjort en
organisatorisk
justering av
Boligtjenesten

Fra og med 1. mars
er Boligtjenesten
organisatorisk
plassert under
Forvaltningsenheten
hvor Ingunn Camilla
Tangen er
enhetsleder. Denne
enheten har nå to
avdelinger. En
forvaltning av
helsetjenes ter og en
forvaltning av bolig
og husbankens
virkemidler. Tine
Solbakken
konstituert som
avdelingsleder for
boligforvaltning frem
til 1.
september. Stillinge
n lyses ut.

Punkt 5.

Sak 147/17
Evaluering av
Boligsos ial
handlingsplan.
Vedtatt KS 5.
desember 2017.

Sak 35/18
Husbankens
kommuneprogram
2018 - 2020.

Handlingsplan og
årlig aktivitetsplan.
Vedtatt av KS april
2018

.



Utredningen legges fram til politisk
behandling.

År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT

Vedtak:

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til
orientering.

2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hvordan
Ringerike interkommunale legevakt skal
organiseres i forhold til arealbehov,
kapasitet og innhold fra 2020.

3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:

Legevaktens arealbehov fr a 2020 søkes
dekt ved nybygg.

Plassering av legevakten skal ligge i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike
sykehus.

Mulighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To
alternativer drøftes:

a) Sykehuset bygger, og Ringerike
interkommunale legevakt leier

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier

4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om

Behandlet politisk
4.5.17 i sak

54/17 i
kommunestyret.



mul ig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig - hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter
betinget av samhandlingsrefomen. Dette
for å optimalisere finansieringen og
utnyttelsen av de statlige
investeringstilskudd.

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.

Vedtak:

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.

Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med
evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.

Følgende personer tiltrer utvalget:

Politiske representanter:

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs - og
skjenkebe villinger), Christine Granlund
(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud
(Kristelig Folkeparti).

Representanter fra næringslivet:

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)

Faginstanser:

SLT - koordinator, kommuneoverlege, en
representant fra politiet, og leder av
enheten helse og rus.

Følges opp i 201 8



Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.

Det står utvalget fritt å innkalle personer
med nødvendig kompetanse i forhold til
nå situasjonen, samt å avgjøre behovet for
møter.

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

27.08 104/15

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR
PLANARBEID I HØNEFOSS

Vedtak:

1 - Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss

2 - Det skal gjennomføres en
mulighetsstudie i form av parallelle
arkitektoppdrag

3 - Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

Jobbes med videre
gjenno m 2018 og
forventes
ferdigbehandlet i
2019

26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov

Vedtak:

1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.

2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio -
emosjonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksisterende tilbud,

Det er i august 2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.

Det bygges en
avdeling for elever
med store og
sammensatte behov
som en del av ny
skole Hønefoss Sør.
Åpnes i januar 2019.

Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.



eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.

4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

28.01 2/16

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om
kommunens antikorrupsjonsarbeid.

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
systemer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.

2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i løpet av 2016.

Status på
arbeidet for å
bekje mpe
korrupsjon
inkluderes i
kommunens
årsrapport.

Seriøsitetskrav
ble behandlet i
sak 118/17 i
Kommunestyret
5.10.17

31.03 42/16

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vedtak:

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 –
2020 for Ringerike kommune godkjennes.

2. Administrasjonen bes sørge for at det
blir gjennomført effektiv kontroll av salgs -
og skjenkesteder

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk
av rusmidler og rusrelaterte s kader
fremmes i løpet av 2016.

Alkoholpolitisk
handlingsplan ble
godkjent mars 2016.

T iltaksplan ses i
sammenheng med
sak 75/15 – mandat
for utvalg for
rusproblematikk.

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering



Vedtak:

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar en tredobling av
tilskuddet til RU med halvtårs virkning fra
2016. Dette innarbeides i forbindelse med
den politiske behandlingen av 1. tertial.

3. Fra 01.01.17 vil tilskudd et fra Ringerike
kommune til Ringerike Utvikling AS være
på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha dette
driftsgrunnlaget de kommende 3 år.

4. Kommunestyret forutsetter at det
gjøres en grundig evaluering av
måloppnåelsen våren 2019, før en
vurderer videre tilskudd.

5. Eier forventer at det gjennomføres to
eiermøter i året hvor selskapet legger
frem status og fremtidsutsikter.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivå er
innarbeide t i
råd mannens forslag
til budsjett 2017.

Årlig oppfølging i
kommunens
eiermelding.

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike

Vedtak:

1. Felles barnevernsvakt for Midt -
Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker
kommune etableres fra sommeren 2016 i
tråd med saksframstillingen.

2. Barnevernsvakten organiseres som et
interkommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28 - 1 b.

3. Barnevernsvakten etableres som et
prosjekt. Prosjektet evalueres fram til
årsskifte 2018 - 2019, med sikte på
implementering av et eventuelt korrigert
driftskonsept fra 1. januar 2019.

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017 .
Samarbeid mellom 6
kommuner.



26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom
husbanken, private utbyggere og
kommunen

Vedtak:

Ringerike kommune søker samarbeid med
private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å
stimulere til økt boligbygging og for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre
vanskeligstilte på boligmarkede t i
kommunen trygge og kvalitativt gode
boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd
med sakframstillingen.

Denne oppgaven
ligger i enheten
Boli gkontoret
(etablert 01.01.17).

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd
Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd
Arena

Vedtak:

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til
orientering.

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening etter at
barnehage - og skolebehovsanalysen er
politisk behandlet.

(Se også sak 129/16)

Samarbeidet
med Haugsbygd
IF fortsetter.

Haugsbygd IF har
utviklet
forprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
i Haugsbygd

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde - Planforslag
til 2. gangs behandling

Vedtak:

Fyll inn vedtaket i saken under denne
linjen

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med tilhørende
bestemmelser vedtas.

2. Rådmannen retter en forespørsel til
SVV for vurdering av endring av
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingen og Klekken.

Forespørsel til SVV er
sendt, og saken er
under utredning der.



30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behov s a nalyse

Vedtak:

1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

2. Videre planlegging av nytt sykehjem,
herunder erstatning for Hønefoss sykehjem
avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se
på muligheter for en mer optimal
utnyttelse av eksisterende og planlagt
bygningsmasse fram til 2020.

Ny utvidet
behovsanalyse vil
bli gjennomført i
2020

30.06 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen

Vedtak:

- Kommunestyret godkjenner den fremlagte
skissen for plansamarbeid i
Ringeriksregionen.

- Kommunestyret ber rådmannen etablere
dette samarbeidet så snart som mulig,
rådmannen gis fullmakt til å inngå
forpliktende samarbeidsavtale med
partene.

- Økte kostnad er innarbeides i fremtidige
budsjetter.

Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,
Hole, Jevnaker og
Fylkeskommunen
foreligger.

Plankontoret ble
åpnet desember
2016 .

Ø kte kostnader er
innarbeidet i H p
2018 - 2021 (økning på
3 mill fra 2017 - nivå) .

01.09 118/16 Månedsrapport juli 2016
Vedtak:
1. Månedsrapport juli 2016 tas til
orientering.
2. Det gis kr 25 000, - i støtte til
mestringsdagen på Hvalsmoen 14. juni
2016.
3 . Rådmannen gis i oppgave å
systematisere kommunens mottak av
søknader, via løsninger på nett, slik at all
informasjon kommer inn og sikrer
likeverdig behandling med tanke på krav
til budsjett og regnskap for opplegget det
søkes for.

Informasjon på
kommunens
nettsider om
søknadsfrist og krav
til dokumentasjon.

Søknader ble
beh andlet i
Formann skapets
januarmøte.



29.09 129/16 Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 -
2030
Vedtak:
Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 –
2030 legges til grunn for kommunens
planleggingsarbeid.
Rådmannen bes om å prioritere arbeidet
med å følge opp vedtak i sak 57/16 (red.
anm. 77/16) om å gå i dialog med
Haugsbygd Idretts forening om et
samarbeid for å få bygget flerbrukshallen
Haugbygd Arena

Gjennomføres i tråd
med vedtak.

Dialog med
Haugsbygd IF
fortsetter.

Haugsbygd IF har
utviklet et
forprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
i Haugsbygd

27.10 134/16 10017 Ny brannstasjon Nes og 10018 Ny
brannstasjon Sokna
Vedtak:
1. Det bygges ny bibrannstasjon på Nes i
Ådal. Brannstasjonen bygges på tomt
gnr/bnr 305/145. Kostnadsramme kr 8,1
mill. inkl. mva
2. Det bygges ny bibrannstasjon på Sokna.
Eksisterende bygg rives. Gnr/bnr 148/157.
Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva

Nes bygges i 2017 .
Sokna forseres slik at
byggestart blir i 2017
med ferdigstillelse i
2018.

24.11 153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i
Ringerike kommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på
sykehjem i Ringerike kommune tas til
orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en
rullerende aktivitetsplan ved
sykehjemmene, samt en ha lvårsplan over
varierende aktiviteter. Slike oppsett skal
være tilgjengelig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på
kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen
redegjøre for status i arbeidet med å
implementere «minimum 1 times aktiv itet
for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 2017.

Avholdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonene i
Eldrerådet og
Hovedutvalget våren
2017.

Egen sak om dette
høsten 2017, sak
17/2124

15.12 164/16 Valg av forliksrådsmedlemmer -
møtefullmektiger 2017 - 2020
Vedtak:
På bakgrunn av fremkomne forhold i møte,
velger valgnemnda å gi rådmannen i
oppdrag å utrede nærmere begrunnelser
for forliksrådets funksjonalitet.
Valget blir utsatt til i januar 2017 i forhold
til medlem og varamedlem i forliksrådet.



Alf Meier (Ap) medlem og Beate Heieren
(Sp) vara er Ringerike kommunes
representanter frem til annet er bestemt.

År 201 7

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

02.02 6/17 Ståstedsanalyse IT
Vedtak:
1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering
for Ringerike kommune -
virksomhetsområde IT» til orientering.
2: Tilstandsvurderingen avdekker at
Ringerike Kommune ikke har et modent
nok forhold til sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikring. Dette kan i stor grad
sees i sammenheng med at ansvar for
sikkerhet i kommunen per i dag ikke er
plassert på et beslutningsmyndig nivå i
organisasjonen. Én av konsekvensene er
usikkerhet knyt tet til overholdelse av
regelverk.
Rapporten peker på at kommunen bør
utnevne en sikkerhetsansvarlig for
kommunen, og at det bør gjennomføres en
utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og
risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler
og avvik fra regelv erk.
Kommunestyret mener at IT - sikkerhet og
beredskap skal inngå som en sentral
forutsetning i kommunens IKT arbeid og
ber på bakgrunn av denne rapporten
rådmannen komme tilbake med en
konkret tiltaksplan for utbedring av de
svakheter i informasjonssikkerh eten som
er avdekket .

Rådmannen har i
forslag til Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanse og
kapasitet innenfor
områdene IT -
sikkerhet og IT -
arkitektur som en
forutsetning for
gjennomføringen av
digitaliseringsstrategi
en.

02.02 7/17 Ny sentral parkeringsforskrift
Vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til
orientering.

2) Skilter og
parkeringsskiver/ur
er bestilt og mottatt.
Avventer skiltvedtak.

2) Skilting ble
gjennomført i
2017.



2. Det innføres 2 timers gratisparkering for
el - og hydrogendrevne motorvogner.
3. Ved etablering av nye ladepunkter på
kommunale p - plasser forberedes disse for
mulig framtidig innføring av betaling for
ladestrøm.

3) Dialog med RIK
om etablering av
ladepunkter

3) Saken er ferdig
behandlet i KS.

02.02 12/17 Innbyggerinitiativ Nikkelverket
Vedtak:
Kommunestyret viser til innbyggerforslag
fra initiativtaker Kaare Fleten angående
Nikkelverket, gnr/bnr 270/9.
1. Innbyggerforslaget tas til orientering.
2. Forslagets pkt. 1 avvises med
begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i
konsesjonsloven for å nekte behandling av
konsesjonssøknader på eiendommen.
3. Forslagets pkt. 2 avvises med
begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for
at kommunen kan nekte mutingsrett på
eiendommen. Undersøkelsesrett og
utvinningsrett må ivaretas av rett
myndighet.
Ringerike kommun estyre er opptatt av at
området der Nikkelverket på Tyristrand lå,
blir ivaretatt som kulturminner, samt at det
blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen
som Nikkelverket har ført til. Rådmannen
bes i løpet av 2017 fremme en sak med
forslag til strategi for å få til dette.

Saken er under
arbeid. Avventer
tilbakemelding fra
Nærings - og fiskeri -
departementet .

02.03 21/17 Helsefremmende forebyggende tilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerike kommune etablerer
helsefremmende og forebyggende tilbud til
eldre som et gruppetilbud, supplert med
hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppen er 75 år, som
regjeringen anbefaling.
2. Ansvaret for utvikling og organisering av
tilbudet legges til Austjord
Behandlingssenter i tråd med
saksframstillingen.

Ca. 18 0 personer har
meldt seg på
fellessamlingene om
helsefremmende
forebyggende tilbud
til eldre.
Gjennomføres
september og
oktober 2018.

02.03 26/17 2. gangsbehandling reguleringsplan 399 -
Ny skole og boligområde Benterud
Vedtak:
1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole
og boligområde Benterud vedtas.
2. De deler av reguleringsplan nr.
0605_311 Benterud boligområde vedtatt
04.05.2006, som blir berørt av ny plan,
oppheves.

Avklaring med
Sogneskapet ble
fullført, og notat med
konklusjon ble lagt
fram i

Byggingen av
skole pågår.
Andre tiltak som
er en konsekvens
av regulerings -
planen
forberedes og er
foreslått



Et samlet kommunestyre ba rådmannen
om å bringe i orden de uavklarte
fo rholdene rundt Sogne selskap/nabo og
komme tilbake med konklusjon i neste
kommunestyremøte.

kommunestyre -
møtet 06.04. 17.

finansiert i
forslag til
handlings -
program 2018

02.03 29/17 Etiske retningslinjer for ansatte og
folkevalgte i Ringerike kommune
Vedtak:
1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte
og ansatte i Ringerike kommune vedtas.
2. Rådmannen bes å fremme en plan for
formannskapet på hvordan retningslinjene
skal implementeres blant ansatte og
folkevalgte innen mai 2017.

Nye etiske
retningslinjer for
ansatte og
folkevalgte er
vedtatt.

Det er valgt å i kke
fremme en plan for
implementering, men
gå rett på
implementeringen og
gjennomføre en
workshop for de
folkevalgte.

Workshop med
relevante case
om etiske
problemstillinger
ble avholdt med
kommune - styret
4. mai 2017.

06.04 42/17 Ringmoen Vel - Flaskerud skole
Vedtak:
1. Ringerike kommune benytter seg av
tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på
eiendommen, gnr. 300, bnr. 4,
Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole).
Eiendommen legges ut til salg på det åpne
marked via eiendomsmegler.
2. Dersom lokale idee lle organisasjoner
melder sin interesse for å overta
eiendommen bes rådmannen om å
fremme egen sak om dette

Eiendommen er
solgt på det åpne
marked.

06.04 44/17 Refusjon Nerbytunet Foreløpig
godkjenning av plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
V edtak:
Etter plan - og bygningsloven §18 - 8
godkjennes planene for utførelse,
kostnadsoverslag og forslag til fordeling
med endring av beregnet totalbeløp for
refusjon. Totalbeløpet som godkjennes for
refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i
refusjonssaken samt refusjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandeler og
kostnader» datert 24.03.2017.
Rådmannen utfører varsling om vedtak av
godkjenning av forslag til refusjon til
refusjonspliktige. Saken fremmes for
endelig vedta k om fastsettelse av refusjon i



kommunestyret når refusjonsberettigede
tiltak er gjennomført og regnskap for disse
er innsendt og gjennomgått av kommunen.
Rådmannen igangsetter evaluering av
arbeidet med refusjonssaken med hensikt
å fremme politisk sak med anbefaling om
håndtering av refusjonssaker. Saken tar
sikte på å avklare følgende forhold:
Anbefaling av organisering og plassering av
ansvar på avdeling for saksfremstilling og
vurdering av refusjonssaker.
Anbefaling om delegering av myndighet til
vedtak i refusjonssaker.
Anbefaling om beregning av gebyr ved
saksbehandling av refusjonssaker.

04.05 53/17 Salg av kommunal grunn – del av gnr. 49,
bnr. 256
Vedtak:
Vedtaket i KS 23/2 pkt. 15 tas ut av liste av
objekter som skal selges. Dette i påvente
av byplanen.

54/17 Oppføring av nytt helsebygg for Ringerike
interkommunale legevakt og prehospitale
tjenester (ambulansestasjon)
Vedtak:
Statusrapport for nye lokaler til
interkommunal legevakt tas til
etterretning.
Rådmannen får fullmakt til å
ferdigprosjektere et nytt helsebygg på
bygslet tomt ved Ringerike sykehus som
skal inneholde lokaler til interkommunal
legevakt og ambulansestasjon i tråd med
saksframstillingen.

Arbeider jf vedtak.

57/17 Korps i skole – rapport og videreføring
Vedtak:
Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.
FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle
elever på 3. trinn i Ringerike kommune.
Budsjettet for Ringerike kulturskole økes
med 162.000 kroner i 2017 for å utvide
prosjektet til to nye skoler. Summen
innarbeides i budsjettet ved 1.
tertialrapport.
En videre plan for gradvis innføring av
Korps i skolen innarbeides i budsjett og
handlingsplan med målsetting em et tilbud
på alle skoler innen skoleåret 2021/22.

58/17 Turskiltprosjektet
Vedtak:

Søkerne
iverksetter



Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar
informasjonen om Turskiltprosjektet til
orientering, og bifaller en økt satsning på
friluftsliv i Ringerike kommune.

prosjektet.
kommunen
ivaretar sin rolle
og betaler ut
kommunalt
tilskudd ved
ferdigstilling i
2018 eller 2019.

01.06 61/17 Rehabilitering av kommunale kjørebruer –
finansiering
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Nødvendige investeringsmidler innarbeides
i behandlingen av 1. tertial 2017.
Nødvendige investeringsmidler på 4
millioner kr innarbeides i behandlingen av
2. tertial 2017.

Innarbeidet i sak
120/17, for 2.
tertial 2017.

29.06 71/17 2. gangs behandling 0605_406
Detaljregulering for Kistefos
Vedtak:
0605_406 Detaljregulering for Kistefos
vedtas.
Planområdet ligger i to kommuner og
fylker. Saken skal behandles for de arealer
som ligger i Ringerike kommune, saken må
sees på i sin helhet.
Den delen av plankart som overlapper med
plan nr. 389 E16 Eggemo en – Olum, vedtatt
26.03.2015, er angitt med sone for
videreføring av reguleringsplan.
Kommunestyre vedtar at planbestemmelse
7.1.1 endres i tråd med brev fra
Fylkesmannen i Oppland, datert 13.06.17.

74/17 Tilstandsrapport kommunale
veier /Hovedplan vei
Vedtak:
Statusrapport hovedplan vei tas til
orientering.
Rådmannen bes om å innarbeide
tilstrekkelige driftsmidler (inkl
vedlikeholdsmidler) i framtidige budsjetter
for å stanse og ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannen bes å innarbeide nødvendige
investerinsgmidler etter prioriterte behov.
Rådman nen legger frem forslag på årlige
prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
Hovedplan vei rulleres hvert 4. år.

Hovedplan vei er
vedtatt.

Forslag på årlige
prioriterte behov
er lagt frem i fbm
budsjett -
behandlingen .



75/17 Ringerike kommunes seriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet
Stein - Roar Eriksen, oversendes saken til
rådmannen for utredning og
kvalitetssikring.
Saken legges frem i september møte.

Saken lagt frem 5.
oktober 2017

78/17 Kommunale kriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerike kommunes retningslinjer for
tildeling av startlån harmoniseres med
husbankens kriterier. Dette innebærer at
kravet til at man må ha registrert bosted i
kommunen for å være søknadsberettiget
startlån, strykes.
KS ber rådmannen i løpet av høsten
kartlegge og vurdere om endring av
kriteriene for startlån, fører til behov for
økt kapasitet ved denne avd.
(Boligtjenesten).
Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i
budsjettforsl ag 2018.

Det arbeides jf.
vedtatte kriterier.

Praksis og erfaring
med nye kriterier vil
danne grunnlag for
vurdering av
kapasitet.

79/17 Samarbeidsavtale om opplæring av
voksne mellom Hole - , Jevnaker - og
Ringerike kommune
Vedtak:
Det inngås et interkommunalt samarbeid
mellom kommunene Hole, Jevnaker og
Ringerike om grunnskoletilbud for voksne
etter opplæringslovens § 4a,
introduksjonsordningen og norskopplæring
for nyankomne innvandrere i regi av
Læringssenteret for voksne.
Samarbeidet organiser es som et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommunelovens § 28 - 1 b.
Deltagerkommunene har selv ansvaret for
å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven
om rett til grunnskoletilbud og vedtak om
introduksjonsordning.
Vedlagte samarbeidsavtale godkje nnes.

Hole har sluttet seg
til avtalen, det
avventes
underskrevet avtale
fra Jevnaker.

Samarbeidet
gjennomføres i
tråd med avtalen

81/17 Ringerike kulturskoles fagtilbud
Vedtak:
Saken om Ringerike kult u rskoles tilbud tas
til orientering.
Fagtilbudet suppleres med dans, teater og
tilrettelagt musikk fra høsten 2017.
Videre utvidelse av tilbudene vurderes i
arbeidet med Handlingsprogram for
Ringerike kommune i 2018 - 2021.

Fagtilbudet er utvidet
fra høsten 2017

Det er lagt inn
midler til
videreføring av
utvidet tilbud i
forslaget il
h a n dlings -
program 2018 -
2021



Større gradering av betalingssat s er utredes
i sak om vedtekter og betalingsreglement
høsten 2017.



Verbalforslag 2016

Verbalforslag Status 31.12. 2017
Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan
innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen.
Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016.

Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K - sak 82/16:
«1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i
Ringeriksskolen tas til orientering.
2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret
2016/2017 med inntil 30 min fysisk ak tivitet hver dag innenfor dagens ramme»
Det ble lagt frem egen sak om dette høsten 2017 , sak 17/2124

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak for
kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man ser på
alternativer for å kunne styrke opplæringen i
ringeriksskolen for de laveste trinnene.

Ringerike mottok 6 mill kroner i øremerkede midler til styrking i barnetrinnene, 1. - 4. trinn i
2017. Pengene går til lærerstillinger og konkrete styrkingstiltak.
Styrking av 1. - 4 - trinn fortsetter med øremerkede mid ler. Tiltakene går til økt
personaltetthet for bedre oppfølging av den enkelte elev og til målrettede tiltak som
intensivkurs i bl.a. lesing for elevgrupper.
K - sak 81/16

Rådmannen ferdigstiller forslag til kulturplan for høring
innen sommeren 2016.

65/17 Kulturplan
Vedtak:
Kulturplan for Ringerike kommu ne 2017 - 2025 ble vedtatt juni. K - sak 65/17.
Planen rulleres etter fire år.
Det er utarbeidet et tillegg til planen hvor betydningen av Ringerike VGS sin rolle for
utvikling av lokale aktører innen musikk, dans og drama vektlegges mer.

Rådmannen ser på mulighetene for å benytte
lærlingeordninger, arbeidslag fra NAV og personer,
spesielt innvandrere, med behov for arbeidspraksis.

Vi har nå lærlinger, arbeidslag fra NAV og personer i arbeidspraksis. Antallet varierer.
Anmodningen ansees oppfylt.

Ringerike Kommunes tilbud om sommerjobb til
skoleungdom/studenter gjeninnføres innenfor rammene
av det totale driftsbudsjettet for 2016.

15 ungdommer i alderen 16 – 18 år har hatt ekstrajobb i kommunen sommeren 2016. De
har arbeidet innen helse og omsorg (12 stk) og samfunn, teknisk avdeling (3 stk).
Erfaringene er positive og ordningen videreføres i 2017.

Kommunestyret ber rådmannen gå i samtale med
fylkeskommunen for å utarbeide en samordnet plan for
kulturminner og kulturmiljøer.

Ringerike kommune er bevilget kr. 250 000, - i tilskudd for gjennomføring av
kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike.
Temau tredningen som ble vedtatt formannskapet i oktober 2016 legges til grunn i forslag til
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen har nylig vært ute på offentlig ettersyn. Her
foreslås det at følgende områder tas inn som hensynssoner for bevaring av kulturmilj øer:
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Follumåsen, Helgesbråten, Løkka, Storgata/Søndre torg/Stabells gate/Øya,
Nordsida/Blyberghaugen, Steinssletta, Nikkelverket og bygdetunet på Svenskerud
(Nakkerud).

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en
arbeidsform for plankontroll for de regionale,
overordnede spørsmålene i samarbeid med
fylkeskommunen.

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen er inngått.
Plankontoret er lokalisert midlert idig i modul ved Hønefoss vgs. Innleid koordinator er på
plass fra juni 201 7. Det pågår rekruttering av nye medarbeidere.
Plankontoret vedtatt nedlagt i forbindelse med behandling av budsjett 2018

Kommunestyret ber rådmannen sikre at ressurser i 2016
prioriteres inn i plan - og byggesaker som fremmer en
helhetlig byutvikling og rigger Hønefoss for veksten som
utløses av Ringeriksbanen/ny E 16.

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen er inngått.
Plankontoret er lokalisert midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Det er leid inn konsulent
som ivaretar roll en som plankoordinator.
Plankontoret vedtatt nedlagt i forbindelse med behandling av budsjett 2018 .

Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike, der i blant
R INGBO for utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte,
ungdom og flyktninger.

Kommunen har opprettet en egen enhet Boligtjenesten fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke
etablert et formelt samarbeid med eiendomsutviklere/ utbyggere for utbygging av
utleiebolig er til vanskeligstilte. Boligtjenesten jobber videre med saken.

Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike Boligstiftelse
med tanke på å få redusert kommunens årlige leie og
hvordan eiendommene skal forvaltes når det gjelder
oppussing og tomgangsleie mv.

D ialogen er innledet, og vi avventer resultatene.

Hønefoss er nå vedtatt som sykkelby. Rådmannen må
sikre at trafikkløsninger som velges gjør byen mer
tilgjen gelig for syklende og gående. Et første tiltak er at
sykkelfeltene og rundkjøringene må markeres langt
bedre (eksempelvis rød asfalt) og man ser på en
utvidelse av gågatearealet.

Det er en prosjektleder i 50 % stilling som er i gang med å få på plass øvrig
prosjektorganisering.
I 2017 så er det avsatt 1 million til tiltak for å fremme sykling. Ringerike er bevilget kr. 500
000 i tilskudd til etablering av sykkelparkering i sentrum. Det er igangsatt en «Sykle til
jobben» - kampanje i samarbeid med RIK og Kart verket, hvor alle som jobber eller bor i
Ringerike kan delta gratis. Over 400 personer deltok i denne sykkelkampanjen.
Ringerike har mottatt støtte gjennom Klimasatsmidlene til å utarbeide en strategi, etablere
sykkelparkering og kjøre i gang et el - sykkelp rosjekt.

Ringerike Kommune skal utarbeide en
digitaliseringsstrategi som skal være tverrsektoriell for
hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av
IKT - i alle våre tjenester og forvaltning.

Det er utarbeidet en ståstedsanalyse for IT i Ringerike kommune. Denne er framlagt politisk
til orientering. Rådmannen har gjennomført arbeidet med utarbeidelse av
digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune i samarbeid med Accenture, konsulentene
levert e forslag til strategi i juni 2017 .
Digitaliseringsstrategien legges fram til politisk behandling februar 2018 (K - sak2/18)
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Ringerike Kommune skal over tid planmessig skifte ut alle
diesel - og bensindrevne biler/rullende materiell med lav -
/nullutslippsbiler (el - biler/hybridbiler/hydrogendrevne
biler) i alle sektorer der det er hensiktsmessig ut fra
arbeidets og tjenestens art.

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i august 2016. En av de prioriterte
oppgavene er å få oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder leasingavtaler på
biler og maskiner. Når tilstrekkelig oversikt er på plass, vil det bli utarbeidet rutiner for
innkjøp av biler og maskiner, herunder leasingavtaler som beskriver hva slags teknologi som
skal velges ved nyanskaffelser.
Strategi - og utviklingsavdelingen vil sammen med innkjøpsavdelingen se på de ulike
sektorenes muligheter for å benytte lav/nullutslippskjøretøy.

Ringerike kommune sier nei til sosial dumping.
Kommunestyret ber rådmannen innen første halvår 2016
om å komme med saksutredning til hvordan Ringerike
kommune kan fatte vedtak mot sosial dumping.

Ringerike kommune har gjennom rekruttering av nye medarbeidere styrket oppfølging av
kontrakter med eksterne samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at det ikke foregår
sosial dumping.
Dialogen med skatteoppkreverkontorets kontrollavdeling i kommunen er styrket. Disse
besitter spesifikk kompetanse i forhold til tiltak som kan iverksettes for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet, og det et har vær t nyttig å dele kompetanse mellom aktører med
ulike innfallsvinkler til problemet.
Rådmannen fremmet for kommunestyret sak 118/17 «Seriøsitetskrav Ringerike kommune»
5. oktober 2017.

Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på
sykehjem kan få minimum 1 ti mes aktivitet per dag.
Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i
friluft eller andre tiltak som er med på øke livskvaliteten
for beboerne.

Vedtak i FS - sak 216/16 den 15.11.2016:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike k ommune tas til orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt
en halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle
beboere og pårørende, både ved oppslag og på k ommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere
«minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni
2017.
Avholdt temamøte om 1 times aktivitet på institusjonene i Eldre rådet og Hovedutvalget
våren 2017.
Aktivitetsplan for beboere på sykehjem behandlet i HOK, FS og KS. Ark iv sak 16/5431

Rådmannen bes fremme sak for politisk drøfting om
hvordan trepartssamarbeidet i Ringerike kan revitaliseres
og intensiveres. Hensikten er å belyse hvordan bedre
samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og
politikere kan gi bedre resultater for kommunen.

Det har gjennom 2016 vært arbeidet med å styrke tre - p artssamarbeidet i kommunen.
Gjennom aktiviteter i regi av AMU (blant annet felle s opplæring), heldags workshop i
forbindelse med utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk og arbeid i arbeidsgruppe med
utarbeidelse av nye etiske regler, er tre - partsamarbeidet i Ringerike kommune betydelig
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styrket. Det gis tilbakemelding fra både tillitsv algte og politikere som har deltatt at dette er
svært positivt.

Innsats mot sykefravær skal prioriteres. Sykefraværet i Ringerike kommune er redusert og sykefraværet er nå på det laveste nivå
siden målingene på sykefraværstall startet i 2001. 2016 endte m ed et sykefravær på 8 %,
som også var målsetningen for året.
Sykefraværet ble i 2017 på 7,7% .

Merking av kommunale gjenvinningsstasjoner og
oppgradering av dem.

Kommunen har ikke egne gjenvinningsstasjoner annet enn avfallssortering i kommunale
bygg.

Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes rådmannen for
utredning: Hurtigladere for el - biler på flere normale el -
billadere i sentrum.

Hurtigladere er kostbare å etablere, typisk opp mot 0,5 mill pr. etablering. Det er
næringslivet som så langt har etablert sli ke i kommunen.
Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift. Her stilles det krav til antall ladepunkter i % av
antall parkerings - plasser. For Ringerike kommunes del, innebærer dette etablering av vel 20
nye ladepunkter på kommunale plasser i løpet av 2017 (kravet gjelder fra 1.1.2018).
K - sak 30/
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Verbalforslag 2017

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

1

Rådmannen skal redegjøre
for hvordan verbalforslag
som vedtas under
budsjettbehandlingen blir
fulgt opp. Dette skal gjøres
innen et halvt år etter
vedtak.
Dette gjelder også
verbalforslag vedtatt ved
forrige
budsjettbehandling.

Økonomi Verbalforslagene
følges opp i
tertialrapportene og i
forbindelse med
årsrapporteringen

Ansvar og prosess
pr verbalforslag

2

Kommunestyret ber
rådmannen frem til
strategikonferansen i 2017
gjøre en
risiko/konsekvensutrednin
g i forhold til de
investeringer, låneopptak
som er foreslått i
handlingsplan fra 2018 til
2020. Kommunestyret
ønsker med dette en
bedre oversikt over hva
disse låneopptakene har
av innvirkning på
driftsbudsjett/driftsniv å i
de samme årene. Det
samme er hva som er
konsekvensen av å utsette
dette.

Økonomi Presentasjon på
formannskapets
strategikonferanse 13.
juni 2017 med
gjennomgang av
vedtatte investeringer i
HP 2017 - 2020 med
fokus på rente - og
avdragsutgifter per
invest ering og
beskrivelse av
konsekvenser dersom
investeringene ikke
gjennomføres.

Få frem
konsekvenser for
tjenesteproduksjo
n og tjenestene
ved eventuelle
effektiviseringskra
v/ innsparinger.

3

Rådmannen bes i løpet av
første halvår 2017 legge
frem en analyse av samlet
gebyr og avgiftsøkning for
innbyggerne som følge av
de rentable investeringene
i handlingsprogrammet for
2017 - 2020.

Samfunn/
Økonomi

Behandlet i sak KS
123/17

Investeringer i
Monserud og
Kilemoen. I tillegg
en vurdering av
fremtidig
investerings behov
på vann og avløp.

4

Rådmannen sørger for at
sektoransvarlige har
oversikt over - og søker på
– søkbare eksterne midler
innenfor de respektive
sektorene.

Økonomi Sak 70/17 i
Kommunestyret
29.06.17

Få oversikt og også
vise eventuell
egenandel i
prosjektene.

5
Ekstern bruk av
konsulenttjenester over kr

Økonomi Innarbeides i
tertialrapportene.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

500 000 rapporteres i
tertialrapporter.

6

Ved alle lokale
lønnsforhandlinger og ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges. I kommunens
årsmelding skal det
spesifikt framgå hvordan
kvinner og menns
lønnsutvikling utvikler seg.
Kommunestyret ber
rådmannen passe på at
ikke likelønnsprinsippet
fravikes.

HR/ Økonomi Rådmannen følger opp
dette i
lønnsfastsettelsen ved
tilsetninger og
lønnsoppgjør.

7

Det utredes hvorvidt det
er behov for flere
lærlingplasser i kommunal
virksomhet for å støtte
opp om de aktuelle
fagene.

HR Oversikt over
tjenesteområdene.
Egen politisk sak er
behandlet i FS og KS i
september/oktober,
ref. sak 2017/3577.

Bør ligge innenfor
statlig f orventning
til kommunene
med 1 pr 1000
innbygger.

8

Kommunestyret ber
rådmannen se på
muligheten for å satse
bredere i kulturskolen, ved
å innføre flere kurs i flere
kunstfag og flere ulike
instrumentaltimer.

Oppvekst og
kultur

Utvidelse av
fagtilbudet b le
behandlet i K - sak
81/17
Tilbudet er foreløpig
utvidet med bl. annet
tilbud om dans.

9

Rådmannen utreder
støtteordninger for barn i
familier som ikke har
ressurser nok til at barna
kan delta på kulturskole,
kulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Oppvekst og
kultur

Kobles også til andre
saker, som kulturplan,
likemannskort.

Sak om større
gradering av
betalingssatser
utredes i egen sak
om vedtekter og
betaling ,
fremlegger sak
høsten 2018 .
Det er avsatt
55 000 kr i
økonomiplanen
2018

10

Rådmannen bes gi en
redegjørelse om hvordan
driften av Røsholmstranda
gjennomføres ut fra
gjeldende avtale med
Røde Kors.

Samfunn Sak KS 6/18

11
Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode

Samfunn/
oppvekst og
kultur

Oppstart med
kartlegging i 2018 med
politisk behandling 1.

kompetanse
vurderes.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

halvår 2019. Ekstern
kompetanse vurderes.

12

Det er viktig at kommunen
støtter aktivt opp om
Karrieresenteret for å
medvirke til at folk får
dokumentasjon på sin
kompetanse og kan skaffe
seg nødvendig
tilleggskompetanse for det
yrke de kvalifiserer seg for.
Det er viktig at kommunen
også hjelper flyktninger på
denne måten.

Oppvekst og
kultur

Kommunal støtte på kr
200 000 er foreslått
videreført i
Handlingsprogram
2018 - 2021.
Eget pro sjekt med
karriereveiledning av
flyktninger
gjennomføres i 2018.

13

Kommunestyret ber
rådmannen kartlegge
egnede arealer i
kommunen for bygging av
et utendørs
flerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet
for barn og unge. Dette
kan være mindre utend ørs
anlegg som for eksempel
små klatreanlegg, BMX -
sykling, skateanlegg og
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealer i dag.
Arealene skal tilpasses å
være lavterskeltilbud.

Oppvekst og
kultur/
Samfunn

Få oversikt over
arealer og mulighet for
tilrettelegging på disse.

Politisk sak i januar
2018.

15

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra
mange land og etnisiteter.
Rådmannen bes
undersøke med de ulike
foreninger som finnes om
planlagte festivale r /
høytider og lage en
aktivitets kalender for
kommunen. Mange
foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer / festivaler og
det vil bli lettere blant
annet for politikere å
planlegge deltagelse på
slike markeringer.

Oppvekst og
kultur

Akti vitetskalender
kommer på plass på
kommunens nye
nettsider som lanseres
vår/sommer 2018.

Integreringsrådet,
kulturenheten og
innvandrer -
organisasjonene
samarbeider om
aktiviteter og
informasjonsdeling.

App’en «INTO
Ringerike», for
informasjon, aktivitet
o g frivillighet er under
utvikling.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

16

Rådmannen bes fremme
en egen sak som
presenterer
avlastningstjenestene for
funksjonshemmede barn
og hvor det vurderes om
dette bør styrkes og
utvides. Det er svært viktig
både for barna og
foreldrene at det er gode
ordninger på dette
området

Barn og unge Sak 17/2176
Orientering om
avlastning for barn og
unge .

17

Rådmannen bes legge
frem en sak for å se på
mulighetene for å kunne
realisere et nytt
terapibasseng ved
Ringeriksbadet i henhold
til tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider
fullt, dette gjør at behov
for en u tvidelse med et
terapibasseng er aktuelt
for å bedre kunne ivareta
satsningen på
forebyggende helsearbeid
og rehabilitering. Det
varme vannet gjør
terapibasseng spesielt
godt egnet for
babysvømming,
svømmeopplæring og
terapitrening for folk med
leddsykdomm er og for
eldre

Helse og
omsorg

Ses i sammenheng
med kommunens
behov for
svømmeanlegg i et litt
lengre perspektiv.
Politisk behandlet i sak
67/17 i Formannskapet
20/6 - 17.

19

Kommunestyret ber
rådmannen legge frem en
oversikt over kommunens
eiendommer, fo rtrinnsvis
som et ledd i
byplanarbeidet. Dette for
å synliggjøre hvilke arealer
som kan brukes til
allmennyttige formål, eller
som kan makeskiftes for
gjennomføring av det
kommende planverket.
Kommunestyret ber

Samfunn Oppsummering
gatenavn og kart.
Boligkontoret
involveres. Både
kommunens
eiendommer og
boligstiftelsens. 1.
kvartal 2018.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

samtidig rådmannen
redegjøre for hvordan det
aktivt arbeides med
utvikling, kjøp/salg, inn - og
utleie av kommunale
eiendommer i dag.

20

Rådmannen fremmer en
sak om evalue ring av
nåværende
turistinformasjons
samarbeid og mulig
etablering av
turistinformasjon for
Ringeriksregionen.
Etableringen kan skape
flere grønne
arbeidsplasser og vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens unike
natur - og kulturverdier.

Rådmann
v/informasjo ns
- rådgiver i
samarbeid med
Ringerike
Utvikling

Det har vært lagt fram
sak i Ringeriksrådet.
Destinasjonsselskapet
har gjennomført en
egenevaluering og det
ligger an til at de tre
kommunene fortsetter
sin deltagelse i
selskapet.

En identisk politisk sak
om dette fremmes i de
tre kommunene . Det
er derfor ikke noe
grunnlag nå for å
evaluere dette på egen
hånd med en mulig
etablering av egen
turistinformasjon for
Regionen.

Gjøres i samarbeid
med Jevnaker og
Hole.

21

Rådmannen bes
undersøke med Buskerud
Fylkeskommune og Brakar
om mulighet for å starte et
prøveprosjekt med lavere
priser på lokalbuss i
Ringerike. Eksempelvis kan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som
bybussen, som kjører Nord
– Sør aksen i Hønefoss.

Samfunn Oppretter dialog med
Fylkes kommunen.

I forbindelse med
byplanarbeidet har
vi tett dialog med
Fylkeskommunen
om fremtidens
kollektivløsninger
for Hønefoss. Det
er ikke kjent at
dette tiltaket
spesielt er
diskutert, fokuset
har vært helhetlige
løsninger
fremover.

22

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
2017 å legge fram en
oversikt over status på
bruer på kommunale veier
og en plan for
vedlikehold/oppgradering

Samfunn Følge opp tidligere
planer og politisk e
vedtak.

Politisk sak høst
2018 .
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

av de bruene som ikke
oppfyller gjeldende krav.

23

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
første halvår 2017 å
iverksette kartlegging av
usikrede skoleveier ved
alle barne - og
ungdomsskoler i Ringerike.
Samarbeidsutvalget ved
den enkelte skole skal
involveres i dette arbeidet.

Oppvekst og
kultur

Hente inn innspill fra
alle SU om
trafikkfarlige og
usikrede skoleveier.
Dette ble gjort i
sammenheng med
utarbeidelse av
kommunens
trafikksikkerhetsplan.

Saken behandlet i
sammenheng med
trafikksik kerhetspl
anen vedtatt av
kommunestyret i
desember 2017.
(K - sak 127/17)

24

Rådmannen legger frem
en revidert Miljø og
klimaplan («Det grønne
skiftet») i løpet av 2017.
Følgende underpunkter
tas med som innspill og
vurdering i det videre
arbeid med miljø og
klimaplan.

1. Det vurderes en
etablering av en
geopark i
Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdene i
Hønefoss. MDG
har tidligere - i
samråd med
Miljøvernforbund
et - pekt på
Hensmoens unike
geologiske
kvaliteter. Sabima
har også pekt på
områd ets unike
biologiske
mangfold. MDG
nevnte ideen om
en geopark ved
høringsuttalelse
(april 2016) til
grensedragning
for masseuttak i
området.
Anleggshaver bør
eventuelt kunne

Samfunn Ekstern kompetanse
må hentes inn. Innspill
og vurderinger i
verbalforslaget
vurderes i
revideringen.

Samarbeid med
Kartverket?

Samarbeide/ konferere
med bondelaget/
småbrukarlaget?

Vurderes i planen

Oppstart av planen
i 2018. D ette vil
være en av
oppgavene i
strategi - og
utviklings -
avdelingen.



Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

tilrettelegge for
dette tiltaket.

2. Det vurderes
opprettelse av et
geoinformasjonsse
nter i
Ringeriksregionen.
Et geosenter
kommer
innbyggerne til
gode som en
ressurs når det
gjelder reiseliv,
undervisning og
lokal
identitetsbygging.
Senteret skal
fortrinnsvis ha
hovedvekt på
kvartærgeologi da
Ringerike har
spesielle nasjonale
verneverdier på
dette feltet. I
tillegg har vi
Oslofeltets unike
geologi i
umiddelbar
nærhet.
Rådmannen bes ta
opp et arbeid for
lokalisering av et
slikt vitensenter.

3. Det vurderes å
arbeide for en
etablering av
område for
parsellhager i
forbindelse av
utbyggingen i
Kr akstadmarka.
Slik kan
befolkningen i
Ringerike få
muligheten til å
komme seg ut og
erfare grønne
omgivelser hvor
de kan dyrke egne

Vurderes/ utredes i
planen

Vurderes i planen

Vurderes/utredes i
saken.

Vurderes/ utredes i
saken.

Vurderes/ utredes i
saken.



Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

grønnsaker og gi
barna muligheten
til å lære om
planter.
Parsellhagene kan
også drives i
samråd med
skolene.

4. HRA produserer i
dag biogass.
Postens biler og
HRAs egne biler
bruker denne
gassen, men mye
av denne
ressursen kjøres
ut av vårt distrikt.
Det vurderes om
kommunen kan ta
i bruk denne
bioenergien i egne
større kjøretøy.

5. Det vurderes å
premiere
innbyggere som
velger miljøv ennlig
byggemetode.
Kommunestyret
ber rådmannen
vurdere mulighet
for å endre dagens
betalingsreglemen
t, slik at
dokumentert
miljøvennlige
byggeplaner kan
få lavere
betalingssatser /
prosentvis fratrekk
i avgifter.

6. Det vurderes å
undersøke
omfanget av olje -
og parafinkaminer
som eksisterer
blant kommunens
innbyggere som
mottar
kommunale



Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

helsetjenester,
gjerne også de
som er avhengig
av vedfyring. Etter
undersøkelsen
fremmes sak for
kommunestyret
med hensikt (hvis
mulig) om å
fremskynde
utskifting av
eksister ende
anlegg med
varmepumper.

7. Det vurderes om
at alle tak på
kommunale
nybygg skal
utstyres med
solcellepanel og
mulighetene for å
kle eksisterende
kommunale bygg
med solcellepanel.

8. Kommunen har
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybygg skal
vurderes oppfø rt i
tre. Det vurderes
om kommunen vil
gi en generell
oppfordring til alle
utbyggere om
også å vurdere
nybygg i tre.

9. Rådmannen
utreder
muligheten for å
etablere et
kommunalt
klimafond (ENØK -
fond).



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1662-1   Arkiv:   

 

 

Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  
 

Forslag til vedtak: 

 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til 

strakstiltak i Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 

2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune 

om bruk av Schjongshallen. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 

 

Sammendrag 
Ishockey klubben har rykket opp i GET ligaen (topp divisjon) og i den forbindelse har 

kommunen mottatt en henvendelse fra Ringerike ishockeyklubb, der klubben legger frem en 

oversikt over ulike behov for utbedringer av Schjongshallen, for at den kan godkjennes som 

kamparena i GET ligaen. Vi har også mottatt en søknad om tilskudd til Ishockeyklubben. I 

tillegg til tiltakene som må være på plass innen seriestart er det stort behov for oppgradering/ 

rehabilitering av hallen både på kort og lang sikt.  

 

Følgende tiltak foreslås gjennomført til seriestart: 

 

Tribuneutvidelse med tilhørende kostnader.  

Inneklimaanlegg for å dekke nødvendige behov for riktig temperatur, fuktighet og lufting. 

Utvidelse av toalettfasiliteter for å dekke tilskuerkapasiteten i hallen.  

Installasjon av løfteplattform, ny hoveddør og egne publikumsplasser for å imøtegå krav om 

universell utforming.  

Utvendige tilpasninger for tilgang for bortepublikum og stasjonering av TV buss.  

Nødvendig utvidelse av elektrisk anlegg til TV buss og økt elektrisk kapasitet i sekretariatet. 

 

Tiltakene er estimert til kr. 7 930 000,- inkl mva, i tillegg må en påregne økte driftsutgifter. 

 

Det foreslås et skisseprosjekt for schjongshallen, som ivaretar ishockeyklubben sine behov, 

men også mulige flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100 000,-. 



- 

 

Innledning / bakgrunn  
Ringerike Ishockeyklubb har rykket opp i GET ligaen, topp divisjonen i ishockey. Dette 

medfører en del krav beskrevet av Norges Ishockeyforbund, se vedlegg. Hallen er pt. ikke 

godkjent som arena for eliteseriespill. Det er derfor behov for å gjennomføre tiltak i år og 

neste år for å imøtekomme kravene. Det er også behov for annen ombygging og rehabilitering 

av hallen.  

Ringerike kommune er eier av Schjongshallen. Ringerike Ishockeyklubb eier ismaskinen, 

vantet og resultattavla. Hallen er fra 1989 og det er inngått en driftsavtale fra 1992 mellom 

klubben og kommunen som ikke er blitt reforhandlet. Driftsavtalen gjenspeiler ikke dagens 

aktivitet og tiltak som er blitt gjort i de siste årene. Avtalen har ett års gjensidig oppsigelse. 

Det ble i perioden 2015-2017 gjennomført oppgradering av isflata, nytt vant, utvidet 

tribunekapasitet, nye og flere rømningsdører, ny kjølemaskin, ny drenering m.m. Det er 

fortsatt tiltak som gjenstår. Det er vedtatt at det skal utarbeidedes en hovedplan for 

Schjongshallen for å beskrive vedlikehold- og oppgraderingsbehov. Denne er under arbeid. 

 

Beskrivelse av saken  

Ringerike Ishockeyklubb har meldt behov for tiltak i Schjongshallen som følge av opprykk til 

eliteserien. Ringerike Ishockeyklubb har i forkant av kvalifiseringskampene bekreftet til 

Norges Ishockeyforbund at de vil innfri deler av kravene gitt i forbundets retningslinjer for 

spill i GET ligaen.  

I den forbindelse har kommunen sett disse tiltakene i sammenheng med andre oppgraderings- 

og rehabiliteringsbehov for hallen.  

 

Følgende tiltak må være på plass innen seriestart for å få godkjent hallen. 

 Oppdeling av tribuner for borte- og hjemmepublikum ved utvidelse av 

tribunekapasiteten estimert kr. 1 200 000,-. I tillegg vil det påbeløpe kostnader til 

gebyrer for byggsøknad og nye branntekniske tegninger, estimert til kr 100 000,-, 

totalt kr. 1 300 000,-. 

 Inneklima må utbedres. Temperaturen i hallen under kamper skal være + 15 grader, 

samtidig som luft fuktigheten må ned. Løsningen er et permanent ventilasjonsanlegg 

med innbygd avfukter, vannbårent varmebatteri. Dette estimatet tar også med 

forlengelse av eksisterende kafebygg med 2 etasjer. Dette vil i tillegg til nødvendig 

teknisk rom for klimaanlegget gi utvidet garasje for ismaskin og utvidet lagerkapasitet 

i 1. etasje, teknisk rom for inneklima anlegget, 10 stk. dame- og herretoaletter og 3,5 

meter urinal, estimert til kr. 5 600 000,-. I tillegg vil det påløpe økte driftskostnader 

ved etablering av permanent ventilasjonsanlegg med innbygd avfukter anslått til kr. 

500 000,- pr. år. Det er mulig å lage en midlertidig løsning for avfukting av hallen, 

men dette vil ikke kunne tilfredsstille kravet om økt temperatur i hallen. Dette er 

estimert til kr. 615 000,- årlige driftsutgifter ved å leie avfuktere. 

 Utbedring av universell utforming i hallen krever løfteplattform ved hovedinngang og 

ny hovedinngangsdør, estimert til kr. 510 000,-. Tilrettelegging for universelt 

utformede plasser på tribunene er i dag løst ved platting på tribune anlegget og rampe 

for tilgang i hallens første etasje i nærheten av hovedinngang. Dette regnes som 

tilfredsstillende, inntil det foreligger en hovedplan for bygget. I tillegg vil det påløpe 

økte driftskostnader ved etablering anslått til kr. 50 000,- pr. år. 

 Dagens toalettkapasitet er for liten. Det er ikke avskilte toalettfasiliteter for borte- og 

hjemmepublikum. Det er mulig å etablere permanent toalettløsning i dagens bygg. 

Dette er delvis lagt inn i utvidelsen av kafebygget, beskrevet over. I tillegg etableres 

det toalettrom for bortepublikum med 4 toaletter og pissoar i byggets motsatte ende i 



- 

1. etasje, innvendig i hallens sør østre hjørne (under trimrommet). Dette estimeres til 

kr. 460 000,-. Alternativt etableres en midlertidig løsning med leie av 2 containere 

med vann, kloakk og strømtilførsel estimert til kr. 320 000,- for en sesong. I tillegg vil 

det påløpe økte driftskostnader ved etablering anslått til kr. 200 000,- pr. år. 

 Det er krav til å skille hjemme- og bortesupportere ved kamper. Midlertidig løses med 

utvendige gjerder og delte innganger til hallen. Eksiterende rømningsvei på hallens 

østlige langside benyttes som inngang for bortepublikum. Innkjøp av anlegg gjerder 

anslås til kr. 65 000,-. 

 Mediatilgang ute. Det må legges til rette for tilgang og parkering av TV buss på 

hallens vestre langside. Midlertidig løses dette med brøyting av eksisterende trasse. 

Dette vil medføre økte driftsutgifter estimert til kr. 20 000,-. Det vil være behov for en 

permanent løsning etter at ny reguleringsplan er vedtatt. 

 Mediadekning inne. TV team må ha riggplass, tilgang til strøm og kabeltilførsel 

gjennom yttervegg til TV buss, estimert til kr. 25 000,- 

 Sekretariatet må ha økt strømkapasitet estimert til kr. 15 000,- 

 

Det må påregnes økt driftsutgifter utover det som er beskrevet ovenfor som følge opprykk til 

Get liga. Dette vil vi komme tilbake til i handlingsplan for Schjongshallen.  

 

Tidligere entreprenør for ombygging av isbanedekket, vant og tribuner, Isbaneteknikk as, har 

vært behjelpelig med estimatene i forhold til tribuneløsning, inneklimaanlegg og 

bygningsmessig utvidelse av kafebygget. De har varslet at delene av tiltaket som omfatter 

inneklimaanlegget og de bygningsmessige utvidelsene knyttet til kafebygget må være i 

bestilling i løpet av 25. mai 2018 for å kunne få leveranser fra underleverandører tidsnok til å 

kunne ferdigstille til september.  

