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Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

136/18 Formannskapet 16.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Revidering av gebyrmodell vann- og avløp  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

137/18 Formannskapet 16.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Dagens modell med kun variabelt gebyr etter målt forbruk videreføres    

 

 

  

Sammendrag 

Intensjonen med kommunestyrevedtaket av 31.08.1995 var å gi abonnentene mulighet til å 

påvirke hvor stor regningen for vann og avløp blir for den enkelte husholdning. Statistikk viser 

at gebyr basert på forbruk, etter målt volum, gir mindre vannforbruk enn stipulert forbruk og 

ren fastpris.  Redusert vannforbruk reduserer belastingen på både vann og avløpsnettet, noe 

som igjen medfører reduksjon av drifts- og kapitalkostnader på anleggene. 

 

På grunnlag av ønsket om å stimulere til mindre forbruk er maksimalgrensen for andel 

kapitalkostnader som kan gjenspeiles i et fastledd 50 % av kommunens totalgebyr, men det er 

ikke begrensning på andelen pr abonnent. 

 

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av innspill fra politisk hold ønsker man en ny gjennomgang av dagens 

gebyrmodell for vann og avløp.  Dagens modell baseres kun på variabelt gebyr etter målt 

forbruk.  I tillegg er ny forskrift for vann og kloakkavgifter under revidering.  Vedtak om 

eventuelle endringer i gebyrmodellen må innarbeides i disse.  Gjeldende forskrift er sist vedtatt 

i kommunestyret 10.01.1995. 

 

Beskrivelse av saken 

Historisk har Ringerike kommune over tid gått fra fast gebyr etter areal til gebyr etter målt 

forbruk.  Det var frem til 1995 valgfritt om man ville benytte vannmåler eller betale etter 

stipulert forbruk basert på areal.  Innføring av vannmåler og gebyr etter forbruk har medført at 

vannforbruket har gått ned i områder som for eksempel Haugsbygd. Her var det før 

innføringen problemer med vanntrykk på grunn av mye hagevanning. 
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Som en del av revisjonsarbeidet med forskriften for vann- og kloakkavgifter har det kommet 

opp forslag om at en del av gebyret skal være fast og uavhengig av forbruk.  Intensjonen er at 

fastleddet skal dekke avskrivninger og kapitalkostnader på ledningsnett og anlegg.  Variabelt 

ledd skal dekke løpende driftskostnader. I følge selvkostregnskapet utgjør avskrivninger og 

kapitalkostnader opp imot 38 % av totalkostnadene ved produksjon og distribusjon. På grunn 

av store investeringer de senere år er andelen kapitalkostnader økende. I tillegg vil eksisterende 

ledningsnett kreve økte investeringer fremover for å opprettholde en forsvarlig drift. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Hovedplaner for vann og avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Revidering av gebyrmodell ble utredet og behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 18.01.2016, sak 3/16.  Det ble da vedtatt å videreføre gjeldende modell 

med kun variabelt ledd. 

 

Kommunestyrevedtak av 31.08.1995 «Innen 31.12.97 skal samtlige abonnenter til offentlig 

vann- og/eller kloakkanlegg i Ringerike kommune ha installert vannmåler» 

 

Økonomiske forhold 

Erfaringer fra andre kommuner viser at endringer i gebyrmodell fra kun variabelt gebyr til 

kombinasjon fast/variabelt kan medføre relativt store endringer i gebyrinntektene.  Dette kan 

skape usikkerhet under budsjettarbeidet og senere økonomioppfølging. Selvkostprinsippet 

ligger til grunn for beregning av gebyrsatsene, og kommunen vil derfor kunne komme til å 

måtte foreta større justeringer i gebyrsatsene i år 2 etter innføring av endret modell, basert på 

erfaringer fra første året. 