 

 

Ønsker fra klubben 

Ringerike Ishockeyklubb ønsker at veien inn fra Ringeriksgata, med tilhørende parkering 

oppgraderes med asfalt og at det etableres gatebelysning i samme område. Dette estimeres til 

kr. 1 000 000,-. Det er igangsatt reguleringsplan for Schjongslunden denne sees i 

sammenheng med områderegulering for Hønefoss, som ikke er vedtatt. Det er gjennomført 

mindre vedlikehold av vei. Andre arrangementer bruker parkering i Ringeriksgata. Dette gir 

også en mulighet for å skille adkomst for hjemme- og bortepublikum ved å benytte to ulike 

veier inn i idrettsparken og inn mot Schjongshallen. 

 

Søknad om tilskudd fra Ishockey klubben 

Ishockeyklubben har søkt om tilskudd fra Ringerike kommune på kr 1 200 000 til utvidelse av 

tribunekapasitet i Schjongshallen. Utvidelse av tribunekapasitet som omsøkt er innarbeidet i 

totalkostnaden som er fremlagt i denne saken.  

 

Fremtidige behov 

Det arbeides med hovedplan bygg som skal fremlegges til politisk behandling seinere i år.  

Hensyn til alle idrettsgrupper i Hønefoss idrettspark må vektlegges. Garderobebygget i 

Hønefoss idrettspark har vesentlig oppgraderingsbehov En eventuell utvidelse av 

gardrobekapasitet i Schjongshallen bør vurderes i sammenheng med behov hos andre 

idrettsgrener som bruker Hønefoss idrettspark, for økt utnyttelse av kommunale bygg. 

Det foreslås et skisseprosjekt for bygget, som ivaretar romfunksjoner tilrettelagt for 

ishockeyklubben, men også flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100 000,-.  

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

Det jobbes med hovedplan for Schjongshallen, som vil beskrive nødvendige fremtidige 

investering- og vedlikeholdsbehov for hallen. Denne saken skal være ferdig til behandling i 

år. Det er viktig å se tiltakene som er beskrevet i sammenheng med hovedplan bygg.  

Tiltakene som skal gjennomføres må ta hensyn til dagens reguleringsplan for Schjongslunden 

og igangsatte områderegulering for Hønefoss. 

 

Økonomiske forhold 

Kostnader til investeringer og økte driftskostnader:  

Beskrivelse Budsjett Beløp 2018 Inndekning 

Utvidet tribunekapasitet Investering       1 300 000 Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Utbedring inneklima i hallen, med 

bygningsmessig utvidelse av 

kafebygg, inkl. teknisk rom og 10 

stk toaletter og 3,5 m urinal. 

Investering       5 600 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Tilrettelegging for media og 

serketæriatet 

Investering            60 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Universell utforming, løfteplatform 

og ny hoveddør 

Investering          510 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Toalettanlegg i sør østre del  av 

hallen 

Investering          460 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Skisseprosjekt Investering          100 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Sum  Investering       8 030 000   

    

Utbedring inneklima i hallen   Drift 2018           125 000  Innarbeides i 2. tertial 

2018 

Utbedring inneklima i hallen   Drift 2019           500 000  Budsjettbehandling  

2019 

Universell utforming, løfteplatform 

mm 

Drift 2018            20 000  Innarbeides i 2. tertial 

Universell utforming, løfteplatform 

mm 

Drift 2018            50 000  Budsjettbehandling  

2019 

Utvidet toalettkapasitet  Drift 2018           100 000  Innarbeides i 2. tertial 

Utvidet toalettkapasitet  Drift 2019           200 000  Budsjettbehandling  

2019 

Sikkkerhetstiltak for utv.adskillelse 

av hjemme og bortepublikum 

 Drift 2018             65 000  Innarbeides i 2. tertial 

Sum 2018 Drift 2018          310 000   

Sum 2019 Drift 2019          750 000   

 

Tallmaterialet er kun estimater med den usikkerhet det ligger i dette.  

 

Alternative løsninger 



- 

Manglende utbedring av nødvendige tiltak vil medføre at Ringerike Ishockeyklubb ikke kan 

spille hjemmekamper i Schjongshallen. Hjemmekamper må spiller på godkjent leid arena. 

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er glad for at Ishockeyklubben greide å rykke opp til Get - ligaen. Det betyr mye 

for kommunen og regionen å ha et topplag i Ishockey. Rådmannen mener det er viktig at 

kommunen legger til rette for at klubben kan spille sine hjemmekamper i Schjongshallen.  

Rådmannen foreslår at kommunen gjennomfører nødvendige utbedringstiltak slik at 

Schjongshallen kan brukes til kamper i GET- ligaen. 

Rådmannen mener det vil være uheldig om hjemmekamper ikke kan spilles i Schjongshallen. 

 

 Rådmannen anbefaler at følgende tiltak gjennomføres før september 2018. 

 Oppdeling av tribuner for borte- og hjemmepublikum ved utvidelse av 

tribunekapasiteten og nye branntekniske tegninger. 

 Det etableres permanent inneklimaløsning fremfor en midlertidig løsning. Permanent 

løsning vil dekke dagens og fremtidens krav til inneklima. Midlertidig løsning vil ikke 

kunne innfri komfortkravene.  

 Dagens toalettkapasitet må økes med en permanent løsning. En permanent løsning er 

mulig å få gjennomført til september, under forutsetning av at arealene ved siden av 

dagens kafeteria utvides i sammenheng med etablering av permanent 

inneklimaløsning. I tillegg bygges det toalettrom i 1. etasje innvendig i hallens sør 

østre hjørne. En permanent løsning vil være noe dyrere enn den midlertidige løsning, 

men vil spare kommunen for unødvendige kostnader i form av leide kontainere med 

påkobling av vann, kloakk og strøm som ikke vil kunne brukes ved etablering av en 

permanent løsning.   

 Det etableres midlertidig løsning til skille hjemme- og bortesupportere ved kamper. 

Dette er løst med midlertidig utvendige gjerder og bruk av eksisterende innganger til 

hallen. Rådmann mener permanent løsning må lages etter endelig hovedplan for hallen 

og reguleringsplan for området er vedtatt.  

 Mediatilgang løses ved parkering av TV buss på hallens vestre langside.   

 Utbedring av strømtilførsel innvendig til media og sekretariatet m.m. løses med nye 

tilførsler.   

 

Det er viktig for rådmannen at de tiltak som foreslås gjennomført før seriestart ikke er til 

hinder for fremtidige tiltak i Schjongshallen. Tiltaket rundt inneklimaløsning som foreslås er 

kun for ishallen, det vil derfor være behov for oppgradering av inneklimaanlegget for resten 

av hallen seinere. Toalettløsning for bortepublikum etableres i hallens 1. etasje under dagens 

trimrom.  

 

Ringerike ishockeyklubbs ønsker utbedringer av vei, parkeringsarealer og gatebelysning. 

Rådmann mener dette bør utsettes til ny reguleringsplan foreligger.  

 

Ishockeyklubben har søkt Ringerike kommune om tilskudd på kr. 1 200 000,- til 

tribuneanlegg. Rådmannen har innarbeidet dette i totalsummen som foreslås bevilget i denne 

saken. Siden Ringerike kommune er eier av bygget bør Ringerike kommune stå som 

tiltakshaver for også dette tiltaket, gjerne i samarbeid med Ishockeyklubben, dvs at det ikke 

utbetales tilskudd til Ishockeyklubben på kr. 1 200 000,- 

 



- 

Driftsavtalen for Schjongshallen mellom Ringerike kommune og Ringerike Ishockeyklubb er 

ikke blitt revidert siden den ble inngått i 1992.  Rådmann anbefaler at det inngås ny 

driftsavtale for Schjongshallen. 

 

Rådmann vil komme tilbake med hovedplan for Schjongshallen og for å få en god utnyttelse 

av hallen i sammenheng med andre idrettsaktiviteter i idrettsparken. Det vil derfor være 

hensiktsmessig med et skisseprosjekt som tar hensyn til den totale utvikling av 

Schjongshallen. Dagens status for bygningen er at det fortsatt er betydelige 

oppgraderingsbehov, i tillegg til overnevnte behov. Skisseprosjektet vil gi grunnlag for 

utvikling av hallen og tilhørende budsjettering.  

Rådmann anbefaler at det avsettes midler til skisseprosjekt. 

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Ringerike Ishockeyklubb 

Sertifisering av ishaller 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Håkon Skougstad 

 

 

 
 
 



 
 

 

Formannskapet Ringerike kommune 

 

 

 

 

        Hønefoss 2.5 .2018 

 

 

 

Søknad om støtte til utbedring av Schjongshallen for å oppfylle krav til spill i 

Eliteserien  

 
Bakgrunn 

 

Ringerike Panthers kvalifiserte seg den 22. mars 2018 for spill i Norges høyeste ishockeyliga, 

Get ligaen. Etter mange år i toppen av 1.divisjon klarte spillere, trenere, støtteapparat og klubb 

endelig den prestasjonen det er å kvalifisere seg for eliteseriespill. Historiens første 

eliteseriekamp i ishockey på Ringerike spilles i Schjongshallen 16. september 2018, 

motstanderlaget er Frisk Asker. 

 

For å tilfredsstille Norges Ishockeyforbunds(NIHF) krav til avvikling av kamper i eliteserien, må 

det iverksettes noen tiltak i Schjongshallen. Ringerike ishockeyklubb har hatt to positive møter 

med Ringerike kommune ved kommunalsjef Gunn Edvardsen, for å starte planlegging av 

nødvendige utbedringer i Schjongshallen for spill i eliteserien, samt samtaler rundt driftsmodellen 

i Schjongshallen. 

 

Norges ishockeyforbund har i sine arrangementsbestemmelser (sist revidert 1.8.2016) fastsatt en 

rekke krav til haller og eliteseriearrangement i disse. I bestemmelsene pkt 1.2 heter det "Ved å 

delta i Eliteserien forplikter klubbene seg til å arrangere alle kamper i henhold til de lover, 

regler, retningslinjer og pålegg som til en hver tid gjelder." Veldig mange av bestemmelsene er 

allerede oppfylt ift avvikling av kamper i 1.divisjon og kamper for breddelagene i klubben. 

Klubben får gode tilbakemeldinger fra NIHF på arrangementene og roser opplegget og 

dugnadsviljen de møter når de komme på besøk til oss. Det er allikevel noen fysiske utfordringer 

som må utbedres i hallen før pucken droppes den 16. september 2018. 

 

I arrangementsbestemmelsene pkt 2.6 står det "Kampene i Eliteserien skal avvikles på arenaer 

som tilfredsstiller de krav som til enhver tid gjelder for ishockeyarenaer i Eliteserien – jf 

kravspesifikasjonene i NIHSs sertifieringsdokument." 



NIHF skal godkjenne alle arenaer i forhold til de nevnte kravspesifikasjonene jf 

arrangementsbestemmelsene pkt 4.1. 

 

Utfordringer 

 

Schjongshallen har noen utfordringer når det gjelder klimastyring (krav til tilfredsstillende 

ventilasjon, samt lufttemperatur på minst +15 grader), toalettfasiliteter (8 urinal pr 1000 pers, 1 

herretoalett pr 400 pers, 1 dametoalett pr 200 pers, 1 handicaptoalett pr 15 handicapplasser), 

universell utforming og garderobesituasjon (6 garderober og 3 dommergarderober) for å 

tilfredsstille kravene stilt av NIHF. De nevnte punktene er satt på agendaen i samtaler med 

kommunalsjef Edvardsen og som vi finner løsninger på, noen kortsiktige og noen langsiktige for 

å tilfredsstille kravene. 

 

I tillegg til dette stilles det i arrangementsbestemmelsene krav til antall plasser i hallen og på 

hvilken måte bortesupportere skal gis tilgang til egen seksjon (med minimumskrav til plass), både 

ved inngang, under kampen og at disse også må ha tilgang til fasiliteter som toalett og kiosk. 

 

Ved bortesupporternes ankomst skal salg av billetter være godt adskilt, slik at tett kontakt mellom 

hjemme- og bortesupportere kan unngås. Inntil 5 % av hallens tilskuerkapasitet skal stilles til 

disposisjon for gjestende lags supportere, og skal være klart avgrenset fra de øvrige tilskuerne. 

Bortesupporterne skal ha egen inngang som er tydelig skiltet/merket.  

 

Krav til Get-liga hallene er minimum 2000 publikumsplasser, hvorav minst 1000 er sitteplasser.  

 

Schjongshallen har i dag en kapasitet på 1500 publikumsplasser hvorav ca 500 er sitteplasser.  

 

Tiltak 

 

Klubben har i møte med kommunen diskutert muligheter for å bygge tribuner i hallens sør-

vestlige ende, på motsatt side av dagens hovedinngang. Her kan det bygges tribuner som vil 

utøke publikumskapasiteten med ca 300 plasser. Disse plassene vil foreløpig kun være ståplasser, 

eventuelle sitteplasser vil kunne monteres på ved en senere anledning.   

 

Det viktigste med tiltaket er å avgrense slik at bortesupportere skilles fysisk fra 

hjemmepublikum. Det lages en ståtribune på samme nivå som dagens tribune – denne forlenges 

ned i begge hjørner i byggets bakre ende, og det lages ståtribune i flere nivåer ned mot vantet. 

Det settes inn handicaprampe for bortepublikum. 

 

Dagens treningsrom som i dag befinner seg i byggets 2.etasje (på nivå med øverste tribune) rives 

og flyttes ned i 1. etasje, der det i dag er et lagerrom. Det settes inn trapper ned til gulvnivå slik at 

rømningsveier enkelt kan nås om det blir nødvendig. Det lages en egen inngang til 

bortesupportere. Det etableres eget billettsalg for bortesupportere. På denne måte vil det også bli 

en ekstra nødutgang i forhold til det antallet som er i hallen i dag.  

 

Det etableres toaletter inne eller med et toalettbygg på utsiden av hallen for å tilfredsstille 

kravene som nevnt for disse fasilitetene. 

 



Dersom man gjør disse tiltakene, vil man 

- Øke publikumskapasiteten med ca 300 plassser 

- Ha egen inngang til bortesupportere med eget billettsalg 

- Skille bortepublikum fra hjemmepublikum før økt sikkerhet (absolutt krav) 

- Eget kioskutsalg for bortepublikum 

- Egne toaletter for bortepublikum 

- En ny nødutgang 

- Enkel utgang dersom det blir behov for å bortvise bortepublikum 

- Universell utforming for bortepublikum 

 

Finansiering 

 

Det er laget en foreløpig kostnadsberegning på ca 1,2 MNOK eks mva av Isbaneteknikk. 

Isbaneteknikk er firmaet som har gjennomført all rehabilitering i ishallen og bygd eksiterende 

tribuner. Det jobbes for tiden med sammen med Roar Jørgensen AS for å detaljere godkjente 

tegninger slik at prosjektet kan detaljeres ferdig. 

 

Tiden frem til sesongstart går raskt og med ferien i mellom haster det med å komme i gang. 

 

Ringerike ishockeyklubb har dessverre ikke mulighet til å finansiere disse utbedringene og det 

søkes derfor om støtte til dette arbeidet fra formannskapet, slik at vi kan komme i gang med 

arbeidet snarest mulig. 

 

Det søkes om et bidrag på 1,2 Mnok + mva for å dekke disse kostnadene. 

 

Det jobbes også med søknader om midler fra stiftelser etc, men signalene er at disse helst ikke vil 

gi midler direkte til det som ansees å være kommunale oppgaver. 

 

Det vil komme mange på besøk til Ringerike og Schjongshallen kommende sesong, som aldri har 

vært hos oss tidligere, og dette inkluderer TV2 og annen riksdekkende presse. Vi må regne med å 

bli vurdert av alt gjestende publikum inkludert NIHF og presse fra første besøk. Vi mener det er 

viktig at vi etter beste evne forsøker å først tilfredsstille kravene NIHF stiller til oss som klubb, 

og i tillegg gir gjestende lag, publikum, støtteapparat og presse den beste velkomsten vi kan og 

med fasiliteter som gjør at alle føler seg ivaretatt både sikkerhetsmessig og på en hyggelig måte.  

 

Ringerike ishockeyklubb med alle dets frivillige er veldig motiverte og klare for den store 

oppgaven dette faktisk er, og vi er veldig glade for samarbeidet med Ringerike kommune som gir 

oss muligheten til å gi et tilbud til både bredde og elite, til alles felles glede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

        
Janka Aasen      Tor F. Nerby 

Styreleder      Leder elite 
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BAKGRUNN
Norges Ishockeyforbund (NIHF) har besluttet at ishaller til alle arrangement i NIHF’s regi skal
gjennomgå en befaring for fastset telse av arrangementsmessig status.

Denne status skal avgjøre hvorvidt ishallen skal godkjennes for slike arrangement.

Ishallene er i mange tilfeller nedslitt og trenger oppgradering, som f. eks.:
reparasjon, ombygning og oppussing
bedre komfort og mer tidsmessig områder for publikum, aktive, samarbeidspartnere og media.
større sikkerhet for publikum, spillere og funksjonærer.
modernisering av kuldeanlegg, energigjenvinning og anlegg for sentral driftskontroll.

HENSIKT
Gjennom en nøye gjennomgang av ishaller påvise behovet for opprusting og derigjennom påvirke
ishallenes eiere til å oppgradere anleggene. Det gjøres oppmerksom på at NIHFs sertifisering av
hallene ikke fratar eieren/leieren av hallen deres ansvar for at hallen/banen er i sikkerhetsmess ig
forsvarlig stand. Hensikten bak sertifiseringen er kun å bidra til at NIHFs medlemsklubber oppfyller
de nødvendige sikkerhetskrav slik at risikoen for skader og ulykker minimeres. NIHF kan således
ikke trekkes til ansvar med den begrunnelse at NIHF har sertifisert hallen/banen.

MÅL
Å opprette BEFARINGSPROTOKOLL for ishaller og gjennomføre befaring av samtlige ishaller
som skal benyttes til NIHF arrangement

Å opprette og vedlikeholde en sikker, komfortabel og høy standard på alle arenaer i Norge
At al le disse ishaller ska l klassifiseres og sertifiseres

GRUNNLAG, TIDSFRISTER, SØKNAD OM DISPENSASJON
Nedenstående er ikke ment å være utfyllende totalkrav til en arena. Vi går f.eks. ikke inn på krav
som tilligger offentlige myndigheter (byggeforskrifter , miljøkrav, teknisk godkjenning for å få støtte
av spillemidlene o.l.) og overordnede idrettsorganisasjoner (f.eks. spillereglene fra det
internasjonale ishockeyforbundet - IIHF). Dette er regelverk som forutsettes overholdt uten spesiell
medvirkning fra NIHF. Det vi her stikkordsmessig beskriver er noen minimumskrav (skal), og noen
anbefalinger (bør - kan senere bli krav) som går på funksjoner knyttet til det å arrangere kamper i
serier , samt internasjonale kamper. Dispensasjon kan etter søknad gis for mi ndre avvik. Eventuell
søknad om dispensasjon skal være skriftlig, begrunnet, dokumentert og inneholde en plan med
tidsangivelse for når utbedringer inklusive eventuelle ut - /ombygginger skal være gjennomført. Frist
for innsendelse til Norges Ishockeyforbund (NIHF) er 1.august hvert år. Innvilget dispensasjon, så
vel som alle offentlige tillatelser og godkjennelser, skal foreligge skriftlig før sesongstart.

Dette regelverket vil bli oppdatert, og den til enhver tid siste versjon vil være den gjeldende.
NIHF vil foreta både avtalte og uanmeldte inspeksjoner.
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BEFARINGSPROTOKOLL

Ishall: Klubb: Eier :

Adresse: Telefon : Epost :

Hallens byggeår: Sist påbygget/ombygget: Annet:

Kontaktperson: M obil : Epost:

Befaring utført
D ato: Av: Mobil: Epost:

Tilstede ved siste befaring:

1. KLASSIFISERING
Klassifisering av ishall for se rie - spill bestemmes av de kriterier som framgår av dette notatet og de n befaring som ligger
til grunn for avkrysning / notater nedenfor.

« x xx x xx » a nbefales godkjent som:

Eventarena A og er sertifisert for: Eliteserien senior A
Eventarena B og er sertifisert for: Eliteserien senior B
Eventarena C og er sertifisert for: 1.divisjon, 2.divisjon, Damer Elite, U20/U18 Elite C
Eventarena D og er sertifisert for: Alle andre serier enn overnevnte D
…………………………………………………………………………………………………..… … Ikke g odkjent:

GENERELT I NNTRYKK: 1 – 5 (5 er best) EKST E RIØR utseende, renhold, vedlikeh. 1 2 3 4 5
INTERI ØR utseende, renhold, vedlikehold 1 2 3 4 5

Konklusjon (Fylles ut ETTER befaring)

Hallens tekniske installasjoner og forholdene må heller ikke endres nevneverdig, slik at sikkerheten og de sportslige
forhold for spillere, dommere, sekretariat og publikum ivaretas.

Se for øvrig innledningen og kommentarer, krav og anbefalinger under hvert enkelt punkt.
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2. ANTALL PU BLIKUMSPLASSER - UTFORMING:

Eventarena A > 4 .000 hvorav minst 2.000 sitteplasser: A
Eventarena B > 2. 5 00 hvorav minst 1.000 sitteplasser: B
Eventarena C > 800 hvorav minst 0 sitteplasser: C
Eventarena D > 200 hvorav minst 0 sitteplasser: D

Fo r liten publikumskapasitet:

Før godkjenning skal det foreligge offentlig dokumentasjon på antall tilskuere som tillates. Dokumentasjon : NEI JA

Gode og tilpassede plasser for funksjonshemmede i rul lestol. NEI JA

Tribunen må være konstruert slik at vantet hindrer sikten på en minst mulig del av banen
Sikt:

Maks. 3 m inn på isen:
Maks. 4 m inn på isen:

For dårlig :

3. BANEN

Banen skal være i henhold til NI HF’s til en hver tid gjeldende krav slik de er gjengitt i spillereglenes seksjon 2 .
Oppmerksomheten rettes spesielt mot følgende punkter og krav s innskjerpelser:

- Banens størrelse skal være 60 m x 2 6 - 30 m .
- Isen skal være hvit .
- Både vant og publikumsbeskyttelsen skal være fleksible og må kunne motstå en puck med hastighet på 160

km/t. V antet skal være 1 07 0 m m i høy de over isflaten og 1100mm i høyde over gulvet. G lass - panelet over
kortvantet skal være min . 24 00mm høyt og skal være forlenget 4m ut fra forlenget mållinje. Glass - panelet ut
mot nøytral sone skal være min . 180 0mm høyt unntatt foran spillerboksene.
N B – Forbundsstyret i NI HF har godkjent en høyde på min. 1800mm rundt hele banen, men a nbefaler at
kortvantet er min. 2 400mm høyt på konkurranse - / event - arenaene.
Glass - panelet skal være av akryl eller lignende og fleksibelt . Glasspanelet på innsiden av vant skal v ære helt og
uten skader eller utstående skruer, og skal monteres på hele flaten. Åpninger i glass og sammenføyninger skal
ikke overstige 5 mm, i vant 3 mm . Lister mellom glassene skal være buede mot isflaten . V antkanten inn mot
begynnelsen på glass e t skal ikke overstige 30mm .

- På kortsidene skal det være montert vision - nett som sikrer god sikt igjennom for publikum. Nettet skal være
uten hull o g skal inspiseres jevnlig under hele s esongen . Nettet på kortsidene skal også f ølge hele det
forhøyede glasset på ko rtvantet, dvs v ære trukket minimum 4 m forbi forlenget mållinje .

- Nett på langsider er I KKE tillatt.

Banens størrelse: nn x nn meter

Sekretariatet skal ha en lengde på min 5,5m og 1 ,5m bred og ha plass til min 6 personer. På hver side av sekret ariatet
skal det være en straffebenk som skal være minimum 4m lang og 1,5m bred. Sekretariatet må ha tekniske installasjoner
som muliggjør bruk av både telefon og PC ( Bredbånd/LAN ) . Seksjonen må utformes slik at de som sitter der (både
funksjonærer og spil lere) er beskyttet mot kasting fra publikum. Det skal være fysisk skille og dør mellom sekretariatet og
utvisningsboksene. G u lvet i sekretariatet må ligge så høyt at funksjonærene ser s pillet bra. Det skal sikres to - veis
kommunikasjon mellom sekretariatet og dommer på isen. Det skal ikke være tett tak, men et tynt beskyttelsesnett
anbefales.

Spillerboksene skal starte 2m fra senterlinja og være minimum 10 m lange og 1,5m brede . De må være utformet slik at de
som oppholder seg der er beskyttet mot kast ing og sjenanse fra publikum. Gulve t bør ligge min. 30 cm høyere enn
isflat en. Spillerbenkene skal være fysisk adskilt fra hverandre av et mellomrom eller av andre fysiske skiller , men
samtidig ha god oversikt over banen. Hver spillerbenk skal ha minst to dører, en i hver ende. Spillerbenkene skal være
hensiktsmessige i forhold til garderobene.

- Antall sitte - plasser : xxxx
- Antall stå - plasser: xxxx
- Totalt g odkjent for : xxxx
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Målburene skal være festet slik at de blir stående på sin plass under spillets gang, men uten å være en skade - /
sikkerhetsrisiko for utøverne. Nedre/bakre rammeverk/stolper skal være polstret. Der hvor det er mulig og i alle nye
arenaer skal det monteres fjærende fester (Flexpegs). I internasjonal mesterskap er Flexpegs et krav . I målgården skal
isen være lyseblå, inne i målet hvit.

Måldommerplass skal være forskriftsmessig tilkoblet matchuret, og utformet slik at måldommeren uforstyrret av tilskuere
eller andre uvedkommende kan utføre sin oppgave .

Isen skal prepareres med hvitt underlag som evt. må fornyes i løpet av sesongen . Alle linjer, avslagspunkter, sirkler og
streker må synes godt og vedlikeholdes jevnlig. Reklame på isen skal følge spillereglene og være godkjent av NI H F. Der
hvor reklamen har samme farge som reglementerte linjer/punkter/sirkler skal det legges kontrast for å se forsk jellen.

4. H ALLEN S TEKNISKE I N STALLASJON ER

Lys:
Banens gjennomsnittlige belysningsstyrke skal være minimum 800 lux , jevnhet 0,5 – 0,7 og fargetemperatur Ra 70 – 85 .
Kravene til TV - opptak er minimum 1200 lux . Det settes også fokus på lysanleggets gjentenningstid ved strømbrudd
(planlagt eller utilsiktet) da det har betydning for muligheten til å benytte seg av effekter som gir en fin ramme rundt
arrangementet.

Eventarena A >1200 lux og min 7m over is : A
Eventarena B >120 0 lux og min 7m over is : B
Eventarena C > 800 lux og min 5,5m over is : C
Eventarena D > 800 lux og min 5,5 m over is : D

For dårlig lys :

Lyd:
Lydanlegget skal kunne gjengi både tale og musikk på en meget god måte uansett hvor man befinner seg i arenaen .
Lydkrav isflate:

- Direkte lydtrykk 100 dB, +/ - 3 dB, 80% av isflaten. Frekvensgang 60 - 10 KHz ( - 3 dB) og 50 - 15 KHz ( - 10 dB).
Lyden til isflaten bør også kunne velges b ort ved arrangementer.

Lydkrav tribuneareal :
- Direkte lydtrykk 103 dB, +/ - 5 dB. Frekvensgang 60 - 10 KHz ( - 3 dB) og 50 - 15 KHz ( - 10 dB).

Speakertjenesten :
- Skal dekke alle deler av tribunen og isflate samt alle direkte tilhørende områder.

Plassering av forsterk ere :
- Elektronisk lydprosessor, for fast innstilling av EQ, maxvolum, etc. monteres sammen med forsterkere i eget

rack og hvis mulig i eget teknisk rom.
Høyttalere i hall og tribuneareal :

- Høyttalere passivt delt, toveis med 12 eller 15" basselement med horn . Horn foretrekkes for å øke
taletydelighet.

Anleggstype :
- Det foretrekkes lavohmig løsning i arenaen.

Styring av lydanlegget:
- Lydanlegget styres enten fra eget speaker - rom eller fra mobilt rack på hjul.

Mobilt utstyr:
- Mikser med minimum 6 mikrofoninnganger og 4 stereo linjeinnganger.
- 1 stk kablet mikrofon med av/på bryter.
- 1 stk bordstativ og 1 stk gulvstativ for mikrofon.
- 1 stk trådløs mikrofon som dekker tribuner og isflate.
- Det forutsettes at all signalgang med lengde større enn 3 m er balansert.
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Arenaen skal ha informasjonstavle som minimum gir informasjoner om:
- hvem som er hvem av de to lagene / - stillingen i kampen
- korrekt spilletid (telle nedover fra 2 0 :00 – 0 min. i hver periode pluss angi hvilken periode)
- gjenst ående utvisningstid
- hvem som er utvist (2 felt for hvert lag og tellende nedover )
- time - out
- gjenstående pausetid (telle nedover fra 1 5:00 (1 8:00 ) – 0 min)
- tavlene skal monteres slik at de lett kan sees av både utøvere, funksjonærer og publikum ( eventuell montering

på kort - /langside k rever 2 tavler, 1 på hver side)
- Media - kube montert over isen skal ha fri høyde på min 5,5m og monteres slik at belysningen ikke påvirkes .

Eventarena A Media - kube : A
Eventarena B Medi a - kube : B
Eventarena C Minimum 2 tavler : C
Eventarena D Minimum 1 tavle : D

For dårlig :

For Eventarena A, B & C skal l ufttemperaturen på tribunen under avviklin g av kamper v ære på min. 1 5o C .

Ventilasjonen må være tilfredsstillende for utøvere, driftspersonell og publikum i alle type arenaer.

Det skal på alle arenaer være tilstrekkelig kapasitet på ismaski ner. Eventarena A skal ha 2 operative ismaskiner mens
øvrige arenaer kan ha 1 operativ ismaskin i meget god stand. Ismaskinene skal tilfredsstille de gjeldende kravene for
miljøutslipp. Elektrisk ismaskin er å foretrekke.
I sluttspill og landskamper skal alle arenaer ha tilgang på en reserve ismaskin .

Det bør finnes anordning for flaggheising og plass til minimum 3 flagg. I tillegg skal alle godkjente arenaer ha NI H F -
flagget opphengt.

Det bør f in nes nødstrømanlegg for banelys, tidtakerutstyr og lydanlegg .

5. TI LRETTELEGGIN G FOR M EDIA ETC.

Alle arenaer skal ha tilrettelagt plasser med rette og funksjonable skrive plater for den skrivende presse. Hvis mulig også
tilrettelegge skjermede plasser for radio - og TV - reportere inkl. faste l injer. På plassene skal det være elektrisk kontakt for
tilkobling av bærbare PC’er og et trådløst lukket nettverk m/passord eller fast nettverk for oppkobling mot Internet.
Nettverke t skal alltid ha nok kapasitet til å takle den til enhver tid tilstedeværende presse.

Eventarena A Min imum 20 plasse r : A
Eventarena B Minim um 10 plasser : B
Eventarena C Minimum 5 plasser : C
Eventarena D Ikke nødvendig : D

For dårlig :

Min. 5 plasser hvorav min. 3 med skri veplater for NI H F , dele g ater , dommer observatører og landslagstrenere eller andre i
tilsvarende ærend for NI H F. Også på disse plassene skal det være elektrisk kontakt og nettverkstilkobling .
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Eventarena A & B skal ha et paus e - /oppholdsrom for media med noe bevertning. Et slik t rom bør også kunne brukes til
pressekonferanser og møter. For Eventarena C & D kan bevertningstilbud gis på pressetribunen.

Alle arenaer skal ha l ett tilgjengelige og mer kede parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til is hallen for TV - selskaper og
fotografer som ofte har tungt utstyr å bære med seg .

Alle arenaer skal ha tilrettelagt minimum en kameraplattform tilpasset det gjeldende arrangementet . Avstand fra vant til
kameraplattform bør være min. 7 m og høyden fra isen opp til kameraplattform bør være min. 4 m.

6. PU BLI KU M SFASILI TETER

Billettsalg/ - boder og publikumsinnslipp må være utformet og planlagt på en må te som gir god kapasitet, gode
arbeidsforhold og med rutiner som gir god kontroll. Til alle kamper arrangert i Eventarena A & B, skal det være tilrettelagt
av arrangerende klubb muligheter for å kjøpe billett via Internet.

Alle arenaer sk al ha publikumsservering under arrangementer . Serveringen skal være tilpasset det enkelte arrangement
inklusive antall tilskuere og annet personell.

Eventarena A Restaurant og kiosker : A
Eventarena B Kafeteria og kiosker : B
Eventarena C Kiosker : C
Eventarena D Mobil kioskbod : D

For dårlig :

Alle arenaer s kal ha toalettkapasitet på minimum 8 stk urinal pr 1000 tilskuere, 1 stk herre - toalett pr 400 tilskuere, 1 stk
dametoalett pr 200 tilskuere og 1 stk handicap - toalett pr 15 handicap - plasser.

Arenaen bør ha min. 0,2 m2 vestibyle / vrimleområde pr. tilskuerp lass inkl. nevnte arealer. Aren ae n bør også ha
tilrettelagt for et trådløst åpent nettverk med nok kapasitet fo r å håndtere det til enhver tid tilstedeværende publikum.

Eventarena A skal tilrettelegge for VI P - losjer mens Ev entarena B skal ha 1 stk rom på minimum 50m2 (gjerne med utsikt
over banen) som er tilrettelagt for VI P og våre samarbeidspartnere. I tillegg skal det på tribunen være avsatt nok
tøystoler eller stoler med trekk til overnevnte grupper i forhold til antall inviterte.
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7. SIKKERHET

Nær vestibyle/utgang og banen bør det være et min. 6 m2 stort helse - og sanitetsrom med tilfredsstillende utstyr. Der det
ikke finnes må det være mulighet for tilsvarende ivaretakelse, f.eks. ved hjelp av lett tilgj engelig ambulanse.

Obligatorisk medisinsk utstyr forefinnes:

Nakkekrage
Hjertestarter
Båre
Sanitet/ambulanse benyttes på kamper ( Ambulanse avk lares med arrangørens lege , obligatorisk i NM - finaler )
L ege til stede under kamper

Det bør finnes et rom med utsikt over banen og tribunen som kan brukes som overvåkningssentral. Der det ikke finnes
må det som et minimum være godt organ iserte og synlige vakter med gode rutiner og instrukser. Godt sambandsutstyr
er alltid påkrevet.

Tribunens ulike seksjoner, felt, rader og stoler, samt alle rom i anlegget skal være tydelig merket og angitt på tegning
som foreligger på anvist/kjent s ted i arenaen . Tilsvarende oversikt skal innsendes til NI HF.

Spillernes og dommernes adkomst mellom garderobe og bane (is) skal være slik at tilskuere eller andre uvedkommende
ikke har mulighet til å komme i fysisk kontakt med dem.

8. GARDEROBER M.M.

Garderobeavdelingen skal ligge i direkte tilknytning til ishallen/banen.

Den skal minimum inneholde omkledningsrom, dusj og toaletter for lag og dommere i henhold til følgende krav.

Lag:
Eventarena A 2 stk x 40m2 + 4stk x 35m2 : A
Eventarena B 2 stk x 40m2 + 4stk x 35m2 : B
Eventarena C 4stk x 40 m2 : C
Eventarena D 4stk x 40 m2 : D

For dårlig :

Dommere:
Eventarena A 2 store + 1 liten : A
Eventarena B 2 store + 1 liten : B
Eventarena C 2 normale : C
Eventarena D 2 normale : D

For dårlig :

I alle arenaer skal det finnes et sliperom.
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For Eventarena A, B og C skal det finnes m at erialrom, vaskerom (for draktvask etc.) med vaskemaskin/tørketrommel og
klubbrom, men det er i kke et absolutt krav for Eventarena D.

For Eventarena A & B skal det finnes et trener - rom, et massasje - rom og et lege - rom til al le arrangementer.

Det skal i garderobeområdet finnes et rom for dopingtest. En av dommergarderobene kan her brukes.

9. FU NKSJONÆRER

For Eventarena A, B og C skal det være at a rrangørkontor tilpasset arrang ementet og hvor man har tilgang på P C,
skriver, kopimaskin og sambandsutstyr. I tillegg bør det finnes funksjonærrom for samling, gjennomgang og møter.

10. DRIFT

Nødvendige arealer, rom og utstyr for tilfredsstillende teknisk dr ift av anlegget må forefinnes.

11. A RRANGEM ENTSHÅNDBOK, INSTRUKSER OG AKKREDITERING

I tillegg til ovennevnte fysiske anleggsmessige krav må det også utarbeides instrukser og rutiner som ivaretar forskrifter
og hvor ansvar sområder er klart definert , samt gir en klar og profesjonell arrangementsteknisk (inkl. sikkerhet)
gjennomføring. Brann - og evakueringsøvelse bør foretas hvert år.
Alle funksjonærer skal være utstyrt med godt synlig akkreditering som viser minimum navn og funksjon. Arenaen bør
også inndeles i akkrediteringssoner, og funksjonærenes akkrediteringskort skal da være påført soneadgangstegn. Alle
funksjonærer skal være kjent med NI HF’s arrangementshåndbok og arrangementsbestemmelser.

1 2 . DIVERSE

Hva slags kuldemedium brukes?
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Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger. Planen 

fremmes som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende 

anlegg som uteoppholdsareal, adkomst, parkering, garasjeanlegg og renovasjonsanlegg. 

Adkomst vil skje via Apalveien og Bånntjernveien. 

 

På bakgrunn av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslaget etter 1. 

gangsbehandling. Det gjelder blant annet en forflytting og forbedring av snuhammer for 

renovasjonsbil og formål GTD Turveg er endret til GF Friområde. I tillegg så ønsker 

utbygger mulighet å åpne for muligheten for å bygge boligene med pulttak. Utbygger 

begrunner dette med at det er en enklere, mer holdbar takform enn flatt tak som er mindre 

utsatt for vannskader. Utbygger påpeker at det er rimeligere å bygge og at de forventer at et 

hus med pulttak vil falle bedre i smak i markedet. Taket vil bli noe høyere på en side og noe 

lavere på den andre, men vil holde seg innenfor den makshøyde i forhold til det som ble 

beskrevet i dokumentene ved 1. gangsbehandling. Rådmann godtar å åpne for mulighet for 

pulttak. En eventuell endring holder seg innenfor varslet maksimal byggehøyde og vurderes 

som en akseptabel endring i forhold til utforming av bygg. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 6.11.18 Bh. NR. 69/17.  

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger 



 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Plassering og størrelse på snuhammer for renovasjonsbil er endret.  

 Formål turveg er endret til formål friområde og er tillagt en bestemmelse som sier at 

området kan nyttes som sti for gående og syklende, og at området ikke skal sperres 

av. 

 Det åpnes for mulighet å bygge boligene med pulttak. Se illustrasjon på side 5. 

 Det er lagt inn et punkt i bestemmelsene om at det skal leveres en tiltaksplan for 

håndtering av forurenset grunn sammen med byggesøknad.  

 Det er lagt inn i bestemmelsene om støy et tillegg som sikrer tilfredsstillende 

støynivåer hvis bebyggelse med støyfølsom bruksformål etableres innenfor støysone 

og at tilfredsstillende støynivåer for utearealer og bygg skal dokumenteres før 

brukstillatelse kan gis. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 14.11.18 – 8.1.18. I samme periode ble 

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

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

er referert og kommentert i vedlegg 5. På bakgrunn av uttalelsene er det gjort noen 

justeringer av planforslaget som nå foreligger. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunn hvor 

kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 



 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Boligområde-Nåværende. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i 

planområdet. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke 

kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til ikke å ha negativ påvirkning på 

kulturlandskapet.  

 

Det er registrerte funn av den prioriterte arten Dragehode i nærheten av planområdet og det 

ble gjennomført en befaring i juni 2017, se vedlegg 24. Det ble da observert flere 

dragehodeplanter i blomst i de områder hvor det tidligere er registrert dragehode, utenfor 

planområdet. Det ble ikke observert Dragehode innenfor planområdet. Ut i fra vegetasjon, 

terreng og jordsmonn vurderes det som lite sannsynlig at det finnes dragehode innenfor 

planområdet. I reguleringsbestemmelsene står det at dersom det oppdages dragehode i 

forbindelse med gravearbeider skal arbeidene stoppes og kommunen kontaktes.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune, men vil 

muligens kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale 

tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 23. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Renovasjon: 

HRA kom med en uttalelse i høringsperioden hvor de påpekte at snuplassen for 

renovasjonsbil var for liten i forhold til krav. Dette er blitt tatt hensyn til og nødvendige 

forandringer er innarbeidet i planforslaget. Størrelsen på snuplassen er nå etter krav og 

plasseringen er forandret på slik at den ligger innenfor området som skal bygges ut. Krav til 

utforming av Apalveien i forhold til standard som kreves for renovasjonsbiler er også 

innarbeidet i planforslaget. 

 

Grønnstruktur: 



I planforslag som ble lagt frem til 1. gangsbehandling var formålet for grønnstrukturen turveg 

og bestemmelsen var «området skal benyttes til turveg». Rådmann stiller ikke krav til at det 

skal opprettes en turveg, da det vil være vanskelig å opprettholde vedlikehold av en turveg på 

privat eiendom. Derimot skal området holdes åpent og tilgjengelig som en sti og snarvei for 

gående og syklende. Området skal ikke sperres av på noen måte.  

 

Takform: 

Utbygger ønsker mulighet å endre takform fra flatt tak til pulttak. Utbygger begrunner dette 

med at det er en enklere, mer holdbar takform enn flatt tak som er mindre utsatt for 

vannskader. Utbygger påpeker at det er rimeligere å bygge og at de forventer at et hus med 

pulttak vil falle bedre i smak i markedet. Taket vil bli noe høyere på en side og noe lavere på 

den andre i forhold til det flate taket som var planlagt opprinnelig, men vil holde seg innenfor 

den makshøyde som ble beskrevet i dokumentene og bestemmelsene ved 1 gangsbehandling. 

Maks kotehøyde for høyeste gesims er satt til 294 moh. Det motsvarer i følge forslagstiller 

maks 7 meter over ferdig planert terreng, som var formuleringen i bestemmelsene i 

planforslaget til 1 gangsbehandling. Kommunen ba om en presisering av maks høyde for 

boligene i form av kotehøyde istedenfor høyde over ferdig planert terreng. Dette fordi det 

setter en fast begrensning på høyden. Maks kotehøyde for gesims for flatt tak er 294.00 moh 

og maks kotehøyde for høyeste gesims for pulttak er 294.00 moh.  

 

Rådmann godtar å åpne for mulighet for pulttak. En eventuell endring holder seg innenfor 

varslet maksimal byggehøyde og vurderes som en akseptabel endring i forhold til utforming 

av bygg.    

 

 
Illustrasjon som viser forskjellen på flatt tak og pulttak. 

 

 

Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn: 

Rådgiver for vann- og miljø i kommunen etterlyste en konkret tiltaksplan for håndtering av 

forurenset grunn. Dette er tatt hensyn til og det er lagt inn et punkt i bestemmelsene at en slik 

tiltaksplan skal leveres sammen med byggesøknad.  

 

Støy: 

Både fylkesmannen og Statens vegvesen kommenterer at støy ikke er uproblematisk i 

planforslaget. Planlagt bebyggelse ligger utenfor støysone, men byggegrensen ligger i 

støysone. For å imøtekomme innspill utvides bestemmelsene knyttet til støy. 

 

Samlet vurdering 



Planforslaget er godt bearbeidet og viktige moment i høringsuttalelsene er innarbeidet i 

planforslaget. Det er blant annet oppfylt krav til tilrettelegging for renovasjon, og 

støyproblematikk er blitt godt sikret i bestemmelsene for å unngå dårlige støyforhold.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling i dette området og ser området som en naturlig eiendom å 

fortette da den ligger omkranset av boliger i et område avsatt til boligformål i kommuneplan. 

Området tilknyttes gang- og sykkelvei som gir trygg transport for myke trafikanter til Vang 

skole, som ligger 2 km unna, og til kollektivtilbud. Planforslaget er dermed i tråd med 

overordnede planer. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune, 10.1.18 

7. Uttalelse, Fylkesmannnen, 2.1.18 

8. Uttalelse, Statens vegvesen 19.12.17 

9. Uttalelse, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, 8.1.19 

10. Uttalelse, Kommuneoverlegen, 3.1.18 

11. Uttalelse, Rådgiver vann og miljø, Ringerike kommune, 11.1.18 

12. Uttalelse, Espen Larsen 

13. ROS- analyse 

14. Støyrapport 

15. Støysone 

16. Støymålinger 

17. Teknisk notat – byggegrunn og massehåndtering 

18. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

20. Plankart fra høring og offentlig ettersyn 

21. Reguleringsbestemmelser fra høring og offentlig ettersyn 

22. Planbeskrivelse fra høring og offentlig ettersyn 

23. Oppsummering av merknader til varsel om oppstart, med kommentarer 

24. Befaring Dragehode 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  



Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 

 

 

 

 



Oversiktskart

Oversiktskart som viser planområdets plassering i Haugsbygd markert med rød sirkel . For planavgrensning, se plankart.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGS BESTEMMELSER
0605 _ 3 73 D etaljregulering for" A palbakken"

U tarbeidet av RingeriksHus as 15 . 8 .2017
Revidert av Ringerike kommune 20.4.2018

1.gangs behandling i planutvalget 6.11.2017 , sak 69/17
H øring og offentlig ettersyn 14.11.2017 – 8.1.2018
2.gangs behandling i planutvalget DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av kommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
BFS : Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
f_ S K V : Kjøre veg

f_ BRE : Renovasjonsanlegg

3. Grønnstruktur
GF: Friområde

§ 1. Fellesbestemmelser

1. Universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4) :
Gjeldende teknisk forskrift ivaretar krav om universell utforming av byggverk.

Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder
bevegelses - , orienterings - og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre.

Ved nyplanting skal det kun beny ttes vekster med lite allergifremkallende pollen -
utslipp.
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2. Tekniske anlegg (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2)
Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann - og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal
legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

3. Forurens n ingsloven:
D ersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig
myndighet varsles, jfr. Forurensningsloven § 7.

4. Kulturminner:
Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer auto matisk fredete kulturminner, må
arbeider straks stanses og ansvarlig my ndighet varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2.

5. Overvannshåndtering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt.

6. Byggegrense (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2)
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer, samt byggegrense mot
vei . Byggegrenser er vist på plankartet.

Det tillates etablering av v ei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over
byggegrensene.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng
slik at unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og
god utforming.

7. Utforming, plassering og høyde på gjerde og hekker (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2)
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv.

8. Planten d ragehode – forskrift om dragehode som prioritert art (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6 )
Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider skal arbeidene
stoppes og Ringerike kommune kontaktes.

§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2.0 Bebyggelse og anlegg - frittliggende småhusbebyggelse - BFS1

1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Område t kan nyttes til frittliggende småhusbebyggelse .

2 . Byggesøknad
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert , og leveres sammen med søknad :

Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene,
planlagt gjerde med høyde over 0.5 meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med
høydeangivelser, parkeringskrav, adko mstforhold og løsning for avfallshåndtering og
snøopplag.
Tiltak mot radon
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Teknisk plan for vann og avløp
Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn.
Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak, jf. § 2.0 punkt 3
Oppfølgingsplan for an leggsperioden. Den skal godkjennes av kommunen og skal blant annet
redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak. Den skal også redegjøre for hvordan støy - og støvplager skal
forebygges i anleggsperioden , samt håndtering av overvann. Den skal også navngi en fast
kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle
klager.

3 . Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Støyforhold skal være i tråd med T - 1442/201 6 . Støyberegning er utført for planen, og denne
viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende grenseverdier uten spesielle tiltak .

Dersom bebyggelse med støyfølsom bruksformål etableres innenfor støysone skal det
gjennomføres støyreduserende tiltak for å oppnå tilfredsstil lende støynivå i henhold til
regelverk.

4 . Parkeringsdekning (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7)
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. Det skal være
mulighet for å oppføre garasje/carport på eiendommen.

5 . Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt
på plankartet. Utnyttingsgrad skal inkludere nødvendige parkeringsplasser iht. kommunale
parkeringsbestemmelser.

6 . Garasje (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Garasjen skal være tilpasset bolighuset på tomta med hensyn til materialer, form og farger.
Garasje kan være frittliggende eller i tilknytning til bolig. Garasjer kan plasseres inntil 1,0 m fra
vei, forutsatt at garasje og adkomst ligger parallelt med veien. Fra øvrige grenser skal garasjer
plasseres i en avstand på minimum 1,0 m.

7 . Byggehøyde (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks kotehøyde for høyeste gesims for bolig med pulttak er kote 294.00 m oh . Maks kotehøyde
for gesims for bolig med flatt tak er kote 294.00 moh. For garasjer er maks høyde 4,0 m i
forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt garasjebygningen.

8 . Takform (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
B ygningene skal ha pulttak eller flatt tak.

9 . Boligtype (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det tillates oppføring av 3 stk. eneboliger med bi - leilighet på maks 65 m2 . Det kan ikke
etableres flere enn 6 boenheter innenfor området inkl. bi - leiligheter .

10 . Ut eoppholdareal (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 50 m2 per boenhet. Til MUA regnes private
terrasser/balkonger, hager og fellesareal.
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1 1 . Materialbruk (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med
materialer og farger slik at området fremstå r helhetlig. Det skal fortrinnsvis benyttes duse
farger. Sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, tillates ikke.

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1 . Kjøreveg - f_ SKV (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )
f_ S K V skal nyttes til veg, og skal være felles for de eiendommer som har adkomst i A palveien.

2. Renovasjonsanlegg f_ BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )
f_BRE skal benyttes til renovasjonsanlegg .

§4. Grønnstruktur

1. Friområde GF (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
O mrådet kan nyttes av allmenheten som sti for gående og syklende og skal ikke sperres av.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggi ngsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene.

2. Brannvern
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at b rann vann -
forsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

3. Støy
Før brukstillatelse kan gis skal det dokumenteres støynivåer for utearealer og bygg s om er i
tråd med T – 1442/2016 .

4 . Fellesanlegg
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før adkomst f_ S K V er opparbeidet.

5 . Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form veistandard og snuhammer for
renovasjonsbiler være etablert i henhold til krav og retningslinjer fra HRA.

6 . Skolekapasitet
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at
grunnskolekapasiteten er sikret.

7 . Gang - og sykkelveg
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang - og sykkelveg langs Ringkoll -
veien, fra avkjø ring til Havna - Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet .
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8 . Buss top p
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er opparbeidet buss topp ved nytt
kryss jfr. pkt. 8

9 . Apal veien
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert veirett i Apal veien.

10 . Krysset Bånntjernveien/FV 164 (Ringkollveien)
Tilknytningen mellom Bånntjernveien og FV 164 skal ha vegnormalstandard før det kan gis
igangsettingstillatelse for boliger.
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FORSLAG TIL REGULERINSGPLAN FOR

APALBAKKEN
GNR. 103 BNR. 295 og 103/202, 103/10, 103/204
Ringerike kommune

Dato: 1 5 .8. 2017

PLANBESKRIVELSE

for

PLAN ID 06 05 3 73 APALBAKKEN

Forslagsstiller:

RingeriksHus as

Forslaget er utarbeidet av RingeriksHus as.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

1. S ammendrag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,
jf. PBL . § 4 - 2, første ledd.

2. Bakgrunn.

2.1 Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse i nnenfor planen med
planID 0605 3 73 Apalbakken på eiendom 103/295 . Andre eiendommer som helt eller
delvis inngår i planområdet er 103/202, 103/10 og 103/204.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og e ierforhold

Det er RingeriksHus as som fremmer forslag om regulering og selskapet v/Tom J o-
hannessen , som er plankonsulent.

RingeriksHus As har inngått utbyggingsavtale med eier av gnr. 103 bnr. 295 Ragnar
Nøklebye i Ringkollveien 77 . Selskapet ønsker å bygge boliger her og fremmer derfor
reguleringsplan for eiendommen .

2.3 Tidligere vedtak i saken

Det er ingen tidligere vedtak i saken

2.4 Utbyggingsavtaler

Området vil få privat vei og private stikkledninger fram til kommunale ledninger.
Det vil således ikke bli inngått noen utbyggingsavtaler.

2.5 Krav om konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert i ht. Plan - og bygningslovens kapittel 4 " Generelle utredningskrav "
§ 4 - 1 Planprogram og § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhøre n-
de forskrift.

Planområdet er i kommuneplan avsatt som boligområde.

Tiltaket er vurdert i henhold til kriteriene i § 4, og det er konkludert med at tiltaket
ikke omfattes av disse.
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3. P lanprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart

Varsel om oppstart for området ble først annonsert i Ringerikes Blad den 24.3.2012 .
Den planen er utgått, og innspill ene i den planen samsvarer med innspillene i den nye
som ble annonsert i Ringerikes Blad 3.7.2015 m ed frist for merknader 30.8.2015 . Det
er kommet inn noen merknader som omtales helt til slutt i dette dokumentet.

Det anses ikke å være behov for medvirkninger utover lovpålagte høringer.

4. Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

- Fylkeskommunale planer
- Kommuneplanens area ldel

Området er i kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019, vedtatt 30.8.07 , regulert til
boligområde. Planen for Apalbakken er således i tråd med overordnede planer.

Figur 1 . Utsnitt av kommuneplan. Hvite markeringer viser boligområder

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Området er uregulert.

4.3 Tilgrensende planer

Tilgrensede planer er 378 Nerbytunet, 130 Øvre Berg Nerby og 03 - 02 Øvre Berg -
Endring
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold.

5 .1 Beliggenhet

O mrådet ligger i Haug s bygd i enden av Apalveien.

Figur 2. Plankart som viser planområdets omgivelser.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

På h ele området mellom Apalveien og Ringkollveien har det tidl igere vært drevet
fruktproduksjon. Arealet som nå foreslås regulert ligger brakk og er således det siste
området som vil kunne bebygges i Apalveien.
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Mot nord avgrenses området av Ringkollveien, i vest mot Bånntjernveien, i sør mot
boliger i Øvre Bergs vei og mot øst mot boligene i Ringkollveien 75, 77 og 79.

5. 3 Stedets karakter

Området fremstår som åpent , luftig , stille og rolig. Det består i sin helhet av boliger
med Ringkollveien som tilgrensning i nord.

5.4 Landskap

Tomten ligger meget solrikt til i en slak helning mot sør. I øst er det et høydedrag mot
Ringkollen og Nordmarka, uten at det er til hinder for sol. Mot sør og vest er det fo r-
holdsvis åpent utsyn.

Klimaet er et typisk innlands med kalde vintre og varme somrer . Området er lite vin d-
utsatt. I nærheten finner man gode rekreasjons - og friluftsområd er som rundt Bergtjern
og mot Bånntjern og innover.

5.6 Kulturminner

Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet.

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder

Området ligger i kort avstand til Ringkollen og Nordmarka, hvor tur - og rekreasjon s-
mulighetene er store sommer som vinter. På Ringkollen ligger både alpin - og hop p-
bakker samt lysløypeanlegg. Området er tilknyttet hele Nor d markas vei - og løypenett .

5.8 Landbruk

Det er ingen landbruksområder i umiddelba r nærhet til planområdet .

5.9 Trafikkforhold

Området som reguleres har god adkomst fra Ringkollveien/Bånntjernvegen. Det er
kort vei til bussforbindelser med sikker og trygg e gang fo rhold for myke trafikanter.
Vein ettet er typisk tilpasset boligstrøk med liten trafikkbelastning. Det samme gjelder
n ærområdet .

Myke trafikanter

Det etableres gang - og sykkelvei fra innkjørsel til boligfeltet Havna - Hemskogen og
opp til Bånntjernveien. Fra Bånntjernveien vil Apalveien bre ddes, slik at det blir bedre
plass for gående og syklende. Apalveien er særdeles lite trafikkert og forholdet mellom
gående og kjørende anses derfor som trafikksikkert og oversiktlig.

5.10 Barns interesser
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Det er fine tur - og leke muligheter i nærliggende o mråder, og i forbindelse med utby g-
gingen av Nerbytunet bygges det en lekeplass på 1500 kvm. Denne plassen vil også
kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. Ellers er egne tomter godt egnet
som lekeområde, spesielt for de mindre barna.

5.11 Sosial infrastruktur

Boligene vil sortere under Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med gang -
og sykkelvei fra Apalbakken og helt fram. Det er godt utbygd med barnehager i omr å-
det, både kommunal og private. Ca. 20 min gange til kommunal, 5 - 10 minutter til
privat.

5.12 Universell tilgjengelighet

Området er skrånende og vil derfor ikke egne seg spesielt godt for bevegelseshemm e-
de slik det fremstår pr. dato. Men med enkle tiltak i boligene ved inngang sparti og ved
trapper og uteplasser, vil en kunne tilrettelegge for tilgjengelighet.

5.13 Teknisk infrastruktur

Det ligger kommunal vann - og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til
Apalbakken. I tillegg ligger det en privat ledning rett øst for området.

Det er etablert vegrett over 103/204 og området vil derfor naturlig tilknyttes komm u-
nale VA - ledninger i Apalveien .

Figur 3. Illustrasjon som viser beliggenhet til vann - og avløpsledninger.
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5.14 Grunnforhold

Det er gjennomført særskilte grunnundersøkelser av området ved selskapet Structor
Geomiljø AS v/senior geolog Erik Endre . Rapport om det følger saken. Det er funnet
svart leirskifer som kan knyttes til den øvre lagrekken av alunskifer. Uraninnholdet er
såpass stor at eventuelle overs kuddsmasser av svart leirskifer må kjøres bort til deponi.

5.15 Støyforhold

Det er utarbeidet en egen støyrapport av sivilingeniør Bjørn Leifsen som følger saken.
Rapporten sier blant annet følgende:

Det vil være uproblematisk å tilrettelegge for uteoppho ldsarealer med tilfredsstillende lydfo r-
hold for alle tre bygg .

Utestøynivåene er så lave at det ikke vil bli behov for å forsterke fasadene inkl. vinduer utover
standardkvaliteter.

5.17 Luftforurensning

Det er ikke foretatt må linger av luftkvaliteten i planområdet, men det er ikke kjent at
det er registrert dårlige kvaliteter ved eksisterende bebyggelse eller i området forøvrig .

5.18 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Det er ikke registrert noen bevegelser i grunnen i eksisterende bebyggelse og området
består av sikre og stab i le masser.

Grunnen i området har en generell stor fare for å inneholde radon , idet Haugsbygd er
et område med store radonforekomster. Det er derfor meget sannsynlig at det kan være
radon i grunnen.

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling
ved at det settes krav til standard forebyggende tilt ak ved oppføring av nybygg jfr.
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8 - 33, punkt 4:

" Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk i k-
ke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for he l-
seskader ".

Tiltak som vil bli gjennomført er radonsperre under bygningene , radonbrønn med lu f-
ting over tak samt balansert ventilasjonsanlegg. Dette sikrer boligene mot inntre n gning
av radon og tilfredsstiller kravet i TEK.

Områd et ligger ikke værhardt til og vil derfor ikke være spesielt utsatt for vind.

Det er tidligere ikke avdekket kulturminner i plan området. Mens området ble drevet
som eplehage , ble jorden bearbeidet og tilplantet slik at ingen deler av området i dag er
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urørt kulturlandskap. En legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å gjøre ytte r-
ligere undersøkelser.

Området anses å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle
en utbygging av størrelsen reguleringen legger opp til.

Det lig ger kommunale vann - og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til tomtene, og
hovedatkomsten til området anses som trafikksikker med god kapasitet.

Området er godt vernet mot støy og det er ikke et terror/sabotasjemål.

5.19 Næring

Det er ikke næringsarealer/virksomhet på området som vurderes for utbygging.

5.20 Analyser/utredninger

Det er ikke gjort analyser og utredninger utover det som er beskrevet i plan beskrive l-
sen, da området er lite og det siste mulige for utbygging i et etablert boligom råde.

Det er imidlertid gjort følgende analyser/ utredninger som følger saken:

ROS - analyse
Støyberegninger
Grunnundersøkelser

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

I gjeldende kommuneplan er o mrådet uregulert men avsatt til boligformål. Planomr å-
det ønskes omregulert til frittliggende småhusbebyggelse .

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Området som reguleres er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12.5:

Bebyg gelse og anlegg:

BFS: Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologdefinisjon som følger: "Frit t-
liggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt - eller horisontalt delte tomannsbol i-
ger" (www.husbanken.no).

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

f_ S KV: Kjøreveg
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f_ BRE: Renovasjonsanlegg

Grønnstruktur

G F : Friområde

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Figur 4 . Illustrasjon som viser forslag til planlagt bebyggelse .

Det planlegges bygget 3 stk. eneboliger på hver sin tomt og hver enhet vil ha mulighet
for en ekstra bo enhet (bileilighet) på inntil 65 m2. Boligene skal ha en nøytral utfo r-
ming som harmonerer med eksisterende bebyggelse. Materialene s om brukes vil i h o-
vedsak være av tre virke og byggene vil være forholdsvis smale og langstrakte.

Boenhetene vil få en god og luftig beliggen het med sær deles gode solforhold. Stue og
utearealer plasseres sør / vest vendt, og inngangsparti med parkeringsplasser og garasje
får en tilnærmet flat utforming.

6.4 Bebyggelsens høyde

Den planlagte bebyggelsen skal i utgangspunktet være i 2 etasjer med delvis nedgravet
sokkel etasje m/garasje og med hovedplan / terrasse/ute plass over terreng.

6.5 Grad av utnytting

Beregnes med % BYA – Maks 30 %.
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6.6 Arbeidsplasser og næringsarealer

Det planlegges ikke næringsområder i området , idet det reguleres til boligformål uten
mulighet for etablering av næringsvirksomhet med arbeidsplasser.

6.7 Bomiljø/bokvalitet

Det legges opp til et godt bomiljø med romslige boliger som tilpasses hverandre i u t-
for m ing og farger. Hver tomt har gode arealer med go de muligheter for uteliv på store
terrasser og på helle - eller plen be lagte områder. Friområdet opp mot Ringkollveien
egner seg godt for d yrking av grønnsaker og frukt, da jordsmonnet er svært næring s-
rikt.

6.8 Parkering

Det etableres garasje/carport for 1 s tk. bil under planlagte terrasser + 1 stk. parkering s-
plass på uteområde/gårdsplass.

6.9 Tilknytning til infrastruktur

Området vil ha adkomst fra tomt til eksisterende offentlige veinett gjennom Apalveien,
via Bånntjernveien til Ringkollveien. Nødvendige veiretter er etablert.

6.10 Trafikkløsning

Boligene vil ha felles adkomst med avkjørsel fra Ringkollveien/Bånntjernveien og opp
Apalveien. Apalveien breddes slik at det blir bedre og sikrere for gående/syklende og
fra krysset Bånntjernveien/Rin gkollveien er det etablert gang - og sykkelvei helt ned til
Hønefoss og til skoler og kommunal barnehage. Tilgjengeligheten er derfor god.

Det er begrenset trafikk i området og en økning i trafikk som de 3 planlagte boligene
medfører ingen økt trafikkbelast ning av betydning.

6.11 Miljøoppfølging

Prosjektet vil følge gjeldende regelverk.

6.12 Universell utforming /tilgjengelighet

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så langt det er terrengmessig mulig utformes
etter prinsippene om universell utforming/ tilgjengelighet . Reglene i eksisterende by g-
ningslovverk følges.

6.13 Jordvern - og landbruksfaglige interesser

Som landbruk har området i dag ingen verdi. Jordvern - og landbruksfaglige interesser
er derfor ikke utredet videre i denne planbeskrivelsen.

6.14 Landskap
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Landskapet bærer preg av å være formet av mennesker over lengre tid. Områdene på
alle sider er bebygd og vegetasjonen, som består av epletrær og høyt gress , indikerer at
dette er et restområde som tidligere har vært benyttet til fruktproduksjon. Området
skråner svakt nedover fra Ringkollveien mot eksisterende bebyggelse i Øvre Bergs
vei.

6.15 Kollektivtilbud

Planområdet har sikker veiforbindelse til busst opp i Ringkollveien som er etablert i
forbindelse med bygging av nytt kryss jf. rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Ne r-
bytunet og Andersløkka. Arbeidene ble ferdigstilt i november 2017 og overlevert St a-
tens Vegvesen .

7. Konsekvensutredning

Planforslaget som ligger i et uregulert område og som omfattes av eksisterende ko m-
muneplan for Ringerike, er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til konsekvensu t-
redning.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer

Området er iht. gjeldend e kommuneplan for Ringerike uregulert men avsatt til boli g-
formål. Utbyggingen vil således ikke ha noen innvirkning på overordnede planer.

8.2 Landskap

Tiltaket som søkes regulert vil innebære noe landskapsbearbeiding. Områdets topogr a-
fiske karakter vil i h ovedsak beholdes.

8.3 Stedets karakter

Stedets karakter som landlig eneboligområde vil ikke endres med den planlagte utby g-
gingen. Premissene som blir lagt for reguleringen, innebærer ikke en slik utnyttelse e l-
ler tiltak av et slikt omfang at det vil gå utover nærområdets karakter.

Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger og flerfam i-
liehus. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltak som planlegges på området vil ikke
ha konsekve nser for den overordnede oppfattelsen av området eller det estetiske in n-
trykket av området.

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, ev t. verneverdi

Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet.
Tiltaket som planlegges i fo rbindel se med regu leringen vil trolig ikke ha konsekvenser
for kulturminner eller kulturmiljø. Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme
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automatisk fredede kulturminner så vil arbeidene stanses og funnet meldes inn til u t-
viklingsavdelingen, Buskerud fylkeskommune.

8. 5 Forholdene til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven

Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldlovens § 8 - 12:

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i art s-
databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturve r-
dier i området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket
ikke kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ p å-
virkning på kulturlandskapet.

§ 9 Føre - var - prinsippet

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i art s-
databanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger b e-
slutningen om plangje nnomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som
tyder på at fjerning av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.

Se ellers kommentar til innspill fra Ringerike kommune, Landbrukskontoret på side 15
vedr. planten Drag ehode som er funnet på nordsiden av Ringkollveien..

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter
gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av områd et. Vi mener s å-
ledes at man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens
også forbedre forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at
fjerning av vegetasjon på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i n egativ grad.

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil
bære alle eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak.

§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette
er nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utfo r-
ming og kvalitet som er tilpasset de lokale utfordrin ger. Vurderingene ovenfor har tatt
utgangspunkt i bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12.



13

Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid
i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken
verdifull vegetasjon eller sårbare arter blir berørt.

8. 6 Rekreasjonsinteresser/ re kreasjonsbruk

Området er privat og har vært brukt til fruktproduksjon. Planforslaget vil derfor ikke
ha noen innvirkning på eksisterende leke - eller rekreasjonsmuligheter i nærområdet.

8. 7 Uteområder

Tiltakene vil få svært gode uteoppholdsarealer på eg en tomt . Disse vil være vest eller
sørvendt og få gode sol - og lysforhold. Fellesarealer opparbeides ikke.

8.8 Trafikkforhold

Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for tr a-
fikk, avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet.

8.9 Barns interesser

Da området i dag er privat og ikke innebærer allmenn tilgang og bruk, vil barns inte r-
esser ikke berøres. Grønt friområde GF kan brukes av allmenheten som gåe n-
de/syklende.

8.1 0 Sosial infrastruktur

Tiltaket få r ikke konsekvenser for sosial infrastruktur.

8.1 1 Universell utforming/ tilgjengelighet

Tiltaket vil så langt det terren g messig lar seg gjøre utformes etter prinsippene for un i-
versell utforming/ tilgjengelighet. Lovverk et skal følges , men f ull universell utforming
vil trolig ikke kunne gjennomføres.

8.12 Energibehov – Energibruk

Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for energib e-
hov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for.
Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter.

8.13 ROS, risiko - og sårbarhetsanalyse

Det kan konkluderes med at risiko - og sårbarhetsmomenter er små i området og løsb a-
re, slik at det ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet

8.14 Jordressurser/landbruk
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Tiltakene som planlegges vil ikke berøre jordbruksområder .

8.15 Teknisk infrastruktur

Det ligger kommunal vann - og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til pl a-
nområdet. Området vil tilknyttes disse kommunale lednin gene .

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Utbyggingen vil ha positive innvirkninger på Ringerike kommune i form av økte in n-
tekter vedr. eiendomsskatt og kommunale avgifter .

8.17 Interessemotsetninger

I nye tiltak i eksiste rende og veletablerte boligområder kan det oppstå interessekonfli k-
ter i form av meninger rundt den nye bebyggelsens utforming, plassering, osv. Dette
tas det hensyn til i reguleringsbestemmelsene. Det vil også bli gjennomfør t nabomøte
før de fysiske arbeid ene settes i gang.

Se eller s kommentarer til innkomne innspill til varsel om oppstart og høring.

9. Planprosess og medvirkning .

9 .1 Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet i Ringerikes Blad 3.7.1 5 med frist f or innsending av
merknader 21.8.2015 .

Etter varsel om oppstart er det mottatt følgende innspill p r . brev og e - post :

Ringerike kommune. Landbrukskontoret. Brev av 08.7.2016.

Påpeker at det nære planområdet er registrert funn av planten dragehode. Det må u n-
dersøkes forekomst av nevnte planten før det gjøres inngrep.

Kommentar:

Det er registrert den vernede planten Dragehode på nordsiden av Ringkollveien i fo r-
bindelse med Naturmangfoldsrapport for Nerbytunet. Ingen funn er gjort på sydsiden
av vegen som består av dyrket mark. Planten trives kun på tørre og karrige områder
og liker ikke humusholdig jord, jordarten som plan området i sin helhet består av. Det
anses derfor som svært lite sannsynlig for at Dragehode finnes på området.

Det er gjennomført befaring av plan området 26.6.17 midt i blomstringsperioden til
Dragehode . Befaringen ble gjort av Lisa Grenlund Helgesson fra Landbrukskontoret i
Ringerike kommune sammen med Linda Engstrøm fra planavdelingen. Det ble ikke
funnet Dragehode på området, kun utenfor på andre side n av Ringkollveien . K onkl u-
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sjonen fra befaringen er at det ut fra vegetasjon, terreng og jordsmonn er lite sannsy n-
lig at Dragehode finnes på området.

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider på området , skal
arbeide ne stoppe s og Ringerike kommune kontaktes.

Ragnar og Tone Merete Nøklebye. Mail av 21.7.2015.

Ønsker plannavnet endret til Apalbakken. Ønsker ikke at gnr . 103/10 (stripe øst i
planen) tillegges gnr . 103/295.

Kommentar:

Greit at plannavnet endres. Nevnte teigstripe bør bli friområde , uten at parsellen blir
sammenføyd med noe annet bruksnummer.

Statens vegvesen. Brev av 08.5.20 1 2 og 11.8.2016.

Mener planen burde vært sett i sammenheng med plan for et større område. Viser til
generelle krav til utredninger vegvesenet har til planer, samt rekkefølgekrav før ti l-
tak i hht . p lanen gjennomføres.

Antyder 15m byggegrense til Ringkollveien.

Krever utredning/avklaring av belasting i kryss/avkjørsler og støy. Omkringliggende
områder må vurderes i sammenheng med denne planen. Gang - /sykkelveg må oppa r-
beides frem til Bånntjernveien. Nytt krys s med Bånntjernveien må bygges før bygging
i hht . denne planen kan igangsettes.

Privat veg langs gnr 103/103 stenges for gjennomkjøring, men åpen for gang - og
sykkeltrafikk.

Kommentar:

Området er i kommuneplan for Ringerike avsatt til boligbebyggelse og sees således i
tråd med i plan for større område.

15 meters byggegrense mot Ringkollveien gjennomføres.

Det er gjennomført støyberegninger av området som viser at boligene som skal bygges
ikke er utsatt for støy utover normale verdier. Utredning om trafikk er ikke gjenno m-
ført, da trafikkbelastningen i området anses kun vil øke minimalt med bygging av 3 nye
boliger.

Gang - og sykkelvei er opparbeidet fram til Bånntjernveien og nytt kryss er bygget.

Det finnes ingen privat vei langs 103/103.
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Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.5.2012 og 17.8.2016.

Ber om at temaene barn og unge, naturmangfold, landskap, støy, energi og universell
utforming ivaretas i planen. Videre at det redegjøres for tilgjengeligheten til servic e-
funksjoner og kollektive transportmidler.

Kommentar:

Alle disse tema er bli omtalt i planen, selv om den omfatter er svært lite område og få
boliger.

Ringerike kommune. Barnerepresentanten. Brev av 18.5.2012.

Mener det er behov for fortau langs Ringkollveien, helst til Gjermundboveien og m i-
nimum til Bånntjernveien.

Kommentar:

Tas ikke til følge. Det bygges gang - og sykkelveg fra innkjøring til Havna/Hemskogen
og opp til krysset Ringkollveien/Bånntjernvegen og det etableres nytt kryss inkl. tilh ø-
rende busstopp. Apalveien vil utvides i bredde som gjør det bedre og sikrere for gående
og syklende.

Varslede naboer. Brev av 22.5.2012.

Ber om 4 m eters byggegrense til naboer.

Kommentar:

4 meter fra nabogrense er vanlig og kravet imøtekommes.

Ikke bygg i mer enn i 2 etasjer.

Kommentar:

Imøtekommes ikke. Planens regler for maks. høyde på gesims, regulerer bygning e-
nes høyde.

Garasjer bør ikke være høyere enn 1 etasje pluss kryploft.

Kommentar:

Imøtekommes

Hekker skånes mot skader. Om de må flyttes ønsker de dette varslet så tidlig at de
kan plantes så snart som mulig.

Kommentar:
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Granhekk langs Apalveien vil bli fjernet , da veien må bredde s . Hekken ligger inne
på regulert område og tilhører gnr. 103/202 og vil ikke bli erstattet.

Grunnforholdene kan være vanskelige, så dette må utredes før utbygging starter.
Ellers i området har det vært gjenfylt myr. Grunnvann og overvann må unders ø-
kes mht . virkning av tiltak for naboeiendommene.

Kommentar:

Grunnforholdene er undersøkt ved besiktigelse og prøvetaking av geolog Erik
Endre fra firmaet Structor Geomiljø as.

Boligene vil fundamenteres på fast fjell /sprengstein og utgravet fjellmasse vil b e-
nyttes som oppfylling på egen grunn. Evnt. o verskudd av m atjord vil kjøres ut.
Dersom det blir nødvendig å kjøre ut svart leirskifer med høyt radoninnhold, vil
det kjøres til deponi.

Takvann/overvann skal infiltreres på egen grunn og grunnvannstanden på området
vil ikke endres av tiltaket

Vann - og avløp vil tilk obles kommunalt nett i Apalveien .

Strømtilførsel må ordnes i forbindelse med utbygging slik at området ellers ikke
blir skadelidende.

Kommentar:

Ny 400V strømtilførsel vil etableres opp Apalveien fra Nerbytunet. Eksisterende
boliger 230V anlegg berøres ikke.

Ønsker atkomst via Apalveien og at det bygges gang - /sykkelveg langs Ringkol l-
veien frem til Bånntjernveien.

Kommentar:

Adkomst vil skje langs Apalveien og gang/sykkelvei er bygget.

Ønsker god dialog med utbygger og fremtidige naboer.

Kommentar:

Nabomøte vil bli avholdt før fysisk oppstart av byggearbeider.

Veilaget Bånntjernveien. Brev av 31.5.2012.

Mener krysset Bånntjernveien / Ringkollveien er trafikkfarlig og at det må utbedres før
det bygges flere boliger som sokner til Bånntjernveien.



18

Kommentar:

Det er bygget nytt kryss i forbindelse med utbygging av Nerbytunet .

Ringerike kommune. Kommuneoverlege. Brev av 18.8.2015.

Mener forslaget om å utnytte til boliger bør aksepteres.

Påpeker faren mht. radon, belastningen med støy og luftforurensning. Atkomsten bør
få universell utforming. Det bør utredes og det beskrives løsninger for lekearealer,
felles arealer, med kriteriene tilrettelegging for synshemmede, miljøhemmede, bev e-
gelses - og o rienteringshemmede i tillegg til funksjonsfriske.

Kommentar:

Det blir ikke tilrettelagt for synshemmede spesielt, men lovens regler om tilgjeng e-
lighet oppfylles. Det gjennomføres tiltak mot radon. Ellers følges gjeldene lovverk.

Buskerud fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 08.5.2012 og 21.8.2105.

Har ingen kjennskap til at det er eller kan være automatisk fredede eller nyer tids
kulturminner innen planområdet. Ber derfor bare om at planbestemmelsene får et
punkt om at dersom det finnes automatisk fredede kulturminner så skal arbeidene
stanses og funnet meldes i nn til utviklingsavdelingen.

Kommentar:

Tas til følge.

NVE. Mail av 1.9.2015.

Viser til at de ikke behandler slike saker med mindre det vises til konkrete problem s-
tillinger. Det er ikke gjort her, så de viser bare til momentene i deres generelle pla n-
veileder.

Kommentar:

Området er i svært liten grad påvirket av temaene flom og rasfare . Det vil bli
omtalt, men det lages ingen omfattende utredninger om dette.

9 . 2 In nkomne innspill
Merknader til varsel om oppstart og til høring er samlet i egne dokument; se vedlegg.

Hønefoss 15.8.2017

F orslagsstiller: RingeriksHus as
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

Buskerud fylkeskommune v/fylkes -

konservator har ingen merknader til
planforslaget

Ok Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Statens Vegvesen :

Støyforhold:

- Uenig i at støyforholdene er
uproblematiske.

- Tiltak må utføres dersom
bebyggelse med st øyfø ls om
bruksformål etableres i gul
sone.

- Ber kommunen følge opp
dette.

Dersom rom med
støyfølsomt bruksformål
havner innenfor gul sone,
vil det bli utført avbøtende
tiltak for å oppnå
tilfredsstillende støy nivå
iht. regelverket .

Dette blir ivaretatt i
bestemmelsene. Se § 2.3.

Fylkesmannen i Buskerud

- Stue og soverom bør ikke
legges i den støyutsatte
fasaden uten noen form for
støyskjerming.

Etterkommes dersom
boligen plasseres inn enfor
grensen for 55 dB.

Dette blir ivaretatt i
bestemmelsene. Se § 2.3.

HRA :

- Tilrettelegging for
renovasjonsbiler med
snu hammer. Pr. dato er
denne for liten.

Utbygger er i god dialog
med Gunn J. Johannessen
i HRA, og vil utforme god
snuplass i nært samarbeid
med HRA.

Dette blir ivaretatt i
rekkefølgebestemmelsene,
se § 5.4 .

Kommuneoverlegen

- Byggegrunn i Haugsbygd
kan avgi store mengder
radon som krever
tilstrekkelig radontiltak.

- Støy og luftforurensning fra
trafikk må hensyn s tas.

- Trafikksikker adkomst og ta
hensyn til barnas skolevei og
fritidsaktiviteter.

Radon

Det etableres tiltak mot
radon iht. alle statlige
krav, dvs. radonduk og
radonbrønn + balansert
ventilasjonsanlegg.

Trafikkforhold

Etterkommes og er tatt
hens yn til i planen.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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- Universell utforming av
tomta , adkomsten
lekearealer og felles arealer
må utredes spesielt.

Universell utforming

Ved bygging av 3
eneboliger vil ikke en full
universell utforming være
aktuelt. Allikevel vil
boligene bygges mht.
brukbarhet.

Utbygger skal i følge
planbeskrivelsen så langt
det er mulig utforme
b ebyggel se og tilhørende
utearealer etter
prinsip pene om universell
tilgjengelighet. Reglene i
eksisterende
bygningslovverk følges.

Rådgiver vann og miljø Ringerike
kommune

- Kr ever tiltaksplan som
sendes inn samtidig med
byggesøknad.

Det vil bli utarbeidet
tiltaksplan. Det forutsettes
massebalanse på tomten.

Det skal leveres en
tiltaksplan for håndtering
av forurenset grunn
sammen med
byggesøknad. Sikres i
bestemmelsene.

Espen Larsen :

- Lurer på hva h ensikten med
turveien er.

- G jennomfart av syklister vil
øke i Apalbakken.

- Mener at utbygger på
Nerbytunet jobber til alle
døgnets tider.

- Ønsker ikke anleggstrafikk
etter kl. 19 samt arbeidsro i
helgene.

- Bruk av utenlandsk
arbeidskraft .

- Ø n sker ikke at Apalveien
brukes som anleggsvei , men
heller vei ovenfor

- Spør om tilgang til
Apalveien ved bredding av
vei.

- Avkjørsler i Apalveien e r
uoversiktlige . Kan bli farlige
situasjoner med

Dokumentet er ikke
signert og ikke datert.

Turveg

For RingeriksHus as er
det ok at turvegen tas ut
av planen.

Arbeidstid

Arbeidet vil følge normale
arbeidstider. Arbeid som
utføres utover vanlig
arbeidstid vil bli varslet.
Bygge - og anleggsarbeid
vil i perioder være
generende for nabolaget.
De som jobber i/for
RingeriksHus er alle
sammen ansatte på
vanlige norske vilkår
uavhengig av hvor de
kommer fra.

Anleggsvei

Apalveien vil bli brukt
som anleggsvei i bygge -
perioden, men holdes
vedlike slik at oppsittere
vil ha grei adkomst.
Vanlig aktsomhet gjelder
for all trafikk, enten dette
er anleggstrafikk eller

Kommunen sendte mail
25.1.18 og etterspurte
underskrift. Fikk ikke
svar.

Turveg
Formål er gjort om til
friområde. Dette området
kan nyttes som sti for
gående og syklende og
skal ikke sperres av.
Rådmann anser at det er
viktig å tilrettelegge for
stimuligheter og snarveier
for myke trafikanter.

Arbeidstid
Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Anleggsvei
Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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anleggstrafikk.

- Ønsker at det settes opp en
ny granhekk langs
Apalveien .

- Ønsker fartsdumper i
Apalveien pga. flere
kjøretøy.

- Ønsker at epletre bevares

trafikk til eksisterende
boliger. Det vil ikke bli
problemer for biler å
komme seg fram i
perioden.

Granhekk

Hekken fjernes og blir
ikke erstattet. Den ble i
sin tid plantet av R.
Nøklebye og står i
Apalve ien.

Trafikk en blir så liten i
Apalveien at fartsdumper
ikke er nødvendig .

Tinglyst veirett

Dette epletreet vil bli
fjernet når veien inn til
Apalbakken etableres.
Treet kan settes igjen på
Larsens eiendom. Det
samme med matjorden.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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PlanlD 373 - Apalbakken - gnr 103 bnr 295 m.fl - Ringerike

kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om

kulturminner

Vi viser til brev datert 14. november 2Ot7 med offentlig ettersyn av detaljreguleríng av

Apalbakken i Ringerike kommune. HØringsfrist er satt til 8. januar 2018.

Buskerud fylkeskommune gir her en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget. Vi viser også til
vår tidligere uttalelse i saken i brev datert 21. august 2015 (vår referanse. 2OL5/3L48-3).

Kort om planen

Planområdet omfatter Apalveien (gnr 103 bnr 2O2l og <Apalbakken> (gnr 103 bnr 295)
Planområdet er ubebygd og lígger i et område med frittliggende småhusbebyggelse.

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av tre eneboliger. Det foreslås å regulere
planområde til bolig, kjørevei, renovasjonsanlegg og turvei.

Automatisk fredete kulturmin ner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vi mener planforslaget
tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og har følgelig ingen merkander til
planen.

Nyere tids kulturminner
Vi har tidligere uttalt at vi ikke kjenner til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor
planområdet. Vi har følgelig ingen merknader til planforslaget når det gjelder nyere tids
kulturminner.

Med vennlig hilsen

bfk.no Side 1 av 2
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Vår dato: 02.01.2018 
Vår referanse: 2017/7141 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 37873/17 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Apalbakken ved Haugsbygd 
 

Vi viser til brev av 14. november 2017 med forslag til detaljregulering for Apalbakken ved 
Haugsbygd, gnr. 103/295. 
 
Planforslaget legger til rette for oppføring av tre eneboliger innenfor et areal på ca 2,6 daa. 
Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Området er brukt som eplehage 
og ligger innerst i en blindvei i et eksisterende boligfelt. Eiendommen grenser til 
Ringkollveien i nord. 
 
Fylkesmannen har i brev av 16. mai 2012 og i brev av 17. august 2015 uttalt oss til varsel om 
oppstart av planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, klima og energi, naturmangfold, 
barn og unges interesser, grøntstruktur, landskap og universell utforming ble tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av planforslaget har vi ingen spesielle merknader ut fra de 
interesseområdene vi er satt til å ivareta. 
 
Vi vil likevel anbefale at støybestemmelsen blir endret slik at støygrensen på Lden = 55 dB blir 
juridisk bindende for planen. Selv om det går frem av saken at tomten ikke er spesielt 
støyutsatt fra Ringkollveien, går det frem av støyrapporten at deler av 2. etasje på den vestre 
delen av tomten vil få støyverdier som går over støygrensen på 55 dB. Stue og soverom bør 
derfor ikke legges i den støyutsatte fasaden uten noen form for støyskjerming. Vi forutsetter 
at kommunen følger dette videre opp i byggesaken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/204788 - 2 Linda Engstrøm 1 9.1 2.201 7

373 - detaljregulering for Apalbakken - høring og offentlig ettersyn

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for tre eneboliger med garasje/carport

til en bil og en parkeringsplass på uteområde. Boligene skal ha felles adkomst med avkjørsel

fra Ringkollvegen/ Bånntjernveien og opp Apalveien. Det etabl eres felt for gående og

syklende i Apalvegen. Før igangsettelsestillatelse for boligene fastsetter

r ekkefølgebestemmelsene at gang - og sykkelveg langs Ringkollveien fra avkjøring Havna -

Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet og at veiretten for Apalvei en skal være

do kumentert.

Planbesk r ivelsen beskriver at støyforholdene er up r o ble matiske. Det er vi ikke enig i. Vårt

støysonekart viser at husene vil ligge i eller tett opp til gul sone. Se støysonekart nedenfor.

Gul sone tilsier at det er 55 dB. Gul son e er en vurderingssone. Bebyggelse i gul sone med

støyfølsom bruksformål, slik som soverom, kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir

tilfredstillende støyforhold. Hvis det skal være to etasjer er det vanskeligere å få

tilfredstillende støyskjerming i annen etasje. Vi ber kommunen følge opp dette.
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Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



Fra: Gunn M. Johannessen [gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.01.2018 12:50:44 

Emne: 373 Detaljregulering Apalbakken 

Vedlegg: Snuplass og snuhammer.pdf 

Hei 
Vi har følgende innspill å komme med til reguleringsplanen: 

 Sikkerhet rundt avfallshåndtering er viktig i etablering av boligområder. Vi mener at renovasjon må være med under punkter som teknisk 
infrastruktur samt under trafikkforhold. Tilrettelegging for renovasjonsbiler med tilstrekkelig snuplass må på plass. Plassen som benyttes som 
snuhammer pr. dato er for liten. Krav til snuplass følger vedlagt. En renovasjonsbil skal kun rygge for å snu, ikke rygge for å komme frem til dunker. 

 Krav til vei er 3 meter + 0,5 veiskulder på hver side. 

 Det ser bra ut med felles avfallsdunker og plassering til de 6 boenhetene på ett sted. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 61314726 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 
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Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

03.01.2018 

Vår ref.: 2015/487 

  

Uttalelse til detaljreguleringsplan nr. 373 - Apalbakken 

Det vises til deres oversendelse datert 14.11.2017.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern er tillagt tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i 

henhold til Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8. 
 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i 

miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og 

trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet 

lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har vurdert mulige negative miljø- og helsefaktorer knyttet 

til området og har følgende merknader:  

 

Radon:  

Byggegrunn i Haugsbygd kan avgi store mengder radon og tilstrekkelig radontiltak i boligene er 

påkrevd.  

 

Trafikkforhold:  

Trafikken på Ringkollveien er høy, spesielt i helger. Helsemessige ulempene i form av 

ulykkesrisiko, støy og lokal luftforurensing fra trafikk må hensynstas ved utformingen av tomta. 

Tomta må tilrettelegges med trafikksikker adkomst for myke trafikanter, det må tas spesielt 

hensyn til barnas skolevei og fritidsaktiviteter.  

 

Universell utforming:  

Universell utforming av tomta, adkomsten, lekearealer og felles arealer må utredes spesielt, det 

vises til: Strategi for universell utforming i Ringerike 2015-2025. 

  

 

 



Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Linda Engstrøm, 

 

Fra:  Ole Anders Moskaug 

   

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/487-42 1331/18 PLN 373 11.01.2018 

373 Detaljregulering for Apalbakken – høring og offentlig ettersyn 

 

Det vises til vedlegg «byggegrunn og massehåndtering - Teknisk notat» under dokumentnr. 

15/487-29 og 30. 

 

Dokumentet anses ikke som en søknad om tiltaksplan, men innholdet tilsier at dette må sendes 

inn. Hvis dokumentet er ment som tiltaksplan må det være et eget avsnitt som heter tiltaksplan. 

Det må i tillegg vises til hvilket regelverk/bestemmelser og veiledere som skal følges.  

 

Når undersøkelser utløser krav om innsending av tiltaksplan, bør kommunen oppfordre 

utbygger til å sende inn tiltaksplanen og byggesøknad samtidig, slik at saksbehandlerne er 

orientert og kan samordne seg. Iht. Betalingsregulativet 2018 i Ringerike tas det kr 1100 per 

time i gebyr for saksbehandling.  

 

For generell informasjon om miljøhensyn i arealplanlegging, se 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-

arealplanlegging/Forurensning/Alunskifer/#sp3525  

 

 

Med hilsen 

Ole Anders Moskaug 

rådgiver vann og miljø 

970 96 345 

ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no  
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H ø r i n g A p a l b a k k e n
3 7 3 D e t a l j r e g u l e r i n g f o r A p a l b a k k e n

T u r v e g :

V i s e r i r e g u l e r i n g s p l a n e n a t d e t e r r e g u l e r t T u r v e g i n n e p å o m r å d e . H v a e r
h e n s i k t e n m e d d e n t u r v e g e n ? D e t v i l s i a t g j e n n o m f a r t s a v s y k l i s t e r v i l ø k e i
A p a l v e i e n .

A r b e i d s t i d :

V i h a r d å r l i g e r f a r i n g m e d u t b y g g e r p å N e r b y t u n e t s o m j o b b e r t i l a l l e d ø g n e t s
t i d e r s a m t h e l l i g d a g e r , d e t b o r s m å u n g e r i A p a l v e i e n s o m h a r f a s t e l e g g e t i d e r .
Ø n s k e r i k k e a n l e g g s t r a f i k k e t t e r k l o k k e n 1 9 0 0 p å h v e r d a g e r o g a t d e t s k a l v æ r e
a r b e i d s r o i h e l g e n e . V i s e r a t d e t b r u k e s u t e n l a n d s k a r b e i d s k r a f t s o m n o k e r
r i m e l i g e r e å b r u k e s i d e n a r b e i d u t f ø r e s i h e l g e r .

A n l e g g s v e i :

N e s t e e r a n l e g g s v e g i n n t i l A p a l b a k k e n , v i ø n s k e r i k k e a t A p a l v e i e n s k a l b r u k e s
s o m a n l e g g s v e i n å r d e h e l l e r k a n b r u k e v e g e n o v e n f o r . N å r A p a l v e i e n s k a l
u t b e d r e s o g f o r l e n g e s i b r e d d e n s k a l i k k e v i b e b o e r e i A p a l v e i e n f å t i l g a n g m e d
b i l ? H v a e r p l a n e n d e r .

E n a n n e n t i n g e r a t f l e r e a v u t k j ø r s l e r i A p a l v e i e n e r u o v e r s i k t l i g o g m e d s m å
b a r n s o m l e k e r k a n d e t f o r t s k a p e f a r l i g e s i t u a s j o n e r m e d a n l e g g s t r a f i k k e n .

G r a n h e k k :

G r a n h e k k e n s o m g å r l a n g s A p a l v e i e n s k a l g r a v e s o p p f o r u t b e d r i n g a v v e g e n , v i
ø n s k e r a t d e t s e t t e s o p p e n n y h e k k l a n g s A p a l v e i e n s i d e n d e t h a r g i t t m e r
« p r i v a t l i v » o g b e g r e n s e t i n n s y n .

V e g e n i A p a l v e i e n :

V i ø n s k e r a t d e t l a g e s f a r t s d u m p e r i A p a l v e i e n s i d e n d e t b l i r f l e r e k j ø r e t ø y p å
v e g e n n å r A p a l n a k k e n e r f e r d i g s t i l t .

T i n g l y s t v e g r e t t g n r . 1 0 3 b n r 2 0 4 :



D e t e r t i n g l y s t v e g r e t t p å t o m t e n t i l b e b o e r i A p a l v e i e n 1 0 , b e b o e r i A p a l v e i e n 1 0
e i e r m a t j o r d e n . D e t e r e t g a m m e l t e p l e t r e p å t i n g l y s t e o m r å d e t s o m ø n s k e r a t
s k a l b l i b e v a r t s i d e n d e t e r s å g a m m e l t o g g i r m a s s e e p l e r h v e r t å r .
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ROS - ANALYSE FOR DETALJRE GULERING AV APALBAKKEN
GNR . 103 BNR . 295 I RINGERIKE KOMM UNE

BAKGRUNN

I henhold til LOV 2008 - 06 - 27 nr 71 (Plan - og bygningsloven) § 3 - 1 h og § 4 - 3 skal det utarbeides risiko -
og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS - analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.

Firmaet BA - Tec as har gjennomført analyse n i s amarbeid med RingeriksHus as .

Det finnes ikke noen overordna ROS - analyse for hele kommunen. Ved sist kommuneplanrevisjon var
det kun de konkrete innspillene det ble foretatt ROS - analyse for Ringerike kommune har utarbeidet
temakart som berører temaer relatert til risiko og sårbarhet i forbindelse med kommuneplanens arealdel
(se utsnitt fra kommunens nettside) . Temakartene er lagt til grunn for vurdering av risiko .

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAG ET

Planområdet ligger nord øst for Hønefoss i Haug innenfor et eksisterende boligområde . For
beskrivelse av området; se planbeskrivelse.

Eksisterende situasjon og planavgrensning vist med stiplet svart strek.

Planforslagetomfatter i hovedsak tilrettelegging for utbygging av tre eneboliger. For be s krivelse
av planforslaget for øvrig, se planbeskrivelse . .
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ROS - analyse Apalbakken

Utklipp fra plankart . Se ellers planbeskrivelsen.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE

Gjennomgang en av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være

Trafikkulykker i tilknytning til inn - og utkjøring til eiendommene.
Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet
Økt mengde av overvann som følge av økt nedbørsmengder: Stille krav om at overvann i størst
mulig grad skal håndteres på egen grunn.
Støy på utearealer og støy på fasade

Risikoreduserende tiltak

1. Etablere oversiktlig inn - og utkjøring til eiendommene. U nngå høye gjerder og beplantning.
2. For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt

sikret etter arbeidstid. (Sikres i byggesaken) (Inngår i HMS - delen i tilbudsunderlaget til
entreprenørene)

3. For å hindre oversvømme lser i forbindelse med økte nedbørsmengder, stilles det krav
om at overvann i størst mulig grad skal infiltrer e s og håndteres på egen grunn.

4. For å hindre uønsket støy på fasade og på utearealer, må det stilles krav til
støyskjerming.
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ROS - analyse Apalbakken

Risikore d u s erende tiltak 2 og 3 er tatt inn som krav i reguleringsplanen. Tiltak 1 håndteres i
forbindelse med byggesaken.

BESKRIVELSE AV METODE

Analysen er gjennomført i hht . veileder fra DSB ( http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional - og -
kommunal - beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko -- og - sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL , .
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Apalbakken og tilhørende illustrasjon er.

Det har vært vanskelig å innhente informasjon om alle temaer i sjekklisten. Der det ikke har vær relevante
temaer, er det ikke innhentet informasjon.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en v urd ering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene /miljøet (h enholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen ) .

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2) kan s kje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år
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ROS - analyse Apalbakken

Kriteriene for å v urder e konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Personskade Miljøskade
Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Ingen person skader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
person skader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem/ alternativer
ikke fins. Omkostninger opp
til NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

S tørre skader på
miljøet med opptil 10
års restaurering

System settes ut av drift
over lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK
30 millioner.

Meget alvorlig/meget
farlig (4)

Under 25 døde og/eller
inntil 10 farlige skader,
mange alvorlige og lettere
skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil 25
års restaurering .

Systemer settes ut av drift
over lengre tid; andre
avhengige systemer rammes
midlert idig. Omkostninger
opp til NOK 500 millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige skader
og et stort antall andre
skader.

Meget alvorlige og
omfattende skader på
miljøet med over 25
års restaurering .

Hoved - og avhengige
systemer settes permanent
ut av drift. O mkostninger
over NOK 500 millioner.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1 .

Tabell 1 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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ROS - analyse Apalbakken

UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILT AK

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sj ekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.

Eks empel på utfylling av analyseskjema : ( Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1 )

Hendelse/Situasjon Kons
for

Kons
av

Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak ( Kommenter
hvis ikke relevant )

Kilde

planen p lanen

1. Steinsprang x 2 2 Kan være fare for steinsprang
v/inn - og utløp av tunneler……

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

Sjekkliste :

Natur - og
miljøforhold

Ras/skred/flom/brann

1. Steinsprang Ikke relevant .

2. Masseras/
leirskred

X Området ligger iht. Skredatlas
ikke i område med kvikk -
leirefare . Grunnforhold er
vurdert av Structor Geomiljø as.

Egen rapport

3. Snø - /isras Ikke relevant for planområdet

4. Dambrudd Ikke relevant

5. Oppstuving av is
i elva

Ikke relevant

6. Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

X
Ikke relevant

7. Skogbrann
(større/farlig)

Ikke relevant for planområdet

Vær, vindeksponering

8. Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

X 1 1 Området er ikke spesielt
vindutsatt

9. Nedbørutsatte
områder

X 1 1 Området ligger ikke i noe
nedbørs i ntensivt område .

Reguleringsplanen stiller krav
om at overvann i st ø rst mulig
grad håndteres på egen grunn.

Tiltakshaver
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

Natur - og
kulturområder

10. Sårbar flora X 1 2 Det er registrerte rødlistearter i
nærheten av planområdet.
Dragehode (Dracocephalum
ruyschiana)

Hele planområdet vil bli
besiktiget sammen med fagfolk
før noen tiltak iverksettes.

Fylkesmannens
miljøavd.

11. Sårbar fauna
/fisk, verne -
områder og
vassdrags
områder

X 1 2 Som over

12. Fornminner X 1 2 Ingen registrerte automatisk
freda kulturminner innenfor
planområdet.

Miljøatlas.no

13. Kulturminne/ -
miljø

X 1 1 Ingen innenfor planområdet, Kommunens
kartside

14. Grunnvann - stand Grunnvannstand ligger under
planlagt gravenivå

Prøveghraving

Menneskeskapte
forhold

Risikofylt industri
mm

15. Kjemikalie/
eksplosiv -
kjemikalieutslipp
på land og sjø

X 1 3 Det er ikke kjent at området har
forurenset grunn

Tomten har vært brukt til
eplehage . Det har ikke vært noen
industriell virksomhet på
eiendommen.

16. Olje - og
gassindustri
(olje - og
gassutslipp på
land og sjø)

X 1 3 Akuttutslipp av drivstoff eller
kjemikaliser kan inntreffe både i
dag, i en anleggsfase (fra
kjøretøy/anleggsmaskiner) og
etter gjennomføring av planen.

Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

17. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

Ikke rele vant

18. Avfalls -
behandling
(ulovlig

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)

temaet.

Strategiske områder

19. Vei, bru,
knutepunkt

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet. Det bygges ny G/S - vei
langs Ringkollveien frem til
Bånntjernveien.

20. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

X 3 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

21. Svikt i
fjernvarme

X 1 1 De nye boligene ligger utenfor
konsesjons område til Vardar

22. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

Boligene tilknyttes off.vann

23. Avløps - systemet
(Svikt eller
brudd)

x x 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

Boligene tilknyttes off. avløp

24. Forsvars - område X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

25. Tilfluktsrom X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

26. Eksplosjoner X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

27. Terror/sabotasje/
skadeverk

X 1 4 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet av terrortiltak enn i dag,
- som følge av at antall
boenheter.

28. Vold/rans og X 1 3 Planforslaget medfører ingen
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
gisselsituasjon - er
(eller trusler om)

endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker.

29. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

30. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

31. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenester ved
streik, sykdom
osv.)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker.

32. Brann (med
større
konsekvenser)

X 2 4 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker .

33. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

X 1 3 Planforslaget medfører redusert
risiko for sammenfall av
bygninger , med unntak av at
flere personer på eiendommen
kan bli rammet enn i dag, - som
følge av at antall boenheter øker .

Andre
forurensningskilder

34. Boligforurens -
ning

X Se pkt. 15 og 23

35. Landbruks -
forurensning

Ikke relevant

36. Akutt
forurensning

X X 1 1 Det er ingen kjente
forurensningskilder i nærheten . .

Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

37. Støv og støy;
industri

Ikke aktuelt /ikke relevant



Side 9 av 11

ROS – analyse Apalbakken Haug Hønefoss

ROS - analyse Apalbakken

ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

38. Støv og støy;
trafikk

X 2 1 Det er utarbeidet egen
støyutredning som viser at d et
vil være behov for avbøtende
støytiltak mot Ringkollvei e n

39. Støy; andre
kilder

1 1 Ingen flere kjente støykilder av
betydning .

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

41. Forurenset grunn X 1 2 Det er ikke kjent at området har
hatt annen bruk enn eplehage.

42. Smitte fra dyr og
insekter

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

45. Radongass X 1 2 Iht. mil ø jatlas,no er det ” fare”
for Radon. Avbøtende tiltak
etableres iht . TEK

46. Høyspentlinje X Ikke aktuelt, - det er ingen
høyspentledning i nærheten.

Transport

47. Ulykke med
farlig gods

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
området temaet.

Trafikksikkerhet

51. Større
trafikkulykke
(land, sjø og luft)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

52. Ulykke i av - /
påkjørsler

X 1 2 Planforslaget medfører ikke økt
risiko for påkjørsler ved inn - og
utkjøring til eiendommene.

53. Ulykke med
gående/ syklende

X 2 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette temaet

G/S - vei langs Ringkollveien vil
øke sikkerheten for myke
trafikanter

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse - nr . med
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er f ørt inn i aktuell rute . ):

Tabel l 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig

12

3. Sannsynlig Eks: 5, 4 1 , 4 2

2. Mindre
sannsynlig

Eks: 1, 16, 51 Eks: 9, 10, 5 0, 54

1. Lite sannsynlig Eks: 4, 29, 34, 35

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
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Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. F orhold som i hht . tabell
3 må påkalle oppmerksomhet , og som krever en vurdering av tiltak , er gitt neden for:

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være

Trafikkulykke i tilknytning til inn - og utkjøring til eiendommene (ulykke mellom bil og
gående/syklende).
Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet
Økt mengde av overvann som følge av ø kte nedbørsmengder. Stille krav om at overvann i størst
grad skal håndteres på egen grunn.
Støy fra Ringkollveien

Risikoreduserende tiltak

Etablere oversiktlig inn - og utkjøring til eiendommene. Unngå høye gjerder og beplantning.

For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt
sikret etter arbeidstid .

I reguleringsbestemmelsene må det stilles krav om at overvann skal håndteres på egen grunn .

Det må gjennomføres støyberegning samt bygningsmessige tiltak iht. til hva den sier

Hønefoss 15.8.2017
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Forord

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag av RingeriksHus AS som utbygger å foreta en
støyvurdering i forbindelse med regulering av bolig er i Apalveien i Haug i Ringerike kommune.

Vurderinger og beregninger er utført av siv.ing Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 07.12 .2016
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Prosjektet.

Situasjonsplan:

Det by gges altså 3 stk boliger i to plan i et relativt slakt t erreng, beliggende lavere enn Fv 164
Ringkollveien som er nærmeste mye trafikkerte veg. Apalveien går frem til tomta. Den har lite trafikk
og bidrar med lite støy.

Forutsetninger.

Til støyberegningene er situasjonsplanen sammen med digitale grunnkart benyttet.

Vi har beregnet støynivå som sonekart for 2 m over utplanert bakkenivå, samt punkter på alle
fasader og etasjer på bygge ne .

Trafikktall.

Det er benyttet trafikktall fra v egvesenet for Fv60. Trafikken på lokalvegen er estimert i forhold til
hvor mange boliger som sokner til den. Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem
i tid. Dette gir følgende trafikkdata:

Veg ÅDT år 2027 Skiltet hastighet % tungtrafikk d øgnfordeling
Fv 164 800 40 8 82/10/8
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Det skal bemerkes at det skal relativt store % - vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.

Retningslinjer.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings - og plansaker er T - 1442 (2012) fra MD.
Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny
støyende virksomhet og bygging av boliger, s ykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltv erdier.

Støykilde Støynivå på ute plass og utenfor
rom med støyfølsom bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

• Til grenseverdiene er det også knyttet støysoner, der gul sone er mellom grensene 55 - 65
dBA og Lden, 70 - 85 dBA for L5AF og rød sone er for områder høyere enn disse verdiene.

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av
Ldenog Lnight.

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på

bygning gjelder krav i teknisk forskrift/ NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA
og Lmaks=45 dBA).

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt
• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til

bygninge n som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i
T - 1442.

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

Tomten e ligger næ r inntil en trafikker t fylkesveg med såpass lite tungtrafikk at en mellom kl 23 og
07 sann synligvis vil ha færre enn 10 hendelse. Det medfører at maksimalnivået L5AF ikke vil være
likeverdig parameter til Lden. Derfor er Ldendimensjonerende mht å definere støy soner og eventue lle
tiltaksbehov.

Resultater.

Se vedlagte resultatkart i form av et støys onekart uten og med skjermtiltak samt tilsvarende for
fasadepunkter .

Resultatene viser at uten tiltak blir tomtearealene (2m over bakkenivå) ligge nde delvis i gul
støysone men i hovedsak utenfor denne , og uansett der de viktigste uteområdene er . Det skyldes at
terrenget rett ned enfor F v164 skjermes en del på en naturlig måte.

Boligene blir for utearealer og 1.etg liggende i sin helhet utenfor gul sone.
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Punktberegningene bekrefte r støysonene for bakkenivå/1.etg. Høyest støynivå får det vestre byggets
nord fasade (pkt.1) . Der blir utestøynivået for 2.etg ca Lden=5 6, 5 dBA. Maksimalnivået blir der
Lmaks= 77,5 dBA, men maksimalnivået er ikke dimensjonerende i dette tilfellet. Ekvivalent nivået blir
Lekv=55,5 dBA .