 

Som en følge av selvkostmodellen vil ikke kommunens samlede gebyrinntekter endres selv om 

gebyrmodell endres.  Det blir kun en omfordeling av gebyrene mellom abonnentene. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielt må det fattes vedtak om at eksisterende modell med kun variabel del endres til 

kombinasjon av fast og variabelt ledd for kommunale vann- og avløpstjenester.  Fastleddet må 

da til enhver tid dekke løpende kapitalkostnader i henhold til selvkostregnskapet. Variabel del 

skal dekke årlige driftskostnader for produksjon og distribusjon av vann og avløp. 

 

Definisjon av boligeiendom er enebolig, rekkehus og leiligheter.    

Det må defineres hva som utløser størrelsen på fastleddet.  Aktuelle løsninger på dette er areal, 

dimensjon på vanninnlegg, eller type bygg. Dette må utredes og innarbeides i nye forskrifter. 

 

Definisjon av fastledd på nærings- og eller kombinertbygg.  

Utredes og innarbeides i nye forskrifter. 
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Konsekvenser for abonnentene 

Ca 2500 av abonnentene som er storforbrukere vil få til dels sterkt redusert avgift. Ca 2500 

kunder vil få en økning på inntil 18 %.  De 4.650 resterende kundene vil få betydelig økning fra 

18% og inntil en tredobling av gebyret for de som bruker lite vann/avløp.  Dette påvirkes i stor 

grad av størrelsen på fastleddet. Fastledd bør gjenspeile de reelle kapitalkostnadene, og vil bli 

relativt høyt i forhold til variabelt ledd hos abonnenter med lavt forbruk. 

 

Eksisterende modell må avvikles og avregnes i forbindelse med målt forbruk, som normalt 

foretas 31.12 hvert år. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Ny gebyrmodell innføres fra 01.01.2021, forutsatt at forskriftene for vann- og kloakkavgifter 

revideres og godkjennes med grunnlag i vedtak om todelt gebyrmodell. Fastledd gjenspeiler 

kapitalkostnader i selvkostmodellen, oppad begrenset til 50 % av kommunens samlede 

gebyrinntekter. Selvkostmodellen legges til grunn for hvilken andel av totalgebyret fastleddet 

skal utgjøre. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har totalt 9.650 vannmålere.  Av disse er det mange enkeltabonnenter.  I 

tillegg er det en rekke kombinasjonsbygg næring/bolig.  Disse byggene har en vannmåler i 

bygget, noe som vil vanskeliggjøre en differensiering mellom næring og bolig.  

Blokkbebyggelse og hybelbygg har ulike løsninger.  Noen har felles innlegg med en vannmåler 

pr blokk og noen har en vannmåler pr leilighet.  Dette vil medføre betydelig merarbeid ved 

karlegging av sammensetningen og eventuell fastsetting av størrelsen på fastleddet. 

Tilgjengelige vannmålerdata kan ikke ukritisk benyttes ved en eventuell omlegging til en 

kombinasjon av fast/variabelt ledd.  Det vil derfor måtte foretas en større kartlegging, spesielt 

når det gjelder blokkbebyggelse og kombinerte bygg. Etter kartlegging kan det bli aktuelt å gi 

pålegg om separering av vanninnleggene.  

 

En løsning med fastledd vil på grunnlag av mangelfulle opplysninger om areal og 

dimensjonering av vannledning vil medføre ett likt gebyr for alle boenheter.  Dette vil igjen 

medføre at abonnenter med lavt forbruk vil få en betydelig økning i årsgebyret.   

 

Av 9650 kunder har vi en stor variasjon i forbruksmønster/volum.  

 

Valg av modell vil uansett ikke påvirke totale gebyrinntekter, da dette reguleres gjennom 

selvkostmodellen.   
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Cornelis Cliteur 

 

Saksbehandler: Vidar Moholdt 
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Arkivsaksnr.: 18/2135-1   Arkiv: 205 &00  

 

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

116/18 Formannskapet 25.09.2018 

138/18 Formannskapet 16.10.2018 

104/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes, nærmere utredning på de spørsmål som kom i møte. Utsatt til FS møte i 

oktober. 