Det vil være uproblematisk å tilrettelegge for uteoppholdsarealer med tilfredsstillende lydforhold
for alle tre bygg.

Mht retningslinjenes anbefaling om at støy utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal overstige
Lden=55 dBA , så vil dette inntreffe kun f or ett bygg og é n etasje. Overskridelsen er svært beskjeden,
kun ca 1 - 1,5 dBA. Helst bør en ikke ha soverom i 2 . etg i det vestre bygget som kun har vindu rett ut
mot Ringkollveien.

Utestøynivåene er så lave at det ikke vil bli behov for å forsterke fasadene inkl. vinduer utover
standard kvaliteter.
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1. Bakgrunn
Eiendommen Gnr. 193 Bnr 295 skal bebygges. Området ligge r i et område der en kan forvente svart
leirs kifer i grunnen. Structor Geomiljø AS v/ Erik Endre var på befaring med T om J ohansen på
eiendommen . De t ble da tatt seg ned gjennom jordlagene til bergoverflaten for prøvetaking av
berggrunnen.

Figur 1 . E iendommen er vist med et omtrentlig om riss

2. Beskrivelse av eiendommen

E iendommen består i dag av et eldre hus lagt i e n eplehage. T omten heller mot syd. Det er et
forholdsvis tykt jordlag på eiendommen. Berggrunne n på eiendommen er ifølge berggrunn s geologisk
kart fra ngu.no ( Figur 1 ) tilknyttet etasje 3b – Galgeberg svart leirskifer. I det berggrunnsgeologiske
kartet er det vist en bergartsgrense som følger veien. N ord for veien er det vist kalkstein
(Hukformasjonen, etasje 3c) i det berggrunnsgeologiske kartet.
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Figur 2 . Berggrunnsgeologisk kart over eiendommen. Eiendommens plassering er vis t med rød sirkel.
Bergartsbeskrivelsen for grunnen på eiendommen tilsier etasje 3b Galgebergskifer med graptolitt (en
karakteristisk fossil for denne bergartshorisonten) . Rett på oversiden av veien indikerer kartet kalkstein (etasje
3c).

Når berggrunnen er som indikert i det berggrunnsgeologiske kartet vil det være til dels store
variasjoner over korte avstander . Bakgrunn for dette er at de ulike bergar tstyper har lite lagtykkelse
(mektighet) og at fysiske prosesser har skjøvet og knadd be rgartene.

3. A nalyseresultater

Bergarts a nalysen fra svart leirskifer viser at det er svart leirskifer fra den aller øverste delen av
Alunskiferformasjonen (etasje 3a ) som er prøvetatt. Etasje 3a grenser mot etasje 3b. Den kjemiske
analyser viser et lavt svovelinnhold (S: 1 7200 mg/kg) sett i forhold til tilsvarende svart leirsk i fer fra
tilsvarende nivå i kambro - silurlagrekken andre steder . U r aninnholdet er 158 mg/kg. A nalysen er vist i
vedlegg. Det høye innholdet av vanadium (V) tilsier her etasje 3a.

4. Håndte r i ng av masser fra svart leirskifer på eiendommen
Når uraninnholdet er høyere enn ca . 100 mg/kg, må masser som tas ut av byggegrop leveres godkjent
deponi for slike urankonsentrasjoner . F orholdet mellom svovel og kalsiumoksid i analysen viser at om
masser fra den sva rte le i r sk i feren blir liggende eksponert for luft/vann/fuktighet , vil det kunne utvikles
et forvitringsmiljø der pH verdien kan bli lavere. Dette forutsetter at det er et vis st vo l um på masser
som blir liggende eksp onert. Overskuddsmasser som fraktes ut av eiendommen må leveres deponi
godkjent for mottak av bergarter som kan danne syre i kontakt me d luft og eller vann.
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Figur 3 . Prøvegraving på eiendommen. Svart leirsk i fer i bunnen. Mørke grå farger i sidene kan indikerer forvitret
svart leirsk i fer. Dette skal undersøkes/bekreftes før masse h åndtering og flytting av massene.

Jordlaget over berggrunn har medført at det ikke har skjedd en forvitring i den svarte leirskiferen som
medfører akselerert forv itring. Til nå har den svarte leirsk i feren ligget tilstrekkelig beskyttet mot fukt i
kombinasjon med luft.

Jordmasser på eiendommen regnes som l i t e forurenset , da eiendommen er en tidligere eplehage. E n
skal midlertid være oppmerksom på at det kan være et forvitringsprofil der forvitret svart leirsk i fer kan
utgjøre de n nederst e meter over fast leirskifer.

Ved avskaving av jordlaget skal den øvre 0,5 meter håndteres særskilt, da denne da kan benyttes som
topplag ved terrengtilpasnin g. Det resterende profilet i jordmassene skal ligge dypere enn 0,5 me ter
under ferdig terreng. Ved eventuell bortkjøring av jordmasser, skal disse være analysert i forkant for å
avklare om de er dep oneringspliktige.
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/487-30   Arkiv: PLN 373  

 

0605_373 Detaljregulering for Apalbakken – 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger. Planen 

fremmes som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende 

anlegg som uteoppholdsareal, adkomst, parkering, garasjeanlegg og renovasjonsanlegg. 

Adkomst vil skje via Apalveien og Bånntjernveien.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og anbefaler at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

I forbindelse med reguleringsplan 378 Nerbytunet krever vedtaket at utbygger må bygge 

gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, sanere eksisterende adkomst til gnr. 103 bnr. 12, 

anlegge to bussholdeplasser i Ringkollveien, og legge om krysset mellom Bånntjernveien og 

Ringkollveien. Grunneiere som vil få nytte av infrastrukturen og en verdiøkning på 

eiendommen sin, og de grunneiere som tidligere har fått midlertidig utsettelse med å 

opparbeide infrastruktur mot tinglyst erklæring har blitt varslet om krav om refusjon for 

nødvendige kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket i medhold av Plan- og 

bygningslovens kapittel 18. Eiendom 103/295 i reguleringsplan 373 Apalbakken er en av de 

grunneierne som er varslet.   

 

Bakgrunn 

Det ble opprinnelig varslet oppstart av planarbeid i 2012. Da var hensikten å bygge 4 

boenheter fordelt på to selvstendige bygg. Navnet på planen den gang var «Detaljregulering 

for Ringkollveien 77». Oppstart ble varsla på nytt sommeren 2015, med bakgrunn i endra 



planavgrensning og at det var gått 3 år siden første varsel om oppstart. Denne gangen het 

planen «Nøklebybakken» og hensikten med planen var fortsatt å bygge 4 boenheter fordelt på 

to bygg.  Etter innfridd innspill fra grunneier Ragnar Nøklebye er planens endelige og 

nåværende navn «Apalbakken». Hensikten er nå i det videre planarbeidet å sette opp tre 

eneboliger istedenfor 2 tomannsboliger, da utbygger anser at dette passer bedre i den 

eksisterende bebyggelse.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er ubebygd og består i dag av en frukthage med epletrær.   

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra RingeriksHus AS ved Tom Johannessen 13.10.2017. 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse    

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. RingeriksHus AS er forslagstiller og 

grunneier er Ragnar Nøkleby. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/295 og 103/202, samt deler av 103/204 og 

103/10. Eiendommen 103/295 ble i 2011 fradelt fra eiendommen 103/103. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagsstiller har varslet oppstart to ganger, i 2012 og i 2015. Varsling er utført i henhold til 

plan- og bygningsloven § 12-8. Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev 24. april 2012 og 

3. juli 2015 til berørte parter, og kunngjort i Ringerikes Blad samt på kommunens nettsider. 

Det kom inn totalt 6 uttalelser i 2012 og 7 uttalelser i 2015. Uttalelsene fra 2012 og 2015 

følger vedlagt. Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen har 

uttalt seg ved begge varslingene. Der samme uttalepart har gitt 2 uttalelser tas det 

utgangspunkt i siste uttalelse, men alle relevante forhold blir svart ut. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i ett eget vedlegg. 

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen varsler innsigelse dersom deres ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig 

ivaretatt i det videre planarbeidet.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna 

hvor kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Boligområde-Nåværende. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Forslagstiller vil invitere til nabomøte før fysisk oppstart av byggearbeider. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet ligger i et etablert boligområde, som i hovedsak består av eneboliger. 

Forslagsstiller ønsker å oppføre 3 eneboliger. Området utgjør et hull i et etablert boligområde, 

og anses som en naturlig tomt å fortette. Boligene som planlegges har en moderne utforming 

med flatt tak. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg. Merknadene er forsøkt 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.   

 

Infrastruktur 

Adkomst til boligene skal bli fra Ringkolleveien, via Bånntjernsveien og inn langs Apalveien. I 

forbindelse med reguleringsplan 378 Nerbytunet skal det etableres gang- og sykkelvei frem til 

Bånntjernveien og et lite stykke ned langs Bånntjernsveien. Krysset 

Bånntjernveien/Ringkollveien skal oppgraderes til vegnormalstandard og det skal opparbeides 

busstopp ved krysset. Arbeid med dette er startet opp og ferdigstilles i løpet av 



oktober/november 2017. Rådmannen anser at dette legger til rette for en god adkomst til 

planområdet, også for myke trafikanter. Apalveien skal utvides i bredde og kan brukes av 

gående og syklende på søndre side. Det avsettes areal til dette ved at granhekk fjernes.   

 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 m fra byggeområdet. I tillegg 

ligger det en privat ledning rett øst for området. Det er etablert vegrett over 103/204 og 

området vil derfor naturlig tilknyttes kommunale VA-ledninger i Apalveien. 

 

Parkering etableres til hver bolig med garasje eller carport under planlagte terrasser og en 

parkeringsplass på uteområdet/gårdsplass.  

 

Rådmann er usikker på om planforslaget i tilstrekkelig grad har ivaretatt infrastruktur for 

større kjøretøyer og avventer høringsuttalelser om dette. 

 

Lekeplasser 

Det blir gode muligheter til lek på egen tomt, og det er ikke avsatt egne arealer til felles 

lekeplass. Det er tur- og lekemuligheter i nærliggende områder, og i forbindelse med 

utbygging av Nerbytunet, som ligger ca. 200 meter vest for planområdet, bygges det en 

lekeplass på 1500 kvm. Denne vil også kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Forslagstiller har vurdert planforslaget å være i tråd med prinsippene i Naturmangfoldlovens 

§ 8-12.  

 

Rådmannen er positiv til at det er lagt inn en tursti i plankartet som legger til rette for en 

forbindelse mellom Bånntjernveien via Apalveien til eiendommene langs privat vei rett øst for 

planområdet. 

 

ROS-analyse 

ROS-analysen konkluderer med at planen generelt ikke er risikopreget. Den peker dog på fire 

forhold som kan utløse uønskete hendelser og legger frem tiltak som skal gjennomføres for å 

unngå disse. De fire uønskete hendelsene er ulykke mellom bil og myke trafikanter ved inn- 

og utkjøring fra eiendommene, ulykker i anleggsfasen som involverer barn, økt mengde 

overvann og støy fra Ringkolleveien. Rådmannen anser de risikoreduserende tiltakene som er 

beskrevet i ROS-analysen som tilstrekkelige for å minimere risikoen for de fire uønskete 

hendelsene.     

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling i dette området og ser området som en naturlig eiendom å 

fortette da den ligger omkranset av boliger i et område avsatt til boligformål i kommuneplan. 

Området tilknyttes gang- og sykkelvei som gir trygg transport for myke trafikanter til Vang 

skole, som ligger 2 km. unna, og til kollektivtilbud.   

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 



1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Barnerepresentanten 180512 

7. Fylkesmannen 160512 

8. Buskerud fylkeskommune 080512 

9. Statens vegvesen 080512 

10. Naboer 040612 

11. Buskerud fylkeskommune 210815 

12. Fylkesmannen 170815 

13. NVE 010915 

14. Ragnar Nøklebye 210715 

15. Ringerike kommune Miljøretta helsevern 180815 

16. Ringerike kommune Miljøvern 

17. Statens vegvesen 110815 

18. Veglaget Bånntjernveien, Øvre Berg og Nordhagen 310512 

19. ROS analyse 

20. Støyrapport 

21. Teknisk notat – byggegrunn og massehåndtering  

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal – og byplankontoret: Line Synøve Østvold 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/487-31  Arkiv: PLN 373  

 

Sak: 69/17 

 

Saksprotokoll - 0605_373 Detaljreguelring for Apalbakken – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_ 373 detaljregulering for"Apalbakken" 
 

Utarbeidet av RingeriksHus as 15.8.2017 

Revidert av Ringerike kommune 3.10.2017 

 
 

1.gangs behandling i planutvalget DATO, sak SAKNR 

Offentlig høring DATO, sak SAKNR 
2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

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

 

1. Bebyggelse og anlegg   

BFS: Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse.  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

f_SKV: Kjøreveg       

f_BRE: Renovasjonsanlegg 

3. Grønnstruktur 

GTD: Turveg  

 

§ 1. Fellesbestemmelser 

 

1. Universell utforming:  

Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder 

bevegelses-, orienterings- og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre. 

 

Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollen-

utslipp. 

 

2. Tekniske anlegg:  

Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal 

legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.  
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Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

3. Forurensningsloven: 

Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig 

myndighet varsles, jfr. Forurensningsloven § 7. 

 

4. Kulturminner:  

Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 

arbeider straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 

  

5. Overvannshåndtering 

Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt. 

 

6. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer, samt byggegrense mot 

vei. Byggegrenser er vist på plankartet. 

 

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over 

byggegrensene.  

 

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng 

slik at unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og 

god utforming. 

 

7. Utforming, plassering og høyde på gjerde og hekker 

Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. 

 

8. Planten dragehode – forskrift om dragehode som prioritert art 

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider skal arbeidene 

stoppes og Ringerike kommune kontaktes. 

 

  

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 2.0 Bebyggelse og anlegg- frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 

 

1. Formål 

Området kan nyttes til frittliggende småhusbebyggelse 

 

2. Byggesøknad 

Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert, og leveres sammen med søknad:  

 Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, 

planlagt gjerde med høyde over 0.5 meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med 

høydeangivelser, parkeringskrav, adkomstforhold og løsning for avfallshåndtering og 

snøopplag. 

 Tiltak mot radon 

 Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak, jf. § 2.0 punkt 2   
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 Oppfølgingsplan for anleggsperioden. Den skal godkjennes av kommunen og skal blant annet 

redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Den skal også redegjøre for hvordan støy- og støvplager skal 

forebygges i anleggsperioden, samt håndtering av overvann. Den skal også navngi en fast 

kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle 

klager. 

 

3. Støy 

Støyforhold skal være i tråd med T-1442/2012. Støyberegning er utført for planen, og denne 

viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende grenseverdier uten spesielle tiltak. 

 

4. Parkeringsdekning 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. Det skal være 

mulighet for å oppføre garasje/carport på eiendommen. 

 
5. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt 

på plankartet. Utnyttingsgrad skal inkludere nødvendige parkeringsplasser iht. kommunale 

parkeringsbestemmelser. 

 

6. Garasje 

Garasjer kan ha areal inntil 50 m
2 

BYA inklusiv bod. Garasjen skal være tilpasset bolighuset på 

tomta med hensyn til materialer, form og farger. Garasje kan være frittliggende eller i 

tilknytning til bolig. Garasjer kan plasseres inntil 1,0 m fra vei, forutsatt at garasje og adkomst 

ligger parallelt med veien. Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 

1,0 m. 

 

7. Byggehøyde 

Maks byggehøyde for gesims hus skal være 7,0 m i forhold til planert terreng mot sør foran 

husene. For garasjer 4,0 m. 

 

8. Takform og takvinkel 

Bygningene skal ha flatt tak. 

 

9. Boligtype 

Det tillates oppføring av 3 stk. eneboliger med bi-leilighet på maks 65 m2. Det kan ikke 

etableres flere enn 6 boenheter innenfor området inkl. bi-leiligheter.  

    

10. Uteoppholdareal 

Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 50 m2 per boenhet. Til MUA regnes private 

terrasser/balkonger, hager og fellesareal. Minimum fellesareal på bakken skal være 25 m2 per 

boenhet.  

 

11. Materialbruk 

Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med 

materialer og farger slik at området fremstår helhetlig. Det skal fortrinnsvis benyttes duse 

farger. Sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, tillates ikke.  
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

1. Kjøreveg- f_ SKV  

f_SKV skal nyttes til veg, og skal være felles for de eiendommer som har adkomst i Apalveien. 

 

2. Renovasjonsanlegg f_ BRE 

f_BRE skal benyttes til renovasjonsanlegg. 

§4. Grønnstruktur 
 

1. Turveg GTD 

Området skal nyttes til turveg.  

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser 

 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

2. Brannvern 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannvann-

forsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

 

3. Fellesanlegg 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før adkomst f_SKV er opparbeidet.   

 

4. Skolekapasitet 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at 

grunnskolekapasiteten er sikret.  

 

5. Gang- og sykkelveg 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang- og sykkelveg langs Ringkoll-

veien, fra avkjøring til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet. 

 

6. Busstopp 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er opparbeidet busstopp ved nytt 

kryss jfr. pkt. 8 

 

7. Apalveien 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert veirett i Apalveien. 

 

8. Krysset Bånntjernveien/FV 164 (Ringkollveien) 

Tilknytningen mellom Bånntjernveien og FV 164 skal ha vegnormalstandard før det kan gis 

igangsettingstillatelse for boliger. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

1. Sammendrag 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,          

jf. PBL. § 4-2, første ledd.  

 

2. Bakgrunn. 

2.1  Hensikten med planen  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse innenfor planen med 

planID 0605 373 Apalbakken på eiendom 103/295. Andre eiendommer som helt eller 

delvis inngår i planområdet er 103/202, 103/10 og 103/204. 

2.2  Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold  

Det er RingeriksHus as som fremmer forslag om regulering og selskapet v/Tom Jo-

hannessen er plankonsulent.  

RingeriksHus As har inngått utbyggingsavtale med eier av gnr. 103 bnr. 295 Ragnar 

Nøklebye i Ringkollveien 77. Selskapet ønsker å bygge boliger her og fremmer derfor 

reguleringsplan for eiendommen. 

2.3  Tidligere vedtak i saken 

Det er ingen tidligere vedtak i saken  

2.4  Utbyggingsavtaler 

Området vil få privat vei og private stikkledninger fram til kommunale ledninger. 

Det vil således ikke bli inngått noen utbyggingsavtaler. 

2.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert iht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 "Generelle utredningskrav" 

§ 4 -1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhø-

rende forskrift. 

Planområdet er i kommuneplan avsatt som boligområde.  

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

ikke omfattes av disse. 
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3. Planprosessen 

3.1  Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Varsel om oppstart for området ble først annonsert i Ringerikes Blad den 24.3.2012. 

Den planen er utgått, og innspillene i den planen samsvarer med innspillene i den nye 

som ble annonsert i Ringerikes Blad 3.7.2015 med frist for merknader 30.8.2015. Det 

er kommet inn noen merknader som omtales helt til slutt i dette dokumentet. 

Det anses ikke å være behov for medvirkninger utover lovpålagte høringer. 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer 

-     Fylkeskommunale planer 

- Kommuneplanens arealdel 

Området er i kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019, vedtatt 30.8.07, regulert til 

boligområde. Planen for Apalbakken er således i tråd med overordnede planer.  

              

Figur 1. Utsnitt av kommuneplan. Svart trekant markerer eiendom som planlegges å bygges ut. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

 Området er uregulert. 

4.3 Tilgrensende planer 

Tilgrensende planer er 378 Nerbytunet, 130 Øvre Berg Nerby og 03-02 Øvre Berg – 

Endring 
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Figur 2. Utsnitt som viserplanavgrensning og tilgrensende planer.  

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold. 

 

5.1 Beliggenhet 

Området ligger i Haugsbygd i enden av Apalveien.  

 

Figur 3. Utklipp fra plankart som viser planområdets omgivelser. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

På hele området mellom Apalveien og Ringkollveien har det tidligere vært drevet 

fruktproduksjon. Arealet som nå foreslås regulert ligger brakk og er således det siste 

området som vil kunne bebygges i Apalveien.   

Mot nord avgrenses området av Ringkollveien, i vest mot Bånntjernveien, i sør mot 

boliger i Øvre Bergs vei og mot øst mot boligene i Ringkollveien 75, 77 og 79.  

5.3 Stedets karakter  

Området fremstår som åpent, luftig, stille og rolig. Det består i sin helhet av boliger 

med Ringkollveien som tilgrensning i nord. 

5.4 Landskap 

Tomten ligger meget solrikt til i en slak helning mot sør. I øst er det et høydedrag mot 

Ringkollen og Nordmarka, uten at det er til hinder for sol. Mot sør og vest er det for-

holdsvis åpent utsyn. 

Klimaet er et typisk innlands med kalde vintre og varme somrer. Området er lite vind-

utsatt. I nærheten finner man gode rekreasjons- og friluftsområder som rundt Bergtjern 

og mot Bånntjern og innover.  

5.6 Kulturminner 

 Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Området ligger i kort avstand til Ringkollen og Nordmarka, hvor tur- og rekreasjons-

mulighetene er store sommer som vinter. På Ringkollen ligger både alpin- og hopp-

bakker samt lysløypeanlegg. Området er tilknyttet hele Nordmarkas vei- og løypenett.  

5.8 Landbruk 

 Det er ingen landbruksområder i umiddelbar nærhet til planområdet. 

5.9 Trafikkforhold 

Området som reguleres har god adkomst fra Ringkollveien/Bånntjernvegen. Det er 

kort vei til bussforbindelser med sikker og trygge gangforhold for myke trafikanter. 

Veinettet er typisk tilpasset boligstrøk med liten trafikkbelastning. Det samme gjelder 

nærområdet. 
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Myke trafikanter 

Det etableres gang- og sykkelvei fra innkjørsel til boligfeltet Havna-Hemskogen og 

opp til Bånntjernveien. Fra Bånntjernveien og på høyre side opp Apalveien etableres 

det et felt som kan brukes av gående og syklende. Feltet vil være uten fortau, men 

Apalveien er særdeles lite trafikkert og forholdet mellom gående og kjørende anses 

derfor som trafikksikkert og oversiktlig. 

5.10 Barns interesser 

Det er fine tur- og lekemuligheter i nærliggende områder, og i forbindelse med utbyg-

gingen av Nerbytunet bygges det en lekeplass på 1500 kvm. Denne plassen vil også 

kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. Ellers er egne tomter godt egnet 

som lekeområde, spesielt for de mindre barna. 

5.11 Sosial infrastruktur  

Boligene vil sortere under Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med gang- 

og sykkelvei fra Apalbakken og helt fram. Det er godt utbygd med barnehager i områ-

det, både kommunal og private. Ca. 20 min gange til kommunal, 5-10 minutter til    

privat. 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Området er skrånende og vil derfor ikke egne seg spesielt godt for bevegelseshem-

mede slik det fremstår pr. dato. Men med enkle tiltak i boligene ved inngangsparti og 

ved trapper og uteplasser, vil en kunne tilrettelegge for tilgjengelighet.   

5.13 Teknisk infrastruktur 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til 

Apalbakken. I tillegg ligger det en privat ledning rett øst for området. 

Det er etablert vegrett over 103/204 og området vil derfor naturlig tilknyttes kommu-

nale VA-ledninger i Apalveien. 
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Figur 4. Illustrasjon som viser beliggenhet til vann- og avløpsledninger. 

5.14 Grunnforhold  

Det er gjennomført særskilte grunnundersøkelser av området ved selskapet Structor 

Geomiljø AS v/senior geolog Erik Endre.  Rapport om det følger saken. Det er funnet 

svart leirskifer som kan knyttes til den øvre lagrekken av alunskifer. Uraninnholdet er 

såpass stor at eventuelle overskuddsmasser av svart leirskifer må kjøres bort til deponi.  

5.15 Støyforhold 

Det er utarbeidet en egen støyrapport av sivilingeniør Bjørn Leifsen som følger saken. 

Rapporten sier blant annet følgende: 

Det vil være uproblematisk å tilrettelegge for uteoppholdsarealer med tilfredsstillende lydfor-

hold for alle tre bygg. 

Utestøynivåene er så lave at det ikke vil bli behov for å forsterke fasadene inkl. vinduer utover 

standardkvaliteter. 

5.17 Luftforurensning 

Det er ikke foretatt målinger av luftkvaliteten i planområdet, men det er ikke kjent at 

det er registrert dårlige kvaliteter ved eksisterende bebyggelse eller i området forøvrig. 

5.18 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Det er ikke registrert noen bevegelser i grunnen i eksisterende bebyggelse og området 

består av sikre og stabile masser. 

Grunnen i området har en generell stor fare for å inneholde radon, idet Haugsbygd er 

et område med store radonforekomster. Det er derfor meget sannsynlig at det kan være 

radon i grunnen. 
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Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling 

ved at det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. 

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 

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

ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 

helseskader".  

Tiltak som vil bli gjennomført er radonsperre under bygningene, radonbrønn med luf-

ting over tak samt balansert ventilasjonsanlegg. Dette sikrer boligene mot inntrengning 

av radon og tilfredsstiller kravet i TEK.  

Området ligger ikke værhardt til og vil derfor ikke være spesielt utsatt for vind. 

Det er tidligere ikke avdekket kulturminner i planområdet. Mens området ble drevet 

som eplehage, ble jorden bearbeidet og tilplantet slik at ingen deler av området i dag er 

urørt kulturlandskap. En legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å gjøre ytterli-

gere undersøkelser. 

Området anses å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle 

en utbygging av størrelsen reguleringen legger opp til. 

Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til tomtene, og 

hovedatkomsten til området anses som trafikksikker med god kapasitet.  

Området er godt vernet mot støy og det er ikke et terror/sabotasjemål. 

5.19 Næring 

 Det er ikke næringsarealer/virksomhet på området som vurderes for utbygging. 

5.20 Analyser/utredninger 

Det er ikke gjort analyser og utredninger utover det som er beskrevet i planbeskrivel-

sen, da området er lite og det siste mulige for utbygging i et etablert boligområde. 

Det er imidlertid gjort følgende analyser/utredninger som følger saken: 

 ROS-analyse 

 Støyberegninger 

 Grunnundersøkelser 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

I gjeldende kommuneplan er området uregulert men avsatt til boligformål. Planområ-

det ønskes omregulert til frittliggende småhusbebyggelse. 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Området som reguleres er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12.5: 

Bebyggelse og anlegg: 

BFS:  Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologdefinisjon som følger: "Frittlig-

gende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt- eller horisontalt delte tomannsboliger" 

(www.husbanken.no).  

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 f_SKV: Kjøreveg 

 f_BRE: Renovasjonsanlegg 

            Grønnstruktur  

            GDT: Turveg 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

Figur 5. Illustrasjon som viser forslag til planlagt bebyggelse. 
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Det planlegges bygget 3 stk. eneboliger på hver sin tomt og hver enhet vil ha mulighet 

for en ekstra boenhet (bileilighet) på inntil 65 m2. Boligene skal ha en nøytral utfor-

ming som harmonerer med eksisterende bebyggelse. Materialene som brukes vil i ho-

vedsak være av trevirke og byggene vil være forholdsvis smale og langstrakte. 

Boenhetene vil få en god og luftig beliggenhet med særdeles gode solforhold. Stue og 

utearealer plasseres sør/vest vendt, og inngangsparti med parkeringsplasser og garasje 

får en tilnærmet flat utforming. 

6.4 Bebyggelsens høyde 

Den planlagte bebyggelsen skal i utgangspunktet være i 2 etasjer med delvis nedgravet 

sokkeletasje m/garasje og med hovedplan/terrasse/uteplass over terreng. 

6.5 Grad av utnytting 

 Beregnes med % BYA – Maks 30 %. 

6.6 Arbeidsplasser og næringsarealer 

Det planlegges ikke næringsområder i området, idet det reguleres til boligformål uten 

mulighet for etablering av næringsvirksomhet med arbeidsplasser. 

6.7 Bomiljø/bokvalitet 

Det legges opp til et godt bomiljø med romslige boliger som tilpasses hverandre i ut-

forming og farger. Hver tomt har gode arealer med gode muligheter for uteliv på store 

terrasser og på helle- eller plenbelagte områder. Friområdet opp mot Ringkollveien eg-

ner seg godt for dyrking av grønnsaker og frukt, da jordsmonnet er svært næringsrikt. 

6.8 Parkering 

Det etableres garasje/carport for 1 stk. bil under planlagte terrasser + 1 stk. parkerings-

plass på uteområde/gårdsplass. 

6.9 Tilknytning til infrastruktur 

Området vil ha adkomst fra tomt til eksisterende offentlige veinett gjennom Apalveien, 

via Bånntjernveien til Ringkollveien. Nødvendige veiretter er etablert. 

6.10 Trafikkløsning 

Boligene vil ha felles adkomst med avkjørsel fra Ringkollveien/Bånntjernveien og opp 

Apalveien. Langs Apalveien på høyre side etableres det et felt for gående/syklende og 

fra krysset Bånntjernveien/Ringkollveien er det etablert gang- og sykkelvei helt ned til 

Hønefoss og til skoler og kommunal barnehage. Tilgjengeligheten er derfor god. 

Det er begrenset trafikk i området og en økning i trafikk som de 3 planlagte boligene 

medfører ingen økt trafikkbelastning av betydning. 
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6.11 Miljøoppfølging 

 Prosjektet vil følge gjeldende regelverk. 

6.12 Universell utforming/tilgjengelighet 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så langt det er mulig utformes etter prinsip-

pene om universell tilgjengelighet. Reglene i eksisterende bygningslovverk følges. 

6.13 Jordvern - og landbruksfaglige interesser 

Som landbruk har området i dag ingen verdi. Jordvern- og landbruksfaglige interesser 

er derfor ikke utredet videre i denne planbeskrivelsen. 

6.14 Landskap 

Landskapet bærer preg av å være formet av mennesker over lengre tid. Områdene på 

alle sider er bebygd og vegetasjonen, som består av epletrær og høyt gress, indikerer at 

dette er et restområde som tidligere har vært benyttet til fruktproduksjon. Området 

skråner svakt nedover fra Ringkollveien mot eksisterende bebyggelse i Øvre Bergs 

vei.   

 

6.15 Kollektivtilbud 

Planområdet har sikker veiforbindelse til busstopp i Ringkollveien som etableres i for-

bindelse med bygging av nytt kryss jf. rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Nerbytu-

net og Andersløkka. Arbeidene skal være ferdige i løpet av oktober/november 2017. 

 

7. Konsekvensutredning 

Planforslaget som ligger i et uregulert område og som omfattes av eksisterende kom-

muneplan for Ringerike, er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til konsekvensut-

redning. 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 

Området er iht. gjeldende kommuneplan for Ringerike uregulert men avsatt til bolig-

formål. Utbyggingen vil således ikke ha noen innvirkning på overordnede planer. 

8.2 Landskap 

Tiltaket som søkes regulert vil innebære noe landskapsbearbeiding. Områdets topogra-

fiske karakter vil i hovedsak beholdes.    

8.3 Stedets karakter 

Stedets karakter som landlig eneboligområde vil ikke endres med den planlagte utbyg-

gingen. Premissene som blir lagt for reguleringen, innebærer ikke en slik utnyttelse el-

ler tiltak av et slikt omfang at det vil gå utover nærområdets karakter.  
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Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger og flerfami-

liehus. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltak som planlegges på området vil ikke 

ha konsekvenser for den overordnede oppfattelsen av området eller det estetiske inn-

trykket av området. 

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet. 

Tiltaket som planlegges i forbindelse med reguleringen vil trolig ikke ha konsekvenser 

for kulturminner eller kulturmiljø. Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme 

automatisk fredede kulturminner så vil arbeidene stanses og funnet meldes inn til ut-

viklingsavdelingen, Buskerud fylkeskommune. 

8.5 Forholdene til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

 Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldlovens § 8-12: 

 § 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturver-

dier i området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket 

ikke kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ på-

virkning på kulturlandskapet.  

§ 9 Føre-var- prinsippet 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslut-

ningen om plangjennomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som ty-

der på at fjerning av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet. 

 Se ellers kommentar til innspill fra Ringerike kommune, Landbrukskontoret på side 15 

vedr. planten Dragehode som er funnet på nordsiden av Ringkollveien.. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter 

gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener så-

ledes at man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens 

også forbedre forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at 

fjerning av vegetasjon på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ grad.  

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil 

bære alle eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak.  
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§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette 

er nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utfor-

ming og kvalitet som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt 

utgangspunkt i bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12.  

Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid 

i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken 

verdifull vegetasjon eller sårbare arter blir berørt.  

 

8.6  Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

Området er privat og har vært brukt til fruktproduksjon. Planforslaget vil derfor ikke 

ha noen innvirkning på eksisterende leke- eller rekreasjonsmuligheter i nærområdet. 

8.7  Uteområder  

 

Tiltakene vil kun få private uteområder som er høyst nødvendig. Disse vil være vest 

eller sørvendt og få gode sol- og lysforhold.  

 

8.8  Trafikkforhold  

 

Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for tra-

fikk, avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet.  

 

8.9  Barns interesser  

 

Da området i dag er privat og ikke innebærer allmenn tilgang og bruk, vil barns inter-

esser ikke berøres. 

  

8.10  Sosial infrastruktur  

 

Tiltaket får ikke konsekvenser for sosial infrastruktur.  

 

8.11  Universell tilgjengelighet  

Tiltaket vil så langt det lar seg gjøre utformes etter prinsippene for universell tilgjenge-

lighet. Full universell utforming vil ikke kunne gjennomføres. 

8.12 Energibehov – Energibruk 

Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for energibe-

hov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for. 

Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter. 
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8.13 ROS, risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det kan konkluderes med at risiko- og sårbarhetsmomenter er små i området og løs-

bare, slik at det ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet 

 

8.14 Jordressurser/landbruk 

  

Tiltakene som planlegges vil ikke berøre jordbruksområder. 

 

8.15 Teknisk infrastruktur 

 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til pla-

nområdet. Området vil tilknyttes disse kommunale ledningene. 

 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

 

Utbyggingen vil ha positive innvirkninger på Ringerike kommune i form av økte inn-

tekter vedr. eiendomsskatt og kommunale avgifter. 

 

8.17 Interessemotsetninger 

 

I nye tiltak i eksisterende og veletablerte boligområder kan det oppstå interessekonflik-

ter i form av meninger rundt den nye bebyggelsens utforming, plassering, osv.. Dette 

tas det hensyn til i reguleringsbestemmelsene.  

 

Se ellers kommentarer til innkomne innspill.  

 

9. Planprosess og medvirkning. 

Oppstart av planarbeid ble varslet 3.7.15 med frist for innsending av merknader 

21.8.2015.  

 Det er mottatt følgende innspill pr. brev og e-post innen fristens utløp: 

Ringerike kommune. Landbrukskontoret. Brev av 08.7.2016. 

Påpeker at det nære planområdet er registrert funn av planten dragehode. Det må un-

dersøkes forekomst av nevnte planten før det gjøres inngrep. 

Kommentar: 

Det er registrert den vernede planten Dragehode på nordsiden av Ringkollveien i for-

bindelse med Naturmangfoldsrapport for Nerbytunet. Ingen funn er gjort på sydsiden 

av vegen som består av dyrket mark. Planten trives kun på tørre og karrige områder 

og liker ikke humusholdig jord, jordarten som planområdet i sin helhet består av. Det 

anses derfor som svært lite sannsynlig for at Dragehode finnes på området.  
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Det er gjennomført befaring av planområdet 26.6.17 midt i blomstringsperioden til 

Dragehode. Befaringen ble gjort av Lisa Grenlund Helgesson fra Landbrukskontoret i 

Ringerike kommune sammen med Linda Engstrøm fra planavdelingen. Det ble ikke 

funnet Dragehode på området, kun utenfor på andre siden av Ringkollveien. Konklu-

sjonen fra befaringen er at det ut fra vegetasjon, terreng og jordsmonn er lite sannsyn-

lig at Dragehode finnes på området. 

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider på området, skal 

arbeidene stoppes og Ringerike kommune kontaktes. 

Ragnar og Tone Merete Nøklebye. Mail av 21.7.2015. 

Ønsker plannavnet endret til Apalbakken. Ønsker ikke at gnr. 103/10 (stripe øst i pla-

nen) tillegges gnr. 103/295. 

Kommentar: 

Greit at plannavnet endres. Nevnte teigstripe bør bli turvei, uten at parsellen blir sam-

menføyd med noe annet bruksnummer.  

Statens vegvesen. Brev av 08.5.2012 og 11.8.2016. 

Mener planen burde vært sett i sammenheng med plan for et større område. Viser til 

generelle krav til utredninger vegvesenet har til planer, samt rekkefølgekrav før til-

tak iht. planen gjennomføres.  

Antyder 15m byggegrense til Ringkollveien. 

Krever utredning/avklaring av belasting i kryss/avkjørsler og støy. Omkringliggende 

områder må vurderes i sammenheng med denne planen. Gang-/sykkelveg må oppar-

beides frem til Bånntjernveien. Nytt kryss med Bånntjernveien må bygges før bygging 

iht. denne planen kan igangsettes. 

Privat veg langs gnr 103/103 stenges for gjennomkjøring, men åpen for gang- og 

sykkeltrafikk. 

Kommentar: 

Området er i kommuneplan for Ringerike avsatt til boligbebyggelse og sees således i 

tråd med i plan for større område. 

15 meters byggegrense mot Ringkollveien gjennomføres. 

Det er gjennomført støyberegninger av området som viser at boligene som skal bygges 

ikke er utsatt for støy utover normale verdier. Utredning om trafikk er ikke gjennom-

ført, da trafikkbelastningen i området anses kun vil øke minimalt med bygging av 3 nye 

boliger.  
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Gang- og sykkelvei er opparbeidet fram til Bånntjernveien og nytt kryss er bygget.  

Det finnes ingen privat vei langs 103/103.  

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.5.2012 og 17.8.2016. 

Ber om at temaene barn og unge, naturmangfold, landskap, støy, energi og universell 

utforming ivaretas i planen. Videre at det redegjøres for tilgjengeligheten til service-

funksjoner og kollektive transportmidler. 

Kommentar: 

Alle disse tema blir omtalt i planen, selv om den omfatter er svært lite område og få 

boliger. 

Ringerike kommune. Barnerepresentanten. Brev av 18.5.2012. 

Mener det er behov for fortau langs Ringkollveien, helst til Gjermundboveien og mi-

nimum til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Tas ikke til følge. Det bygges gang- og sykkelveg fra innkjøring til Havna/Hemskogen 

og opp til krysset Ringkollveien/Bånntjernvegen og det etableres nytt kryss inkl. tilhø-

rende busstopp. Apalveien vil utvides i bredde og kan brukes for gående og syklende på 

høyre side. Det avsettes areal til det ved at granhekk fjernes. 

Varslede naboer. Brev av 22.5.2012. 

 Ber om 4 meters byggegrense til naboer.  

Kommentar:  

4 meter fra nabogrense er vanlig og kravet imøtekommes. 

 Ikke bygg i mer enn i 2 etasjer.  

Kommentar:  

Imøtekommes ikke. Planens regler for gesims, mønehøyde og takvinkler regulerer 

bygningenes høyde. 

 Garasjer bør ikke være høyere enn 1 etasje pluss kryploft.  

Kommentar: 

Imøtekommes 
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 Hekker skånes mot skader. Om de må flyttes ønsker de dette varslet så tidlig at de 

kan plantes så snart som mulig. 

Kommentar: 

Granhekk langs Apalveien vil bli fjernet, da det der skal anlegges et felt for gående 

og syklende. Hekken ligger inne på regulert område og tilhører gnr. 103/202 og vil 

ikke bli erstattet. 

 Grunnforholdene kan være vanskelige, så dette må utredes før utbygging starter. 

Ellers i området har det vært gjenfylt myr. Grunnvann og overvann må undersø-

kes mht. virkning av tiltak for naboeiendommene. 

Kommentar: 

Grunnforholdene er undersøkt ved besiktigelse og prøvetaking av geolog Erik 

Endre fra firmaet Structor Geomiljø as.  

Boligene vil fundamenteres på fast fjell/sprengstein og utgravet fjellmasse vil be-

nyttes som oppfylling på egen grunn. Eventuell overskudd av matjord vil kjøres ut. 

Dersom det blir nødvendig å kjøre ut svart leirskifer med høyt radoninnhold, vil 

det kjøres til deponi. 

Takvann/overvann skal infiltreres på egen grunn og grunnvannstanden på området 

vil ikke endres av tiltaket 

Vann- og avløp vil tilkobles kommunalt nett i Apalveien. 

 Strømtilførsel må ordnes i forbindelse med utbygging slik at området ellers ikke 

blir skadelidende. 

Kommentar: 

Ny 400V strømtilførsel vil etableres opp Apalveien fra Nerbytunet. Eksisterende 

boliger 230V anlegg berøres ikke.  

 Ønsker atkomst via Apalveien og at det bygges gang-/sykkelveg langs Ringkoll-

veien frem til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Adkomst vil skje langs Apalveien og gang/sykkelvei er bygget. 

 Ønsker god dialog med utbygger og fremtidige naboer. 

Kommentar: 
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Nabomøte vil bli avholdt før fysisk oppstart av byggearbeider. 

Veilaget Bånntjernveien. Brev av 31.5.2012. 

Mener krysset Bånntjernveien/Ringkollveien er trafikkfarlig og at det må utbedres før 

det bygges flere boliger som sokner til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Det er bygget nytt kryss i forbindelse med utbygging av Nerbytunet. 

Ringerike kommune. Kommuneoverlege. Brev av 18.8.2015. 

Mener forslaget om å utnytte til boliger bør aksepteres. 

Påpeker faren mht. radon, belastningen med støy og luftforurensning. Atkomsten bør 

få universell utforming. Det bør utredes og det beskrives løsninger for lekearealer, 

felles arealer, med kriteriene tilrettelegging for synshemmede, miljøhemmede, beve-

gelses- og orienteringshemmede i tillegg til funksjonsfriske. 

Kommentar:  

Det blir ikke tilrettelagt for synshemmede spesielt, men lovens regler om tilgjenge-

lighet oppfylles. Det gjennomføres tiltak mot radon. Ellers følges gjeldene lovverk. 

Buskerud fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 08.5.2012 og 21.8.2105. 

Har ingen kjennskap til at det er eller kan være automatisk fredede eller nyer tids 

kulturminner innen planområdet. Ber derfor bare om at planbestemmelsene får et 

punkt om at dersom det finnes automatisk fredede kulturminner så skal arbeidene 

stanses og funnet meldes inn til utviklingsavdelingen. 

Kommentar: 

Tas til følge. 

NVE. Mail av 1.9.2015. 

Viser til at de ikke behandler slike saker med mindre det vises til konkrete problems-

tillinger. Det er ikke gjort her, så de viser bare til momentene i deres generelle plan-

veileder. 

Kommentar: 

Området er i svært liten grad påvirket av temaene flom og rasfare. Det vil bli 

omtalt, men det lages ingen omfattende utredninger om dette. 
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Hønefoss 15.8.2017 

Forslagsstiller: RingeriksHus as 



Oppsummering av merknader og innspill til varsel om oppstart med forslagstillers og Rådmannens
kommentarer.

Ringerike kommune,
Landbrukskontoret

08.07.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Påpeker at det nære
planområdet er registr ert funn
av planten dragehode. Det må
un dersøkes forekomst av
nevnte planten før det gjøres
inngrep i planområdet.

Det er gjennomført befaring av planområdet 26.6.17 midt i
blomstringsperioden til Dragehode. Befaringen ble gjort av Lisa Grenlund
Helgesson fra Landbrukskontoret i Ringerike kommune sammen med
Linda Engstrøm fra planavdelingen. Det ble ikke funnet Dragehode på
området, kun utenfor på andre siden av Ringkollveien. Konklu sjonen fra
befaringen er at det ut fra vegetasjon, terre ng og jordsmonn er lite
sannsyn lig at Dragehode finnes på området.

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider på
området, skal arbeidene stoppes og Ringerike kommune kontaktes.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Lagt inn i reguleringsbestemmelsene.

Ragnar og Tone Merete
Nøklebye

21.07.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Ønsker plannavnet endret til
Apalbakken. Ønsker ikke at
gnr. 103/10 (stripe øst i
planen) tillegges gnr. 103/295.

Greit at plann avnet endres. Nevnte teigstripe bør bli turvei, uten at
parsellen blir sammenføyd med noe annet bruksnummer.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.
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Statens vegvesen (SVV)

08.05.2012 og 11.08.2015

Forslagstillers kommentare r Rådmannens kommentarer

For SVV er det viktig at nye
bygge områder er vurdert i en
større sammenheng med
hensyn på samordnet areal - og
transportplanlegging.

Regulering medfører vanligvis
økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de
trafikkmessige v irkningene av
planen må dokumenteres
nærmere.

SVV opplyser om at normal
byggegrense for
riksveier/fylkesveier er 50 m/
15 m med mulighet for
vegmyndigheten til å fastsette
økt byggegrense.

SVV påpeker at området som
ønskes utbygget ligger ca. 2
km fra sko le og ca. 6 km fra
Hønefoss sentrum, at
kollektivdekningen må anses
som mangelfull og at
boligbehovet i området ikke er
dokumentert i overordnet plan.

Området er i kommuneplan for Ringerike avsatt til boligbebyggelse og sees
således i tråd med i plan for større område.

Utredning om trafikk er ikke gjennomført, da trafikkbelastningen i området
anses kun vil øke minimalt med bygging av 3 nye boliger.

15 meters byggegrense mot Ringkollveien gjennomføres.

Rådma nnen ans er planområdet som et
fornuftig område å bygge ut. Området er
avsatt til boligformål i kommuneplan og
Haugsbygd, hvor planområdet ligger, er
et av seks prioriterte lokalsamfunn hvor
kommunen ønsker utvikling .

Fra grunnskolens 2. trinn er det
gangavstand til skole. I dag er det
skoleskyss pga. farlig skolevei. Etter
ferdigstillelse av gang - og sykkelvei som
er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene (se
nedenfor) vil det bli trygg skolevei.

Det er tatt inn i rekkefølge
bestemmelsene at gang - og sykkelvei
frem til Bånntjernveien må bygges og
nytt kryss Bånntjernveien/Ringkolleveien
må anlegges før det kan gis
igangsettingstillatelse for bygninger.

Det SVV kaller for privat vei er lagt inn
som turveg i plankart. Dette er ikke
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SVV krever
utredning/avklaring av
belas ting i kryss/avkjørsler og
støy og at o mkringliggende
områder må v urderes i
sammenheng med denne
p lanen. Gang - /sykkelveg må
oppar beides frem til
Bånntjernveien. Nytt kryss
med Bånntjernveien må
bygges før bygging i hht.
denne planen kan igangsettes.

SVV påpeker at privat vei
langs 103/103 stenges for
gjennomkjøring, men holdes
åpen for gang - og sykkeltrafik.

Det er gjennomført støyberegninger av området som viser at boligene som
skal bygges ikke er utsatt for støy utover normale verdier. Utredning om
trafikk er ikke gjennom - ført, da trafikkbelastningen i området anses kun vil
øke minimalt med bygging av 3 nye boliger.

Gang - og sykkelvei er opparbeidet fram til Bånntjernveien og nytt kryss er
bygget.

Det finnes ingen privat vei langs 103/103 .

kjørevei i dag og vil heller ikke bli det.

Innspillene anses ellers tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Fylkesmannen i Buskerud

16.05.2012 og 17.08.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Ber om at temaene barn og
unge, naturmangfold,
landskap, støy, energi og
un iversell utforming ivaretas i
planen. Videre at det
redegjøres for
tilgjengeligheten til service -
funksjoner og kollektive

Alle disse tema vil bli omtalt i planen, selv om den omfatter er svært lite
område og få boliger.

Rådmannen anser inn spillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.
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transportmidler.

Ringerike kommune,
Barnerepresentanten

18.05.2012

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Barnerepresentanten mener at
det er behov for fortau langs
Ringkollveien, helst til
Gjermundboveien o g
minimum til Bånntjernveien.

Tas ikke til følge. Det bygges gang - og sykkelveg fra innkjøring til
Havna/Hemskogen og opp til krysset Ringkollveien/Bånntjernvegen og det
e tableres nytt kryss inkl. tilhø rende busstopp. Apalveien vil utvides i
bredde og kan brukes for gående og syklende på høyre side. Det avsettes
areal til det ved at granhekk fjernes.

Det vil være mulig for myke trafikanter å
benytte Apalveien og turveg som
alternativ for Ringkollveien.

Varslede naboer

22.05.2012

Forslagstillers kommenta rer Rådmannens kommentarer

Ber om 4 meters grense til
naboer.

Ønsker ikke bygg på mer enn
2 etasjer.

Garasjer bør ikke være høyere
enn 1 etasje.

Ønsker at hekker skånes mot
skader. Om de må flyttes
ønskes det at varslet.

4 meter fra nabogrense er vanlig og kravet imøtekommes.

Imøtekommes ik ke. Planens regler for gesims, mønehøyde og takvinkler
regulerer bygningens høyde.

Imøtekommes

Granhekk langs Apalveien vil bli fjernet, da det der skal anlegges et felt for
gående og syklende. Hekken ligger inne på regulert område og tilhører gnr.
103/ 202 og vil ikke bli erstattet.

Reguleringsbe stemmelsene angir at m aks
byggehøyde for gesims hus skal være 7,0
m i forhold til planert terreng mot sør
foran husene.

For garasjer er maks høyde 4,0 m.

Planen innebærer at hekken må fje rnes.
Kommunen oppfordrer til dialog med
naboer og veglag om dette.

Innspillene anses ellers tilstrekkelig
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Grunnforholdene kan være
vansk elige, så dette må utredes
før utbygging starter. Ellers i
området har det vært gjenfylt
myr. G runnvann og overvann
må undersø kes mht. virkning
av tiltak for
naboeiendommene.

Strømtilførsel må ordnes i
forbindelse med utbygging slik
at området ellers ik ke blir
skadelidende.

Ønsker atkomst via Apalveien
og at det bygges gang -
/sykkelveg langs Ringkoll -
veien frem til Bånntjernveien.

Ønsker god dialog med
utbygger og fremtidige naboer.

Grunnforholdene er undersøkt ved besiktigelse og prøvetaking av geolog
Erik Endre fra firmaet Structor Geomiljø as.

Boligene vil fundamenteres på fast fjell/sprengstein og utgravet fjellmasse
vil benyttes som oppfylling på egen grunn. Evnt. overskudd av matjord vil
kjøres ut. Dersom det blir nødvendig å kjøre ut svart leirskifer med høyt
radoninnhold, vil det kjøres til deponi.

Takvann/overvann skal infiltreres på egen grunn og grunnvannstanden på
området vil ikke endres av tiltaket

Vann - og avløp vil tilkobles kommunalt nett i Apalveien.

Ny 400V strømtilførsel vil etableres opp Apalveien fra Nerbytunet.
Eksisterende boliger 230V anlegg berøres ikke.

Adkomst vil skje langs Apalveien og gang/sykkelvei er bygget.

Nabomøte vil bli avholdt før fysisk oppstart av byggearbeider.

besvart av forslagstiller.

Veilaget Bånnstjernveien

31.05.2012

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Mener krysset Det er bygget nytt kryss i forbindelse med utbygging av Nerbytunet. Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
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Bånntjernveien/R ingkollveien
er trafikkfarlig og at det må
utbedres før det bygges flere
boliger som sokner til
Bånntjernveien.

besvart av forslagstiller.

Ringe rike kommune,
Kommuneoverlege

18.08.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Mener forslaget om å utnytte
til boliger bør aksepteres.

Påpeker faren mht. radon,
belastningen med støy og
luftforurensning. Atkomsten
bør få universell utforming .
Det bør utredes og det
beskrives løsninger for
lekearealer, felles arealer, med
kriteriene tilrettelegging for
synshemmede, miljøhemmede,
bevegelses - og
orienteringshemmede i tillegg
til funksjonsfriske.

Det blir ikke tilrettelagt for synshemmede spesiel t, men lovens regler om
tilgjengelighet oppfylles. Det gjennomføres tiltak mot radon. Ellers følges
gjeldene lovverk.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Buskerud fylkeskommune,
Utviklingsavdelingen

08.05.2012 og 21.08.20 15

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Fylkeskommunen har ingen Tas til følge. Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
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kjennskap til automatisk
fredete kulturminner innenfor
planområdet. De har derfor
ingen merknader til planen,
men ber om at det opplyses om
varslingsplikten jf.
kulturminnelove ns §8,2. ledd i
planens
reguleringsbestemmelser.

besvart av forslagstiller.

Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE)

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

NVE v iser til at de ikke
behandler slike saker med
mindre det vises til konkrete
problems tillinger. Det er ikke
gjort her, så de viser bare til
momentene i deres genere lle
plan veileder.

Området er i svært liten grad påvirket av temaene flom og rasfare. Det vil
bli omtalt, men det lages ingen omfattende utredninger om dette.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/487-28 26244/17 PLN 373  08.08.2017 

 

DETALJREGULERING FOR APALBAKKEN - BEFARING DRAGEHODE 

GNR/BNR 103/295. TIDLIGERE RINGKOLLVEIEN 77 OG NØKLEBYBAKKEN 

 

Ved varsel om oppstart av planlagt boligutbygging på gnr/bnr 103/295, plan id 373 

Apalbakken, kom landbrukskontoret med en merknad om registrerte funn av den prioriterte 

arten dragehode i nærheten av planområdet. Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av 

dragehode er forbudt, og kommunen er ansvarlig for at biologisk mangfold ivaretas i regulering 

og utbygging av områder. Det ble derfor anbefalt at området skulle befares før inngrep. 

 

Befaringen ble gjennomført den 26.06.2017 av Lisa Grenlund Helgesson, Landbrukskontoret, 

Ringerike kommune og Linda Engstrøm, Areal- og byplan, Ringerike kommune. Befaringen ble 

gjennomført i blomstringsperioden til dragehode, og det ble observert flere dragehodeplanter i 

blomst i de områder hvor det tidligere er registrert dragehode, utenfor planområdet. Det ble 

ikke observert dragehode innenfor planområdet. Ut i fra vegetasjon, terreng og jordsmonn 

vurderes som lite sannsynlig at det finnes dragehode innenfor planområdet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

                 

Lisa Helgesson 

Rådgiver miljøvern 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Areal- og byplan, Ringerike kommune 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1345-2  Arkiv: PROS 14015  

 

Sak: 40/18 

 

Saksprotokoll - 14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1345-1   Arkiv:   

 

14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  
 

Forslag til vedtak: 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med den nye barneskolen på Benterud er det i «reguleringsbestemmelser 

0605- 399: Ny skole og boligområde Benterud» stilt krav til opparbeidelse av en sikker 

skolevei med blant annet tosidig fortau langs Dronning Åstas gate og ensidig fortau langs 

Eikliveien. For å få plass til disse fortauene krever det at Ringerike kommune erverver grunn 

fra følgende 5 eiendommer langs disse veiene: 

1. Gnr 37 bnr 163 i Dronning Åstas gate 7A: 47 m²  

2. Gnr 37 bnr 60 i Dronning Åstas gate 7B: 103 m²  

3. Gnr 37 bnr 176 i Eikliveien 42: 248 m²  

4. Gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34: 3 m²  

5. Gnr 39 bnr 142 Eikliveien 32: 51 m²  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kravet til opparbeidelse av fortau er beskrevet i reguleringsbestemmelsene til detaljregulering  

0605- 399 for ny skole og boligområde på Benterud. 



- 

Økonomiske forhold 

  

1. Gnr 37 bnr 163 i Dronning Åstas gate 7A: 47 m² grunn a kr 750,- = kr 35 250,- 

2. Gnr 37 bnr 60 i Dronning Åstas gate 7B: 103 m² grunn a kr 750,- = kr 77 250,-. I 

tillegg kommer en ulempeerstatning på 5 000,- som erstatning for en 

biloppstillingsplass som blir redusert. 

3. Gnr 37 bnr 176 i Eikliveien 42: 248 m² grunn a kr 750,- = kr 186 000,- 

4. Gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34: 3 m² grunn a kr 750,- = kr 2 250,- 

5. Gnr 39 bnr 142 Eikliveien 32: 51 m² grunn a kr 750,- = kr 38 250,- 

Totalt: 344 000,00 

Kjøpsprisene er fastsatt med bakgrunn i Råtomtetakst utført av Takstmann MNTF Tor Gunnar 

Sand den 5. august 2017. 

Videre er erstatning for beplantning, gjerder, støttemurer mv. satt på lik linje med tidligere 

inngåtte avtaler i Ringerike kommune. 

Avtalene er inngått mellom de berørte grunneiere og Ringerike kommune. 

Foreløpig erstatning til de berørte grunneierne utgjør samlet kr 344 000,00. Endelig beløp vil 

først være klart når anlegget er ferdig opparbeidet og oppmåling foretatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener løsningen av grunnervervet til ovennevnte skolevei en god løsning for 

kommunen. Enhetsprisene og øvrig erstatning er akseptable. 

Rådmannen ønsker også å gi honnør til de berørte grunneierne som igjennom dette prosjektet 

har vist vilje til å komme til løsninger i minnelighet. 

 

Vedlegg 

 

1. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 60 Dronning Åstas gate Martin Bråthen Jørgensen 

2. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 163 Dronning Åstas gate Nils Oddvar Midtun 

3. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 176 Dronning Åstas gate Dalsbråten Borettslag 

4. Kjøpekontrakt gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34 Tom Sødal 

5. Kjøpekontrakt gnr 39 bnr 142 Eikliveien Kjetil Rian_Janka Cathrine Aasen 

6. Situasjonskart-W01_gnr-bnr_37-163 

7. Situasjonskart-W02_gnr-bnr_37-60 

8. Situasjonskart-W03_gnr-bnr_37-176 

9. Situasjonskart-W04_gnr-bnr_39-5 

10. Situasjonskart-W05_gnr-bnr_39-142 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Erik Josephson 



- 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-12  Arkiv: F47 &10  

 

Sak: 18/18 

 

Saksprotokoll - Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.05.2018: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-11  Arkiv: F47 &10  

 

Sak: 15/18 

 

Saksprotokoll - Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-10   Arkiv: F47 &10  

 

Orientering Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal  
 

Forslag til vedtak: 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

  

Innledning 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17. 

Ringerike kommune er verstkommune. Det er etablert en styringsgruppe for prosjeket 

bestående av kommunalsjefer for barnevernstjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnervernsledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernsvakten vært i kontakt med ca. 145 

barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er 589 tilsyn 

bestilt av barneverntjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  

 

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale om 

vertskommunesamarbeid.  

 



- 

Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen 

barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle 

etableres. Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt være en styrking av tjenestetilbudet til barn 

og unge i de samarbeidende kommunene.  
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til og barn og unge 

når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjenglig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning til barn og unge og deres situasjoner. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten 

med kontrolloppdrag (tilsyn). Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må derfor 

vike og utsettes hvis det skjer noe som vudereres som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai til desember 211 hendvendelser/akutt oppdrag. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og deres familier, og 

ute i de ulike offentlige instanser.  

 

Økonomi  

Utgiftene fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det gjeldende driftsår. 

Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et mindreforbruk på 

929 670,28 kr. Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i 2018.  

 

Tidligere behandlinger 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b.  

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 

2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. 

januar 2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelege forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 



- 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med arbeidet som gjøres av den Interkommmunale 

barnevernvakten.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport internkommunal barnevakt 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandlere: Helle Berget og Lars Erik Braaten 
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Innledning
Lov om barneverntjenester(barnevernloven) § 1 - 1 pålegger kommunene at barn og unge
«får rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise el ler
blir utsatt for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt,
helg og høytider.

Barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17.

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernvakten vært i kontakt med ca.
145 barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er
589 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.

1 . Etablering
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene. Utredningsrapporten, som er utarbeidet av
Trine Ingulfsen Consult AS, forelå høsten 2015. Anbefalingen i utredningsrapporten er at
det opprettes interkommunal barnevernvakt som et prosjekt etter
vertskommunemodellen.

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og
Krødsherad samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale
o m vertskommunesamarbeid.

Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen
barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle
etableres.

Prosjektleder og leder for barnevernvakt ble ansatt 01 .01.2017

Samarbeid med ulike instanser
Det interkommunale samarbeidet består av de 4 barneverntjenestene Hole, Jevnaker,
Midt - Buskerud og Ringerike. Det har vært jevnlige møtepunkter mellom barnevernvakt
og barneverntjenestene fra januar 2017.

De første ba rnevernvaktene ble etablert på 80 - tallet. Disse sitter på mye kompetanse
som er nyttig i en etableringsfase og som videre samarbeidspartnere . Prosjektleder kom
tidlig i dialog med ulike barnevernvakter som delte av sine erfaringer og kompetanse. På
grunnla g av rutinebeskrivelser fra de ulike barnevernvaktene ble det laget et forslag til
rutiner for barnevernvakten. Barnevernvakten er nå en del av et landsdekkende
barnevernvaktnettverk som samles ca . 2 ganger i året.

D et ble etablerte samarbeid med politi og legevakt. Det var møter i forkant av at
tjenesten var operativ , og det har vært møter i etterkant. Politi og legevakt er viktige
samarbei dspartnere for barnevernvakten.

Ansettelser
Til stillingene som barnevernvakt var det 38 søkere. Det ble ansa tt 8 i stillingsbrøker fra
20 - 70%. Alle de ansatte har bred erfaring og høy kompetanse.

I perioden mai - desember har det vært noe endring i de ulike stillingsstørrelsene. Det er
pr. desember 2017 9 ansatte, samt 4 vikarer.



4

Opplæring
Alle ansatte f ikk tilbud om hospitering ved Drammen barnevernvakt og Asker og Bærum
barnevernvakt. Det var i tillegg 2 samlinger av alle de ansatte før oppstart hvor det ble jobbet med
rutiner og arbeidsoppgaver som barnevernvakt.

Lokalisering
Ved oppstart var barnevern vakten lokalisert i lokalene til barneverntjenesten i Ringerike, som ligger i
4. etg. i Storgata 11 - 13, Hønefoss. For å ivareta personalets sikkerhet og bedre tilgjengeligheten ble
barnevernvakten flyttet til 1. etasje i samme bygg , og samlokalisert med boligkontoret (som benytter
lokalet på dagtid) .

Fagprogram – data
I oppstartsfasen er det er gjort et forsøk på å benytte Famili a som er barneverntjenestens
data program. Det har vist seg at dette ikke lar seg tilpasse barnevernvakt ens behov . Det er derfor
besluttet å kjøpe inn data program som er tilpasset barnevernvaktens oppgaver og behov.

2. Formål
G i barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i
tråd med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1, samt vil være en styrking av
tjenestetilbudet til barn og unge i de samarbeidende kommunene.

B egrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte.

3. Oppgaver
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til
barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barneverntjenestens
åpningstid.

Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker
av akutt karakter som politiet jobber med.

B arnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger
råd og veiledning i forhold til barn, unge og deres s ituasjon.

Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) .

Akuttarbeid vil alltid prioriteres først. Tilleggsoppgaver vil derfor måtte vike og
utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.

Svarer Alarmtelefonen 116 111 . Telefoner fra vårt distrikt rutes direkte til
barnevernvaktens telefon.

Alarmtelefonen 116 111 – nasjonal hjelpetelefon for barn og unge
Alarmtelefonen 116 111 ble opprettet sommeren 2009. Barnevernvakten i Kristiansand drifter
tjenesten på oppdrag fra Barne - , likestillings - og inkluderings - departementet. Alarmtelefonen er
forankret i regjeringens handlingsplan – «Mot vold i nære relasjoner - vendepunkt 2008 - 2011» .
Det er gratis å benytte nummeret. Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, ove rgrep
og/eller mishandling, samt voksne som er bekymret for barn og unge.
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4. Statistikk

Oppdrag og henvendelser inkl. uanmeldte tilsyn mai - desember 2017

Oversikten viser fordelingen av ulike oppdrag på de n enkelte deltager kommunene. Henvendelser
hvor barnet ikke er bostedsregistrert i noen av deltager kommunene , er ført under «andre».

I perioden mai til og med desember 2017 ble det utført tilsyn i forhold til 589 barn på bestilling fra de
ulike barneverntje nestene.

I samme periode var det 211 henvendelser/akutte oppdrag.

Barnevernvakten har vært i kontakt med ca. 145 barn. Noen av barna bare en gang i perioden mai til
desember, andre flere ganger i uka.

5. Bemanning og åpningstider

Barnevernvakten består av 4,65 årsverk. Fordelt på leder i 100% stilling, samt 9 ansatte
i still ingsstørrelser fra 78,45% til 17 %.

Barnevernvakten er i beredskap og tilgjengelig for politi og legevakt fra kl. 15.30 til kl.
08 på hverdager, samt hele døgnet lørdag, søndag og helligdager.

Tjenesten er tilgjengelig for alle i perioden hvor barnevernvakta har aktiv vakt.
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• 2 på aktiv vakt søndag til torsdag: kl. 17.00 til 24.00

• 2 på aktiv vakt fredag og lørdag: Kl. 17.00 til 01.00

I tidsrommet barnevern et er stengt og det ikke er aktiv vakt har de ansatte

bakvakt i for - og etterkant av aktiv vakt

100% stilling som prosjektleder på dagtid

6. Organisering

Barnevernvakten har en interkommunal samarbeidsavtale hvor Ringerike er

vertskommune.

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Denne består av kommunalsjef for

barneverntjenesten i Ringerike og Jevnaker , samt barnevernsledere i de berørte

kommuner.

Rolle Navn deltaker Kommune
Vertskommune Ringerike
Styringsgruppe Kommunalsjef

Marianne Mortensen
Ringerike

Konstituert
Barnevernleder
Åshild G. Lad

Ringerike

Barnevernleder
Siv Rørvik

Modum

Kommunalsjef
Berthe Bjørnstad

Jevnaker

Barnevernleder
Anita Rørvik

Jevnaker

Barnevernleder
Maria Bikset

Hole

Avdelingsleder BVV
Helle Berget

interkommunal bvv

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter( styringsgruppemøter ) mellom
partene, 4 per år. Møtene vil være et forum for strategi, utveksling av informasjon,
behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal bl.a.
behandle:

a) Budsjett spørsmål
b) Regnskap
c) Revisjonsrapporter
d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeid

M øter i referansegruppe/arbeidsgruppe , 2 ganger per år

7. Ø konomi
Fordeling av kostnader

Utgiftene fordeles på kommun ene i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. det

angjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år.
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Regnskap 2017

Budsjettet for 2017 er satt for hele året. Barnevernvakten var operativ fra mai 2017.
Utgiftene er på bakgrunn av dette lavere enn budsjettert.

Lønnsutgiftene har vært noe høyere enn antatt grunnet tillegg for ugunstig arbeidstid,
ferieavvikling og ekstra bakvakt som ikke var budsjettert .

Kommunene er krevd refusjoner ut fra budsjettet som ligger i prosjektplanen (ikke
revidert budsjett 2017). Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i
2018.

Fordeling av innbetaling pr. kommune
Kom mune Innbyggere

pr.01.01.16
% vis fordeling 4 085 300 fordelt på

de ulike kommuner
Hole 6767 10,8 441 212,4
Jevnaker 6629 10,6 433 041,8
Modum 13794 22 898 766
Sigdal 3512 5,6 288 776,8
Krødsherad 2275 3,6 147 070,8
Ringerike 29801 47,5 1 940 517,5

I tillegg ble det gjort en avsetning på omlag 90.000 kr fra 2016 til 2017, som påvirker regnskapet
positivt i 2017.
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8. Utviklingstrekk i 201 7
Det har vært 211 oppdrag i perioden mai til desember når en ser bort fra tilsynsoppdragene fra
barneverntjenesten . I løpet av de første 6 månedene, mai til oktober mottok barnevernvakten
137 henvendelser, mens det i månedene november til desember var 74 henvendelser. Det er en
sterk økning av henvendelser de to siste månedene i året. Ø kning av henvendelser er fra både
offentlige instanser og privatpersoner.

Mye tyder på at barnevernvakte n og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og
deres familier, og ute i de ulike offentlige instanser.

9. Kommentarer og perspektiver mot 2018

Det forventes en fortsat t økni ng av henvendelser i 2018 som følge av at det fortsatt er tidlig i
etableringsprosessen.

Styringsgruppa har i 2017 vedt att å kjøpe nytt dataprogram . På budsjett for 2018 betyr dette
økt utgift i.f.t. årlig bruksrett samt innkjøpsavgift. Dette blir dekt av avsetninger fra 2017.
Lokalene barnevernvakten disponerer er midlertidige. Det er forventet en endring i løpet av
2018.
Barnevernvakten er etablert som et prosjekt frem til 31.12.2018



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1844-1   Arkiv:   

 

 

Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS, - orientering i formannskapet  
 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet tar Ringeriks-Kraft AS sin årsrapport 2017, regnskap 2017 m/noter 

samt årsberetningen til orientering. 

2. Formannskapet tar styrets muntlige orientering i formannskapets møte til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Ordinær generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS avholdes onsdag 16.5.2018. Vedlagt følger 

innkalling, Årsrapport 2017, Regnskap 2017 m/noter, Årsberetningen 2017 og 

revisjonsberetningen. Dette som bakgrunn for styrets årlige gjennomgang av driften på 

formannskapets møte 22. mai 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har gjennomgått generalforsamlingens dokumenter, som bekrefter et veldrevet 

konsern som gjennom et høyt utviklingsfokus, ikke minst innen tilpasning til framtidens 

teknologi, oppnår gode resultater og positiv nasjonal oppmerksomhet. 

Konsernet har en imponerende leveringssikkerhet på 99,98%, noe som utløser internasjonal 

interesse i forhold til etableringer i regionen. Konsernet har også styrket sin posisjon på 

entreprenørmarkedet gjennom «Nettservice». 

Rådmannen anbefaler å ta vedlagte dokumenter samt styrets regjørelse til orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsrapport 2017  

 Regnskap 2017 m/noter  

 Åreberetningen 2017 

 Revisjonsberetningen 

 

 

 

 



 Ringerike kommune, 14.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 

 

























































































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4585-1   Arkiv:   

 

 

Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i 

byplanarbeidet  
 

Forslag til vedtak: 

Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Det er utarbeidet en liste med oversikt over de kommunale eiendommene. Mange av tomtene 

er veldig små og kan i liten grad benyttes til allmennytting formål. 

 

Byplanarbeidet har gjennomført oppstartsmøte og har ikke kommet så langt i prosessen at 

man vet hvilke områder som kan brukes til allmennyttig formål, eller som kan makeskiftes. 

 

Det arbeides ikke aktivt med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer 

utover enkeltprosjekter. Eiendommer som er vedtatt solgt jfr. sak 41-12 ligger resterende i 

stor grad på vent pga. regulering.   

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba rådmannen legge frem en oversikt over kommunens eiendommer, 

fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet. Dette for å synliggjøre hvilke arealer som kan 

brukes til allmennyttige formål, eller som kan makeskiftes for gjennomføring av det 

kommende planverket. Kommunestyret ber samtidig rådmannen redegjøre for hvordan det 

aktivt arbeides med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer i dag. 

Denne bør også sees i sammenheng med saken om salg av Ullerål skole i sak 93/17 

 

Beskrivelse av saken 

Det er utarbeidet en oversikt over kommunens eiendommer, se vedlegg. Det er veldig mange 

små tomter som ikke er mulig å realisere annet enn å selge til nærliggende tomter eller som er 

båndlagt for vei og annet formål som ikke kan benyttes til allmennytting bruk.  

 

Når det gjelder status på byplanarbeidet har Areal- og byplankontoret har gjennomført 

oppstartsmøte for prosjektet i uke 44, og er i gang med å framskaffe kunnskapsgrunnlaget 



- 

som sammen med endelig planprogram og et bredt medvirkningsopplegg skal ligge til grunn 

for utformingen av områdereguleringen.  
  

Siden byplanarbeidet ikke er kommet lenger vil det være vanskelig å gi noen eksakte svar på 

det nåværende tidspunktet spesielt om hvilke areal som blir berørt mtp. bruk til allmennyttig 

formål. Vi vil derfor komme tilbake og redgjøre for dette når planarbeidet har kommet lenger 

i prosessen. 

 

Når det gjelder salg av kommunale eiendommer er det utarbeidet en liste over eiendommene 

som ikke er solgt iht. vedtak sak 41-12, se vedlegg. Flere av tomtene ligger på vent til 

regulering er gjennomført. De eiendommene som er mulig å selge ligger ute for salg. Det 

arbeides i liten grad med utvikling av eiendom i kommunal regi, men kun enkeltprosjekter når 

kommunen selv ikke skal benytte eiendommen i egen regi. 

 

Kjøp av eiendommer blir vurdert når behovet dukker  opp hos de forskjellige sektorene, og 

initieres i stor grad fra rådmannens ledergruppe. Vi planlegger å etablere strategi for kjøp og 

salg av eiendommer og at dette vil blir fremlagt som egen sak. 

 

Inn- og utleie av kommunale eiendommer avklares i hver enkelt sak. Ved innleie har den 

enkelte sektor avklart med private om leie av lokaler når behovet har oppstått hvis kommunen 

ikke har hatt egne lokaler. Det arbeides i liten grad med utleie av de kommunale 

eiendommene utover henvendeler som kommer fra private. Tilstanden på flere av byggene 

som er ledig, er i så dårlig forfatning at det ikke kan leies bort før det blir gjennomført tiltak. 

De eiendommene som kan leies ut er annonsert på www.ringerike.no. De forskjellige 

sektorene fremleier egne lokaler og fakturere iht. betalingsreglementet. Her er det utleie av 

gymsaler, idrettshaller og samfunnshus som i stor grad blir leid ut. Det arbeidet med 

retningslinjer for utleie som vil bli behandlet i egen sak. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utarbeidet en oversikt over de kommunale eiendommene i kommunen. Byplanarbeidet 

er under arbeid og det er for tidlig å komme med en avklaring på hva det vil kreve at områder 

kan brukes til allmennytting formål. Per i dag arbeides det i liten grad med utvikling av 

eiendommene og de eiendommene som er vedtatt solgt, er belyst i saken. Strategi for kjøp og 

salg av eindommer vil bli utarbeidet og lagt frem til i egen sak.  

 

Rådmannens anbefaler at saken tas til orientering. 

 

Vedlegg 

Oversikt over kommunes eiendommer 

Situasjonsplan over byplan med kommunale eiendommer 

Status eiendommer iht. vedtak sak 41-12 

 

 

 Ringerike kommune, 4.4.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



- 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Status på eiendommer/ bygninger etter vedtak i kommunestyret 23.02.2 0 1 2 i sak 41/12 som ikke er
solgt :

Nr Salgsobjekt Status
Følgende objekter selges og brukes til
nedbetaling av kommunens investeringsgjeld:

1 Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor
reguleringsplan 250 - 02 Hov Næringsområde

U solgt .

3 Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på
Hensmoen

Usolgt . Er overlevert eiendomsmegler, men
bedt om at det ventes med denne p.g.a.
avklaring om minnesmerke.
Takst kr 7 900 000 . Del av denne eiendommen
er nå utleid til Spenncon Rail AS til lagerplass.
Årlig leiebeløp her er kr 51 000, - .

4 Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1 Venter på reguleringsendring.
Pris avtalt i 2009, kr 250, - pr m²

5 Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ulle rål skole Usolgt . Er tatt ut av salgslista foreløpig iht.
vedtak 92/17 i kommunestyret 7/9 - 17

6 Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud Usolgt . Kun aktuell som tillegg til eiendommen
38/1, 7 og 44/25 p.g.a adkomst.
Prisvurdering fra Landbrukskontoret: kr 18 -
20 000, -

Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette
arealet:
Området kan bli svært viktig i forbindelse med
framtidige samferdselssaker, eksempelvis ny E -
16, da denne teigen ligger helt inntil brufoten
over Storelva og ved en evt. utvidelse av E - 16
over Hvervenmoen vil denne teigen bli
strategisk ved kryssing av elva. Arealet vil da ha
en langt høyere verdi.

9 Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei Usolgt. Tomten må reguleres.
Verdivurdering ferdig regulert,
kr 2 000 000, - .
Tomten selges for oppføring av omsorgsboliger
for ungdom

10 Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle Usolgt. Rådmannen avventer salg da tomten
vurderes til kommunalt formål.

13 Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på
Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler,
verdivurdering pr tomt kr 200 000, - (Interessen
er liten).

15 Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka Usolgt

18 Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven Usolgt. Block Watne har opsjon på tomta.
Takst råtomt kr 4 060 000, - . Avklaring med
kommuneadvokaten.

20 Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt
– Sokna

Usolgt, venter på reg.plan

Rådmannen kommer tilbake med ny sak før
følgende objekter vurderes solgt:

14 Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal –
utredes 2012

Selges ikke. Leies ut til Røde Kors.

21 Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp

25 Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr
86 m.fl



Vedtak i Kommunestyret:
1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i

saksframlegget.
2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk

tertialra pport.
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående konkurranse

om slike tjenester.
5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventu elt salg av

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.



Gnr./bnr. Eier Sted Etablert Areal/hist. aral
3061 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hvervenmoen - vei 16.01.2002 9 732,7
316 / 102 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 29.04.1952 743,7
316 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 26.01.1966 1 161,7
316 / 127 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 12.09.1955 30 231,7
316 / 152 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 10.11.1989 1 897
316 / 153 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 22.04.1991 30,1
316 / 154 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 09.11.1998 947,1
316 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 017,7
316 / 38 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 378,5
316 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 03.04.1911 9 694,3
316 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20 863,7
316 / 45 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 02.10.1933 1 043,1
316 / 85 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 913,7
316 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 2 536
317 / 101 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.07.1955 1 794,4
317 / 104 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 14.04.1944 24 256,2
317 / 133 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 13.03.1953 711,1
317 / 146 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 5 653,1
317 / 149 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 2 038,6
317 / 152 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 783,5
317 / 156 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 6 243
317 / 158 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.02.1883 45
317 / 161 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden)
317 / 162 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 268
317 / 163 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25.08.1938 139,3
317 / 165 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 05.10.1899 1 772,4
317 / 169 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden)
317 / 170 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 31.10.1940 1 135
317 / 171 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 31.10.1940 399
317 / 177 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.09.1906 328,2
317 / 201 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 459,5
317 / 205 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 3 677,1



317 / 211 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 31.10.1940 25 167,2
317 / 247 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 23.02.1959 1 801
317 / 254 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 7 545,5
317 / 257 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 260 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 27.03.1961 2 378,4
317 / 267 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 04.02.1919 1 204,9
317 / 269 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 27.06.1959 12 561,9
317 / 275 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.03.1972 4 825,6
317 / 296 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.07.1886 9 721
317 / 297 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 16.04.1896 163
317 / 299 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 03.02.1981 673,5
317 / 302 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 12.02.1981 1 419,1
317 / 317 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 2 899,4
317 / 321 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 836,8
317 / 326 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 674,7
317 / 327 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 522
317 / 328 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 650,5
317 / 329 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 245,8
317 / 33 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.01.1951 50,7
317 / 334 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 593,8
317 / 335 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.01.1899 4 554,3
317 / 346 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 489
317 / 348 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 408,5
317 / 350 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 198,7
317 / 354 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 89,2
317 / 356 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 550
317 / 363 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 06.07.1922 617,8
317 / 379 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 337,3
317 / 425 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 428 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 433 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 439 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 440 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.08.1951 7 911,5



317 / 449 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.12.1915 540,8
317 / 458 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden)
317 / 460 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.08.1951 715,8
317 / 461 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 481 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.08.1951 863,5
317 / 497 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 11,3
317 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.04.1983 933
317 / 55 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 211,8
317 / 557 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 04.12.1984 255,9
317 / 566 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 13.02.1986 65
317 / 570 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 05.10.1987 201,4
317 / 572 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 05.10.1987 366,5
317 / 576 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25.05.1989 4 402,6
317 / 577 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 09.06.1989 121,1
317 / 579 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 22.04.1991 43,1
317 / 581 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 19.10.1992 947,6
317 / 582 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.12.1994 3 541,6
317 / 587 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 09.11.1998 1 342,2
317 / 593 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.07.2011 500,2
317 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 69,6
317 / 93 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 130,4
317 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.06.1981 3 747,9
318 / 129 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 03.08.1899
318 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 05.03.1907 586,4
318 / 15 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 582,3
318 / 175 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 130
318 / 176 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 01.11.1951 124,5
318 / 183 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 23.03.1959 12 278,7
318 / 191 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.05.1912 116,2
318 / 195 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 01.12.1927 2 612,4
318 / 219 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden)
318 / 231 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.10.1906
318 / 232 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.06.1911



318 / 243 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 17.08.1961 888,3
318 / 248 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 2 263,9
318 / 249 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 3 973,5
318 / 250 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 19 140,3
318 / 303 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 24.03.1955 104,1
318 / 313 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 43,9
318 / 322 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 10.11.1953 732,4
318 / 329 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.09.1951 3 884,7
318 / 337 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 17.09.1925 1 183,9
318 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 12.04.1918 2 868,2
318 / 346 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 182 124,3
318 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.02.1890 1 387,1
318 / 36 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 24.08.1950 677,2
318 / 37 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 02.06.1904 894,1
318 / 38 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 4 186
318 / 399 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 27.08.1979 91,3
318 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.05.1904 3 904,5
318 / 400 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 01.11.1979 63,3
318 / 402 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 622,4
318 / 405 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 04.12.1947 770,7
318 / 415 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 55,5
318 / 427 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 16.06.1921 12 429,2
318 / 43 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.09.1911
318 / 457 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 09.04.1981 2 449,2
318 / 458 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 3 324,7
318 / 466 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.04.1983 71,6
318 / 469 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.10.1983 2 436,2
318 / 471 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 27.03.1985 265,7
318 / 472 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 28.11.1984 58,3
318 / 473 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 22.01.1985 61,9
318 / 476 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 06.01.1986 198,7
318 / 481 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 01.02.1990 5 021,8
318 / 487 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.11.1991 682



318 / 488 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.11.1991 1 046,2
318 / 489 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25.06.1993 527,5
318 / 499 / RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.09.2004
318 / 504 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.06.2004 5 060
318 / 507 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.12.2007 197,6
318 / 509 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 14.04.2008 548,2
318 / 523 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 23.06.2016 3 404,5
318 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 069,3
318 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.09.1911 3 245,7
318 / 84 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 03.06.1897 2 368
318 / 86 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 550,6
318 / 87 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 547,8
318 / 88 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 478,9
318 / 94 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.04.1896 1 690
318 / 96 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.05.1942 1 575,6
318 / 98 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.05.1963 2 854,5
318 / 99 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.05.1963 288,1
3050 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) - vei 07.02.1992 225,9
3060 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) - vei 24.10.2001 273,8
3068 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss gml(vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) - vei 14.12.2004 10,1
50 / 177 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 13.02.1976 1 512,2
50 / 274 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.06.1984 764,5
50 / 291 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.10.1985 5 936,3
50 / 293 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 17.09.1987 22 686
50 / 299 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.12.1988 2 698,8
50 / 300 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 28.12.1989 7 086,2
50 / 334 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.04.2012 6 964,3
50 / 380 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.07.2016 747,6
50 / 78 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 25.02.1939 2 993,4
86 / 164 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 17.01.1922 12 806,2
86 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 134 869,6
86 / 22 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.08.1899 40 112,3
86 / 251 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 17.11.1941 12 976,1



86 / 311 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 19.11.1949 638,9
86 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.10.1907 874,7
86 / 345 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.11.1950 1 792
86 / 355 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 07.07.1951 1 120,7
86 / 388 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 23.01.1953 1 082,6
86 / 434 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 20.12.1954 5 180,1
86 / 47 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.11.1911 3 164,5
86 / 474 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 15.12.1958 1 029,9
86 / 500 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.11.1961 1 486,6
86 / 541 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.07.1971 2 277,1
86 / 542 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 17.08.1971 117,4
86 / 555 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 22.12.1976 2 572,5
86 / 65 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.10.1912 655,6
86 / 686 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.02.1978 214,3
86 / 69 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 15.02.1913 2 681,1
86 / 710 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.12.1980 88
86 / 711 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.12.1980 77,5
86 / 714 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.11.1980 42,8
86 / 717 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.09.1982 356,2
86 / 718 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 16.11.1982 304,8
86 / 727 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 4,1
86 / 728 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 297,6
86 / 733 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 303,6
86 / 747 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 29.07.1986 287,3
86 / 750 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 21.01.1987 658,5
86 / 755 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 03.08.1988 75,5
86 / 761 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.08.1990 706,5
86 / 762 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.08.1990 119,9
86 / 764 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.08.1991 218,5
86 / 766 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 07.11.1991 89,3
86 / 795 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 18.10.2010 1 108
86 / 92 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 03.10.1914 917,1
87 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 1 170 808



87 / 101 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 12.11.1947 1 200
87 / 122 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.08.1948 1 170
87 / 175 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 24.02.1953 3 004
87 / 205 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 09.11.1955 785
87 / 238 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 16.05.1960 1 372,1
87 / 272 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 28.09.1965 1 158,8
87 / 338 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.04.1971 1 196,9
87 / 359 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 21.08.1972 77,1
87 / 392 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.11.1976 1 959,2
87 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.11.1901 11 020,4
87 / 408 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 04.03.1977 27 386,8
87 / 454 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 02.01.1984 601,1
87 / 455 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 02.01.1984 390,4
87 / 476 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 306,7
87 / 481 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 20,9
87 / 482 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 5,1
87 / 488 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 22.01.1987 242,7
87 / 523 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 30.07.1990 519,6
87 / 533 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.04.1993 1 337
87 / 534 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.05.1993 254,4
87 / 538 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 25.08.1994 1 216,1
87 / 540 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 16.12.1994 8 577,5
87 / 545 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 24.07.1998 328
87 / 550 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 25.09.2000 661,8
87 / 556 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 24.07.2003 5 025,7
87 / 564 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 21.07.2008 3 020,8
87 / 583 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 02.06.2017 66,6
87 / 74 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 16.05.1935 1 012,4
3053 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss nord - vei 21.01.1986 54 387,6
3059 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss nord - vei 20.12.2001 76,6
3069 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss nord - vei 22.01.2008 19 406,3
37 / 11 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 02.07.1907 2 357,3
37 / 132 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 06.01.1958 1 155,1



37 / 150 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 24.10.1963 575,1
37 / 161 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 01.08.1968 380,7
37 / 171 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 17.01.1972 627,4
37 / 190 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 09.10.1978 96,2
37 / 194 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 26.02.1980 621,7
37 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 16.12.1910 918,2
37 / 202 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 10.12.1981 88,9
37 / 209 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 21.02.1985 718,4
37 / 211 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 25.09.1990 716,2
37 / 223 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 12.09.2012 126,5
37 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 01.09.1916 5 248,4
38 / 102 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 17.08.1977 6,8
38 / 103 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 16.08.1977 55,6
38 / 104 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 16.08.1977 235,7
38 / 106 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 22.05.1979 127,2
38 / 107 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 22.05.1979 345,3
38 / 108 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 22.05.1979 70
38 / 110 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 19.05.1980 17 297,8
38 / 114 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 26.02.1981 47 991,3
38 / 116 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 11.06.1982 4 227,9
38 / 137 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 14.08.1990 4 918,4
38 / 164 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 07.05.2001 10 899,4
38 / 197 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 16.03.2005 4 481,8
38 / 210 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 26.09.2007 669,7
38 / 37 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 03.12.1913 14 047,3
38 / 6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 6 741,3
38 / 62 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 04.09.1953 66,6
38 / 70 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 18.01.1960 733
38 / 73 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 06.12.1960 8 740,5
38 / 79 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 19.01.1965 9 000,1
38 / 80 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 15.03.1965 1 963
38 / 90 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 13.05.1971 733,8
39 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 17 097,8



39 / 111 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 03.09.1963 1 805,7
39 / 136 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 19.02.1971 7 810,9
39 / 146 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 27.05.1971 8 372,5
39 / 147 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 17.01.1972 511
39 / 157 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 10.02.1977 545,2
39 / 160 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 15.12.1976 3 716,3
39 / 161 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 29.12.1976 671,9
39 / 167 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 26.02.1981 226,8
39 / 179 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 14.06.1984 2 303,4
39 / 193 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 07.06.1989 231,7
39 / 196 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 29.01.1991 3 393,5
39 / 198 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 07.11.1991 30,4
39 / 199 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 30.03.1993 24,8
39 / 208 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 12.09.2012 259
39 / 209 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 12.09.2012 256
39 / 210 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 12.09.2012 212,2
39 / 218 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 27.02.2015 22 982,8
39 / 51 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 09.11.1908 986,1
39 / 63 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 15.08.1911 408,2
39 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 02.07.1900 716,8
39 / 8 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 01.08.1900 4 394,2
3051 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss Syd (Eikliområdet) - vei 23.03.1995 21 350,1
3057 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) - vei 06.09.2000 2 111,4
45 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen)
45 / 11 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 2 962,5
45 / 163 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 09.10.1951 1 135,1
45 / 181 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 15.09.1954 97,2
45 / 249 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 19.12.1973 4 356,3
45 / 282 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 20.12.1977 5 083,2
45 / 283 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 03.03.1978 5 673,8
45 / 285 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 04.12.1978 48,4
45 / 286 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 07.03.1979 59,8
45 / 297 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 10.12.1981 712,1



45 / 304 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 167,8
45 / 305 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 84,2
45 / 307 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 07.01.1983 50,3
45 / 311 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 16.05.1983 91,4
45 / 317 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 03.05.1984 53,9
45 / 330 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 1 744,7
45 / 336 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 22.05.1985 1 034,5
45 / 338 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 08.07.1986 2 686,1
45 / 345 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 29.11.1988 2 102,3
45 / 39 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 05.06.1900 397,4
45 / 45 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.10.1903 260
46 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 04.04.1972 480
46 / 21 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 25.10.1974 187,9
46 / 22 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 25.10.1974 83,6
47 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 22.08.1969 910,5
47 / 106 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 20.01.1970 8 343
47 / 125 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 08.11.1972 1 419,7
47 / 127 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 21.09.1973 54,7
47 / 220 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 15.11.1976 1 945,3
47 / 222 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 09.12.1977 724,1
47 / 223 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 13.02.1978 211,1
47 / 232 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 06.12.1984 394,2
47 / 235 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 07.04.1986 2 953,6
47 / 242 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 11.01.1999 1 876,5
47 / 78 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 31.08.1951 1 953,1
48 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 23.12.1947 4 917,3
48 / 5 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.08.1994 2 854,7
49 / 1 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 07.06.1963 33 941,9
49 / 1 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 29.10.1966
49 / 12 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.05.1898 511,9
49 / 204 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 27.03.1957 1 830,2
49 / 252 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 20.12.1977 213,4
49 / 256 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.03.1979 123 083,8



49 / 264 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 15.09.1980 68 849,3
49 / 271 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 10.12.1981 83,6
49 / 276 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 06.07.1983 47 205,6
49 / 293 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 25.06.1985 254,8
49 / 296 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 28.11.1986 111,8
49 / 354 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 27.01.2014 11 628,1
49 / 360 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 19.12.2016 9 952,7
49 / 54 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 17.12.1917 2 486
49 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.07.1920 695,2
49 / 61 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.12.1920 740,2
3064 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) - vei 02.11.2007 13 246,1
3062 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.03.2002 2 309,4
3052 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 08.12.1995 5 767,6
3066 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 08.12.2003 2 851,6
3063 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.09.2002 9 454,3
305 / 109 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.06.1950 6 198,5
305 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.07.1892 16 063,1
305 / 145 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.10.1954 12 683,7
305 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.03.1880 27 414,3
305 / 209 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.12.1971 9 006,3
305 / 249 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.01.1977 8 524,2
305 / 261 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.11.1978 2 943,8
305 / 279 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.06.1981 21 462,8
305 / 288 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 848,2
305 / 289 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 904,6
305 / 299 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 827,7
305 / 302 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 949,4
305 / 303 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 922,7
305 / 320 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.09.1985 1 529,3
40 / 21 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.06.1984 8 385,3
42 / 1 / 23 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.09.1979 13 900,7
3065 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.01.2003 24 002,8
3055 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 29.05.2000 766,4



3067 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 04.10.2004 8 620,8
3054 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 28.11.1996 12 291,4
3058 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.11.2001 3 812,7
3056 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 14.06.2000 2 157,3
1 / 100 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.12.1977 126,6
1/62 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.03.1952 56 086,6
103 / 1 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.05.1964
103 / 225 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.09.1987 5 893,3
105 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.08.1894 7 563,2
105 / 169 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.01.1977 701,5
105 / 172 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.01.1980 163,9
105 / 179 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.09.1982 1 249,4
105 / 180 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.04.1983 537,8
105 / 189 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.12.1986 2 017,2
105 / 190 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.12.1986 198
105 / 191 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1986 1 158,3
106 / 29 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.01.1977 746,3
106 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.03.1987 192
122 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.08.2001 706,4
123 / 5 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.02.1950 6 671,8
129 / 128 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.12.2002 1 060,3
129 / 67 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.09.1952 1 764,8
131 / 108 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.05.1983 17,9
131 / 109 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.05.1983 110
131 / 117 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.07.1986 323,6
132 / 186 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.03.1975 81,9
132 / 189 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.01.1977 3 660,4
132 / 199 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.01.1977 100,8
132 / 235 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.08.1983 20,5
132 / 43 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.10.1953 2 145,9
132 / 433 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.06.2007 7 505,1
132 / 434 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.06.2007 12 746,5
132 / 443 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.08.2009 307,7



132 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.03.1973 150 503,7
133 / 92 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.12.1983 4 119
134 / 120 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.06.1982 1 515,3
134 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.01.1910 96 422,9
136 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.01.1972 1 060,5
136 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.12.1973 1 119,9
136 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.12.1973 788,1
136 / 26 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.11.1980 14,9
136 / 27 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.12.1982 2 348,4
136 / 28 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.11.1982 231
136 / 29 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.12.1982 236,6
136 / 30 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.09.1986 442,5
136 / 4 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.06.1924 40 942,5
137 / 41 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.08.1976 236,1
137 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.03.1981 517
137 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.10.1987 881
139 / 111 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.04.2001 733,3
139 / 112 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.2001 6 035,6
139 / 114 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.03.2007 4 905,1
139 / 58 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.08.1952 2 055,8
139 / 61 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.02.1955 1 716
139 / 65 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1957
139 / 73 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.09.1960 189 155,8
139 / 75 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.08.1968 848,1
139 / 82 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.11.1972 121,2
139 / 90 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.12.1972 1 069,8
14/5 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.01.1976 263
14/6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.01.1976 567
14/7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.01.1976 194
14/8 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.05.1976 3 063,1
141 / 14 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.04.1918
144 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.09.1874 3 340,9
144 / 46 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.11.1949 360



148 / 100 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.08.1948 6 644,2
148 / 115 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.03.1953 30 466
148 / 157 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.03.1961 2 139,9
148 / 175 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.10.1966 1 988,3
148 / 263 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.12.1980 167,8
148 / 264 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.12.1980 71,5
148 / 265 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.12.1980 116,9
148 / 270 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.07.1985 686,6
148 / 271 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.01.1985 133,2
148 / 272 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 150
148 / 295 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.08.1988 766,2
148 / 313 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1992 16 228,6
148 / 314 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1992 9 375,3
148 / 323 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.04.2001 250,9
148 / 324 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.04.2001 202,9
148 / 325 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.2001 96,8
148 / 341 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.08.2010 15 906,5
148 / 6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.11.1910 1 634,3
148 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.05.1921 12 532,8
148 / 93 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.10.1947 16 122,6
150 / 5 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1956
151 / 6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1956 3 323,6
151 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.07.1996 1 258,4
152 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.09.1860 38 957,7
158 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.08.1982 282
167 / 25 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.05.2001 729
18 / 50 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.10.1944 282,7
18 / 82 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.04.1993 823,4
19 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.01.1984 117,5
20/3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.04.1836
244 / 123 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.10.1946 2 298,8
244 / 191 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.08.1954 686,4
244 / 200 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.10.1954 139,5



244 / 293 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.10.1962 31 802,7
244 / 304 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.09.1963
244 / 327 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.08.1968 3 065
244 / 328 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.02.1969 624,9
244 / 355 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.04.1974 1 125,4
244 / 393 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.10.1985 7 686
244 / 448 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.08.2013 1 285,1
244 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.10.1939 1 081,6
251 / 103 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.08.1946
251 / 104 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.08.1946 3 500
251 / 12 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.08.1894 1 900,9
251 / 128 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.09.1955
251 / 134 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.09.1959
251 / 157 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.06.1970
251 / 158 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.11.1970 494,3
251 / 162 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.01.1973 17 304,8
251 / 170 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.03.1976 851
251 / 182 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 212
251 / 183 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 298,2
251 / 184 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 126,2
251 / 185 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 73,3
251 / 186 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 35
251 / 187 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.04.1976 709
251 / 189 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.05.1976 50,7
251 / 192 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.02.1976 195
251 / 193 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.02.1976 96,9
251 / 194 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.02.1976 80,1
251 / 196 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1978 122,8
251 / 199 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.02.1979 3 659
251 / 203 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 1 719,3
251 / 204 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 25,7
251 / 205 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 20,4
251 / 206 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 101,3



251 / 207 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 21,4
251 / 208 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 9,8
251 / 211 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.07.1979 331,7
251 / 212 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.07.1979 61,5
251 / 216 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.12.1979 362,4
251 / 238 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.12.1984 750
251 / 239 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.06.1985 1 961,8
251 / 25 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.12.1898
251 / 276 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.09.2007 4 633,6
251 / 50 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.04.1908 27 187,8
254 / 23 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.02.1969 242,7
254 / 25 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.10.1969 42 371,3
254 / 28 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.06.1978 123,7
254 / 33 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.05.1988 701,7
255 / 119 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.04.1988 232,4
255 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.11.1943 3 894,5
255 / 70 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.12.1955 15 969,6
261 / 39 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.10.1986 1 677,1
261 / 42 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.03.2000 4 538
262 / 136 ENGEN HARALD (1 / 2) 01.06.1976 75,8
262 / 137 ENGEN HARALD (1 / 2) 01.06.1976 23,3
262 / 16 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.07.1873 6 203,2
262 / 17 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.12.1967 1 488
262 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.11.1881
262 / 189 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.11.2002 562,8
262 / 31 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.05.1987 458,3
262 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.11.1881
262 / 57 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.08.1938 2 664,6
263 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.11.1881
263 / 42 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.09.1987 3 044,8
269 / 28 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.12.1947
269 / 42 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.02.1970 1 815,8
269 / 47 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.08.1986 1 857,6



269 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.10.1919
27 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.07.1910 1 000
27 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.03.1868
27 / 64 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.1993 13 729,3
271 / 143 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.03.1970 33 405,7
271 / 149 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.11.1970 370,1
271 / 237 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.10.1976 1 275,9
271 / 248 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 22 904,1
271 / 260 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 272,5
271 / 274 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.12.1986 14 343,7
271 / 275 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.04.1987 649,4
271 / 276 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.04.1987 363,6
271 / 328 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.10.2007 590,5
271 / 332 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.02.2010 808,5
271 / 333 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.02.2010 178,4
271 / 348 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.09.2014 5 970,2
271 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.02.1949 1 658,1
273 / 23 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 9 088,9
273 / 25 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 1 020,3
273 / 26 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 853,1
273 / 27 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 776,5
273 / 28 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 3 795,4
273 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.07.1946 13 407,9
273 / 42 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.1947 1 528,4
273 / 43 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.1947 1 051,7
273 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.1947 6 094,1
273 / 51 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.12.1954 2 058,2
273 / 57 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.09.1956 1 010,7
273 / 71 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.11.1963
273 / 82 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.09.1970 467,9
273 / 83 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.06.1971 7 159,4
273 / 84 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.06.1971 169,6
273 / 88 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1976 6 688,4



273 / 89 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1976 936,6
273 / 90 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.05.1976 88,8
273 / 92 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.09.1976 226,6
274 / 1 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1995 186,9
274 / 1 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1995 1 423,6
274 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.04.1959 170 967,1
274 / 125 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.12.1962 13 723,1
274 / 142 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.07.1964 1 579,6
274 / 153 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.03.1968 175,3
274 / 167 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.01.1970 26 319,1
274 / 168 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.05.1972 1 417,2
274 / 173 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1975 304,6
274 / 177 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1976 231,3
274 / 178 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1976 276,5
274 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 4 509,6
274 / 203 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28,4
274 / 231 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 3 296,4
274 / 232 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 1 397,5
274 / 233 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 2 599,5
274 / 234 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 1 520,9
274 / 235 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 210
274 / 282 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.11.1978 283
274 / 293 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.01.1980 103,4
274 / 32 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.10.1938 159 567,5
274 / 322 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.08.1980 3 607,1
274 / 325 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.08.1980 4 565,3
274 / 336 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1980 2 090,4
274 / 337 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1980 1 507,5
274 / 338 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1980 195,3
274 / 350 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.01.1983 2 784,7
274 / 351 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.02.1983 172,6
274 / 358 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.09.1985 596,7
274 / 364 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.01.1991 253,3



274 / 368 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.01.1995 6 814,3
274 / 375 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.08.1999 1 956,2
274 / 404 RINGERIKE KOMMUNE 28.01.2005
274 / 50 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.11.1943 549,8
274 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.11.1943
274 / 79 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.09.1950 4 352,9
274 / 82 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.03.1952 775,7
274 / 94 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.06.1954 1 947,1
274 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.06.1954 6 607
274 / 99 HEEN JOHAN (1 / 1) 09.11.1955 103
275 / 87 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.08.1984 397,4
278 / 124 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.05.1955
279 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.09.1910 935,8
281 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.02.1973 469,3
282 / 126 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.02.1986 41,9
282 / 130 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.01.1988 6 150,8
283 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 2 543,5
283 / 8 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 7 479
289 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.01.1880 2 481,3
290 / 101 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1980 1 838,4
290 / 4 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.01.1880 11 549,3
290 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.12.1920 42 842,8
3/63 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.10.1941 1 616,1
3000 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 22.01.1986 67 274,4
3001 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 70 341,4
3002 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 19 030,2
3003 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 7 748,9
3004 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 10 160,6
3005 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 3 384,2
3006 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 14 154,1
3007 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 3 703,7
3008 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 21 525,9
3009 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 9 986,3



3010 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 7 675
3011 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 9 376,3
3012 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 30 741,7
3013 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 16 070,9
3014 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 37 406,3
3015 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 14 062,5
3016 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 43 889,5
3018 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 42 186,9
3019 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 75 145,1
302 / 63 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.11.2016 1 565,1
3020 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 58 323,4
3021 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 38 889,2
3022 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 22.09.1994 12 135
3023 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 3 930,1
3024 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 16 551,8
3025 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 21 959,5
3026 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 45 931,4
3027 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 18 662,6
3028 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 2 174,4
3029 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 3 710
3030 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 8 682,1
3031 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 14 005,4
3032 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 05.04.1988 32 912,5
3033 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 5 921
3034 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 8 226,8
3035 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 17 814,1
3036 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 99,9
3037 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 10 310,8
3038 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 41 789,4
3039 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 21.04.1988 11 205,9
3040 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 21.04.1988 633,1
3041 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 19.07.1989 29 963
3042 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 04.01.1990 54 349,6



3043 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 30.01.1990 25 756
3044 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.02.1991 18 422,9
3045 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 08.04.1991 36 353,9
3046 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 17.07.1991 11 849,2
3047 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 06.12.1991 4 068,8
3048 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 06.12.1991 6 238
3049 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 03.01.1992 3 786,6
40 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.10.1874 6 274,3
41 / 11 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.04.1982 397,2
41 / 12 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.04.1982 1 141,2
41 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.07.1989 99,9
42 / 71 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.07.1989 2 154,9
42 / 88 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.03.1973 376
42 / 89 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.01.1997 32 995,8
42 / 90 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.01.1997 1 372,8
42 / 97 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.10.2005 122,2
44 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.07.1898 53 353,5
44 / 43 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.04.1967 30,3
44 / 48 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.04.1975 12 590,9
44 / 49 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.04.1975 1 089,7
44 / 52 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.10.1978 717,2
45 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 3 142
45 / 139 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.12.1939 4 472,5
45 / 142 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.10.1940 2 401,2
45 / 306 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.12.1982 15,1
45 / 314 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.05.1984 118,5
47 / 190 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1974 2 837
49 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.12.1913 585,6
50 / 180 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.12.1976 11 723
50 / 296 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.02.1988 1 824,1
51 / 17 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.06.1983 5 744,8
51 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.07.1986 5 163,8
51 / 22 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1987 575,5



51 / 27 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.03.1988 5 969,5
51 / 52 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.11.2011 9 908,2
52 / 14 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.08.1978 917,8
52 / 16 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.10.1982 750,6
52 / 17 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.09.1986 10 395,5
52 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.01.1997 6 166,8
52 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.06.1988 6 239,4
53 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.01.1987 168,2
54 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21 792,8
54 / 16 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.06.1955 2 116,9
54 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.04.1963 2 254,4
54 / 4 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.08.1929 8 568
54 / 49 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.07.1966 1 362,7
54 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.04.1970
54 / 70 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1972 31,7
54 / 78 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1981 146,5
55 / 125 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.06.1984 10 303,1
55 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1961 3 627,7
55 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.11.1961 27 223,6
55 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.01.1968 1 899,8
55 / 96 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.09.1973 90,5
55 / 97 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.09.1973 89,1
55 / 98 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.09.1973 113,9
55 / 99 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.09.1973 113,5
56 / 10 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1969 2 307,6
56 / 103 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.02.1977 27 633,1
56 / 104 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.02.1977 474,8
56 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.02.1977 5 099,5
56 / 203 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.05.1982 712,2
56 / 204 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.05.1982 1 087,6
56 / 205 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.05.1982 1 096,3
56 / 213 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.10.1982 1 572,3
56 / 214 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.10.1982 198,7



56 / 218 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 8 603,3
56 / 219 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 1 388,7
56 / 220 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 3 166,7
56 / 221 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 646,1
56 / 222 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 4 660,3
56 / 223 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 15 900,6
56 / 224 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 296,5
56 / 226 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 7 555,2
56 / 227 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 691,3
56 / 228 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 610,6
56 / 262 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.11.1985 1 362,6
56 / 301 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.09.1988 220,9
56 / 314 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.11.1990 410,1
56 / 325 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.11.1991 106,1
56 / 373 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.12.2010 1 309,4
56 / 379 ANDERSEN GEIR FAUSKE (1 / 21.12.2010 3 172,1
56 / 380 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 9 395,5
56 / 381 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 108,7
56 / 382 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 1 600,3
56 / 388 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 385,6
56 / 389 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 4 139,8
56 / 390 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 764,4
56 / 391 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 7 062,9
56 / 398 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.10.2016 55 442,5
56 / 46 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.04.1974 83,8
56 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.04.1967 129 121,3
57 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 1 064,6
57 / 111 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.01.2012 210,6
57 / 21 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.04.1932 88,1
57 / 56 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.04.1973 1 946,8
57 / 93 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.10.1982 2 696,9
57 / 94 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 30 432,8
57 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.07.1983 28 327,8



58 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.08.1979 4 933,3
58 / 21 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.03.1980 4 934,7
58 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.04.2001 4 823,8
58 / 77 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.04.2012 901
58 / 78 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.05.2012 825,8
60 / 57 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.10.2001 821,2
60 / 58 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.10.2001 9,1
61 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.07.1911 8 568,9
62 / 173 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.09.1975 2 862,1
63 / 26 FUGLEBERG EVA M PAULSEN (1 28.06.1954
66 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.09.1982 9 873,6
73 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.09.1999 4 114
78 / 73 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.01.1976 1 902,9
80 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.02.1972 3 017,9
80 / 111 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 2 001,1
80 / 64 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.02.1954
80 / 65 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.03.1954
86 / 354 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.07.1951 859,2
86 / 373 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.02.1952 21 775,5
86 / 466 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.08.1958 1 978,8
86 / 471 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.12.1958 1 156,7
86 / 765 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.11.1991 26,9
87 / 16 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.05.1896 905,4
87 / 191 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.03.1955 5 344,6
87 / 435 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.07.1982 105,6
89 / 50 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.04.1959 3 444
89 / 69 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.11.1970 359,3
90 / 64 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.07.1986 1 016,3
91 / 10 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.06.1982 1 304,4
91 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.03.1894 31 310,9
92 / 140 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 3) 02.07.1987 242
92 / 142 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.09.1987 272,6
92 / 147 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.02.1990 438,2



92 / 172 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.10.2008 54 941,1
92 / 175 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.11.2012 10 011,6
92 / 176 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.03.2013 4 938
92 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.01.1970 9 282,5
92 / 54 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.03.1970 4 735,3
92 / 58 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.01.1973 2 061,4
92 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.02.1973 7 053,8
92 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.02.1973 568
92 / 65 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.07.1973 878,7
92 / 70 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.11.1978 4 132,7
92 / 71 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.11.1978 20 148,1
92 / 85 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.06.1983 1 369,1
93 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.12.2014 339 046
94 / 56 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.05.2000 614,4
94 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.05.2012 9 369,4
94 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.11.2012 4 893,8
95 / 119 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.10.1955 390,6
95 / 126 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.12.1955
95 / 140 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.02.1957
95 / 225 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.02.1976 18,8
95 / 226 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.02.1976 210,7
95 / 227 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.02.1976 69,5
95 / 243 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 360,8
95 / 244 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 368,6
95 / 245 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 658,4
95 / 246 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 814,3
95 / 252 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.11.1984 60,2
95 / 253 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.01.1962 95,7
95 / 273 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.09.1988 858,1
95 / 274 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.09.1988 1 446,9
95 / 29 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.04.1915
95 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.08.1916
95 / 4 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.11.1876 408,3



97 / 10 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.10.1879 5 977
97 / 14 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.09.1949 8 272,6
97 / 15 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.09.1949
97 / 45 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.04.1972 1 002,9
97 / 6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18 855,6
97 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.09.1848
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med forvaltningsloven. 