 

 

  

 

Innledning  

Kommunestyret vedtok i 2017 at det skulle gjennomføres almen taksering for 

eiendomsskattegrunnlaget for 2019. Videre skulle Skatteetatens boligverdier være grunnlag for 

eiendomsskatt på boliger. Ringerike kommune skulle anskaffe ett nytt verktøy for å 

effektivisere taksering og utskriving av eiendomskatt. 

 

På grunn av flere endringer i eigedomsskattelova vedtatt i desember 2017, har det vært svært 

krevende å anskaffe kvalifisert takseringspersonale og nytt verktøy. 

 

Beskrivelse av saken 

For å gjennomføre kommunestyrets vedtak om almen taksering av eiendomsskattegrunnlaget, 

vurderte rådmannen at det var behov for en prosjektleder. Ringerike kommune har ikke 

kompetanse på gjennomføring av almen taksering, slik at vi besluttet å anskaffe ekstern 

prosjektleder. I tillegg var vi klar over at vi måtte ha ytterligere kapasitet i forhold til selve 

takseringsarbeidet, da vi på eiendomsskattekontoret har en 100% stilling. 

 

Vi valgte å lyse ut både prosjektleder og takseringspersonale i samme anskaffelse. Vi fikk inn 

kun ett tilbud, og valgte å avlyse konkurransen.  

 

I etterkant av avlysningen, gjorde vi noen henvendelser til leverandører for å undersøke hvorfor 

de ikke hadde levert tilbud. Svarene var at de hadde sett konkurransen, men enten ikke hadde 

kapasitet til å levere inn tilbud eller at de anså at de ikke kunne levere tjenestene i den perioden 

vi ønsket. 
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Vi valgte etter disse opplysningene å dele opp kokurransen i to deler – en for prosjektledelse 

og en for taksteringspersonale. 

 

Vi fikk inn flere tilbud, og valgte en prosjektleder. På grunn av klagefrister, ble ikke kontrakten 

signert før sommerferien. 

 

Vi fikk ikke inn tilbud på takseringspersonalet, og som en konsekvens av dette har vi valgt å 

avlyse konkurransen på prosjektleder. 

 

I anbudet på verktøy fikk vi inn ett tilbud, og valgte først å tildele til den som leverte tilbud. 

Men ved nærmere gjennomgang viste det seg at ikke de heller kunne levere på vårt behov. 

Denne konkurransen er også avlyst. 

 

Etter at vi har rådført oss med KS Eiendomsskatteforum, har rådmannen besluttet å anskaffe 

takseringspersonell til verk og bruk, og stå for prosjektledelsen selv samt at vi benytter 

eksisterende verktøy til denne delen av retakseringen på bakgrunn av endringer i 

Eigedomsskatteloven. 

 

I samtale med KS Eiendomsskatteforum, gikk det fram at KS hadde advart regjeringen om at 

ved en omfattende lovendring når det gjelder verker og bruk, ville kapasitet i markedet for 

takseringspersonell få betydning for gjennomføringen. Ringerike kommune vil ikke kunne 

gjennomføre almen taksering til 2019 på grunn av at det ikke finnes kapasitet i markedet for 

takseringspersonell og heller ikke innenfor eiendomsskatteverktøy. 

 

Ringerike kommune har to alternativer når vi ikke kan gjennomføre almen taksering, og det er 

kontorforretning og utsettelse av almen taksering. 

 

Det blir anbefalt av KS Eiendomsskatteforum å gjennomføre kontorforretning. Dette fordi 

takstgrunnlaget kan økes med opp til 10% per år, og dette vil gi en gradvis økning i 

eiendomsskatten for innbyggerne.  

 

Rådmannen ønsker at vi gjennomfører kontorforretning i to år, for deretter å ha almen 

taksering klar til utskrivningen av eiendomsskatten for 2021. Det vil gi oss tid til å anskaffe og 

implementere ett nytt verktøy for eiendomsskatt, og planlegge, anskaffe og gjennomføre almen 

taksering på en god måte. 