 

 

  

 

1. Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok den 27. januar 2000 forskrift om politivedtekter for Ringerike 

kommune. Politivedtektene var basert på normalpolitivedtekt av 31. mai 1996 utarbeidet av 

Justis- og politidepartementet. 

 

Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002, datert 13. februar 2018, utarbeidet ny 

normalpolitivedtekt. Foruten noen strukturelle endringer, og fjerning av et par bestemmelser 

som følge av at forholdene reguleres av annen lovgivning, viderefører den nye 

normalpolitivedtekten i stor grad de gamle bestemmelsene.  

 

Det er midlertid inntatt tre større innholdsmessige endringer, samt noen få mindre 

innholdsmessige endringer. Av de større innholdsmessige endringer er det for det første inntatt 

en adgang til å regulere tigging. For det andre åpnes det opp for at kommunene kan gis 

kompetanse til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr, og for det tredje er det innført en 

bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder. Disse tre endringene, 

samt noen mindre innholdsmessige endringer, omhandles nærmere i punkt 2.  

 

I arbeidet med å utarbeide forslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune har 

administrasjonen hatt møte med representant fra Buskerud politidistrikt.  

 

2. Beskrivelse av saken 

 



- 

Rådmannen foreslår en del strukturelle endringer av gjeldende politivedtekter, slik at 

politivedtektene, i de tilfeller hvor det er aktuelt, får tilsvarende ordlyden og systematikk som 

normalpolitivedtekten. Politidirektoratet har også anmodet kommunene om å gjøre dette.  

 

Ny normalpolitivedtekt viderefører i stor grad bestemmelsene i tidligere normalpolitivedtekt. 

Det foreslås ikke innholdsmessige endringer i disse bestemmelsene. Det er tre større 

innholdsmessige endringer i ny normalpolitivedtekt. Disse er nevnt innledningsvis og 

omhandles nærmere nedenunder. I tillegg nevnes kort noen mindre innholdsmessige endringer.  

 

2.1    Adgang til å regulere tigging  

Ny normalpolitivedtekt inneholder alternative formuleringer knyttet til et forbud mot tigging. 

Bestemmelsene bygger på politiloven § 14 første ledd nummer 8, som åpner opp for at 

kommunene kan gi bestemmelser om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging.  

 

I forarbeidene til politiloven § 14 nummer 8 er forholdet til EMK artikkel 10 om ytringsfrihet 

omhandlet. Departementet vurderer at et forbud mot tigging vil være tilstrekkelig begrunnet i 

hensynet til å hindre uorden og kriminalitet, og at et slikt forbud dermed ikke vil være i strid 

med EMK. Etter rådmannens vurdering forutsetter et forbud mot tigging at forbudet anses 

nødvendig for å hindre uorden og kriminalitet. I motsatt tilfelle vil det kunne være spørsmål om 

reguleringen er i strid med EMK artikkel 10.   

  

Administrasjonen har vært i møte med politiet vedrørende saken. Politiet har opplyst at tigging 

ikke er et problem i Ringerike kommune. Det er få tiggere i kommunen og politiet vurderer at 

det ikke behov for å regulere tigging i Ringerike kommune. 

 

Så lenge tigging ikke er et problem i Ringerike kommune bør det etter rådmannens vurdering 

ikke innføres et forbud mot tigging i kommunen. Som beskrevet ovenfor er det etter 

rådmannens vurdering også fare for at et slikt forbud vil kunne være i strid med EMK artikkel 

10.  

 

2.2    Overtredelsesgebyr  

Politiloven § 14 trede ledd åpner opp for at kommunen eller personer utpekt av kommunen kan 

håndheve bestemmelser gitt i medhold av politiloven § 14 førstes ledd nr. 1 og nr. 2. Dette 

gjelder likevel ikke bestemmelser om opprettholdelse av ro og orden, som skal håndheves av 

politiet. I ny normalpolitivedtekt lyder bestemmelsen vedrørende kommunens adgang til å 

håndheve politivedtektene som følger: 

 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse  

 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:  

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l. på 

eller utover fortau)  

§ 3-9 Fare for takras  

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver  

§ 4-2 Rydding av snø etter takras  

§ 4-3 Vannavløp  

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau,  



- 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising  

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.  

 

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 

håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved overtredelse 

av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 

 

Politiet har anmodet kommunen om å benytte mulighet for kommunal håndhevelse av 

politivedtektene, herunder adgangen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. Politiet 

begrunner dette med at begrensede ressurser kan medføre at de nevnte bestemmelsene reelt 

ikke vil bli håndhevet av politiet, da forholdene ikke ligger innenfor politiets kjerneoppgaver. 

Politiet viser videre til at bestemmelsene er av en art som innebærer at de kan håndheves av 

andre enn av politiet, og at bestemmelsene ligger innenfor kommunens kjerneoppgaver og 

interesser, slik at det også av denne grunn er naturlig at de håndheves av kommunen selv. 

Brevet fra politiet ligger ved saksfremlegget. 

 

På bakgrunn av anbefalingen fra politiet foreslår rådmannen at kommunestyre inntar i 

politivedtektene en bestemmelse tilsvarende den ovennevnte, jf. forslag til nye politivedtekter 

for Ringerike kommune § 9-3.  

 

Rådmannen foreslår at kompetansen til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr delegeres til 

rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den enhet, ved enhetsleder, i 

kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle bestemmelsene. 

Advokatkontoret vil kurse den/de i kommunen som gis kompetanse til å fatte vedtak om 

overtredelsesgebyr.  

 

Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av politiloven, datert 19. juni 2012, har 

nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets 

størrelse. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken bestemmelse som overtredes, og av 

overtredelsens grovhet. Gebyrene ligger mellom 500 kroner og 5000 kroner. Det fremkommer 

også av forskriften at et vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til klageinstans utpekt av 

kommunen. I Ringerike kommune er formannskapet kommunens alminnelige klageorgan. 

Dersom kommunestyret ønsker at klageorganet i disse sakene skal være det særskilte 

klageorganet må kommunestyret endre delegasjonsreglementet i tråd med dette.  

 

2.3    Ny bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder  

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-2 om kjøring, camping mv i 

parker, grøntarealer, friområder mv. Bestemmelsen lyder som følger: 

 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l  

 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 

tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

 

Bakgrunnen for den nye bestemmelsen er at mange kommuner har ønsket adgang til å 

håndheve uønsket aktivitet på offentlig sted i tettbygd strøk. Som det fremkommer av 

bestemmelsen er det kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å 



- 

regulere forholdet rundt bruk og aktiviteter på offentlig steder som parker, friområder, plasser 

o.l. Rådmannen foreslår at bestemmelsen innføres i kommunens politivedtekter.  

 

2.4    Mindre innholdsmessige endringer 

2.4.1  Nattero på offentlig sted 

 

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-1 om nattero på offentlig sted 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Bestemmelsen lyder som følger: 

 
«Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.» 

 

Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert formulering og plassering, og er stadfestet i 

flere kommuners vedtekter. Den er ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten av 

musikk og feststøy. Det kan søkes politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres 

festivaler eller andre arrangementer. 

 

Rådmannen foreslår at bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter.  

 

2.4.2 Fastsatt frist for fjerning av avvisere 

 

Rådmannen foreslår at det i kommunens politivedtekter inntas en frist for huseier til å fjerne 

avvisere senest etter 7 dager, med mindre eier kan dokumentere lengre ventetid på rekviert 

bistand til takrydding, jf. forslagets § 3-9.  

 

Kommunens gjeldende politivedtekter har ikke en slik frist, og fristen fremkommer heller ikke 

av normalpolitivedtekten. Av kommentarene til normalpolitivedtekt fremkommer det imidlertid 

at kommunen kan innta en slik frist dersom det finnes påkrevd. Politiet anbefaler at kommunen 

inntar en slik frist. Noen kommuner har inntatt dette, bl.a. Oslo kommune. En frist vil skape 

forutsigbarhet for innbyggerne, og vil også sikre likebehandling.  

 

2.4.3 Pantelånervirksomhet 

 

I normalpolitivedtekt er det inntatt en ny bestemmelse i § 8-1 om at den som har fått bevilling 

til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle lån og kjøp. 

Formålet med bestemmelsen er å motvirke omsetning av tyvegods. Bestemmelsen ble tidligere 

ansett for å falle inn under lov om finansieringsvirksomhet. Denne loven er nå opphevet, og det 

er av denne grunn inntatt en tilsvarende bestemmelse i politivedtektene. Rådmannen foreslår at 

bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter, jf. forslagets § 8-1.  

 

2.5 Bestemmelser som ikke foreslås inntatt i kommunens politivedtekter 

 

2.5.1 Barns tilgang til offentlige arrangement 

 

Både gammel og nye normalpolitivedtekt inneholder en bestemmelse om at barn under 15 år 

ikke har adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre 

foresatte. Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge 

under 18 år. Bestemmelsen er inntatt i ny normalpolitivedtekt § 7-3. Formålet med 



- 

bestemmelsen er hensynet til ivaretakelsen av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne 

for alle aldersgrupper.  

 

Bestemmelsen fremkommer ikke av kommunens gjeldende politivedtekter. Politiet har i 

politiloven § 13 hjemmel til å vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd på 

offentlig sted etter kl. 22.00. I tillegg har politiet en mer generell hjemmel til å gripe inn i 

politiloven § 7. Politiet har opplyst at disse hjemlene har vært tilstrekkelige og at det ikke har 

vært et problem at ovennevnte bestemmelse i normalpolitivedtekten ikke er inntatt i 

kommunens politivedtekter, og ser ikke behov for at denne bestemmelsen nå innføres. Det er 

også andre kommuner som ikke har inntatt bestemmelsen i sine politivedteker, bl.a. Oslo 

kommune og Hole kommune.  

 

På denne bakgrunn er det rådmannens vurdering at gjeldende rettstilstand opprettholdes, og at 

bestemmelsen ikke innføres i kommunens nye politivedtekter.  

 

3. Prosessen for vedtakelse av nye politivedtekter 

  

Politivedtekter vedtas i forskrift form. Dette innebærer at saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven må følges. Etter at kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, 

skal forslaget sendes ut på høring. Når høringsfristen er ute behandles innspillene av 

kommunen, hvoretter kommunestyret vedtar politivedtektens endelige ordlyd. Politivedtektene 

oversendes deretter til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i 

Norsk Lovtidend.  

 

4. Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen foreslår at det ikke innføres et forbud mot tigging i Ringerike kommune. 

Rådmannen foreslår videre at gjeldende rettstilstand vedrørende barns tilgang til offentlige 

arrangementer opprettholdes slik at det ikke innføres en bestemmelse om dette. For øvrig 

foreslår rådmannen at Ringerike kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny 

normalpolitivedtekt, og at ordlyd og struktur blir så likt som mulig normalpolitivedtekten.  

 

Vedlagte forslag til politivedtekter for Ringerike kommune foreslås sendt på høring i samsvar 

med forvaltningslovens regler.  

 

Vedlegg 

 

Foslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune 

Brev fra politiet datert 3. mai 2018  

Rundskriv 02/2018 om ny normalpolitivedtekt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1. Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg 
e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for 

alminnelig ferdsel. 

§ 1-2. Ansvar og plikter for bruker, leier, fester eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som bruker, leier, fester eller 
bestyrer eiendommen. 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.  

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren 

gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.  
 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 

strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  
 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

 

§ 2-3.Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter  

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, 
må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler ol.  

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, 

kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert ol.  

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke 
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar 

kl. 02.00.   

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som 
ferdes der. 



Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder 
eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.. 

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 m over bakken 

og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt o.l. 

§ 3-2. Dyr  

Det er forbudt å la husdyr, herunder hest, storfe, sau eller geit, gå løs på eller ved offentlig sted 

uten forsvarlig tilsyn. 

 

§ 3-3. Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for aking, skateboard/rulleskøyter og annen form for sport, lek eller 
spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt 

vann eller sjø. 

§ 3-5. Avsperring av fortau m.v. 

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, fortau, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, 

som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår. 

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.  

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig 

sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme 

hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum. 

§ 3-7. Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 

politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8. Vedlikehold av bygning m.v. 

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for 

arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller 

ulempe. 

§ 3-9. Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 

sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge 

for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere 
lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding. 

§ 3-10. Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført 

eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.  



Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted, plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 
umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is.  

§ 4-3. Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft 

e.l. holdes åpne.  

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold mm av fortau 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor grensene til tidligere Hønefoss kommune 

plikter å: 

1. sørge for renhold av fortau og rennestein 
2. rydde fortauet for snø etter snøfall 

3. strø fortau når det er glatt 

bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter, 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på 

eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,.   
3. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre, 

4. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler 

e.l. som er godkjent av av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare 

vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen. 
 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på 
eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, 

og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter 

virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet. 



Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet 

etter arrangementet. 

Kapittel 6. Offentlige anlegg 

§ 6-1. Kirkegård og gravplass 

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke 

sømmer seg der. 

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted m.v. 

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, 
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for 

betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist på minst to uker søke om dette.  

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m. 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 

arrangementet sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn 

blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når 
arrangementet ikke skjer på offentlig sted. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.  

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement 

 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre 
eller andre foresatte. 

 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.  

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

§ 8-1. Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, 

over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.   

 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

§ 9-1. Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 

hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2. Straff 

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 

nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 



§ 9-3. Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

 
§ 3-1    Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander el 

på eller utover fortau) 

 § 3-9  Fare for takras 
 § 3-10  Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3 Vannavløp  
§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau (krever lokal sedvane) 

§ 5-1  Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer ol.  

 

Kan håndheves av Ringerike kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om 

kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Ringerike kommune kan ved 
overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.  

 

§ 9-4. Ikrafttreden 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid 
oppheves forskrift av 15. mars 2000 nr. 235 om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud. 
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N ORM ALPOLITIVEDTEKT (BOKMÅL)

I INNLEDNING

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første
ledd:

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på st eder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller un derholdende art for medlemmer av forening eller
lignende sammenslutning

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre b ehov for betydelige
ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment ti lgjengelig tilstelning uten i følge
med foreldre eller andre foresatte

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet
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8. om forbud mot eller nærmere vil kår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med hjemmel i
politiloven § 14. Det e r opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke
bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å
kunne oppnå størst mulig grad av likhet mellom kommuner innenfor samme politidis trikt.
Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de bestemmelser
kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt
politiloven § 14 tillater.

Fullmaktsregelen i politilov en § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør regulere forhold:
– som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov
– som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for
– som etter sin art bør være politiet uvedkommende
– som er uhensiktsmessige/overflødige etter dagens samfunnsforhold og alminnelige

toleransegrenser

Som i tidligere normalpolitivedtekter har man likevel ikke vært helt konsekvent når det gjelder annen
lovgivning. Forbud i andre lover mot ulike former for forsøplin g og tilgrising, bl.a. i forurensningsloven og
veg loven , er spredt og primært knyttet til konkrete formål. Her har man funnet at politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene
b ør f.eks. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til
annen lovgivning.
Det er viktig at eventuelle forbud utformes så presist som mulig, slik at det ikke oppstår særlig tvil med
hensyn til praktiseringen av forbudet.

II SAKSBEH ANDLIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal involveres når en kommune igangsetter arbei det med å endre eller utarbeide ny politivedtekt
for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og være høringsinstans. Her vil kommunens politikontakt
være det naturlige bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvilket kommunalt org an som skal få kompetanse
til å vedta politivedtekter, se o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 annen spalte.

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til
anvendelse. Når kommunestyret har vedtatt fo rslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på
høring. I fo rvaltningsloven § 37 fremgår at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hv is interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale s e g før forskriften blir utferdiget, endret elle r opphevet. Så langt det treng s for å få
saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. ”

Dette innebærer også at forskrif ten skal gjøres kjent for kommunens innbyggere, f.eks. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere ved at den legges ut på
kommunens nettside, kommunehuset, bibliotek e.l. hvor innbyggerne har lett tilgang. Fris ten for uttalelse
må settes slik at de berørte får rimelig tid til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være
skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte ledd.

Når høringsfristen er ute behandles innspillene av kommunen, hvoretter kommune - eller bystyret vedtar
politivedtektens endelige ordlyd. I enkelte kommuner kan det foreligge andre vedtaksrutiner, men dette
er ikke til hinder for et tilsvarende samarbeid med politiet og de ordinære høringsrutiner for øvrig.
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Oversendelse til Politidi rektoratet
Kommunen eller bystyrets endelige vedtak om ny eller endret politivedtekt oversendes deretter direkte til
Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Det bemerkes at
det ikke lengre kreves at politiv edtekten må oversendes til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har
stadfestet en lokal vedtekt, vil en kopi sendes Fylkesmannen til orientering.

Politivedtekter omhandler reguleringer som danner deler av grunnlaget for utøvelsen av polititjenesten.
Vedt ekten er derfor ikke gyldig før det er foretatt en legalitetskontroll av innholdet. Politiloven § 14 første
ledd gir Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfestelse av politivedtekter til
annet statlig organ. Slik stadfestelsesmyndi ghet ble delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikrafttredelse 1. januar 2001.

Ved oversendelse til Politidirektoratet skal følgende dokumenter oversendes:
– Vedtekten som skal stadfestes
– Redegjørelse av kommunens saksbehandling av vedtekten
– Oversikt over høringsinstanser
– Hvorledes vedtekten har vært gjort tilgjengelig for innbyggerne.
– Resultatet av høringen og om det er gjort endringer som følge av høringen.
– Politiets medvirknin g i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklige endringer. Innholdet i politivedtekt kan ikke endres uten at spørsmålet først er behandlet
på nytt i kommunen. Det vil da være nødvendig å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.
Legalitetskontrollen kan likevel innebære at enkelte bestemmelser ikke blir stadfestet, f.eks. på grunn av
at forholdet er regulert i annen lovgivning eller at det ikke foreligger hjem mel for å regulere forholdet.

En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Klage
Klage over politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekt skal oversendes Politidirektoratet.
Dette gjelder lik evel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den alminnelige ro og orden, jf.
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjørelser om påtalespørsmål.

Klage over kommunens vedtak jf. normalpolitivedtekten § 9 - 3 om kommuna l håndheving, skal
oversendes til kommunen som har fattet vedtaket.

Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke
strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd.
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KA PITTEL 1. ALMIN NELIG E BESTEMM ELSER

§ 1 - 1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang - og sykke l vei , park, torg e.l., plass, bru,
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel.

Merknad
Begrepet offentlig sted har det samme innhold som tidligere, jf. straffeloven (20. mai 2005 nr. 28 ) § 10 første ledd,
dvs. sted der allmenheten ferdes. Som før har man funnet det praktisk å foreta en oppregning av typiske steder som
er offentlige. I noen kommuner kan det i tillegg være områder som ikke er nevnt her, mens f.eks. kai eller brygge ikke
er aktuelt i andre kommuner.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter so m er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer
eiendommen.

Merknad
Man minner om at en leietaker som f.eks. leier en del av et større hus, ikke er forpliktet etter denne bestemmelse.
Bestemmelsen tilsvare r § 2 i tidligere normalpolitivedtekter og innebærer ingen realitetsendring.

K APITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2 - 1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
s om forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl.
23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsa lgssted, holdeplass e.l.,
skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å
opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Merknad
Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre ledd. Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert
formulering og plassering , og er ofte stadfestet i flere kommuners vedtekter . Den er ment å ivareta hensynet til
personer som bor i nærheten av musikk og feststøy. Det er ingen hindring for at det k an søkes politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre arrangementer.

Bestemmelsen supplerer straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som retter seg mot slagsmål, støy eller annen
utilbørlig adferd. En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om
særlige bestemmelse r for gående.

§ 2 - 2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med
mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

Merknad
Stadig flere kommuner har ønsket mulighet til å ta inn i politi vedtekt adgangen for å håndheve uønsket aktivitet på
offentlige steder i tettbygd strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til ro og orden,
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da dette retter seg både mot uønskede aktiviteter som camping, telting, o.l. i off entlige parker, friområder osv. som vil
begrense muligheten for allmennheten til å benytte slike områder, herunder hindring av forsøpling og utrygghet.
Videre er det begrunnet i at motorferdsel i slike områder medfører unødvendig støy og belastning på områ dene.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder, plasser o.l . B estemmelsen gjør ingen endring i kommunens
ansvar. En del kommuner h ar ønsket at slik håndheving kan gå inn i den lokale politivedtekt, men da politiloven § 14
ikke gir hjemmel for at det i politivedtekt kan gis pålegg om å innhente tillatelse fra annen myndighet enn politiet, har
man i stedet tatt inn bestemmelser som pål egger kommunen å skilte bruken av slike områder. Regelen er ikke ment å
gjøre endringer i kommunens adgang til å tildele kjøretillatelse til personell som trenger dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgaver eller å motta og innvilge søknader fra personer om tillatelse til bruk eller ferdsel på slike områder.
Det forutsettes at friområdet som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt
dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

§ 2 - 3. Opptrede n og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på
forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Det samme g jelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.

Merknad
Bestemmelsen tar sikte på å fange opp tilfeller som ikke dekkes av politiloven § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11 og er
innholdsmessig en videreføring av tidligere normalpoliti vedtekt § 4. Formålet med meldeplikten er politiets behov for å
opprettholde ro og orden, samt sikre ferdselen og fremkommeligheten på offentlig sted.

Pengeinnsamling vil inngå i første ledd. Det er etter lovendringen i politiloven § 14 første ledd nr. 8 av 20. juni 2014,
ikke lengre adgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. En slik adgang er nå erstattet med adgangen til å
regulere tigging. For en nærmere beskrivelse av forskjellen mellom pengeinnsamling og tigging, se merknadene til §
2 - 4.

De t kan i vedtekt ikke settes krav om innhenting av godkjennelse fra kommune, da det i politiloven § 14 ikke
foreligger hjemmel for å innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan
fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter f orutgående melding til politiet.

Merknad
Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å
forby eller sette vilkår for tigging i politivedtekter, ble tatt inn i politiloven § 14 første le dd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted, eventuelt meldeplikt til politiet.

I Prop 83 L (2013 - 2014)«Kapittel 8 Merknader til bestemmelsen», fremgår følgende:

" Begrepet tigging , om fatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (e ller en situasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
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når det er registrert i i nnsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.

En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående in nsamlingsvirksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært e ller allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politiloven § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt
i medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingsp raksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. "

Regulering av tigging forutsetter at vilkårene fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten.

§ 2 - 5. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l .

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som
ferdes der.

Merknad
Med samtykke fra politiet kan kravet om innhenting av politiets till atelse fravikes i lokal politivedtekt hva gjelder
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av vedvarende praksis fra en
rekke kommuner.

Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarl ige omgivelser er ikke tillatt uten at også
brannsjefens tillatelse foreligger, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §
2 - 10. Utenfor slike områder antas det tilstrekkelig med politiets tillatelse. Lokal brannm yndighet kan i alle tilfeller,
gjennom egne hjemler eller med hjemmel i eget lovverk, nedlegge forbud om bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive
stoffer. Det vises for øvrig til at bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer i alle tilfeller må skje innenfor
rammene av brann - og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidligere annet ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om bæring av våpen på offentlig sted er tatt ut, da forholdet
reguleres av straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAP ITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3 - 1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller
ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henge r utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har bestemmelser om plassering av byggverk, innr etninger,
reklameskilt o.l., og regler om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlige veier. Plan - og bygningsloven (27. juni
2008 nr. 71) § 30 - 3 regulerer adgangen til skilt - og reklameinnretninger, i det vesentlig basert på hensyn av estetisk
karak ter. Det kan være behov for å supplere bestemmelsene for å oppnå en raskere reaksjon, da behandlingstiden for
fjerning av ulovlige oppsatte skilt etter plan - og bygningsloven § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelsesloven (26. juni 1992 nr.
86) kan være lang. Dette gjelder særlig hvor fremkommeligheten eller sikten hindres eller skiltet representerer en fare
for skade på person eller eiendom.
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Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har sammenheng med at det er tillatt å sykle
på fortau.

Endring av bestemmelsen er av språklig karakter og innebærer ingen realitetsendring av tidligere normalpolitivedtekt
§ 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Merknad
Bestemmelsen supplerer beiteloven (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på områder de
ikke har adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la hu sdyr oppholde seg på offentlig sted, slik
at det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye normalpolitivedtekten. Kommunene bør imidlertid vurdere
bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Fortsatt møter man h usdyr ved
eller på offentlig veg e.l. flere steder. For øvrig viser man til vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde
mot offentlig veg og grind eller ferist på offentlig veg.

Regulering av forhold knyttet til hundehold må gjøres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan således
ikke reguleres i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. Normalpolitivedtektens
tidligere bestemmelser om farlige hunder, båndtvang, salg og avlivning ble den 31. desember 2003 opphevet i de n
enkelte kommunes politivedtekt som følge av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Se hundeloven § 32 jf. politiloven (4.
august 1995 nr. 53) § 14, første ledd nr. 1, andre punktum.
Ikke hjemmel til å stadfeste pålegg om fjerning av dyreekskrementer, se mer knad til § 5 - 1.

Annet ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikke videreført da den ikke lengre anses relevant.

§ 3 - 3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av
hensyn til fer dselen eller den alminnelige orden.

Merknad
En slik bestemmelse kan delvis falle inn under vegtrafikklovens (18. juni 1965) ramme , men praktiske grunner og
hensynet til den alminnelige ordenshåndhevelse tilsier at politiet bør ha kompetanse til å gi slike bestemmelser,
forankret i rent lokale forhold. For øvrig vises det til friluftsloven (28. juni 1957 nr. 16), særlig § 2 om den frie
ferdselsrett i utmark og de begrensninger som kan ilegges av grunneier og kommunen.

At et forbud gjelder på bestemt offentlig sted betyr at det ikke kan gis et generelt forbud, men må bero på en konkret
vurdering av forholdene på det enkelte sted. Det er ikke hjemmel i politivedtekt til å nedlegge g enerelle forbud mot
nevnte aktiviteter på offentlig sted.

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 7. Annet ledd er derimot tatt ut da
aktivitetene dekkes av første ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann
eller sjø.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på g runn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller
delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan
fastsette nærmere vilkår.
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Merknad
Bestemmelse n har ny overskr ift og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 8.

§ 3 - 6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted
som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd m eldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes
arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er hjemlet i plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men denne parag rafen
inneholder ikke pålegg om meldeplikt til politiet. Vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging,
trehogst og andre inngrep på offentlig vei eller innretning som hører til offentlig vei.

Bestemmelsen har ny overskrift og oppdaterte lovhenvisninger og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt §
10.

§ 3 - 7. Spreng ningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som
kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

Merknad
Den som skal bruke eksplosjonsfarlig stoff må ha sertifikat eller godkjennelse i henhold til forskrift av 26. juni 2002 nr.
922 om eksplosjonsfarlig stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonsvernloven (14. juni 2002 nr. 20).

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 9.

§ 3 - 8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

Merknad
Plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneholder nødvendige sikkerhetskrav ved bygningsmessige
arbeider generelt, mens § 28 - 5 gjelder sikringstiltak på ubebygd areal. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstander er ikke nevnt i forbindelse med bygningsarbeider. I den utstrekning det benyttes arbeidstakere, vil
arbeidsmiljøloven (17. juni 2005 nr. 62), særlig kapittel 4, komme til anvendelse.

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9 . Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp
avvisere som gjør det tydeli g at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at
taket blir ryddet.

Merkna d
Det anses nødvendig at huseier har en slik plikt, da han er den nærmeste til å forhindre snøras e.l. som kan forårsake
skade. Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra 1959 ( Rt - 1959 - 578 ), hvor en huseier ble dømt for overtredelse av Oslo
kommunes politivedtekt § 25 som gjaldt plikten til å sette opp avvisere mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finner det påkrevet, sette en frist for når taket skal være ryddet. En slik regel har bl.a.
vært stadfestet i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: « Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med
mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding . »

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere no rmalpolitivedtekt § 12.
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§ 3 - 10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og 3 - 8 er utført,
eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3 - 9 ikke lenger er til stede.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. RENH OLD PÅ OFFENTLIG STED

§ 4 - 1. Rengjøring av lys og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys - og luftegraver i umidde lbar
tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 15, foruten pliktene som kr ever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for
snø og is.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 16, foruten pliktene som krever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes
åpne.

§ 4 - 4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
Eier av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentlig sted plikter å:

1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når d et er glatt

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Merknad
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal sedvane.
Dette er gjort for å synliggjøre at en kommun e ikke kan innføre denne bestemmelsen i sin politivedtekt uten at
sedvanen er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovenfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som
ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. For kommuner som har en slik lokalt etablert sedvane, vil denne plikten og
avgrensningen av området hvor plikten gjelder, som regel fremkomme av gjeldende politivedtekt for kommunen. Det
er ikke anledning til å utvide virkeområdet for plikten.
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KAPITTEL 5. HIND RE FORSØPLING OG TIL GRISING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder
på eller ved bygning, gate , vei, park, anlegg, innretninger og transportmid ler

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på
ta vler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som
bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten ti l dem som disponerer eiendommen

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 forbyr bl.a. å kaste søppel på og ved offentlig veg. Videre inneholder
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 et totalforbud mot å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan virke skjemmende eller vær e til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene bør f .eks.
kunne forby flaskeknusing og plakater uten at det er nødvendig å gå inn på forhol det til annen lovgivning.
Bakgrunnen for nr. 2 er omfattende tilgrising i form av «tagging», skjemmende plakatklistring o.l., som folk på visse
steder daglig utsettes for.

Bestemmelser om fjerning av hundeekskrementer må reguleres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan
således ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal for skrift om hundehold.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut
mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å
sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten
umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger bl.a. på at politivedtektene ikke bør regulere forhold som er uttømmende
regulert i eller i medhold av annen lovgivning, eller som andre myndigheter har ov ertatt det faglige ansvar for, dog
uten at det har vært praktisert helt konsekvent .

Det finnes i dag bestemmelser i flere lover som setter forbud mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 og vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3. Disse spredte
bestemmelser er primært knyttet til bestemte formål, og man er kommet til at politivedtektene bør kunne inneholde
en særskilt hje mmel for å kunne gi praktisk viktige regler med sikte på å sikre et godt lokalmiljø, uten at det er
nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning.

Innholdet er videreført av tidligere normalpolitivedtekt § 20. I tillegg til ny overskrift er det til føyd en setning i første
ledd om rydding etter virksomhetens stengetid. Bestemmelsen gjelder også omreisende virksomhet.
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KAPITTEL 6. OFFENTLI GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kirkegård og gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Merknad
Tredje ledd om løs hund på kirkegård er tatt ut , da det ikke lenger er hjemmel i politiloven § 14 for å regulere forhold
knyttet til hu nd og hundehold i politivedtekt.

Adferd på gravplass er i tillegg regulert i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr.
16. Straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil etter omstendighetene kunne brukes mot personer so m trenger seg
i nn på kirkegård eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENTER PÅ OFFENTLIG S TED

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, sels kapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Merknad
Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11. Dette er arrangementer som faller
inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor rammene av po litiloven § 14. Det foreligger
derfor ikke hjemmel for å regulere slike arran gementer i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende
melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av
hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på
offentlig sted.

Meldeplikt en gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende
art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder til svarende.

Merknad
Se merknad til § 7 - 1.

Bestemmelsene gjelder arrangementer og sammenkomster, og er å anse som tillegg til politiloven § 11
(arrangementer på offentlig sted m v.). Meldeplikten kan ved kommunal politivedtekt utvides til også å omfatte allment
tilgjengelige arrangement på privat område eller tilsvarende, når lovens vilkår for øvrig er oppfylt .

Meldingen skal i alminnelighet gis skriftlig i god tid på forhånd og inneholde opplysninger om arrangementets formål,
omfang, ansvarlig arran gør avviklingstidspunkt , avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk, f.eks.
etablering av ordensvern, jf. politiloven § 11 , annet ledd.

Når det gjelder større arrangementer, så som sportsstevner, større konserter, festivaler, messer o.l., kan kommunen
bestemme at søknadsplikten skal opprettholdes, forutsatt at vilkårene etter politiloven § 14 nr. 4 foreligger.
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§ 7 - 3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller
andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

Merknad
Bestemmelsen er flyttet fra tidligere normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensen ble satt for å harmonisere med aldersg rensen i politiloven § 13, jf. o t.prp. nr.22 (1994 - 1995). Endring
av aldersgrensen forutsetter en lovendring av politiloven.

Formålet med bestemmelsen er hensynet til ivaretakelse av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne f or alle
aldersgrupper. Mens politiloven § 13 skal ivareta barn på offentlig sted etter kl. 22.00, reguleres her barns adgang til
arrangementer uten en tidsbegrensning.

For arrangementer med alkoholservering hen vises til alkohollovgivningen.

K APITTEL 8 . PANTELÅNERVIRKSOM H ET

§ 8 - 1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over
alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånervirksomhet fremgår av politiloven § 14 første ledd nr. 7 . Bestemmelsen var ikke tatt
inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn under lov om
finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988 (opphe vet i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likhet med brukthandlere
søkes pantelånere utnyttet til omsetning av tyvegods. For å motvirke dette, stilles det krav om at pantelånere fører
protokoll over det gods de tar inn og at politiet kan utføre rutinemess ig kontroll med protokollene og gjenstande ne. Av
politilovens forarbeider o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) fremgår det at politiloven § 14 nr. 7 tar sikte på å bevare en
lovhjemlet adgang til å gi forskrifter for kontroll med pantelånere av lignende innhold som f orskrift etter hande lsloven
(nå brukthandelloven).

KAPITTEL 9. FORSKJEL LIGE BESTEMM ELSER

§ 9 - 1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i
denne, kan politiet la det utføres på ve dkommendes bekostning.

§ 9 - 2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4,
hvis ikke forholdet går inn un der en strengere straffebestemmelse.

§ 9 - 3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3 - 1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l.
på eller utover fortau)

§ 3 - 9 Fare for takras
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
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§ 4 - 1 Rengjøring av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter takras
§ 4 - 3 Vannavløp
§ 4 - 4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau , (krever lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd . ( ) kommune kan ved overtredelse av disse
bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

Merknad
Bestemmelsen krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt t redje ledd, som gir adgang for kommuner til å ta inn en
bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal
håndheving. Nærmere bestemmelser om dette fremgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal hå ndheving
av vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under
kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om kommunal håndheving av politivedtekter § 8.

Kommunens adgang til å håndh eve brudd på nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til
politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke
risikerer dobbeltstraff. Dette innebærer at dersom politiet ha r gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen
ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt.

§ 9 - 4. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke).
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N ORM ALPOLITIVEDTEKT (N YN ORSK)

I INNLEIING

Heimel for kommunal politivedtekt følgjer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 fyrste ledd.

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

9. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på steder som er alminnelig be ferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

10. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller ti lsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

11. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art el ler størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medle mmer av forening eller
lignende sammenslutning

12. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige
ferds elsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

13. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning ut en i følge
med foreldre eller andre foresatte

14. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

15. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

16. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i
politilova § 14. Det er opp til den en kelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjere kva føresegner
som er ynskja teke inn i eiga kommune. Deltakinga til politiet i dette arbeidet er viktig for å kunne
oppnå størst mogleg grad av likskap mellom kommunar innanfor same politidistrikt.

Det er ynskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden til normalpolitivedtekta for dei føresegnene
som kommunen ynskjer å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løysingar så langt
politilova § 14 tillèt.

Fullmaktsregelen i politilo va § 14 byggjer på prinsippet om at politivedtekter ikkje bør regulere tilhøve:
- som er uttømmande regulert i eller i medhald av anna lov
- som andre myndigheiter har overteke det faglege ansvaret for
- som etter sin art bør vere politiet uvedkomande
- som ikkj e er føremålstenleg eller som er overflødige etter dagens samfunnsforhold og

alminnelege
toleransegrenser
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Som i tidlegare normalpolitivedtekter har ein likevel ikkje vore heilt konsekvent når det gjeld anna
lovgjeving. Forbod i andre lover mot ulike f ormer for forsøpling og tilgrising, bl.a. i forurensningslova og
veglova, er spreidde og primært knytt til konkrete føremål. Her har ein funne at politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene
bør t.d. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til
anna lovgjeving. Det er viktig at eventuelle forbod blir utforma så presist som mogleg, slik at det ikkje
oppstår særleg tvil med omsyn til praktiseringa av forbodet.

II SAKSH AN DSAMIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal bli involvert når ein kommune set i gong arbeidet med å endre eller utarbeide ny
politivedtekt for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og vere høyrings instans. Her vil kommunens
politikontakt vere det naturlege bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune å sjølv bestemme kva for eit kommunalt organ som skal få
kompetanse til å vedta politivedtekter, sjå ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 andre spalte.

Med omsyn til at ei politivedtekt er ei forskrift vil reglane i forval tningslova om sakshandsaming kome til
bruk. Når kommunestyret har vedteke forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendast ut på høyring.
I forvaltningslova § 37 kjem det fram at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erver v, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få
saken allsidig opply st, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. »

Dette inneber også at forskrifta skal gjerast kjent for innbyggjarane i kommunen, t.d. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjerast tilgjengelig for innbyggjarane i kommunen ved at den blir lagt ut på
nettsida til kommunen, kommunehuset, bibliotek e.l. der innbyggjarane har lett tilgang. Fristen for å
kome med fråsegn må setjast slik at dei vedtekta vedkjem får rimeleg tid til å uttale seg.
Høyringsutsegna skal i utgangspunktet vere skriftleg, jf. forvaltningslova § 37 femte ledd.

Når høyringsfristen er ute blir innspela behandla av kommunen. Etter dette vedtek kommune - eller
bystyret den endelege ordlyden til politivedtekta. I enkelte kommunar kan det gå fram andre
vedtaksrutinar, men dette er ik kje til hinder for eit tilsvarande samarbeid med politiet og ordinære
høyringsrutinar.

Oversending til Politidirektoratet
Kommunen eller bystyret sitt endelege vedtak om ny eller endra politivedtekt sendast deretter direkte til
Politidirektoratet for lega litetskontroll, stadfesting og kunngjering i Norsk Lovtidend. Det er ikkje lenger
eit krav at politivedtekta må sendast til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har stadfesta ei lokal
vedtekt, sendast ein kopi til Fylkesmannen til orientering.

Politivedt ekter omhandlar reguleringar som dannar delar av grunnlaget for utøvinga av polititenesta.
Vedtekta er difor ikkje gyldig før det er gjort ein legalitetskontroll av innhaldet. Politilova § 14 fyrste ledd
gjev Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfesting av politivedtekter til anna
statleg organ. Slik stadfestingsmyndighet blei delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikraftsetjing 1. januar 2001.
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Ved o versending til Politidirektoratet skal følgjande dokument bli sendt:
- vedtekta som skal stadfestast
- ei utgreiing av sakshandsaminga kommunen har gjort av vedtekta
- ei oversikt over høyringsinstansar
- korleis vedtekta har vore gjort tilgjengeleg for innbyggja rane
- resultatet av høyringa og om det er gjort endringar som følgje av høyringa
- medverknaden frå politiet i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklege endringar. Innhaldet i politivedtekta kan ikkje endrast utan at spørsmålet først er
behandla på nytt i kommunen. Det vil då vere naudsynt å sende saka tilbake til kommunen for ny
behandling. Legalitetskontrollen kan likevel innebere at enkelte føresegner ikkje blir s tadfesta, t.d. på
grunn av at tilhøvet er regulert i anna lovgjeving eller at det ikkje er heimel for å regulere forholdet.

Ei ny politivedtekt vil tre i kraft ein månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Klage
Klage over vedtaket frå politiet som er fatta med heimel i politivedtekt skal sendast til Politidirektoratet.
Dette gjeld likevel ikkje påbod frå politiet om å halde ved lag den alminnelege ro og orden, jf.
forvaltningslovforskrifta av 15. desember 2006 nr . 1456 § 30, eller avgjerder om påtalespørsmål.

Klage over vedtak frå kommunen jf. normalpolitivedtekta § 9 - 3 om kommunal handheving, skal sendast
til kommunen som har fatta vedtaket.

Eksisterande politivedtekter er framleis gjeldande inntil dei er erst atta av nye vedtekter såframt dei ikkje
strider mot føresegnene i politilova, jf. politilova § 31 andre ledd .
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KAPITTEL 1. ALLM ENNE FØRESEGNER

§ 1 - 1. Offentleg stad
Med offentlig stad er det meint gate, veg, fortau, sti, medrekna gang - og sykkelveg, park, torg e.l., plass,
bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller anna stad der det er allmenn ferdsel eller som er bestemt for
allmenn ferdsle.

Merknad
Omgrepet offentleg stad har det same innhald som tidlegare, jf. straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 10 fyrst e ledd,
dvs. stad der folk flest ferdast. Som før har ein funne det praktisk å gjere ei opprekning av typiske stader som er
offentlege. I nokre kommunar kan det vere tenleg å ta med område som ikkje er nemnde her, medan t.d. kai eller
bryggje ikkje er aktu elt i andre kommunar.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn
Dei plikter som er lagt på eigar av hus eller grunn, kviler også på den som festar, brukar, leigar eller
styrer eigendomen.

Merknad
Ein minner om at ein leigetakar som til dømes leiger ein del av eit større hus, ikkje er forplikta etter denne føresegna.
Føresegna tilsvara § 2 i tidlegare normalpolitivedtekter og inneberer ingen realitetsendring.

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLEG STAD

§ 2 - 1. Ro og orde n på offentleg stad
På eller like attmed ein offentlig stad må ingen vere med i oppløp, samanstimling, larm eller bråk som
forstyrrar den allmenne orden eller ferdsel.

Den som ferdast på eller like attmed offentleg stad pliktar å halde nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.

Dersom mange menneske samlar seg ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad,
haldeplass e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren gjev for å
halde ved lag den allmenne ord en eller regulere ferdsla.

Merknad
Føresegna er endra ved at det er lagt til eit nytt andre ledd. Føresegna er teke inn for å gje ei standardisert
formulering og plassering og er ofte stadfesta i fleire av vedtektene til kommunane. Føresegna er meint å vareta
omsynet til personar som bur nær musikk og feststøy. Det er inga hindring for at det kan søkjast til politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangerast festivalar eller andre arrangement.

Føresegna supplerer straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som rettar seg mot slagsmål, bråk eller anna utilbørleg
åtferd. Ei viss interesse har også forskrift om køyrande og gåande trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om særlege
føresegner for gåande.

§ 2 - 2. Køyring, camping mv i parkar, grøntareal, friområda o.l.
I offentlege parkar, grøntareal, friområde, på, ved eller under vegar eller plassar i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbode, med mindre anna kjem fram av skiltinga på staden.

I offentlege parkar, grøntareal og friområde er det forbode å køyre og parkere motorkøyretøy, med
mindre noko anna går fram av skiltinga på staden.

Merknad
Stadig fleire kommunar har ynskt ei mogelegheit til å ta inn i politivedtekt ein åtgang for å handheve uynskt aktivitet
på offentlege stadar i tettbygd strøk. Heimelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekta er omsynet til ro og orden,
då dett e rettar seg både mot uynskte aktivitetar som camping, telting, o.l. i offentlege parkar, friområde osv. som vil
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avgrense moglegheita for allmenta til å nytte slike område, medrekna hindring av forsøpling og utryggleik. Vidare er
det grunngjeve i at motorf erdsel i slike område fører til unødvendig støy og belastning på områda.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på anna måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktivitetar på offentleg stad som parkar, friområde, plassar o.l. Føresegna gjer ingen endring i ansvaret til kommunen.
Ein del kommunar har ynskt at slik handheving kan gå inn i den lokale politivedtekta, men då politilova § 14 ikkje gir
heimel for at det i politivedtekt kan bli gitt pålegg om å innhente tillating frå anna myndigheit enn politiet, har ein i
staden teke inn føresegner som pålegg kommunen å skilte bruken av slike område. Regelen er ikkje meint å gjere
endringar i moglegheita kommunen har til å tildele køyretillating til personell som treng dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgåver eller å ta imot og innvilge søknadar frå personar om tillating til bruk eller ferdsle på slike område. Det
er ein føresetnad om at friområde som ligg til gru nn som allment tilgjengeleg for motorkøyretøy, blir skilta med
forbodsskilt dersom det ikkje skal vere tilgjengeleg å køyra eller parkere der.

§ 2 - 3. Framvising og andre publikumsretta aktivitetar
Den som på eller ut mot offentlig stad vil opptre eller utføre andre publikumsretta aktivitetar, må på
førehand gje melding til politiet, uavhengig av om aktivitetatne skjer ved bruk av høgtalar o.l.

Det same gjeld den som på eller i nærleiken av offentle g stad ynskjer å bruke gåande, køyrande eller
flygande reklame.

Merknad
Føresegna tek sikte på å fanga opp tilfelle som ikkje blir dekt av politilova § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11, og er i sitt innhald
ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 4. Fø remålet med meldeplikta er behovet politiet har for å
oppretthalde ro og orden, samt sikre ferdsel og framkomelegheit på offentleg stad.

Pengeinnsamling vil inngå i fyrste ledd. Det er etter lovendringa i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 av 20. juni 20 14,
ikkje lenger åtgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. Ein slik åtgang er no erstatta med åtgangen til å
regulere tigging. For ei nærmare skildring av skilnaden mellom pengeinnsamling og tigging, sjå merknaden til § 2 - 4.

Det kan ikkje setja st krav om å henta inn godkjenning frå kommune i politivedtekter, då det i politilova § 14 ikkje ligg
føre heimel for å hente inn løyve frå andre styresmakter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentleg stad eller frå hus til hus er forbode

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet
som kan setja vilkår om tid og stad for tigginga,

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er s endt melding til politiet

Merknad
Føresegna gjev tre alternative ordlydar dersom kommunen ynskjer å regulere tigging i politivedtekt. Åtgangen til å
forby eller setje vilkår for tigging i politivedtekter, blei teke inn i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkåra kan vere avgrensing i tid og stad, eventuelt meldeplikt til politiet.

I. Prop. 83 L (2013 - 2014) « Kapittel 8. Merknader til bestemmelsen » kjem det fram at:

« Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (eller en s ituasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
når det er registrert i innsamling sregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.
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En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående innsamlings virksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært eller allm ennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politilova § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt i
medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingspraksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. »

Ved regulering av tigging er det ein føresetnad om at vilkåra går fram av føresegna i den lokale politivedtekta.

§ 2 - 5. Farleg eller skremmande verksemd
På, ut over eller like attmed offentlig stad er det forbode:

1. å skyte med gevær eller anna skytevåpen, under dette paintball, softgun, boge, sprettert o.l.
2. å brenne av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff utan at politiet har gjeve løyve. Det er ikkje eit slikt

krav om løyve for godkjent fyrverkeri som skal nyttast i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei som ferdast
der.

Merknad
Med samtykke frå politiet kan kravet om å henta inn løyvet til politiet fråvikast i lokal politivedtekt når det gjeld
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårssafta. Føresegna er teke inn på bakgrunn av vedvarande praksis frå ei
rekke kommunar.

Bruk a v fyrverkeri i tett busetnad, nær tørr skog eller andre brannfarlege omgivnader er ikkje tillate utan at løyve frå
brannsjefen også ligg føre, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 2 - 10.
Utanfor slike område blir det lagt til grunn at det er tilstrekkeleg med løyvet frå politiet.

Lokal brannmyndigheit kan i alle tilfelle, gjennom eigne heimlar eller med heimel i eige lovverk, leggja ned forbod om
bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff. Det blir vist til at bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff i alle
tilfelle må skje innanfor ramma av brann - og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidlegare andre ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om å bere våpen på offentleg stad er teken ut, då ti lhøvet blir
regulert av strl. (straffelova 20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSLA

§ 3 - 1. Hindringar
På eller ut over offentleg stad er det forbode å plassere eller montere noko som kan vere til hinder eller
ulempe for ferdsla eller so m hindrar fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller anna som henger utover fortau, skal på det lågaste vere minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har føresegner om plassering av byggverk, innretningar, reklameskilt
o.l., og reglar om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlege vegar. Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr.
71) § 30 - 3 regulerer åtgangen til skilt - og reklameinnretni ngar, i det vesentlege basert på omsyn av estetisk karakter.
Det kan vere behov for å supplere føresegnene slik at det blir lagt til rette for ein raskare reaksjon, då behandlingstida
for fjerning av ulovlege oppsette skilt etter plan - og bygningslova § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelseslova (26. juni 1992
nr. 86) kan vere lang. Dette gjeld særleg der framkomelegheiten eller sikta er hindra eller der skiltet representerer ein
fare for skade på person eller eigedom.

Grensa for høgda er ikkje absolutt og kan ti lpassast lokale tilhøve og har samanheng med at det er tillate å sykla på
fortau.
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Endring av føresegna er av språkleg karakter og inneberer ingen realitetsendring av tidlegare normalpolitivedtekt § 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbode å la husdyr gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg tilsyn.

Merknad
Føresegna supplerer beitelova (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som set forbod mot å la husdyr gå laus på områder dei ikkje
har åtgang til. Lova kan likevel ikkje tolkast som eit forbod mot å la husdyr opphalda seg på offentleg stad, slik at det
er behov for å be halde føresegna i den nye normalpolitivedtekta. Kommunane bør likevel vurdere føresegna nærmare,
m.a. kan det vere grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Framleis møter ein husdyr ved eller på offentleg veg e.l.
fleire stader. Vidare blir det vist til veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde mot offentleg veg og grind
eller ferist på offentleg veg.

Regulering av tilhøve knytt til hundehald må gjerast i medhald av h undelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis ikkje
regulerast i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald. Tidlegare føresegner i
normalpolitivedtekt om farlige hundar, bandtvang, sal og avliving blei den 31. des ember 2003 oppheva i den enkelte
kommune si politivedtekt som følgje av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Sjå hundelova § 32 jf. politilova(4. august
1995 nr. 53) § 14, fyrste ledd nr. 1, andre punktum.

Det er ikkje heimel til å stadfesta pålegg om å fje rna dyreekskrement, sjå merknad til § 5 - 1.
Andre ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikkje vidareført då den ikkje lenger blir sett på som relevant.

§ 3 - 3. Aktivitetar
Politiet kan forby kvar einaste form for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad når dette er
påkravd av omsyn til ferdsla eller den alminnelege orden.

Merknad
Eit slikt føresegn kan delvis gå inn under ramma til vegtrafikklova (18. juni 1965), men praktiske grunnar og omsynet
til den alminnelege handhevinga av orden tilseier at politiet bør ha kompetanse til å gje slike føresegner, forankra i
reint lokale tilhøve.

Vidare blir det vist til friluftslova (28. juni 1957 nr. 16), særleg § 2 om den frie ferdsleretten i utmark og dei
avgrensingane som kan påleggjast av grunneigar og k ommunen.

At eit forbod gjeld på bestemt offentleg stad betyr at forbodet ikkje skal bli gitt generelt, men at det må gjerast ei
konkret vurdering av tilhøvet på den enkelte stad. Det er ikkje heimel i politivedtekt for å leggja ned generelle forbod
mot ne mnde aktivitetar på offentleg stad.

Føresegna er i det vesentlege ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 7. Andre ledd har blitt teke ut då
aktivitetane blir dekt av fyrste ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vatn eller sjø
Politiet kan av tryggleiksgrunnar forby eller gje regulerande føresegner for ferdsla på islagt vatn eller sjø.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Sperring av offentleg stad
Krev byggjearbeid e.l. at fortau, gate, veg eller et anna offentleg stad blir heilt eller delvis sperra for eit
avgrensa tidsrom, lyt ein på førehand søkje løyve frå politiet, som kan setje nærare vilkår.

Merknad
Føresegna har ny overskrift og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 8 .
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§ 3 - 6. Byggjeverksemd mv.
Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der
det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsette korleis
arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggleikstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er heimla i plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men føresegna inneheld ikkje
pålegg om meldeplikt til politiet. Veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging, trehogst og andre
inngrep på offentleg veg eller innretning som høyrer til offentleg veg.

Føresegna har ny overskrift med oppdaterte lovtilvisin gar og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 10.

§ 3 - 7. Sprengingsarbeid
Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal på førehand meldast til politiet, som kan påby særlege
tryggleikstiltak.

Merknad
Den som skal bruka eksplosjonsfarleg stoff må ha sertifikat eller godkjenning ut frå forskrift av 26. juni 2002 nr. 922
om eksplosjonsfarleg stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonslova (14. juni 2002 nr. 20).

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 9 .

§ 3 - 8. Vedlikehald av bygning mv.
Ved vedlikehald av bygningar mv. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet med
ein gong å setje opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der.

Merknad
Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneheld naudsynte tryggleikskrav ved bygningsmessige arbeider
generelt, medan § 28 - 5 gjeld sikringstiltak på areal som det ikkje er bygd på. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstandar er ikkje nemnt i samband med bygningsarbeid. I den utstrekking det blir nytta arbeidstakarar, vil
arbeidsmiljølova (17. juni 2005 nr. 62), særleg kapittel 4, koma til bruk.

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9. Fare for ras frå tak
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks setje opp
avvisarar som gjer det tydeleg at ferdsla er forbunde med fare eller ulempe, og snarast syte for at taket
blir rydda.

Merknad
Det er sett på som naudsynt at huseigar har ei slik plikt, då han er den nærmaste til å forhindra snøras e.l. som kan
forårsake skade. Det blir vist til Høgsteretts avgjerd frå 1959 (Rt - 1959 - 578), der ein huseigar blei dømd for brot på
Oslo kommunes politi vedtekt § 25 om oppsetting av avvisarar mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finn det påkravd, setje ein frist for når taket skal vere rydda. Ein slik regel har blant anna
vore stadfesta i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: «Avvisere skal fj ernes senest etter 7 dager med mindre
eieren kan dokumentere lenger ventetid på rekvirert bistand til takrydding».

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 12.

§ 3 - 10. Fjerning av sperrar
Avsperringar, avvisarar og liknande innretningar blir fjerna når det arbeid som er nemnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og
3 - 8 er utført, eller faren eller ulempa som er nemnt i § 3 - 9 ikkje lenger er til stades.
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Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. REINH ALD PÅ OFFENTLEG STA D

§ 4 - 1. Reingjering av lys - og luftegraver
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å sørgje for reingjering av lys - og luftegraver som er i
beinveges nærleik til eigedomen.

Reinhaldet skal gjerast slik at det blir til minst mogleg ulempe.

Kloakksluk må ved reinhald ikkje tilføras oppsop e.l.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 15, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt§ 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter ras frå tak
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar etter ras frå tak å rydde fortauet utanfor eigedomen
for snø og is.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 16, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt § 4 - 4.

§ 4 - 3. Avlaup for vatn
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørgje for at avlaup for vatn i fortau, rennestein, grøft
e.l. blir haldt open .

§ 4 - 4. Plikta eigaren har i samsvar med lokalt etablert sedvane til reinhald m.m. av
fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
Eigar av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentleg stad pliktar å:
1. sørgje for reinhald av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt

Føresegna gjeld berre fortau i beinveges nærleik til eigedomen.

Merknad
Føresegna er ny og gjeld berre dei plikter som kan påleggj ast på grunnlag av ei allereie etablert lokal sedvane. Det er
meint å synleggjere at kommunen ikkje kan ta inn føresegna i si politivedtekt utan at slik sedvane er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovanfor Politidirektoratet at det fins ein lokal sedv ane for den enkelte plikta som ein
ynskjer stadfesta, jf. politilova § 14 nr. 2. For kommunar som har ei lokalt etablert sedvane, vil plikta og avgrensinga
av området der plikta gjeld, som regel kome fram av gjeldande politivedtekt for kommunen. Det er ikk je anledning til
å utvide verkeområdet til plikta.
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KAPITTEL 5. HINDRE F ORSØPLING OG TILGRIS ING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i beinveges nærleik til offentleg stad er det forbode:

1. å kaste avfall, under dette glas, flasker, spikar, papir, tyggjegummi og tobakksprodukt

2. å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på overflate mot offentleg stad, under dette på eller
ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og transportmiddel

3. å henge opp kunngjeringar, plakatar e .l., utan tillating frå politiet. Dette gjeld ikkje oppslag på tavler
e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eigedom om forhold som berre
vedkjem eigendomen eller næringsverksemd til dei som disponerer eigedomen.

Det er forbode å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovleg sett opp.

Oppslag skal fjernast når dei er forelda.

4. å urinere utandørs i tettbygd strøk eller på stader der det kan verke sjenerande på andre.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 set forbod mot t.d. å kaste søppel på og ved offentleg veg. Vidare inneheld
forureiningslova ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 eit totalforbod mot å tømme, leggje frå seg, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan verke skjemmande eller vere til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene bør til dømes
kunne forby flaskeknusing og plakatar utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til annan lovgjeving.

Bakgrunnen for nr. 2 er omfattande tilgrising i form av «tagging», skjemmande plakatklistring o.l., som folk på visse
stader dagleg blir utsett for.

Føresegner om fjerning av hundeekskrement må regulerast i medhal d av hundelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis
ikkje bli teke inn i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.
Den som driv med sal frå kiosk, uteservering, gatesal eller anna liknande næringsverksemd på eller ut
mot offentleg stad, skal sørgje for at området ikkje blir skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å
sørgje for at det blir satt opp tilstrekkeleg tal med korger for avfall. Rett etter stengje tid pliktar
verksemda å rydde området og fjerne avfall som skyldast aktivitetar frå verksemda.

Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal sørgje for at papir og anna avfall blir fjerna etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politilov § 14 byggjer m.a. på at politivedtektene ikkje bør regulere tilhøve som er uttømmande
regulert i eller i medhald av annan lovgjeving, eller der andre styresmakter har overteke det faglege ansvar. Praksis
har likevel ikkje vore heilt konsekvent.

Det finst i dag føresegner i fleire lover som set forbod mot ulike typar av forsøpling og tilgrising, m.a. i
forureiningslova (13. mars 1981 nr. 6) § 28 og veglova (21. juni 1963 nr. 2 3) § 57 nr. 3. Desse spreidde føresegnene
er primært knytt til visse føremål, og ein har kome til at politivedtektene bør kunne innehalde ein særskilt heimel for å
kunne gje praktisk viktige reglar med sikte på å sikre eit godt lokalmiljø, utan at det er n audsynt å gå inn på tilhøvet
til anna lovgjeving.

Innhaldet er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 20. Føresegna har ny tittel og det er tilført ei setning i
fyrste ledd om rydding etter verksemdas stengjetid. Føresegna gjeld òg omreisande verksemd.
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KAPITTEL 6. OFFENTLE GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kyrkjegard og gravplass
På kyrkjegard og gravplass er det forbode å sykle, ake, drive sport, leik eller anna som ikkje sømer seg
der.

Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besø k.

Merknad
Tredje ledd om laus hund på kyrkjegard er tatt ut, då det ikkje lenger er heimel i politilova § 14 for å regulere tilhøve
knytt til hund og hundehald i politivedtekta.
Åtferd på gravplass er òg regulert i forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16.
Straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil under visse omstende kunne brukast mot personar som treng seg inn på
kyrkjegard eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENT PÅ OFFENTLEG STA D

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad
Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som hovudsakleg er av underhaldande, kunstnarisk,
selskapeleg eller kommersielt slag, òg som har ein storleik som vil føre til behov for omfattande
reguleringar av ferdsla el ler vakthald, må søkje om dette innan ein frist som politiet set.

Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Åtgang til demonstrasjonar, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politilova § 11. Dette er arrangement som fell inn
under åtgangen til ytringsfridomen og som i sin heilskap fell utanfor rammene av politilova § 14. Det ligg difor ikkje
føre heimel for å regulere slike arrangement i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement
Den som vil halde eit arrange ment som er allment tilgjengeleg, må i god tid forut for arrangementet
sende melding til politiet, når arrangementets art eller storleik gjer det sannsynleg at politioppsyn blir
naudsynt av omsyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjeld og så når arrangementet ikkje
skjer på offentleg stad.

Meldeplikta gjeld òg samankomst eller tilstelling som hovudsakleg er av selskapeleg eller underhaldande
art for medlem av ei foreining e.l. samanslutning.

Polit ilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Sjå merknad til § 7 - 1.

Føresegnene gjeld arrangement og samankomstar, og blir sett på som eit tillegg til politilova § 11 (arrangement på
offentleg stad mv.). Meldeplikta kan ved kommunal politivedtekt utvidast til også å omfatte arrangement med allment
tilgjenge på privat område eller tilsvarande, når vilkåra i lova elles er til stades.

Meldinga skal til vanleg vere skriftleg og leverast i god tid på førehand og innehalde opplysningar om føremålet med
arrangementet, omfanget, den ansvarlege arrangør, ti dspunkt, avviklingsstaden, avviklingstidspunkt og dei
ordenstiltak arrangøren vil setje i verk, t.d. oppretting av ordensvern, jf. politilova § 11, andre ledd.

Når det gjeld større arrangement, slik som sportsstemner, større konsertar, festivalar, messer, karneval o.l., kan
kommunen fastsetje at søknadsplikta skal oppretthaldast , med føresetnad om at vilkåra etter politilova § 14 nr. 4 ligg
føre.
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§ 7 - 3. Offentleg arrangement so m barn har tilgang til
Barn under 15 år har ikkje åtgang til offentleg allment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er i følgje med
foreldre eller andre føresette.

Politiet kan gje dispensasjon ved tilstellingar som arrangeras spesielt for barn og unge un der 18 år.

Merknad
Føresegna er flytta frå tidlegare normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensa blei satt for å harmonisere med aldersgrensa i politilova § 13, jf. ot.prp. nr. 22 (1994 - 1995). Ein
føresetnad for endring av aldersgrensa er at det skjer ei lovendring i politilova.

Føremålet med føresegna er omsynet til varetaking av barn under 15 år ved arrangement som er opne for alle
aldersgrupper. Medan politilova § 13 skal vareta barn på offentleg stad etter kl. 22.00, blir åtgangen til arrangement
for barn her regulert utan ei tidsavgrensing.

Det blir vist til alkohollovgivinga når d et kjem til arrangement med alkoholservering.

KAPITTEL 8. PANTELÅN ARVERKSEM D

§ 8 - 1. Pantelånarverksemd
Den som har fått løyve til å drive pantelånarverksemd skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle
lån og kjøp. Politiet kan setja nærare vilkår for verksemda.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånarverksemd går fram av politilova § 14 fyrste ledd nr. 7. Føresegna var ikkje tatt inn i
normalpolitivedtekta av 1996, då det blei anteke at pantelånarverksemd gjekk inn under lov om finansierin gsverksemd
av 10. juni 1988 (oppheva i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likskap med brukthandlarar søkjas pantelånarar
utnytta til omsetjing av tjuvegods. For å motverke dette, blir det stilt krav om at pantelånarar fører protokoll over det
gods dei te k inn og at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollane og gjenstandane. Det går fram av
førearbeida til politilova, ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) at politilova § 14 nr. 7 tek sikte på å bevare ein lovheimla åtgang
til å gi forskrift for kontrol l med pantelånarar av liknande innhald som forskrift etter handelslova (no brukthandellova).

KAPITTEL 9. YMSE FØR ESEGNER

§ 9 - 1. Forsøming av plikt
Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtektene eller etter pålegg gjeve med
heimel i denne, kan politiet la det utførast på vedkomandes kostnad.

§ 9 - 2. Straff
Brot på føresegner gjevne i vedtekta eller pålegg gitt i medhald av vedtekta, straffast etter politilova § 30
nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under eit strengare straffepåbod.

§ 9 - 3. Kommunal handheving
Kommunen kan handheve følgjande føresegner tatt inn i normalpolitivedtekta:

§ 3 - 1 Hindringar (kommunal handheving etter denne paragraf er avgrensa til gjenstandar e.l. på eller
utover fortau.

§ 3 - 9 Fare for ras frå tak
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4 - 1 Reingjering av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter ras frå tak
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§ 4 - 3 Avlaup for vatn
§ 4 - 4 Plikta eigaren har til reinhald m.m. av fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.

Kan handhevas av ( ) kommune med heimel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
handheving av politivedtekter, jf. politilova § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved brot på desse
føresegnene også ilegga gebyr for brotet.

Merknad
Føresegna krev at kommunal handheving er teke avgjersle om av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fekk politilova § 14 eit nytt tredje ledd, som gir kommunen tilgang til å ta inn eit
føresegn om at kommunen kan handheve nærmare bestemte føresegner i politivedtekta – kommunal handheving.
Nærmare føresegner går fram av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal handheving av vedtekter. Klage over
gebyr frå kommunen f or brot på føresegn nemnt i denne paragraf, blir sendt til kommunen, jf. forskrift om kommunal
handheving av politivedtekt § 8.

Åtgangen kommunen har til å handheve brot på angitt føresegner i politivedtekta, kjem i tillegg til
handhevingsmyndigheita til politiet. Det blir understreka at den som bryt desse føresegnene, ikkje risikerer
dobbeltstraff. Dette inneber at dersom politiet har gitt vedkomande eit førelegg, kan ikkje kommunen gje same person
gebyr for same brot, og omvendt.

§ 9 - 4. Iverksetjing
De nne vedtekt trer i kraft 1 månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Frå same tid opphevast forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke) .
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Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i rettsinstruksen ved behov, eller som 

følge av endringer i delegeringsreglement eller lovverk.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Rådmannen har gitt kommuneadvokaten i oppdrag å profesjonalisere 

kommuneadvokatkontoret og den juridiske tjenesten som ytes kommunen. I den forbindelse 

har kommuneadvokaten utarbeidet en rettsinstruks med rutinebeskrivelse som skal avklare 

kommuneadvokatens rolle opp mot organisasjonen. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da kommuneadvokaten tiltrådte 1. september 2015 var barnevernssakene satt ut til ekstern 

advokat gjennom en rammeavtale. Det var tre personer på kommuneadvokatkontoret og en 

ansatt jurist ute i organisasjonen.  

 

Noe av det første grepet vi tok var å tydeliggjøre kommuneadvokatkontorets rolle. Det ble 

kommunisert ut til organisasjonen at kontoret var som et hvilket som helst advokatkontor. 

Advokatene er underlagt de advokatetiske reglene og advokatene er medlem i 

advokatforeningen, noe som gjør at de er plikter å følge kravet om obligatorisk etterutdanning 

på 80 timer i løpet av fire år. Av disse timene må fem timer tilfredsstille kravet til advokatetikk. 

Kommuneadvokatkontoret har fire lønnshjemler. Frem til høsten 2016 ble en av disse brukt til 

finansiering av ekstern advokatbistand i barnevernsaker. Fra høsten 2016 tok 

kommuneadvokatkontoret tilbake håndteringen av disse sakene. Alle nye saker for 

fylkesnemnda ble prosedert av kommuneadvokatkontoret samtidig som det ble ansatt to 

advokater med lengre advokat- og dommererfaring. Som en følge av naturlig avgang ble det 



- 

våren 2017 ansatt ytterligere en advokat med prosedyreerfaring slik at samtlige lønnshjemler 

ble tatt i bruk.  

 

Parallelt med dette ble organisasjonen styrket med juridisk kompetanse ute i organisasjonen. 

Det er blant annet opprettet en egen innkjøpsavdeling som er ledet av jurist. Dette styrker den 

juridiske saksbehandlingskompetansen samtidig som kommuneadvokatkontoret håndterer alle 

rettslige tvister. Per i dag er det 14 jurister ansatt i kommunen. 

 

Som følge av flere jurister i kommunen har det blitt et juridisk miljø og Juristforbundet har 

etablert seg som en sentral fagforening i kommunen. Juristforbundet er representert i 

medbestemmelsesutvalg i sektor samfunn og på kommunenivå. Kommuneadvokaten innkaller 

alle juristene til jevnlige fagsamlinger. Disse brukes til kurs og utviklingsarbeid. Her blir også 

jurister fra Hole og Jevnaker kommune invitert. 

 

Ved siden av å håndtere tvister skal kommuneadvokatkontoret gi råd, veiledning og kurse 

kommunens ansatte i juridiske spørsmål. Eksempelvis har kontoret utviklet og avholdt et kurs i 

helsejus for samtlige ansatte i helse og omsorg. Kontoret skal være et kompetansesenter 

rådmannen kan bruke for å styrke lederes og ansattes juridiske kompetanse. 

 

For å tydeliggjøre kommuneadvokatkontorets rolle har kommuneadvokaten utarbeidet en 

rettsinstruks med en rutinebeskrivelse. Instruksen skal tjene som et verktøy for å avklare 

advokatenes rolle og ansvar i juridiske tvister. Rettsinstruksen må ses i sammenheng med 

delegeringsreglementet og lovverket for øvrig. Instruksen er et dynamisk reglement som 

rådmann og kommuneadvokaten må kunne endre ved behov, eller ved endringer i 

delegeringsreglement eller lovverk.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er viktig for rådmannen å styrke kommunens juridiske kompetanse. Etter rådmannens 

vurdering oppnås dette best ved å håndtere sakene ved eget kontor fremfor at tvister settes ut 

til eksterne advokater. Rettsinstruksen skal tydeliggjøre klient/advokatforholdet. Selv om 

tvistene håndteres av kommuneadvokatkontoret er det den enkelte leder som «eier» saken. 

Rådmannen er videre opptatt av at rettsinstruksen skal være et dynamisk dokument som til 

enhver tid dekker det behov kommunen har. Det er bakgrunnen for at det er inntatt i vedtaket 

en fullmakt for rådmannen til å be kommuneadvokaten endre reglementet dersom det er behov 

for dette. 

 

Rådmannen anbefaler at formannskap/kommunestyret vedtar rettsinstruksen. 

 

Vedlegg 

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskap 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2482-33   Arkiv: U63 &06  

 

 

Klage på vedtak om tildeling av prikker og inndragning av bevilling - Wallstreet 

Nightclub  
 

Forslag til vedtak: 

 Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av til sammen fire prikker gis ikke 

medhold.  

 Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak.  

 For brudd på alkohollovens § 9-2 og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 

mv. § 14-1 ilegges Wallstreet Nightclub AS en prikk med virkningsdato 9.5.2017. 

 For brudd på Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 4-1 gis Wallstreet 

Nightclub AS to prikker med virkningsdato 16.12.2017. Prikkene gis med hjemmel i 

alkoholforskriftens § 10-3 3. ledd første strekpunkt.  

 For brudd på Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-3 vilkår knyttet til 

bevillingen gis Wallstreet Nightclub en prikk med virkningsdato 16.12.2017.  

Prikken gis med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-3 4. ledd sjette strekpunkt.  

 Med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-2 2. ledd inndras bevillingen for Wallstreet 

Nightclub AS org.nr 913 715 888 i én uke. 

 Dersom Fylkesmannen i Buskerud stadfester kommunens vedtak skal inndragningen på 

én uke skje første virkedag etter at vedtak er mottatt. 

 

  

 

Sammendrag 
 

Den 6. juli 2017 ble Wallstreet Nightclub ilagt en prikk for brudd på reklameforbudet for 

alkoholholdig drikk. Prikk ble gitt med virkningsdato 9. juni 2017. 

 

Wallstreet er også ilagt en prikk for brudd på vilkår knyttet til bevillingen, samt to prikker fordi 

en åpenbart påvirket person fikk adgang til skjenkestedet. 

 

Vedtakene ble ikke formelt påklaget ved ileggelse av prikker, og således påklages i forbindelse 

med inndragning av bevilling som følge av tolv ilagte prikker. 



- 

 

 

Juridiske forhold  
 

Prikktildeling som følge av brudd på reklameforbudet for alkoholholdig drikk og 

utdeling av alkoholholdig drikk 

 

9. juni 2017 ble det avdekket at Wallstreet Nightclub hadde postet 2 bilder som viser to 

champagneglass på sin facebookside. I tillegg var det postet ett innlegg på samme side som 

viser at «Partyløven» delte ut 2 gratis drikke til stedets gjester (se vedlegg).  

 

Ovennevnte er brudd på alkohollovens §§ 8-6a, 9-2 1. ledd og alkoholforskriftens § 14-1 1. 

ledd. 

 

Klage 

Bevillingshaver representeres ved advokatfullmektig Marte Brørby, heretter kalt 

bevillingshaver. Bevillingshaver anfører i sin klage at et av bildene er to tegnede glass og at i 

butikker som selger glass er det ofte fotografier av glass med det som kan se ut som 

champagne uten at det blir rammet av reklameforbudet. Videre anfører bevillingshaver at 

dersom det ikke er lov å reklamere med et tegnet bilde av to stettglass, burde det være ulovlig 

å reklamere for alkoholfri øl fordi det kommer i samme type flaske som alkoholholdig øl. 

 

Det anføres at forbudet kommunen har skissert anses som en utvidet tolkning av regelverket, 

noe som er i strid med legalitetsprinsippet (Legalitetsprinsippet betyr i offentlig rett at 

forvaltningen må ha hjemmel i lov for å innskrenke borgernes rettigheter). 

Bevillingshaver viser til at flere utesteder i Hønefoss og Oslo har tilsvarende bilder på sine 

facebooksider. Bevillingshaver anfører at utdelingen av gratis drikke ikke var ulovlig, da 

personen som spanderte var en gjest. 

 

Bevillingshaver viser til tidligere korrespondanse hvor det er anført at kommunen på alle måter 

forsøker å gi ytterligere prikker til Wallstreet Nightclub og at saksbehandlers opptreden legger 

opp til mistillit til kommunen. Bevillingshaver anfører at saksbehandler legger til grunn feilaktig 

fakta og juss. I tillegg anfører bevillingshaver at kommunen ikke har overholdt 

veiledningsplikten. 
 

Vurdering og begrunnelse for vedtak 

 

Punkt 1: 

Jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriftens) § 10-3 skal 

kommunen gi en prikk for brudd på reklameforbudet og utdeling av alkoholholdig drikk i 

markedsføringsøyemed.  

 

Som nevnt var det postet to bilder på stedets facebookside som viser glass med innhold som 

gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk (champagne). 

 

Alkohollovens § 9-2 1. ledd sier: 
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Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer 

med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå 

i reklame for andre varer eller tjenester. 

 

Alkoholforskriftens § 14-1 1. ledd sier: Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. 

 

Alkoholforskriftens § 14-2 sier: Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i 

markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, 

datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og 

liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver mv. 

 

Helsedirektoratet har i sine merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame 

gjeldende fra 1.11.2015 sagt: 

 

Bilder, symboler, illustrasjoner, osv. som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk 

generelt eller til konkrete produkter, vil også anses å ha et salgsfremmende formål dersom 

avsender har interesse i å selge alkohol. For eksempel vil et bilde av en seidel med 

skummende, strågul drikke som regel gi klare assosiasjoner til øl uansett hva glasset faktisk 

inneholder. Det samme gjelder ord og uttrykk som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig 

drikk. Det vises til at begrepet ”duggfrisk drikke” ble ansett for å være alkoholreklame i 

Høyesteretts kjennelse i Rt. 1993 s. 95. Det samme vil gjelde uttrykk som «happy hour», «en 

kald en», «en halvliter», osv. 

 

Helsedirektoratet sier i sine merknader at reklameforbudet kommer til anvendelse dersom 

avsender har interesse i å selge alkohol. Butikker som selger glass er derfor unntatt fra 

forbudet. Likeledes er ølbryggerier som kun produserer alkoholfritt øl unntatt fra forbudet. 

Alkoholforskriftens § 9-1 sier at kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av 

kommunale salgs- og skjenkebevillinger. Ringerike kommune har kun ansvar for å føre kontroll 

med bevillingshavere som innehar bevilling gitt av Ringerike kommune.  

 

På vegne av kommunen utføres kontroller ved salgs- og skjenkesteder av firmaet Trygg24. 

Trygg24 har på vegne av kommunen i oppgave å veilede og drive opplæring av 

bevillingshavere og ansatte ved stedene med bevilling. I tillegg har saksbehandler ansvar for å 

veilede og orientere bevillingshavere eller andre som har spørsmål i forhold til blant annet 

alkohollovgivningen. 

 

Trygg24 har bekreftet at de har hatt flere samtaler med Wallstreet om rutiner i forhold til 

alkoholskjenking, risikovurdering, legitimasjonskontroll og internkontroll. I de tilfellene 

bevillingshaver (Nanette Sydhagen) har tatt kontakt med saksbehandler, har hun fått veiledning 

i forhold til de spørsmål hun har hatt. Veiledningsplikten anses derfor som oppfylt.  

 

Bevillingshaver har sendt inn diverse bilder fra andre serveringssteder med bevilling. Det skjer 

med jevne mellomrom at bevillingshavere sender inn bilder og lignede fra konkurrenters 

facebooksider. Når dette sendes kommunen, må kommunen følge det opp. Bilder sendt inn fra 

konkurrerende bedrifter eller privat personer kan i seg selv ikke brukes da det kun er rapporter 

fra offentlige instanser og skjenkekontrollør som kan brukes. Det vil si at saksbehandler må 

sjekke den angjeldende nettsiden og vurdere hvorvidt det foreligger brudd på reklameforbudet, 

og saksbehandle dette i henhold til gjeldende lovverk.  



- 

Til nå er det seks steder som har blitt tildelt prikker som følge av brudd på reklameforbudet. 

Det er ingen av de andre bevillingshaverne som har påklaget vedtaket de har fått. 

 

Punkt 2: 

 

Alkohollovens § 8-6a sier: 

Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed. 

 

Ved å poste teksten:  

«WallStreet vil takke Party løven som fikk taket til å lette sist Lørdag. Stemningen ble helt 

sinnsyk da han tok ikke en, men 2 stk "this round is on me" på absolutt alle i klubben !!! 

Skrikene deres overdøvet all musikk.-) Dette er første gangen vi har opplevd dette. En 2 helt 

historisk opplevelse vi drømmer om å se igjen. Helgen nærmer seg og vi gleder oss til å møte 

alle våre fantastiske gjester igjen. Lad opp kroppen for masse dans, glede og opplevelser på 

WallStreet» på sin facebookside har bevillingshaver brutt bestemmelsene i § 8-6a. Det anses som 

et brudd fordi dette er postet på Wallstreet sin facebookside, og har blitt brukt til å promotere stedet.  

 

Når det gjelder bevillingshavers anførsel om at kommunen bevisst forsøker å gi Wallstreet flere 

prikker, vil vi påpeke at det føres fortløpende kontroller med alle salgs- og skjenkesteder i 

kommunen, ikke bare Wallstreet.  Videre vil vi presisere at kommunen er pålagt å sikre at alle 

bevillingshavere overholder forvaltningslovens frister for å komme med uttalelser i saker. 

 

Prikktildeling som følge av brudd på vilkår gitt i bevillingsvedtak og åpenbar påvirket 

person gis adgang til skjenkearealet 

 

Kommunen mottok den 12. januar 2018 en rapport fra politiet som avdekket at en person som 

var åpenbart påvirket av rusmidler fikk adgang til skjenkestedet, og at ordensvakten ikke var 

godkjent av politiet. Wallstreet Nightclub fikk den 17. mars 2017 pålegg av politiet om å bruke 

godkjente ordensvakter eller vektere som er ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve 

vaktvirksomhet. 

 

Bevillingshaver ba om et møte med politiet før kommunen ila stedet prikker for ovennevnte 

forhold. Dette ble i imøtekommet. Det ble avholdt møte mellom bevillingshaver Nanette 

Sydhagen, hennes mann Robert Møller, avsnittsleder for nærpolitiet i regionen/politioverbetjent 

Knut Nyhus og Ringerike kommune representert ved saksbehandler. 

 

Klage 

 

Bevillingshaver anfører at siden personen ikke hadde rukket å komme inn til vaktpost to i 

lokalet er prikktildelingen feilaktig ilagt. Videre anføres det at politiet burde kritiseres for og 

ikke ha stoppet personen før han hadde kommet så langt som til Wallstreet Nightclub.  

Det anføres at prikk ilagt for manglende bruk av godkjent vakt er feilaktig. Det anføres at 

Wallstreet Nightclub brukte en godkjent vakt den 16.12.2017. Nanette Sydhagen var godkjent 

ordenvakt på jobb den kvelden. Andreas Fossheim, som politiet viser til i sin rapport, er ikke 

ordensvakt. Wallstreet Nightclub bruker han som en hjelper i inngangspartiet.  

 

 

Vurdering og begrunnelse for vedtak 

 



- 

Punkt 1: åpenbart påvirket person gis adgang til skjenkearealet  

Jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) § 10-3 skal kommunen gi 

to prikker dersom det gis adgang til serveringsstedet til person som er åpenbart påvirket av 

rusmidler. Politiets rapport viser at én person sto vakt i døren ved inngangen til serveringsstedet. 

Politiet observerte en person som var åpenbart påvirket. Han sjanglet og gikk i Stabellsgaten i 

retning Wallstreet Nightclub. På vei opp trappen mot inngangsdøren tråkket personen feil og 

snublet inn i veggen på toppen av trappen. Da personen gikk inn inngangsdøren fulgte politiet etter 

for å se hva som skjedde. Politiet observerte at personen passerte vakten som sto på innsiden av 

døren. Personen som var åpenbart påvirket fikk fortsette videre inn i lokalet. Personen ble stoppet av 

politiet før han kom for langt inn i lokalet. Politiet ba vakten ta en ny vurdering av personen. Vakten 

var enig i at vedkommende ikke burde fått tilgang til lokalet, og bortviste ham. 

 

I uttalelsen vi har mottatt anfører bevillingshaver at det er en utfordring for den som står vakt i 

døren å avgjøre hvorvidt en person er åpenbart påvirket eller ikke. De har derfor som rutine at det 

står en vakt nr 2 i starten av lokalet, der man kommer inn etter inngangspartiet. Vakten sjekker 

legitimasjon på alle som skal inn i lokalet. Dette for å ta en prat med gjestene og vurdere alle som 

kommer inn. Bevillingshaver anfører at det var enklere for politiet å se at personen var åpenbart 

påvirket, siden de sto på andre siden av gaten for inngangen til stedet. Videre anfører 

bevillingshaver at det ikke er anledning for kommunen å ilegge to prikker for dette forholdet, da 

personen som var åpenbart påvirket ikke hadde rukket å komme frem til vakt nummer to, før politiet 

grep inn.  

 

Skjenkearealet Wallstreet Nightclub har søkt om, og fått godkjent, innbefatter plattingen utenfor 

inngangsdøren og hele arealet i 1. etg innenfor inngangsdøren. I tillegg er det godkjent et 

skjenkeareal på en terrasse i 2. etg på stedet. Alle bevillingshavere må sende inn tegninger av 

skjenkearealet de ønsker godkjent. Dette er nettopp med tanke på at det ikke skal være tvil om 

hvilket areal bevillingshaver har ansvar for. Jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 

4-1 sier:  

 

§ 4-1. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.  

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har 

bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å 

sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.  

 

Bevillingshaver bør organisere vaktholdet på en slik måte at man har tilstrekkelig kontroll på hele 

skjenkearealet, ikke bare inne i selve hovedrommet av skjenkearealet. Det er ikke tilfredsstillende at 

bevillingshaver ikke har rutiner som sikrer at gjeldende bestemmelser blir fulgt.  

Bevillingshaver har i henhold til godkjent skjenkeareal ansvar for at alkohollovens bestemmelser 

følges for hele skjenkearealet. Personen som var åpenbart påvirket befant seg på dette arealet. Han 

skulle vært bortvist fra stedet allerede før han passerte inngangsdøren. Siden personen ikke ble 

avvist eller bortvist fra stedet før politiet anmodet vakten om en ny vurdering, er det avdekket brudd 

på alkoholforskriftens § 4-1. 

 

Punkt 2: brudd på vilkår  

I bevillingsvedtaket til Wallstreet Nightclub heter det blant annet: «bevillingen gis under 

forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 for Ringerike kommune»  

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune punkt 5.2.4 b sier:  

 



- 

For og ytterligere å begrense konsumet av alkoholholdig drikk, og sikre at kontrollen av steder 

med bevilling blir enklere, samt å avverge skadevirkningene ved skjenking av alkoholholdig drikk 

knyttes følgende vilkår til bevillinger i Ringerike kommune:  

 

b) bevillingshaver følger politiets pålegg om ordensvakter. 

 

I politiets vedtak av 17. mars 2017 heter det blant annet:  

 

Politimesteren i Sør-Øst Nordre Buskerud, finner det herved påkrevet at det i åpningstiden for 

utestedet Wallstreet Nightclub AS skal kun benyttes ordensvakter godkjent av politiet og/eller 

vektere som er ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve vaktvirksomhet.  

 

Bevillingshaver anfører at politiet har feilaktig opplyst at vakten i døren var ordensvakt. 

Bevillingshaver anfører i sin redegjørelse at det fremkommer av bevillingshavers uttalelse at det var 

godkjente ordensvakter til stede den aktuelle kvelden. Bevillingshaver er godkjent som ordensvakt 

av politiet og var til stede. Vakten i døren var ansatt for å være behjelpelig med andre lettere 

gjøremål i døra slik som å forsikre om at ingen tok med drinker ut av lokalet. 

 

Forskrift om vaktvirksomhet § 2 2. ledd sier: Som vakttjeneste regnes ordensvakttjeneste og 

andre tjenester som er innrettet for å håndtere ordensmessige problemer eller oppfyller 

politiets pålegg om vakthold. Som ordensvakttjeneste regnes tjeneste på serveringssted for å 

ivareta ro og orden, utføre ordensrettet adgangskontroll, bortvise personer, hindre og dempe 

konflikter uten bruk av vold og bistå ved krisesituasjoner. 

  

Vakten som sto i døren var alene, og arbeidsoppgavene som ble utførte skulle i henhold til 

forskriftens bestemmelser og politiets vedtak vært utført av godkjent vakt, som for eksempel 

bevillingshaver som var til stede denne kvelden. Som følge av at politiets vedtak ikke er fulgt er 

vilkår 5.2.4b i Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike kommune 2016 – 2020 ikke fulgt, og 

bevillingshaver skal ilegges en prikk jf. alkoholforskriftens § 4-3. Bevillingsmyndighet setter sin lit 

til politirapporten og anser at kravet om alminnelig sannsynlighetsovervekt er oppfylt. 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune har som formål å begrense 

de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk innebærer. I den forbindelse er det 

blant annet vedtatt flere vilkår knyttet til en bevilling. 

 

Punkt 5.2.4 Vilkår sier blant annet: 

 

Vilkårene er gitt i medhold av alkohollovens § 4-3.  

Vilkårene kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov, og sentrale/lokale forskrifter.  

For og ytterligere å begrense konsumet av alkoholholdig drikk, og sikre at kontrollen av steder 

med bevilling blir enklere, samt å avverge skadevirkningene ved skjenking av alkoholholdig 

drikk knyttes følgende vilkår til bevillinger i Ringerike kommune:  

 

b) bevillingshaver følger politiets pålegg om ordensvakter.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

 

Wallstreet Nightclub er fra før ilagt åtte prikker for skjenking av mindreårig. Også dette 

vedtaket ble påklaget. Formannskapet opprettholdt rådmannens forslag til vedtak, og saken ble 

oversendt Fylkesmannen i Buskerud for prøving. Fylkesmannens vedtak av 4. mai 2017 lyder 

som følger: 

 

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 31. oktober 

2016 om tildeling av 8 prikker til Wallstreet Nightclub AS. Vedtaket er hjemlet i alkoholforskriften 

§ 10-3.  

 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen er opptatt av at vi i Ringerike skal ha et levende, men trygt uteliv. Rådmannen er 

positiv til nyetableringer, samtidig som det er viktig å beholde seriøse bevillingshavere. Ett av 

virkemidlene for å ha et trygt uteliv er at kommunestyret har satt vilkår tilknyttet bevillinger, 

samt at Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike kommune gir en forutsigbarhet for 

bevillingshaverne. Dette ved at planen blant annet inneholder opplysninger om hvilke 

reaksjoner bevillingshaver kan forvente seg ved brudd på gjeldende regelverk. 

 

Fra 1.1.2015 trådte «prikktildelingssystemet» i kraft. Loven pålegger kommunen å gi 

bevillingshavere prikker. Det er viktig for rådmannen at dersom brudd på lov, forskrift eller 

lokale bestemmelser oppdages, skal det reageres umiddelbart. Ved dette skjenkestedet er det 

allerede ilagt åtte prikker for skjenking av mindreårig. Vedtaket er stadfestet av Fylkesmannen. 

Nå er det igjen avdekket brudd på loven, og stedet har blitt ilagt til sammen fire prikker for de 

ulike forholdene. Rådmannen mener at bevillingshavers anførsler ikke har betydning for 

tildeling av prikkene. Det er etter rådmannens oppfatning avdekket klare brudd, som medfører 

at prikker skal tildeles.  

 

Bevillingshaver har i løpet av en periode på ett år og to måneder pådratt seg til sammen tolv 

prikker. Dette skal medføre inndragning av bevillingen i en uke. Rådmannen anbefaler at 

vedtak om prikktildeling, samt inndragning av bevilling opprettholdes. Klagen sendes deretter 

til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Trykte vedlegg 

 
Bilder fra Wallstreet Nightclub sin facebookside 9. juni 2017 

Forhåndsvarsel om prikktildeling, datert 9.6.2017 

Uttalelse til forhåndsvarsel om prikktildeling, mottatt 26.6.2017 

Brev til advokatfullmektig Brørby vedrørende tolkning reklameforbud og utdeling av 

alkoholholdig drikk, datert 3.7.2017 

Vedtak om prikktildeling, datert 6.7.2017 

Mailkorrespondanse med advokatfullmektig Brørby. 

Brev til advokatfullmektig Brørby, datert 13.7.2017 

Brev fra advokatfullmektig Brørby, mottatt 30.8.2017 

Rapport fra politiet, mottatt 15.1.2018 

Forhåndsvarsel om prikktildeling, datert 15.1.2018 

Utsatt svarfrist for å komme med uttalelse, datert 31.1.2018 



- 

Ny utsettelse av frist for å komme med uttalelse, datert 9.2.2018 

Uttalelse til forhåndsvarsel om prikktildeling, mottatt 20.2.2018 

Bekreftelse av møtetidspunkt, mottatt 22.2.2018 

Vedtak om prikktildeling, datert 8.3.2018 

Klage på vedtak om prikktildeling, mottatt 3.4.2018 

Brev til advokatfullmektig Brørby vedrørende klage, datert 13.4.2018 

Klage på vedtak om prikktildeling, mottatt 23.4.2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 4.5.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Brudd på reklameforbudet for alkoholholdig drikk - Wallstreet Nightclub 

 

Vedlagt følger tre bilder fra Wallstreet Nightclub sin side på Facebook. To av bildene viser 

brudd på alkohollovens § 9-2 og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 14-1. 

Bilde som viser post på veggen til Wallstreet Nightclub ser tilsynelatende ut til å bety utdeling 

av gratis drikke til gjestene som befant seg på stedet lørdag 1. april. Dette er brudd på 

alkohollovens §§ 8-6, 8-6a. 

Du har anledning til å uttale deg til bildene. En uttalelse fra deg skal være skriftlig, og den må 

foreligge her innen 2 uker etter at du har mottatt dette brevet. Dersom du ikke ønsker å gjøre 

bruke av retten til å uttale deg, vurderer rådmannen det slik at du aksepterer de forhold som er 

påpekt i dette brev. Ved overtredelse skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall 

prikker, jf. alkoholforskriftens §§10-2, 10-3.  

 

Åtte prikker  

 skjenking til mindreårige. Overtredelser av dette forholdet er å anse som en av de 

groveste overtredelsene av alkoholloven.  

 brudd på bistandsplikten, dvs. bevillingshavers plikt til å yte bistand til personer som er 

ute av stand til å ta vare på seg selv og som fremstår som hjelpeløse  

 brudd på kravet om forsvarlig drift  

 hindring av kontroll  

 

Fire prikker  

 skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler  

 brudd på tidsbestemmelsene  

 skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent alkohol til person på 18 

eller 19 år  

 brudd på alderskravet for den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk  

 

To prikker  

 åpenbart påvirket person gis adgang til lokalet, eller bevillingshaver sørger ikke for at 

person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater lokalet  

 mangler ved bevillingshavers internkontrollsystem  

 manglende innlevering av omsetningsoppgave innen kommunens fastsatte frist som er 1. 

mars.  

 Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist  
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 brudd på krav om styrer eller stedfortreder for styrer  

 gjentatt diskriminering  

 gjentatt narkotikaomsetning  

 

En prikk  

 brudd på reglene om alkoholfrie alternativer  

 brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin  

 brudd på vilkår i bevillingsvedtaket  

 konsum av medbrakt alkohol  

 gjester tar med alkohol ut av skjenkearealet  

 brudd på reklameforbudet  

 

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, vil bevillingen 

bli inndratt for et tidsrom på 1 uke. Blir bevillingshaver tildelt flere enn 12 prikker i løpet av en 

toårsperiode skal lengden på inndragningen øke tilsvarende.  

Tildeling av prikker, og en eventuell inndragning, gjelder også når vi mottar rapport fra andre 

myndigheter, avdekker at bevillingshaver ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven eller lover 

og forskrifter som har sammenheng med alkohollovens formål, samt brudd på bestemmelser gitt i 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune.  

Endelig vedtak vil bli fattet etter at fristen for å uttale seg er utløpt.  

 

Skriftlig tilbakemelding sendes til:  

Ringerike kommune  

Postboks 123, Sentrum  

3502 Hønefoss  

 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: tre bilder fra Facebooksiden til Wallstreet Nightclub 
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Ringerike kommune
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Wallstreet Nighfclub- saksnr. 1712514, 1712482 og L6l69I

Det vises til de overnevnte sakene.

Wallstreet Nightclub har tatt kontakt med undertegnede for bistand pga. kommunens
behandling av utestedet.

Brudd på reklameforbudet for alkoholholdig drikk- saksnr. 1712482

Det vises til brev av 09.06.2017 vedrørende angivelig brudd på reklameforbudet for
alkoholholdig drikk. Dere har vist til noen vedlagte bilder fra Wallstreet Nightclubs
facebookside og mener disse er i strid med alkohollovens $ 9-2 og forskrift om
omsetning av alkoholh.oldig drikk mv. $ 14-1. Det foreligger ikke en redegjørelse for
hvorfor kommunen mener bildene omfattes. Vi ber derfor om en redegjørelse for
hvorfor disse er i strid med de overnevnte bestemmelsene.

Som jeg også kommer til under, virker det for undertegnede som om kommunen her er
ute etter å finne flere feil som kan gi \üallstreet Nightclub ytterligere prikker.

Bildene kommunen har lagt ved kan likegodt vise glass med brus som det kan være
vin eller sterkere saker. Det ene bildet viser glass og reklame for nyttårsparty, det
andre viser noen glass samt åpningstider for julen. Bildet er digitalt tegnet og det
fremgår ikke et eneste varemerke eller kjennetegn som giør atmanoppfatter dette som
reklame for alkoholholdig drikk.

Av bildene fremgår for øvrig åpningstider. Det fremgår av forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. $ l4-3 nr.3 at det er tillatt å reklamere for åpningstider.

Jeg viser også til Ringerike kommune lokale forskriftene for serveringsstedene. Det
står ikke et eneste sted at kommunen innskrenker utestedenes anledning til å reklamere
på denne måten, dvs. med glass.

Advokat Harald Heggen Brørby AS
Org.nr. 989 9724l3Ill{YA
Telefon: 32 12 63 88
Bankkonto: 5146 05 30729
Klientkonto: 5146 05 30745
E-post: marit@adv-brorby. no

Advokat
Harald Heggen Brørby
Tlf:95 12 63 88

E-post: harald@adv-brorby.no

Advokatfullmektig
Marte Holte Brørby
Ttf,99 73 74 t5
E-post: marte@adv-brorby.no

Dokid:
1 7054850
(17t2482-4)
Er5l¿ra r fúrbr¡d¿ßn m¿d [omr¡únús
!É¡¿n¡ùìg ¿r !t6itÈd3l wa srr€t t{rltxrtob



Dersom kommunen faktisk mener at dette ikke er tillatt, forventes at dere også tar
kontakt med for eksempel Kitchn nasjonalt som på hjemmesidene sine bruker ordene
<champagneglass> på et bilde av et fullt champagneglass.

For ordens skyld vedlegger jeg også bilder fra forskjellige utesteder i Hønefoss sine
facebooksider. Her er champagneflasker med synlige varemerke, bilder av
champagneglass etc. Det bemerkes at Wallstreet Nightclub ikke har noen
motforestillinger mot slik type reklame, men det forventes at reaksjoner også rettes til
andre utesteder dersom så lite som bilder av glass hos lVallstreet skal generere en sak i
kommunen.

Kommunen har også vedlagt et skjermbilde som viser en tekst Wallstreet Nightclub
har skrevet:

<WallStreet vil takke Party løven som fikk taket til å lette sist Lørdag. Stemningen ble
helt sinnsyk da han tok ikke en, men 2 stk <this round is on me>> på absolutt alle i
klubben....>

Kommunen mener dette antyder at Wallstreet har delt ut gratis drikke til gf estene. Det
står <han>, som refererer seg til partyløven, og ikke <vi> i teksten. Partyløven det her
vises til var en giest som spanderte drikke på alle i lokalet to ganger. Dersom
kommunen trenger bevis for dette, kan Wallstreet fremlegge dokumentasjon i form av
kvitteringer for den spandable gjesten.

Det forventes at kommunen henlegger saken på alle punktene. Om det kreves
ytterligere dokumentasjon eller forklaring, skal undertegnede kontaktes før det fattes
vedtak i saken.

,A.pningstider- saksnr. I 7/25 14

Wallstreet Nightclub har opplyst at de i mars 2017, ved overgang til sommertid,
stengte dørene i henhold til Ringerike Kommunes alkoholpolitiske handlingsplan pkt.
5.2.3. Konkurrentene giorde imidlertid ikke dette og Wallstreet Nightclub opplevde at
kundene gikk til konkurrentene. Dette medførte at de tapte omsetning.

11.06.2017 sendte de en mail til kommunen hvor de spurte om de også kunne ha oppe
en time ekstra slik som konkurrentene eller om reglene var ment til å gjelde for alle.
DE gjorde også oppmerksom på at dersom det praktiseres forskjellsbehandling mellom
utestedene, anses det som usaklig og ulovlig konkurransevridning. Dette stiller jeg
meg bak.

Svaret fra kommunen i brev av 12.06.2017 var alt annet enn oppklarende. Slik jeg har
forstått det har V/allstreet Nightclub hatt telefonisk kontakt med Kari Vèien Dennè
vedrørende dette tidligere og har vist til oppslag i Ringerikes Blad 26.03.2017 (følger
vedlagt) hvor det fremgikk at flere drivere skulle ha argumentert overfor politiet at de
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hadde kommunal tillatelse om å holde åpent en time ekstra. Politiet valgte å ikke
ove{prøve denne tillatelsen.

Det bes opplyst om det er gitt tillatelse til andre drivere og hvilke rutiner kommunen
har når det gjelder å stenge utestedene i henhold til regelverket.

Det bes også opplyst om hvordan kommunen håndterer utestedene som ikke stengte
når de skulle. Vil disse også få prikker?

Det forutsettes at kommunen og politiet opererer med samme regler for samtlige
utesteder. Noe annet ville innebære usaklig forskjellsbehandling og er ulovlig.

Prikker ifbm.skienkine av en mindreårie- saknr. 16169I

Wallstreet Nightclub har opplyst àhafätt äúte prikker for skjenking av en mindreårig
09.I0.2016. De har ved flere anledninger forklart at de kan fremvise video som viser at
den mindreårige ikke drakk i det tidsrommet politiet sier hun har drukket. Dette ville
dere imidlertid ikke se.

Dette bærer preg av og understreker noe som virker som kommunens forfølgelse av
Wallstreet Nightclub. Det bes opplyst hvorfor det ikke var aktuelt å se på
vedkommende videobevis. Jeg g¡ør samtidig oppmerksom på at det er et spørsmål om
forvaltningens manglende interesse i å se på et så avgiørende bevis strider mot
kontradiksj onsprins ippet.

'Wallstreet
Nightclub har gjort det de kan for å etterkomme kravene som er satt etter

alkoholloven, alkoholforskriftene samt de lokale forskriftene om åpningstider. De
opplever imidlertid gang på gang at politiet og kommunen gjør det vanskelig for dem.
I tillegg opplever de at det er forskjellsbehandling av utestedene. Det bes om en
tilbakemelding på det overnevnte. I tillegg forventes at kommunen fører lik kontroll
med hvert eneste utested. Dersom kommunens saksbehandling bærer preg av
forskjellsbehandling og dermed også konkurransevridning, vil dette bli nærmere
vurdert av oss.

Vennlig hilsen

Brørby
Advokatfullmektíg
Advokat Harald Heggen Brørby AS
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Wallstreet Nightclub. 

 

Viser til din mail mottatt 23. juni og likelydende brev mottatt 26. juni 2017.  

Brudd på reklameforbudet – sak 17/2482 

Det er vår oppfatning at bildene og «posten» på Wallstreet Nightclub sin facebookside er i strid 

med alkohollovens §§ 8-6a, 9-2 1. ledd og alkoholforskriftens § 14-1 1.ledd. 

 

Du ber om en redegjørelse for hvorfor bildene er i strid med ovennevnte bestemmelser. 

Alkoholforskriftens § 14-2 sier: Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i 

markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, 

datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og 

liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver mv. 

Helsedirektoratet har i sine merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame gjeldende 

fra 1.11.2015 sagt: 

Bilder, symboler, illustrasjoner, osv. som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk 

generelt eller til konkrete produkter, vil også anses å ha et salgsfremmende formål dersom 

avsender har interesse i å selge alkohol. For eksempel vil et bilde av en seidel med 

skummende, strågul drikke som regel gi klare assosiasjoner til øl uansett hva glasset faktisk 

inneholder. Det samme gjelder ord og uttrykk som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig 

drikk. Det vises til at begrepet ”duggfrisk drikke” ble ansett for å være alkoholreklame i 

Høyesteretts kjennelse i Rt. 1993 s. 95. Det samme vil gjelde uttrykk som «happy hour», «en 

kald en», «en halvliter», osv. 

 

Alkohollovens § 8-6a sier: 

Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed. 

Bestemmelsen forbyr all gratis utdeling av alkohol til forbruker i markedsføringsøyemed.  

Ved å poste teksten: «WallStreet vil takke Party løven som fikk taket til å lette sist Lørdag. 

Stemningen ble helt sinnsyk da han tok ikke en, men 2 stk "this round is on me" på absolutt 

alle i klubben !!! Skrikene deres overdøvet all musikk.-) Dette er første gangen vi har opplevd 

dette. En helt historisk opplevelse vi drømmer om å se igjen. Helgen nærmer seg og vi gleder 
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oss til å møte alle våre fantastiske gjester igjen. Lad opp kroppen for masse dans, glede og 

opplevelser på WallStreet» - har bevillingshaver brutt bestemmelsene i § 8-6a. 

 

Vi har ikke behov for ytterligere uttalelse eller dokumentasjon fra bevillingshaver for å fatte 

vedtak i saken.  

 

Til din opplysning kontrollere vi bevillingshavere med salgs- eller skjenkebevilling gjeldene i 

Ringerike kommune og vi vil følgelig ikke føre kontroll med for eksempel 

kjøkkenutstyrsleverandøren Kitchn. 

Åpningstider – sak 17/2514 

Viser til brev av 12. juni sendt Wallstreet Nightclub AS. Som det står i vårt brev reguleres 

åpningstidene for steder med skjenkebevilling av lokal forskrift (FOR-2016-04-28-449). 

Det er ikke gitt og vil ikke bli gitt utvidet skjenketid til noen bevillingshavere, da skjenketiden 

allerede er i henhold til lovens maksimalgrense. 