 

 

Juridiske forhold  

Eigedomskattelova har en rekke endringer som trer i kraft fra 1. januar 2019. Disse endringene 

må Ringerike kommune forholde seg til når det gjelder arbeidet med almen taksering samt 

hvordan går fram når verk og bruk blir næringseiendom. I tillegg er det endringer i forhold til 

beskatningen av produksjonslinjer for kraft og kraftanlegg. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak: 140/17 

 

Saksprotokoll - Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye 

takstgrunnlag fra 2019. 

2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag 

3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det 

leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at 

takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018. 

4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, er det vist en økning i inntektene fra eiendomsskatt 

fra 2019 på 11 millioner kroner. 

 

Alternative løsninger 

Allmenn taksering kan utsettes i 1, 2 eller 3 år. Det fjerde året skal takstgrunnlaget være ferdig.  

 

Denne løsningen vil gi samme inntekt som i 2018 fra boliger, fritidseiendommer og 

næringseiendommer med untak av verker og bruk, som fra 2019 utgår som eget skattetype.  

 

Endringer i eiendomsskatteinntektene vil kun komme fra nye objekter eller fjerning av objekter. 

Uavhengig av valgt løsning, vil det bli reduksjon på grunn av nedtrapping av 

eiendomskatteinntekter fra denne type objekter. 

 

Denne løsningen vil gi Ringerike kommune tid til å anskaffe og implementere ett godt verktøy 

for eiendomsskatt med gode digitale løsninger som er utprøvd av andre kommuner. 

 

Vi vil også ha god tid til å forberede anskaffelse av taksteringspersonale, enten med 

prosjektleder fra Ringerike kommune eller anskaffe prosjektleder til gjennomføringen av 

takseringsarbeidet. 

 

Ulempen med denne løsningen er at siden vi vil få samme nivå på eiendomsskatten for 

innbyggerene, så vil det ikke bli en gradvis overgang til høyere skatt, slik som vi får ved å gjøre 

kontorforretning. 

 

For denne løsningen kan det også være mulighet å heve promillen. Dette gjøres i forbindelse 

med vedtaket i budsjett-saken for kommende år. Det vil gi en gradvis overgang. Ringerike 

kommune er allerede på maksimal sats for næringseiendommer, slik at det er på bolig og 

fritidseiendommer satsen kan økes med 1 promille. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen har etter en totalvurdering hvor også råd fra avokat hos KS’ Eiendomsskatteforum 

er tatt med i betraktning, konkludert med at med de rådende markedsforhold for anskaffelse av 

verktøy for gjennomføring av allminnelig taksering og takstpersonale, gjør at allmenn taksering 

utsettes. 

 

Rådmannen har vurdert de to alternativene til allmenn taksering – kontorforretning og 

utsettelse, og ser at effekten av kontorforretning gjør at skatteyterne vil få en gradvis økning i 

eiendomsskatten. 

 

Ved å benytte utsettelse, vil endringen fra eksiserende takster til ny takst om inntil 4 år, bli 

desto større. 

 

Det vil bli gjennomført allmenn taksering av verker og bruk slik at endringer i 

Eigedomsskattelova blir tatt hensyn til. Disse takstene vil danne grunnlag for det som tidligere 

var verker og bruk i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-123   Arkiv: PLN 431  

 

Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040 - 431 

Områderegulering Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

139/18 Formannskapet 16.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 vedtas. 

 

  

Innledning 

Fastsatt planprogram for områdereguleringen fastslo at vi skal utforme en byutviklingsstrategi 

(jf. avsnittet om mandat nedenfor).  

 

En byutviklingsstrategi skal hjelpe oss å nå målene vi har for byutviklingen i et lengre 

tidsperspektiv. 

 

Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en 

bred involvering. Byutviklingsstrategien har hatt en bred medvirkningsprosess, den er utviklet i 

fellesskap med innbyggerne og i samspill mellom ulike interesser.  

 

Involveringen i prosessen med byutviklingsstrategien har bidratt til at målene for byplanen og 

byutviklingen framover forankres blant innbyggerne. 

 

Et viktig formål med en bred og involverende prosess er å sikre at kommunen ender opp med 

konkrete planer som er godt forankret, både hos alle som berøres og hos de som skal bidra til å 

iverksette strategien. 

 

Forankring av målene og prinsippene for samarbeid som vi sammen kom fram til i arbeidet med 

byutviklingsstrategien, vil være en felles plattform for alle som bidrar til utviklingen av byen 

framover. Arbeidet som er gjort i planverkstedene vil være et sentralt bidrag til den videre 

utvikling i byen i en retning samfunnet ønsker. 

 

Byutviklingsstrategien inneholder ambisiøse forslag og overordnede føringer for byen i et 

langsiktig perspektiv. Den skal gi en stødig retning for utviklingen av byen og sikre at det ikke 

blir langt mellom ord og handling. Byutviklingsstrategien skal ikke stå alene, men kobles til 

andre langsiktige innsatser fra både offentlige og private. 
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Den forventede veksten vil forandre byen vår, og med byutviklingsstrategien vil 

Ringerikssamfunnet ta regien for framtidig vekst og utvikling.  

 

Mandat  

Arbeidet med byutviklingsstrategien er gjennomført med bakgrunn i planprogram for 

områderegulering Hønefoss, fastsatt av kommunestyret 8. mars 2018. Av planprogrammet 

framgår det at Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

 

Føringer  

Overordnede mål for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen er: 

  

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. 

(2) Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange. 

 

Målene er førende for arbeidet med byutviklingsstrategien.  

 

Fire målsettinger og temaer er i planprogrammet gitt som føringer for arbeidet med byplanen: 

 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, 

drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen 

 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser 

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel 

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende, og 

sikre nye når byen fortettes 

 

Prosess og involvering  

Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en 

medvirkningsprosess. Det har vært gjennomført tre åpne planverksteder for alle med interesse 

for sentrumsutviklingen for å få fram flest mulige ideer og forutsetninger.  

 

Kommunen inviterte i sommer og høst alle som har et eierskap til Hønefoss by, og som ønsker 

å påvirke utviklingen av fremtidens Hønefoss, til å delta i arbeidet med å utforme en 

byutviklingsstrategi.  

 

Gjennom arbeidet har vi skapt felles forståelse for hva som påvirker utviklingen av Hønefoss 

by og Ringeriksregionen fremover, hvilke utfordringer og muligheter vi som by, region og 

samfunn står overfor, og hvilke grep vi må ta underveis for å nå målene for byutviklingen.  

 

Arbeidet har bidratt til ny innsikt, felles kunnskapsgrunnlag og eierskap, og til at vi sammen 

eier målene for byutviklingen og har felles engasjement for disse på tvers av politikk, næring, 

forvaltning og innbyggere. 
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Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040 

Forslag til byutviklingsstrategi er bygd opp etter de fire målsettingene/ temaene som i 

planprogrammet er gitt som føringer for arbeidet med byplanen (jf. avsnittet om føringer over). 

 

Det er utformet fire mål. For hvert mål er det definert hvor vi skal være i 2040 og hva vi skal 

gjøre for å komme dit.   

 

Mål 1: Den trygge og gode byen for alle 

Sammen skal vi gjøre Hønefoss mer levende og attraktiv gjennom å skape den gode byen for 

alle. Alle hverdagsaktivitetene skal innenfor gang- og sykkelavstand i sentrum – dette 

inkluderer arbeid, skole, barnehager, boliger, handel, kultur og andre fritidsaktiviteter. 

 

Mål 2: Regionens kollektivknutepunkt 

Hønefoss er en gammel stasjonsby, og et viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår rolle som 

regionhovedstad vil få fornyet kraft med Ringeriksbanen og ny E16. Stasjonen blir en 

katalysator for byutviklingen i Hønefoss. 