 

Ringerike kommunes alkoholpolitiske handlingsplan punkt 5.2.3 sier: 

«Spesielt ved innføringen av sommer- og vintertid: Overgang til sommertid: Ved overgang til 

sommertid stilles klokken fram fra klokken 02:00 til kl. 03:00. Skjenkesteder som i henhold til 

bevillingen har skjenketid til kl. 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet 

stilles fram, dvs. kl. 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid. Overgang til vintertid: Ved 

overgang til vintertid stilles klokka tilbake fra kl 03:00 til kl. 02:00. I henhold til 

maksimaltidene vil skjenketiden ha utløpt kl 03:00 (når klokken blir 03:00 første gang den 

natten), og den utvides derfor ikke med en ekstra time» 

 

Jf. alkoholforskriftens § 10-1 vil kontroll gjennomført etter kapittel 9 eller rapport fra andre 

myndigheter gi grunnlag for prikktildeling eller inndragning av bevilling.  

Vi har ikke mottatt rapport fra andre myndigheter om at åpningstidene ikke ble håndhevet av 

bevillingshavere i kommunen ved overgang fra vintertid til sommertid. 

 

Prikktildeling etter skjenking av mindreårig – sak 16/5345 

Viser til vedlegg. Fylkesmannen i Buskerud har i samsvar med alkohollovens § 1-16 prøvd 

saken og stadfestet Ringerike kommunes vedtak.  

Ved prøving av saken skriver Fylkesmannen: 

«I sin uttalelse til forhåndsvarsel skriver daglig leder at det erkjennes at jenta dessverre fikk sneket 

seg inn denne kvelden, men det bestrides at hun drakk øl. I den forbindelse vises til at det 

foreligger videoovervåkning som viser at jenta ikke drikker alkohol mens politiet er innom. Politiet 

opprettholder sin beskrivelse av at jenta drakk av ølglasset, og skriver at han ikke er i tvil om at 

jenta nøt alkohol inne på utestedet» 

 

Under tilblivelsesmangler skriver Fylkesmannen: 

 

«Både alkoholloven og forvaltningsloven stiller krav til saksbehandlingen. Vedtak om 

prikktildeling er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, og behandlingen av saken må derfor 

følge kravene forvaltningsloven stiller til behandlingsmåten ved enkeltvedtak. Etter lovens § 17 er 

kommunen pålagt å utrede saken så langt det er nødvendig.  
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Her foreligger politirapport fra hendelsen i nattklubben. Videre har nattklubben uttalt seg til 

politirapporten, og kommunen har videre innhentet politiets kommentarer til nattklubbens 

uttalelse. Saken fremstår etter dette som godt opplyst, og Fylkesmannen har ikke merknader til at 

kommunen setter sin lit til politirapporten.  

Fylkesmannen kan heller ikke se at det foreligger andre saksbehandlingsfeil» 

 

Videre skriver Fylkesmannen:  

«Når det gjelder bevisvurderingen følger det av veiledning til alkoholloven at beviskravet 

alminnelig sannsynlighetsovervekt. Politiet er ikke i tvil om at han så at den mindreårige jenta nøt 

alkohol inne på nattklubben, og når dette er beskrevet på denne måten av politiet har 

Fylkesmannen ikke merknader til kommunens vurdering av at alminnelig sannsynlighetsovervekt 

er oppfylt. Fylkesmannen vurderer derfor at kommunens vurdering er i samsvar med loven» 

 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages jf. forvaltningslovens § 28 3. ledd. 

Kontroll av steder med salgs- og skjenkebevillinger 

Kontroll av steder med salgs- og skjenkebevillinger i Ringerike utføres av firmaet Trygg 24. 

Tjenesten utføres i henhold til alkohollovens § 1-9, og alkoholforskriftens kapittel 9.  

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2016 – 2020 punkt 9 gir nærmere 

informasjon om utførelsen av kontroll i henhold til ovennevnte. 

 

Dersom du synes noe er uklart eller du har behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med 

meg på mail: kari.veien.denne@ringerike.kommune eller telefon 409 00 140. 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo, Hønefoss politistasjon og lennsmannsdistirkt 

  

Vedlegg: Vedtak i sak 16/5345 fra Fylkesmannen i Buskerud 
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MELDING OM DELEGERT VEDTAK – prikktildeling som følge av brudd på 

reklameforbudet for alkoholholdig drikk – Wallstreet Nightclub 

 

Viser til vårt forhåndsvarsel datert 9. juni og din mail mottatt 23. juni. 

Saken er behandlet som saksnummer 28/17 etter delegert myndighet fra Kommunestyret. 

Du underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

«For brudd på alkohollovens § 9-2 og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

§ 14-1 ilegges Wallstreet Nightclub AS org.nr 913 715 888 1 prikk med virkningsdato 

9.6.2017» 

 

Wallstreet Nightclub AS er nå til sammen tildelt 9 prikker. Dersom Wallstreet Nightclub AS 

blir tildelt 12 prikker i løpet av en periode på to år, skal bevillingen inndras i en uke jf. Forskrift 

om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 10-2. 

 

Med hilsen 

 

Trude Bredal Steinmo 

kommunalsjef HR 

 

 

                   Kari Véien Denné 

        førstekonsulent 

 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak 

 

  



Fra: Kari Véien Denné [Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no] 

Til: Dokumentsenteret [Dokumentsenteret@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.07.2017 13:08:42 

Emne: VS: VS: VS: SV: Wallstreet Nightclub 

Vedlegg:  

 
 

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  

Sendt: 4. juli 2017 13:04 
Til: Kari Véien Denné 
Emne: Re: VS: VS: SV: Wallstreet Nightclub 

 
Det er spesielt at ditt behov for å ferdigstille saken er større enn viktigheten av å fatte et riktig vedtak. Å påstå at du har vært imøtekommende ved å gi en 
utvidet frist til 5.juli i ferietid er å ta hardt i. Din opptreden er ikke ihht kontradiksjonsprinsippet uansett hvordan du vrir og vender på det. 
 
Det er åpenbart at du allerede hadde bestemt deg for utfallet før du ga mine klienter muligheten til å komme med en uttalelse i saken. Jeg får se hva jeg får 
gjort i disse feriedagene og hva klientene mine kan sende av dokumentasjon, så får du fatte vedtaket ditt etter 5.juli.  
 
Du har forøvrig ikke kommentert alle punkter i brevet- noe som forventes gjort innen fristen du har gitt meg for å gi ytterligere kommentarer. 
 
 
Hilsen 
 
Marte H. Brørby 
 
 
 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Den 4. jul. 2017 kl. 11.41 skrev Kari Véien Denné <Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no>: 



  
Viser til e-post nedenfor. 
  
I vårt forhåndsvarsel om prikktildeling ble bevillingshaver gitt en frist på fjorten dager (23. juni) til å kommentere saken. Ved dette har 
kommunen oppfylt kontradiksjonsprinsippet og Wallstreet Nightclub er gitt rett til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16. Fristen ble 
overholdt da jeg mottok mail fra deg den 23. juni. Da du i din mail av 3. juli ønsket å komme med ytterligere dokumenter i saken, kom 
kommunen deg i møte på dette og du fikk frist til utgangen av onsdag 5. juli med å sende oss denne dokumentasjonen og/eller 
kommentarer. Som tidligere opplyst har kommunen, etter vår vurdering, ikke behov for ytterligere dokumentasjon for å kunne fatte vedtak i 
saken. Kommunen anser saken tilstrekkelig opplyst.  
Det er fra kommunens side ønskelig å ferdigstille saken, og en ytterligere uttalelsesfrist på to dager, er etter kommunens vurdering i saken 
akseptabel.  
Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det ene punktet du har påpekt i eposten under ikke er avgjørende for hvorvidt prikk skal ilegges i dette 
tilfellet, da det etter kommunens vurdering, som det fremkommer av forhåndsvarselet, foreligger flere brudd på reklameforbudet/ 
alkohollovgivningen.  Det presiseres at kommunen fortsatt er av den formening at posten på Wallstreet Nightclub sin facebookside er brudd 
på alkoholforskriftens bestemmelser om reklameforbud og markedsføring for alkoholholdig drikk.  
Dersom dere er uenige i kommunens juridiske vurderinger, eller det faktum kommunen har lagt til grunn i sitt vedtak, vil dere kunne påklage 
vedtaket å få en fornyet vurdering av saken.   
  
Til din opplysning er videre saksgang som følger: Vedtak fattes, og du på vegne av din klient vil bli gitt en frist på tre uker til å eventuelt 
påklage vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes etter at klage er fremsatt, blir det fremmet sak for formannskapet. Dersom 
formannskapet opprettholder rådmannens vedtak i saken vil den bli oversendt Fylkesmannen i Buskerud for prøving.  
  
Siden du har omtalt politiet i din mail av 23. juni og likelydende brev mottatt 26. juni, er kopi av ditt brev og kommunens svar oversendt 
Hønefoss politistasjon og lensmannsdistrikt. Kommunalsjef Trude Bredal Steinmo er min leder, og holdes selvfølgelig oppdatert om saken. 
  
Vedtak om prikktildeling og informasjon om klageadgang med klagefrist blir sendt deg i løpet av uken. 
  
  

Med hilsen 
  

Kari Véien Denné 
førstekonsulent 

  



32117469/40900140 
  
  
  
  
  
  

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  
Sendt: 3. juli 2017 16:33 
Til: Kari Véien Denné 
Kopi: Wallstreet Nightclub 
Emne: Re: SV: Wallstreet Nightclub 
  
Jeg ser av ditt svar at du/kommunen da både har misforstått fakta og juss. Wallstreet Nightclub har aldri utdelt gratis alkohol og de 
reklamerer heller ikke for at de skal dele ut alkohol gratis. Vedkommende som kjøpte drikke til de som var i lokalet var heller ikke en som 
gjorde dette i markedsføringsøyemed. Han var en alminnelig gjest. Ordlyden i bestemmelsen er klinkende klar på hvilke tilfeller 
bestemmelsen omfatter og det er for øvrig ikke noe i verken lovkommentarer eller forarbeider som tilsier at dette tilfellet skal rammes.  
  
Du har mao ikke hjemmel for å ilegge prikker for dette tilfellet, og gjør du det er det i strid med legalitetsprinsippet som nå er nedfelt i 
grunnloven § 113. 
  
Når du subsumerer slik du gjør, virker det på meg som om du og kommunen på alle måter forsøker å gi ytterligere prikker til Wallstreet 
Nightclub. Som jeg nevnte i mitt brev, ser det ut som om Wallstreet Nightclub forfølges av kommunen. Jeg minner i den forbindelse om at 
maktmisbruk er ulovlig. 
  
Når det gjelder den ekstremt korte fristen du har gitt for å inngi svar til ditt brev, er den uakseptabel. Vi er i ferietid, jeg har tatt ferie og du- 
som del av et forvaltningsorgan- er pliktig ihht forvaltningsloven samt alminnelige rettslige prinsipper så som kontradiksjonsprinsippet- å gi 
parten en anledning til å uttale seg. Saken skal være opplyst, noe du ikke legger opp til her. Din opptreden legger også opp til mistillit til 
kommunen, noe jeg neppe tror er ønskelig. 
  
Jeg er for øyeblikket i utlandet og sender svar innen 17.juli. 
  



Jeg ser for øvrig at du har sendt ditt brev i kopi til forskjellige instanser og forutsetter at du også har sendt vårt brev og vedlegg til samme 
instanser. Jeg ber om en tilbakemelding på det. Dersom du ikke videresender våre svar, gjør jeg det selv. 
  
Hilsen 

Marte Holte Brørby 

Advokatfullmektig 

Advokat Harald Heggen Brørby AS 

 
Den 3. jul. 2017 kl. 13.31 skrev Kari Véien Denné <Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no>: 

Viser til e-post nedenfor. 
  
Som nevnt i brevet du har mottatt i dag, ser ikke kommunen behov for ytterligere dokumentasjon for å fatte vedtak i saken. 
  
Dersom du allikevel mener du besitter dokumentasjon som har betydning for sakens utfall eller mener kommunen har  lagt 
feil fakta eller juss til grunn i saken, gis du frist til utgangen av onsdag 5. juni med å sende oss dokumentasjon og/eller 
kommentarer til saken. 
  
Når det gjelder ditt spørsmål vedrørende gjesters adgang til å spandere på andre gjester er det selvfølgelig adgang til dette. 
Det som etter kommunens vurdering representerer et brudd på reklameforbudet er når en bevillingshaver 
poster/markedsfører at det ble servert gratis drikke til alle av serveringsstedets gjester, uavhengig av om dette betales av 
serveringsstedet selv eller av andre. 
  
  
Med hilsen 
  
Kari Véien Denné 
førstekonsulent 
  
32117469/40900140 



  
  

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  
Sendt: 3. juli 2017 12:02 
Til: Kari Véien Denné 
Kopi: Wallstreet Nightclub 
Emne: Wallstreet Nightclub 
  
Det vises til ditt brev. 
  
Jeg kommer med svar siden du åpenbart legger til grunn feilaktige fakta og juss. Du vil også få tilsendt dokumentasjon som 
skal legges til grunn før du fatter vedtak i saken. 
  
Jeg vil ha tilbakemelding på om det er forbudt for gjester å spandere på andre gjester på utesteder.  
  
Jeg vil også gjøre deg oppmerksom på at det er flere punkter i mitt brev som du har unnlatt å svare på. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
  
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
  
       <image002.jpg> 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2482-14 24436/17 U63 &06  13.07.2017 

 

Brudd på reklameforbudet for alkoholholdig drikk - Wallstreet Nightclub 

 

Viser til mail mottatt 11. juli 2017.  

Med bakgrunn i omfattende korrespondanse i saken ble det ved en inkurie ikke gitt begrunnelse 

samtidig med vedtak fattet 6. juli 2017. 

 

Begrunnelsen er den samme som beskrevet i vårt forhåndsvarsel datert 9. juni 2017 og vårt 

brev datert 3. juli 2017. Manglende begrunnelse er etter kommunens mening ikke bestemmende 

for vedtakets innhold jf. forvaltningslovens § 41 og gjør følgelig ikke vedtak av 3. juli 2017 

ugyldig. 

 

For ordens skyld gjentas begrunnelsen for tildelingen av en prikk til Wallstreet Nightclub. 

Begrunnelse for tildeling av en prikk til Wallstreet Nightclub: 

 

Det er kommunens oppfatning at bildene og «posten» på Wallstreet Nightclub sin facebookside er i 

strid med alkohollovens §§ 8-6a, 9-2 1. ledd og alkoholforskriftens § 14-1 1.ledd.  

 

Alkoholforskriftens § 14-2 sier: Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i 

markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, 

datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og 

liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver mv.  

 

Helsedirektoratet har i sine merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame gjeldende 

fra 1.11.2015 sagt:  

Bilder, symboler, illustrasjoner, osv. som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk generelt 

eller til konkrete produkter, vil også anses å ha et salgsfremmende formål dersom avsender har 

interesse i å selge alkohol. For eksempel vil et bilde av en seidel med skummende, strågul drikke 

som regel gi klare assosiasjoner til øl uansett hva glasset faktisk inneholder. Det samme gjelder 

ord og uttrykk som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk. Det vises til at begrepet 

”duggfrisk drikke” ble ansett for å være alkoholreklame i Høyesteretts kjennelse i Rt. 1993 s. 95. 

Det samme vil gjelde uttrykk som «happy hour», «en kald en», «en halvliter», osv. 

Alkohollovens § 8-6a sier:  

Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed.  

Bestemmelsen forbyr all gratis utdeling av alkohol til forbruker i markedsføringsøyemed.  

Ved å poste teksten: «WallStreet vil takke Party løven som fikk taket til å lette sist Lørdag. 

Stemningen ble helt sinnsyk da han tok ikke en, men 2 stk "this round is on me" på absolutt alle i 

klubben !!! Skrikene deres overdøvet all musikk.-) Dette er første gangen vi har opplevd dette. En 



 2 

helt historisk opplevelse vi drømmer om å se igjen. Helgen nærmer seg og vi gleder oss til å møte 

alle våre fantastiske gjester igjen. Lad opp kroppen for masse dans, glede og opplevelser på 

WallStreet» på sin facebookside har bevillingshaver brutt bestemmelsene i § 8-6a. 

 

Klagefrist 

 

Du gis ny klagefrist på vedtaket om prikktildeling. jf. forvaltningslovens § 29. Du gis tre ukers 

klagefrist fra det tidspunkt du mottar denne begrunnelsen. 

 

Nærmere informasjon om klageadgang følger av vedlegg til dette brevet. Vedlegget er likt vedlegg 

til vedtak av 3. juli 2017. 

 

Vedrørende spørsmål fremsatt i brev av 23. juni 2017 

 

Det fremkommer av e-post av 11. juli 2017 at spørsmål fremsatt i brev av 23. juni 2017 bes besvart. 

 

Når det gjelder merknader til åpningstider – sak 17/2514 vises til vårt svar i brev datert 3. juli 2017. 

Saken anses som ferdig behandlet fra kommunens side. 

 

Når det gjelder Wallstreet Nightclub sine anførsler om at kommunen er ute etter å finne feil for å 

ilegge dem prikker vil kommunen påpeke at det føres fortløpende kontroller med samtlige 

bevillingshavere av salgs- og skjenkebevillinger via firmaet Trygg24. Kommunen har ikke en egen 

tilsynsordning vedrørende Wallstreet Nightclub. 

 

Kommunen vurderer at øvrige spørsmål er besvart i tidligere korrespondanse, og viser her til dette. 

 

Dersom Wallstreet Nightclub ønsker innsyn i andre tilsynssaker med prikkbelastning må det 

eventuelt sendes innsynsbegjæring jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd § 3. 

Merk at eventuelle innsynsbegjæringer må relateres til konkret angitte saker. 

 

Vedtaket anses ferdig behandlet fra kommunens side. 

Dersom Wallstreet Nightclub har ytterligere innsigelser/kommentarer til kommunens vedtak, bes 

disse fremsatt i en eventuell klage på vedtaket.  

 

Med hilsen 

 

 

Trude Bredal Steinmo 

kommunalsjef HR 

 

   Kari Véien Denné 

   saksbehandler 

  

kari.veien@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



Fra: Marte Holte Brørby [marte@adv-brorby.no] 

Til: Kari Véien Denné [Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Wallstreet Nightclub [wallstreetnorway@gmail.com] 

Sendt: 11.07.2017 12:37:25 

Emne: SV: VS: VS: SV: Wallstreet Nightclub 

Vedlegg: image002.jpg 

Det vises til ditt vedtak av 06.07.2017. Vedtaket er ikke begrunnet- det fremgår ikke hvilke forhold kommunen har ilagt Wallstreet Nightclub prikk for.  
 
Jeg bemerker samtidig- som jeg også har gjort i tidligere mail- at spørsmål i mitt brev av 23.06.2017 ikke er besvart. Dette forventes gjort samtidig med 
begrunnelse for kommunens vedtak. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
 
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
 

        
 



Fra: Marte Holte Brørby  
Sendt: tirsdag 4. juli 2017 13.04 
Til: Kari Véien Denné <Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no> 
Emne: Re: VS: VS: SV: Wallstreet Nightclub 
 
Det er spesielt at ditt behov for å ferdigstille saken er større enn viktigheten av å fatte et riktig vedtak. Å påstå at du har vært imøtekommende ved å gi en 
utvidet frist til 5.juli i ferietid er å ta hardt i. Din opptreden er ikke ihht kontradiksjonsprinsippet uansett hvordan du vrir og vender på det. 
 
Det er åpenbart at du allerede hadde bestemt deg for utfallet før du ga mine klienter muligheten til å komme med en uttalelse i saken. Jeg får se hva jeg får 
gjort i disse feriedagene og hva klientene mine kan sende av dokumentasjon, så får du fatte vedtaket ditt etter 5.juli.  
 
Du har forøvrig ikke kommentert alle punkter i brevet- noe som forventes gjort innen fristen du har gitt meg for å gi ytterligere kommentarer. 
 
 
Hilsen 
 
Marte H. Brørby 
 
 
 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Den 4. jul. 2017 kl. 11.41 skrev Kari Véien Denné <Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no>: 

  
Viser til e-post nedenfor. 
  
I vårt forhåndsvarsel om prikktildeling ble bevillingshaver gitt en frist på fjorten dager (23. juni) til å kommentere saken. Ved dette har 
kommunen oppfylt kontradiksjonsprinsippet og Wallstreet Nightclub er gitt rett til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16. Fristen ble 
overholdt da jeg mottok mail fra deg den 23. juni. Da du i din mail av 3. juli ønsket å komme med ytterligere dokumenter i saken, kom 
kommunen deg i møte på dette og du fikk frist til utgangen av onsdag 5. juli med å sende oss denne dokumentasjonen og/eller 



kommentarer. Som tidligere opplyst har kommunen, etter vår vurdering, ikke behov for ytterligere dokumentasjon for å kunne fatte vedtak i 
saken. Kommunen anser saken tilstrekkelig opplyst.  
Det er fra kommunens side ønskelig å ferdigstille saken, og en ytterligere uttalelsesfrist på to dager, er etter kommunens vurdering i saken 
akseptabel.  
Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det ene punktet du har påpekt i eposten under ikke er avgjørende for hvorvidt prikk skal ilegges i dette 
tilfellet, da det etter kommunens vurdering, som det fremkommer av forhåndsvarselet, foreligger flere brudd på reklameforbudet/ 
alkohollovgivningen.  Det presiseres at kommunen fortsatt er av den formening at posten på Wallstreet Nightclub sin facebookside er brudd 
på alkoholforskriftens bestemmelser om reklameforbud og markedsføring for alkoholholdig drikk.  
Dersom dere er uenige i kommunens juridiske vurderinger, eller det faktum kommunen har lagt til grunn i sitt vedtak, vil dere kunne påklage 
vedtaket å få en fornyet vurdering av saken.   
  
Til din opplysning er videre saksgang som følger: Vedtak fattes, og du på vegne av din klient vil bli gitt en frist på tre uker til å eventuelt 
påklage vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes etter at klage er fremsatt, blir det fremmet sak for formannskapet. Dersom 
formannskapet opprettholder rådmannens vedtak i saken vil den bli oversendt Fylkesmannen i Buskerud for prøving.  
  
Siden du har omtalt politiet i din mail av 23. juni og likelydende brev mottatt 26. juni, er kopi av ditt brev og kommunens svar oversendt 
Hønefoss politistasjon og lensmannsdistrikt. Kommunalsjef Trude Bredal Steinmo er min leder, og holdes selvfølgelig oppdatert om saken. 
  
Vedtak om prikktildeling og informasjon om klageadgang med klagefrist blir sendt deg i løpet av uken. 
  
  

Med hilsen 
  

Kari Véien Denné 
førstekonsulent 

  
32117469/40900140 

  
  
  
  
  
  



Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  

Sendt: 3. juli 2017 16:33 
Til: Kari Véien Denné 
Kopi: Wallstreet Nightclub 
Emne: Re: SV: Wallstreet Nightclub 
  
Jeg ser av ditt svar at du/kommunen da både har misforstått fakta og juss. Wallstreet Nightclub har aldri utdelt gratis alkohol og de 
reklamerer heller ikke for at de skal dele ut alkohol gratis. Vedkommende som kjøpte drikke til de som var i lokalet var heller ikke en som 
gjorde dette i markedsføringsøyemed. Han var en alminnelig gjest. Ordlyden i bestemmelsen er klinkende klar på hvilke tilfeller 
bestemmelsen omfatter og det er for øvrig ikke noe i verken lovkommentarer eller forarbeider som tilsier at dette tilfellet skal rammes.  
  
Du har mao ikke hjemmel for å ilegge prikker for dette tilfellet, og gjør du det er det i strid med legalitetsprinsippet som nå er nedfelt i 
grunnloven § 113. 
  
Når du subsumerer slik du gjør, virker det på meg som om du og kommunen på alle måter forsøker å gi ytterligere prikker til Wallstreet 
Nightclub. Som jeg nevnte i mitt brev, ser det ut som om Wallstreet Nightclub forfølges av kommunen. Jeg minner i den forbindelse om at 
maktmisbruk er ulovlig. 
  
Når det gjelder den ekstremt korte fristen du har gitt for å inngi svar til ditt brev, er den uakseptabel. Vi er i ferietid, jeg har tatt ferie og du- 
som del av et forvaltningsorgan- er pliktig ihht forvaltningsloven samt alminnelige rettslige prinsipper så som kontradiksjonsprinsippet- å gi 
parten en anledning til å uttale seg. Saken skal være opplyst, noe du ikke legger opp til her. Din opptreden legger også opp til mistillit til 
kommunen, noe jeg neppe tror er ønskelig. 
  
Jeg er for øyeblikket i utlandet og sender svar innen 17.juli. 
  
Jeg ser for øvrig at du har sendt ditt brev i kopi til forskjellige instanser og forutsetter at du også har sendt vårt brev og vedlegg til samme 
instanser. Jeg ber om en tilbakemelding på det. Dersom du ikke videresender våre svar, gjør jeg det selv. 
  
Hilsen 

Marte Holte Brørby 

Advokatfullmektig 



Advokat Harald Heggen Brørby AS 

 
Den 3. jul. 2017 kl. 13.31 skrev Kari Véien Denné <Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no>: 

Viser til e-post nedenfor. 
  
Som nevnt i brevet du har mottatt i dag, ser ikke kommunen behov for ytterligere dokumentasjon for å fatte vedtak i saken. 
  
Dersom du allikevel mener du besitter dokumentasjon som har betydning for sakens utfall eller mener kommunen har  lagt 
feil fakta eller juss til grunn i saken, gis du frist til utgangen av onsdag 5. juni med å sende oss dokumentasjon og/eller 
kommentarer til saken. 
  
Når det gjelder ditt spørsmål vedrørende gjesters adgang til å spandere på andre gjester er det selvfølgelig adgang til dette. 
Det som etter kommunens vurdering representerer et brudd på reklameforbudet er når en bevillingshaver 
poster/markedsfører at det ble servert gratis drikke til alle av serveringsstedets gjester, uavhengig av om dette betales av 
serveringsstedet selv eller av andre. 
  
  
Med hilsen 
  
Kari Véien Denné 
førstekonsulent 
  
32117469/40900140 
  
  

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  

Sendt: 3. juli 2017 12:02 
Til: Kari Véien Denné 
Kopi: Wallstreet Nightclub 
Emne: Wallstreet Nightclub 
  
Det vises til ditt brev. 



  
Jeg kommer med svar siden du åpenbart legger til grunn feilaktige fakta og juss. Du vil også få tilsendt dokumentasjon som 
skal legges til grunn før du fatter vedtak i saken. 
  
Jeg vil ha tilbakemelding på om det er forbudt for gjester å spandere på andre gjester på utesteder.  
  
Jeg vil også gjøre deg oppmerksom på at det er flere punkter i mitt brev som du har unnlatt å svare på. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
  
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
  
       <image002.jpg> 
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Wallstreet Nightclub AS      

Stabellsgaten 12 

 

3510 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2482-19 1610/18 U63 &06  15.01.2018 

 

Rapport fra politiet - Wallstreet Nightclub - til uttalelse 

 

Vedlagt følger rapport fra politiet, mottatt fredag 12. januar. 

Rapporten viser at en person som var åpenbart påvirket av rusmidler fikk adgang til 

skjenkelokalet. Personen ble ikke bortvist før politiet ba vakten ta en ny vurdering av 

vedkommende sin beruselsesgrad. Vakten medgikk av personen ikke skulle fått adgang til 

stedet og bortviste ham. 

 

17. mars 2017 ble Wallstreet Nightclub AS pålagt av politiet å bruke ordensvakter godkjent av 

politiet eller vektere som er ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. 

Rapporten viser at ordensvakten som arbeidet ved Wallstreet Nightclub lørdag 16. desember 

ikke er godkjent av politiet og han var heller ikke ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve 

vaktvirksomhet. Vakten sto alene i døren til utestedet da politiet var der ved midnatt og da de 

var der igjen klokken 02:00. 

 

Forhåndsvarsel 

 

Jf. forvaltningslovens § 16 forhåndsvarsles du med dette om at de avdekkede forholdene kan 

medføre prikkbelastning. 

 

Jf. alkohollovens § 10-3 skal kommunen gi to prikker dersom det gis adgang til lokalet til 

person som er åpenbart påvirket av rusmidler. 

 

Kommunen skal også gi én prikk ved brudd på vilkår i bevillingsvedtaket.  

 

I bevillingsvedtaket til Wallstreet Nightclub heter det blant annet: «bevillingen gis under 

forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 for Ringerike kommune» 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune punkt 5.2.4 b) sier: 

 
For og ytterligere å begrense konsumet av alkoholholdig drikk, og sikre at kontrollen av steder med 

bevilling blir enklere, samt å avverge skadevirkningene ved skjenking av alkoholholdig drikk knyttes 

følgende vilkår til bevillinger i Ringerike kommune:  
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b) bevillingshaver følger politiets pålegg om ordensvakter.  

 

 

Wallstreet Nightclub AS har tidligere blitt ilagt til sammen 9 prikker for brudd på alkohollovens 

bestemmelser. 

Dersom en bevillingshaver i løpet av en to års periode blir ilagt 12 prikker skal kommunen 

inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. 

 

Ber om at du sender din skriftlige uttalelse til oss så snart som mulig og innen mandag 5. 

februar. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med meg på mail eller telefon 32 11 74 69. 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: Trude Bredal Steinmo, Steffen Fossum Engnæs 

 

Vedlegg: rapport fra politiet og kopi av vedtak om ordensvakter. 

 

 



Fra: Kari Véien Denné [Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no] 

Til: 'Marte Holte Brørby' [marte@adv-brorby.no] 

Kopi: Trude Bredal Steinmo [Trude.Bredal.Steinmo@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 31.01.2018 12:27:44 

Emne: SV: saksnr. 17/2482-19 Wallstreet Nightclub 

Vedlegg: image001.jpg 

Det er imøtekommet. Riktig god bedring. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kari Véien Denné 
førstekonsulent 
 
32117469/40900140 
 
 
 
 
 

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  
Sendt: 31. januar 2018 12:18 
Til: Kari Véien Denné 
Emne: saksnr. 17/2482-19 Wallstreet Nightclub 

 
Hei! 
 
Det vises til ditt brev av 15.01.2018 med svarfrist innen 05.02. 
 
Wallstreet Nightclub har tatt kontakt med undertegnede for bistand. 
 



Det bes om utsatt frist for tilbakemelding. Undertegnede er sykemeldt til mandag 05.02 og trenger noen dager på å komme med tilsvar. Det bes derfor om 
utsatt frist til 09.02. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
 
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
 

        
 



Fra: Kari Véien Denné [Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no] 

Til: 'Marte Holte Brørby' [marte@adv-brorby.no] 

Kopi: Trude Bredal Steinmo [Trude.Bredal.Steinmo@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 09.02.2018 07:02:28 

Emne: SV: saksnr. 17/2482-19 Wallstreet Nightclub 

Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg 

God morgen. 
 
Det er i orden. Fortsatt god bedring. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kari Véien Denné 
førstekonsulent 
 
32117469/40900140 
 
 
 

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  
Sendt: 8. februar 2018 23:19 
Til: Kari Véien Denné 
Emne: SV: saksnr. 17/2482-19 Wallstreet Nightclub 

 
Hei igjen! 
 
Jeg ble ikke frisk og fikk forlengelse av sykemelding tom mandag neste uke. Er det mulig å komme med en tilbakemelding neste uke i stedet?  
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Holte Brørby 



Advokatfullmektig 
 
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
 

        
 

Fra: Marte Holte Brørby  
Sendt: onsdag 31. januar 2018 12.57 
Til: 'Kari Véien Denné' <Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no> 
Kopi: 'Wallstreet Nightclub' <wallstreetnorway@gmail.com> 
Emne: SV: saksnr. 17/2482-19 Wallstreet Nightclub 
 
Takk skal du ha! 
 
Da hører du fra meg til uka! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
 
Advokat Harald Heggen Brørby AS 



Tlf: 99 73 74 15 
 

        
 

Fra: Kari Véien Denné [mailto:Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no]  
Sendt: onsdag 31. januar 2018 12.28 
Til: Marte Holte Brørby <marte@adv-brorby.no> 
Kopi: Trude Bredal Steinmo <Trude.Bredal.Steinmo@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: saksnr. 17/2482-19 Wallstreet Nightclub 
 
Det er imøtekommet. Riktig god bedring. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kari Véien Denné 
førstekonsulent 
 
32117469/40900140 
 
 
 
 



 

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  
Sendt: 31. januar 2018 12:18 
Til: Kari Véien Denné 
Emne: saksnr. 17/2482-19 Wallstreet Nightclub 

 
Hei! 
 
Det vises til ditt brev av 15.01.2018 med svarfrist innen 05.02. 
 
Wallstreet Nightclub har tatt kontakt med undertegnede for bistand. 
 
Det bes om utsatt frist for tilbakemelding. Undertegnede er sykemeldt til mandag 05.02 og trenger noen dager på å komme med tilsvar. Det bes derfor om 
utsatt frist til 09.02. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
 
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
 

        



 











Fra: Marte Holte Brørby [marte@adv-brorby.no] 

Til: Kari Véien Denné [Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.02.2018 13:41:49 

Emne: SV: Wallstreet Nightclub 

Vedlegg: image004.jpg; image005.jpg; image001.jpg 

Hei hei! 
 
Mandag 5.mars passer! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
 
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
 

        
 

Fra: Kari Véien Denné [mailto:Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no]  
Sendt: onsdag 21. februar 2018 13.41 



Til: Marte Holte Brørby <marte@adv-brorby.no> 
Emne: SV: Wallstreet Nightclub 
 
Da har jeg funnet en ny dato. Den er klarert med politiet. 
  
Mandag 5. mars klokken 12:30 på rådhuset. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Kari Véien Denné 
førstekonsulent 
  
32117469/40900140 
  
  
  

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  
Sendt: 21. februar 2018 09:51 

Til: Kari Véien Denné 
Emne: SV: Wallstreet Nightclub 
  
Hei! 
  
Neste uke er det vinterferie og Nanette Sydhagen er bortreist! Har dere mulighet for å møtes uken etter? 
  
Med vennlig hilsen 
  
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
  
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 



  

        
  

Fra: Marte Holte Brørby  
Sendt: tirsdag 20. februar 2018 13.08 
Til: 'Kari Véien Denné' <Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: Wallstreet Nightclub 
  
Hei hei!  
  
Jeg har videresendt mailen til Wallstreet Nightclub. Jeg gir beskjed når jeg har fått tilbakemelding fra dem! 
  
Med vennlig hilsen 
  
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
  
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
  



        
  

Fra: Kari Véien Denné [mailto:Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no]  
Sendt: tirsdag 20. februar 2018 10.37 
Til: Marte Holte Brørby <marte@adv-brorby.no>; knut.nyhus@politiet.no 
Kopi: Trude Bredal Steinmo <Trude.Bredal.Steinmo@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: Wallstreet Nightclub 
  
Hei igjen. 
  
Har snakket med politiet og vi tar gjerne et felles møte. 
  
Håper det passer at vi holder møte her på rådhuset tirsdag 27. februar klokken 10:00. 
  
Henvend dere i resepsjonen når dere kommer, så henter jeg dere der. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Kari Véien Denné 
førstekonsulent 
  
32117469/40900140 



  
  
  

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  
Sendt: 19. februar 2018 09:40 
Til: Kari Véien Denné 
Emne: SV: Wallstreet Nightclub 
  
Supert! 
 
Takk! 
  
Ha en fin dag ja! 
  
Med vennlig hilsen 
  
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
  
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
  

        
  



Fra: Kari Véien Denné [mailto:Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no]  
Sendt: mandag 19. februar 2018 08.46 
Til: Marte Holte Brørby <marte@adv-brorby.no> 
Emne: SV: Wallstreet Nightclub 
  
Takk for uttalelsen. 
  
Gir deg tilbakemelding så snart jeg har gått igjennom den. 
  
Ha en fin dag. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Kari Véien Denné 
førstekonsulent 
  
32117469/40900140 
  
  
  
  

Fra: Marte Holte Brørby [mailto:marte@adv-brorby.no]  

Sendt: 16. februar 2018 18:17 
Til: Kari Véien Denné 
Kopi: Wallstreet Nightclub 
Emne: Wallstreet Nightclub 
  
Det vises til tidligere korrespondanse. 
 
Vedlagt følger brev med vedlegg. 
 
God helg! 



  
Med vennlig hilsen 
  
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
  
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
  

        
  
  
  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon  

 

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

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

 

 

 

Wallstreet Nightclub  

v/ advokatfullmektig Marte Brørby   

Blomsgate 3 

 

3510 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2482-28 8139/18 U63 &06  08.03.2018 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK – Tildeling av prikker som følge av brudd på 

alkohollovens bestemmelser. 

 

Viser til tidligere korrespondanse, forhåndsvarsel om tildeling av prikker, samt møte med 

Nanette Sydhagen, Robert Møller for bevillingshaver, Sør-Øst politidistrikt representert ved 

avsnittsleder for nærpolitiet i regionen/politioverbetjent Knut Nyhus og Ringerike kommune 

representert ved førstekonsulent Kari Véien Denné 5. mars 2018. 

 

Vedtak 

Saken er behandlet som saksnummer 5/18 etter delegert myndighet fra Kommunestyret. 

 

Du underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

For brudd på Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 4-1 gis Wallstreet 

Nightclub AS to prikker med virkningsdato 16.12.2017. Prikkene gis med hjemmel i 

alkoholforskriftens § 10-3 3. ledd første strekpunkt. 

For brudd på Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-3 vilkår knyttet til 

bevillingen gis Wallstreet Nightclub en prikk med virkningsdato 16.12.2017. 

Prikken gis med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-3 4. ledd sjette strekpunkt. 

 

Med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-2 2. ledd inndras bevillingen for Wallstreet 

Nightclub AS org.nr 913 715 888 i én uke. 

Med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-6 3. ledd skal inndragningen skje fra og med 

lørdag 31. mars. 

 

Dersom klageretten benyttes gis vedtaket oppsettende virkning frem til endelig vedtak i 

saken er fattet. 

 

Innledning/bakgrunn 

Den 12. januar mottok vi rapport fra politiet som viste at en person som var åpenbart påvirket 

av rusmidler fikk adgang til skjenkelokalet ved Wallstreet Nightclub. Personen ble ikke bortvist 

før politiet ba vakten om å ta en ny vurdering av vedkommende sin beruselsesgrad. Vakten 

medgikk at personen ikke skulle fått adgang til stedet og bortviste ham.  
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17. mars 2017 ble Wallstreet Nightclub AS pålagt av politiet å bruke ordensvakter godkjent av 

politiet eller vektere som er ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. 

Rapporten viser at vakten som sto alene i døren ikke var godkjent av politiet og han var heller 

ikke ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. Vakten sto alene i døren til 

utestedet når politiet var der ved midnatt og da de var der igjen klokken 02:00. 

 

 

Saksgang 

Bevillingshaver ble tilskrevet den 15. januar 2018 og forhåndsvarslet om at de avdekkede 

forhold ville kunne medføre tre prikker til sammen. Bevillingshaver ble også forhåndsvarslet om 

at det tidligere var blitt gitt ni prikker, og at dersom bevillingshaver i løpet av en toårsperiode 

blir ilagt tolv prikker skal bevillingen inndras i én uke. 

Bevillingshaver ble gitt frist til mandag 5. februar til å komme med sin skriftlige uttalelse. 

Bevillingshaver engasjerte advokatfullmektig Marte Brørby til å bistå i sakens anledning. Siden 

fullmektigen var sykmeldt ble svarfristen forlenget. Først til 9. februar 2018, slik fullmektigen 

ba om. Da sykdomsperioden ble lenger enn forventet, mottok vi en ny forespørsel om forlenget 

frist. Dette ble imøtekommet. Fristen ble utsatt på nytt, og vi mottok uttalelse fra 

advokatfullmektig Brørby 16. februar 2018.  

Bevillingshaver ønsket et møte med bevillingsmyndighet og politiet før politiet eventuelt uttalte 

seg på nytt i sakens anledning. Bevillingshaver ble innkalt til møte 27. februar 2018. 

Bevillingshaver kunne ikke stille på møte, da hun skulle på vinterferie. Det ble bestemt nytt 

møte mandag 5. mars 2018. I møte stilte deltok Nanette Sydhagen og hennes mann Robert 

Møller på vegne av bevillingshaver, avsnittsleder for nærpolitiet i regionen/politioverbetjent 

Knut Nyhus fra Sør-Øst politidistrikt og førstekonsulent Kari Véien Denné fra Ringerike 

kommune. 

 

Juridiske forhold 

Bevillingsmyndighet har til vurdering to forhold som kan føre til prikkbelastning. 

Ett forhold relatert til åpenbart påvirket person, dernest skal kommunen vurdere hvorvidt 

bevillingshaver har brutt vilkår fastsatt i bevillingsvedtaket for manglende bruk av godkjent 

ordensvakt etter pålegg fra politiet. 

 

Punkt 1: åpenbart påvirket person gis adgang til skjenkearealet 

Jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) § 10-3 skal 

kommunen gi to prikker dersom det gis adgang til serveringsstedet til person som er åpenbart 

påvirket av rusmidler. 

Politiets rapport viser at en person sto vakt i døren ved inngangen til serveringsstedet. Politiet 

observerte en person som var åpenbart påvirket. Han sjanglet og gikk i Stabellsgaten i retning 

Wallstreet Nightclub. På vei opp trappen mot inngangsdøren tråkket personen feil og snublet 

inn i veggen på toppen av trappen. Da personen gikk inn inngangsdøren fulgte politiet etter for 

å se hva som skjedde. Politiet observerte at personen passerte vakten som sto på innsiden av 

døren. Personen som var åpenbart påvirket fikk fortsette videre inn i lokalet. Personen ble 

stoppet av politiet før han kom for langt inn i lokalet. Politiet ba vakten ta en ny vurdering av 

personen. Vakten var enig i at vedkommende ikke burde fått tilgang til lokalet, og bortviste 

ham. 
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I uttalelsen vi har mottatt anfører bevillingshaver at det er en utfordring for den som står vakt i 

døren å avgjøre hvorvidt en person er åpenbart påvirket eller ikke. De har derfor som rutine at 

det står en vakt nr 2 i starten av lokalet, der man kommer inn etter inngangspartiet. Vakten 

sjekker legitimasjon på alle som skal inn i lokalet. Dette for å ta en prat med gjestene og 

vurdere alle som kommer inn.  

Bevillingshaver anfører at det var enklere for politiet å se at personen var åpenbart påvirket, 

siden de sto på andre siden av gaten for inngangen til stedet. 

Videre anfører bevillingshaver at det ikke er anledning for kommunen å ilegge to prikker for 

dette forholdet, da personen som var åpenbart påvirket ikke hadde rukket å komme frem til 

vakt nummer to, før politiet grep inn.  

 

Kommunens vurdering/begrunnelse for vedtak: 

 

Skjenkearealet Wallstreet Nightclub har søkt om og fått godkjent innbefatter plattingen utenfor 

inngangsdøren og hele arealet i 1. etg innenfor inngangsdøren. I tillegg er det godkjent et 

skjenkeareal på en terrasse i 2. etg på stedet. 

Alle bevillingshavere må sende inn tegninger av skjenkearealet de ønsker godkjent. Dette er 

nettopp med tanke på at det ikke skal være tvil om hvilket areal bevillingshaver har ansvar for. 

 

Jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 4-1 sier: 

§ 4-1. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. 

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har 

bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å 

sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand. 

Bevillingshaver bør organisere vaktholdet på en slik måte at man har tilstrekkelig kontroll på 

hele skjenkearealet, ikke bare inne i selve hovedrommet av skjenkearealet. Det er ikke 

tilfredsstillende at bevillingshaver ikke har rutiner som sikrer at gjeldende bestemmelser blir 

fulgt. 

Bevillingshaver har i henhold til godkjent skjenkeareal ansvar for at alkohollovens bestemmelser 

følges for hele skjenkearealet. Personen som var åpenbart påvirket befant seg på dette arealet. 

Han skulle vært bortvist fra stedet allerede før han passerte inngangsdøren.  

Siden personen ikke ble avvist eller bortvist fra stedet før politiet anmodet vakten om en ny 

vurdering, er det avdekket brudd på alkoholforskriftens § 4-1 

 

Punkt 2: brudd på vilkår 

I bevillingsvedtaket til Wallstreet Nightclub heter det blant annet: «bevillingen gis under 

forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 for Ringerike kommune»  

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune punkt 5.2.4 b sier:  

 

For og ytterligere å begrense konsumet av alkoholholdig drikk, og sikre at kontrollen av 

steder med bevilling blir enklere, samt å avverge skadevirkningene ved skjenking av 

alkoholholdig drikk knyttes følgende vilkår til bevillinger i Ringerike kommune:  

 

b) bevillingshaver følger politiets pålegg om ordensvakter. 
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I politiets vedtak av 17. mars 2017 heter det blant annet: 

Politimesteren i Sør-Øst Nordre Buskerud, finner det herved påkrevet at det i åpningstiden for 

utestedet Wallstreet Nightclub AS skal kun benyttes ordensvakter godkjent av politiet og/eller 

vektere som er ansatt i foretak som har tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. 

Bevillingshaver anfører at politiet har feilaktig opplyst at vakten i døren var ordensvakt. 

Bevillingshaver anfører i sin redegjørelse at det fremkommer av bevillingshavers uttalelse at det 

var godkjente ordensvakter til stede den aktuelle kvelden. Bevillingshaver er godkjent som 

ordensvakt av politiet og var til stede. Vakten i døren var ansatt for å være behjelpelig med 

andre lettere gjøremål i døra slik som å forsikre om at ingen tok med drinker ut av lokalet. 

Kommunens vurdering/begrunnelse for vedtak: 

 

Forskrift om vaktvirksomhet § 2 2. ledd Som vakttjeneste regnes ordensvakttjeneste og andre 

tjenester som er innrettet for å håndtere ordensmessige problemer eller oppfyller politiets 

pålegg om vakthold. Som ordensvakttjeneste regnes tjeneste på serveringssted for å ivareta ro 

og orden, utføre ordensrettet adgangskontroll, bortvise personer, hindre og dempe konflikter 

uten bruk av vold og bistå ved krisesituasjoner. 

Vakten som sto i døren var alene, og arbeidsoppgavene som ble utførte skulle i henhold til 

forskriftens bestemmelser og politiets vedtak vært utført av godkjent vakt, som for eksempel 

bevillingshaver som var til stede denne kvelden. 

Som følge av at politiets vedtak ikke er fulgt er vilkår 5.2.4b i Alkoholpolitisk Handlingsplan 

for Ringerike kommune 2016 – 2020 ikke fulgt, og bevillingshaver skal ilegges en prikk jf. 

alkoholforskriftens § 4-3. 

Bevillingsmyndighet setter sin lit til politirapporten og anser at kravet om alminnelig 

sannsynlighetsovervekt er oppfylt. 

 

Inndragning av bevilling som følge av tolv tildelte prikker 

Bevillingshaver ble i vårt brev datert 15. januar 2018 forhåndsvarslet om at Wallstreet 

Nightclub AS var ilagt ni prikker, og at tolv prikker i løpet av en to års periode ville medføre 

inndragning av bevilling for et tidsrom på én uke. 

Wallstreet Nightclub AS har med vedtak i dette brev blitt tildelt 12 prikker i perioden 9/10-16 

til 16/12-17. 

o Åtte prikker for brudd på alkoholforskriftens § 10-3 1. ledd, første 

strekpunkt – skjenking av mindreårig. Virkningstidspunkt er 9. oktober 

2016. Fylkesmannen har stadfestet Ringerike kommunes vedtak. 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.  

o Én prikk for brudd på alkohollovens § 9-2 og alkoholforskriftens § 

14-1 – reklameforbudet. Virkningstidspunkt er 9. juni 2017. Jf. 

alkoholforskriftens § 10-5 tredje ledd kan vedtaket påklages, da 

klageretten ikke er brukt. 

o To prikker for brudd på alkoholforskriftens § 4-1 og én prikk for 

brudd på alkohollovens § 4-3. Virkningstidspunkt er 16. desember 2017. 

Jf. alkoholforskriftens § 10-5 3. ledd kan vedtaket påklages. 
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Klagerett 

 

Jf. alkoholforskriftens § 10-5 3. ledd kan vedtak etter 2. ledd (tildeling av prikker) påklages 

etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel 

påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår 

som grunnlag.  

Hva angår tidligere gitte prikker er det bare vedtaket om tildeling av en prikk for brudd på 

reklameforbudet som ikke er påklaget. Jf. alkoholforskriftens § 10-5 3. ledd er det således kun det 

vedtaket, i tillegg til vedtak i dette brev, som kan påklages. 

 

Dersom det ønskes å klage på vedtak om prikktildeling og/eller vedtaket om inndragning av 

bevilling i én uke, må skriftlig klage fremsettes innen fredag 30. mars. 

 

Dersom klageadgangen benyttes er det formannskapet som behandler klagen. Opprettholder 

formannskapet vedtak om prikktildeling og inndragning av bevilling, vil klagen bli oversendt 

Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Ta kontakt med saksbehandler dersom du har spørsmål. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trude Bredal Steinmo 

kommunalsjef HR 

 

                   Kari Véien Denné 

        førstekonsulent 

 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: Sør-Øst politidistrikt ved politioverbetjent Knut Nyhus, Trygg24 

 

Vedlegg: melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

 

  





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

advokat Harald Heggen Brørby AS 

v/ advokatfullmektig Marte Holte Brørby      

Blomsgate 3 

 

3510 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2482-31 13332/18 U63 &06  13.04.2018 

 

Svar - Klage på vedtak 

 

Viser til klage, mottatt 3. april. 

Kommunalsjef Trude Bredal Steinmo ga deg utvidet klagefrist til 3. april klokken 15:30. I 

klagen vi har mottatt skriver du at utfyllende klage vil bli sent så snart som mulig. Vi kan ikke 

se å ha mottatt dette. 

Dersom du ønsker å komme med supplerende opplysninger i saken bes disse sendt oss snarest 

og innen fredag 20. april. 

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med meg. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: Trude Bredal Steinmo 

 

 

 

 



Fra: Marte Holte Brørby [marte@adv-brorby.no] 

Til: Kari Véien Denné [Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.04.2018 17:54:02 

Emne: Wallstreet Nightclub 

Vedlegg: image002.jpg; skann.pdf 

Det vises til tidligere korrespondanse.  
 
Se vedlagte brev med vedlegg. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Holte Brørby 
Advokatfullmektig 
 
Advokat Harald Heggen Brørby AS 
Tlf: 99 73 74 15 
 

        
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/2510-20   Arkiv: U63 &18  

 

 

Utvidelse av skjenkeareal - Sørsida Grill & BBQ  
 

Forslag til vedtak: 

Sørsida AS org.nr 917 032 157 gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for uteservering ved Sørsida Grill & BBQ, Arnemannsveien 3, Hønefoss.  

Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer innsendte 

tegninger viser. 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Sørsida AS fikk serverings- og skjenkebevilling for Sørsida Grill & BBQ 21. juni 2016. 28. mars 

2017 fikk de innvilget skjenkebevilling for et mindre areal i front av restauranten. 

Sørsida AS søker nå om bevilling for ytterligere uteareal tilknyttet restauranten. Innsendte tegninger 

viser at det er arealet i front av restauranten. 

 

Søknaden viser at grunneier er positiv til at det etableres liv på torget inn mot Ringerikspiken. 

Møblering vil etableres slik at adkomst til byggene sikres og bidrar til et levende byrom. Ringeriks-

Kraft har bekreftet at uteserveringen er i orden i forhold til deres drift i området. 

Det vil bli om lag 50 sitteplasser med bord og stoler. I tillegg vil det bli beplanting og parasoller. En 

veteran foodtruck vil bli brukt som servicestasjon for servitørene.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke mottatt negative tilbakemeldinger på stedet i den tiden de har innehatt serverings- 

og skjenkebevilling. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Trykte vedlegg 

 

Tegning av areal det søkes bevilling for, mottatt 8.5.2018. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/781-6   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Skarrud Setra  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Skarrud Hytteservice org.nr 983 528 376 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Skarrud Setra, Killingtjernveien 6, 3516 Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Gunvor Gamkinn f. 16.5.1971 godkjennes som styrer av bevillingen og Egil Eriksrud f. 

1.3.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

  

Sammendrag 

 

Skarrud Setra er en nybygd kafe/varmestue/skistue lokalisert i den nordligste delen av 

Vikerfjell. Søker ønsker skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle grupper. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merkander til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Skarrud Setra på Vikerfjell åpnet i midten av februar 2018. Stedet serverer mar og drikke, og 

ønsker i tillegg å kunne servere alkoholholdig drikk. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Søknaden viser at stedet drives som en kombinert kafe/varmestue/skistue. 

Det arrangeres spesielle arrangementer (som isfiskedag, afterski, quiz-kveld osv.). 



- 

Setra er nybygd og har 45 sitteplasser inne. I tillegg er den en inngjerdet terrasse med 75 

sitteplasser. 

Stedet holder åpent i helger (vinter), vinterferie, påske, høstferie og ved spesielle arrangement 

om sommeren. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sent skattemyndigheter, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke 

fremkommet negative merkander til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det er gitt tilsvarende bevilling til Løvlia skistue i Nordmarka. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ingen negative merkander til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 21.2.2018 

Brev til høringsinstanser, datert 23.2.2018 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 5.3.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.3.2018 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 7.3.2018 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 8.3.2018 

Obligatoriske vedlegg, mottatt 20.4.2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.4.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



- 
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