 

Mål 3: En mer tilgjengelig by 

For å lykkes med en tilgjengelig by skal det fremover bli enda mer attraktivt, trygt og enkelt å 

gå, sykle og reise kollektivt. Sentrum skal ha god tilgjengelighet med bil og parkering 

samtidig som sentrum er beskyttet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk. 

Sammen skal vi skape en enklere og tryggere reisehverdag. 

 

Mål 4: En blågrønn by  

Hønefoss skal være en by med grønne byrom og gi turmuligheter for alle i gangavstand. 

Byens grønne lunger, elven og fossen skal ha en sammenhengende struktur til glede for 

innbyggere og besøkende. 

 

Samarbeidsplakat 

For å sørge for god byutvikling er det viktig at alle involverte parter samarbeider på en god 

måte. Byutviklingsstrategien viser felles mål for samarbeidet, mens prinsippene viser hva som 

må til for å få til et godt samarbeid. Prinsippene er utarbeidet på tvers av ståsteder og 

tilhørighet og gjelder for alle involverte. 

 

Med Byutviklingsstrategien er det derfor utformet en Samarbeidsplakat som vi vil legge til 

grunn for byutviklingsarbeidet framover. 

 

Dokumentet Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 inneholder kun strategien, mens 

vedleggene beskriver trender, usikkerheter, scenariearbeidet, prosessen og definisjoner. 

 

Byutviklingsstrategiens rolle og bruk  

Byutviklingsstrategien skal være retningsgivende for arealplaner og prosjekter, offentlige som 

private, i Hønefoss. 
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Rådmannens vurdering 

I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og Ringeriksregionen skal vokse 

både i antall innbyggere og arbeidsplasser. 

 

Ringeriksbanen og ny E16 vil knytte regionen tettere til hovedstadsregionen, og folkevalgte 

har med kommuneplanens samfunnsdel sagt at vi skal legge til rette for opptil 10 000 nye 

innbyggere i Ringerike fram mot 2030. Det skal planlegges for 70 % av denne veksten i 

Hønefoss, for å bygge opp under Ringeriksbanen.  

 

Veksten det planlegges for er både stor og rask. Målene for byutviklingen og byplanen, og 

involveringen av innbyggerne skal sikre at Hønefoss utvikler seg i den retningen vi ønsker.  

 

Byutviklingsstrategien har hatt en bred medvirkningsprosess, den er utviklet i fellesskap med 

innbyggerne og i samspill mellom ulike interesser. Involveringen i prosessen med 

byutviklingsstrategien har bidratt til at målene for byplanen og byutviklingen framover 

forankres blant innbyggerne. 

 

Forankringen av målene og prinsippene for samarbeid, som vi sammen kom fram til i arbeidet 

med byutviklingsstrategien, vil være en felles plattform for alle som bidrar til utviklingen av 

byen framover. Arbeidet som er gjort i planverkstedene vil være et sentralt bidrag til den videre 

utvikling i byen i en retning samfunnet ønsker. 

 

Byutviklingsstrategien inneholder ambisiøse forslag og overordnede føringer for byen i et 

langsiktig perspektiv.  Den skal gi en stødig retning for utviklingen av byen og sikre at det ikke 

blir langt mellom ord og handling. Byutviklingsstrategien skal ikke stå alene, men kobles til 

andre langsiktige innsatser fra både offentlige og private. Byutviklingsstrategien skal være 

retningsgivende for arealplaner og prosjekter, offentlige som private, i Hønefoss. 

 

Den forventede veksten vil forandre byen vår, og med byutviklingsstrategien vil 

Ringerikssamfunnet ta regien for framtidig vekst og utvikling.  

 

Det foreslås at Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 vedtas. 

 

 

Vedlegg: 

 Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040  

 Vedlegg til Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2018 

 

      Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dalen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Nethus 
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Arkivsaksnr.: 14/1016-59   Arkiv: L12  

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. 

gangs behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

140/18 Formannskapet 16.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler 

av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  

3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle 

dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

Planforslaget innebærer restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen har i alt 14 

uttaleparter sendt inn uttalelse. Som følge av offentlig ettersyn er det gjort noen endringer og 

suppleringer i planen. Her oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra 
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høringsuttalelsene og innarbeidet i planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i 

følgende tabell, vedlegg som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinnstans Endring i plan som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt 

naturmangfold av nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i 

Buskerud, foreslå endret formål på deler av område som til 1. gangs 

behandling lå inne med formål LNF-område. Område som i henhold til 

kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 beskrives som svært 

viktig (A) Sandfuruskog, vil legges inn i plankart med tilleggsformål til 

LNF; Naturformål (LNA) – sosikode 5120. Det legges inn 

bestemmelse til formålsområde at planer om hogst skal legges frem for 

Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det avklares om biolog skal gjennomføre 

nødvendige kartlegginger før hogst. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende konsekvensutredning. 

Mattilsynet Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende konsekvensutredning. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Kulturminne med Id 241192 sikres med hensynssone (H_730) med 

tilhørende bestemmelse. 

 

Statens vegvesen Plangrensen trekkes 15 m fra fylkesvei 172. Det stilles rekkefølgekrav 

om sikring av frisiktssone for avkjørsel på fv. 172 og inn til vannverket. 

NVE Bestemmelser om grunnvannsuttak og overvåkning av 

grunnvannsmagasinet legges inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

(unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21) er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området brukes hovedsakelig til friluftsliv, skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknyttet dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen utarbeides 

som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en kommunal 

plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som vedlegg 1-

3, planforslaget består av: 

 

 Plankart merka 2. gangs behandling. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.09.18. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det er 

også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. Beredskapsplanen er todelt, 

og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse og beredskapsplanens operative 

del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. 

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (o_BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (o_BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil tas i 

bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. Det er 

behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende bestemmelser, 

disse skal ivareta sikkerheten til grunnvannet. Sikringssonene er inndelt i fem soner: 0, 1, 2A, 2B og 

3. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av temakart hensynssoner (vedlagt).  

 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området er 

vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Av notat datert 01.12.15, Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, 

gjennomført av Asplan viak fremgår areal sør i planområdet med forekomst av Sandfuruskog. 

Arealet fra kartleggingen, vil i plankart legges inn med tilleggsformål til LNF; Naturformål (LNA). 

Reguleringsbestemmelse vil sikre nødvendige hensyn som skal tas i slike naturmiljøer; Innenfor 

formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges Landbrukskontoret i Ringerike 

og Hole i god tid før hogst. I samråd med Landbrukskontoret skal det avklares om biolog skal 

gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.  

 

Kulturminne med Id 241192 sikres i plan med hensynssone (H_730) med tilhørende bestemmelse. 

 

Trase for fremføring av kommunalteknisk infrastruktur er vist på plankartet som infrastruktursone 

(H410_1-2). Innenfor denne sonen kan det fremføres kommunalteknisk infrastruktur uavhengig av 

underliggende arealformål. Hovedvannledninger og strømledninger vil delvis følge adkomstveg i 

området. 

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven og 

eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra bestemmelsene 

til hensynssonene. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planen grenser mot gjeldende områderegulering 344 Kilemoen sanduttak og 226 Nedre Kilemoen; 

Det skal være sømløse grense mot disse. På vestsiden av fv. 172 ligger reguleringsplan 308 

Vestsiden Pukkverk. Alle tilgrensende planer legger til rette for masseuttak.  

 

Reguleringsplan under arbeid:  

Områderegulering for 424 Follummoen som berører sikringssone H110_Sone 2B og 3 er satt i 

bero, jf. sak 11/18, 20.03.18. 
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Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til LNF-område med båndlegging 

Område for grunnvann. Kommuneplanens arealdel er nå under revidering. De overordnede formål i 

områdereguleringen samsvarer med forslag i revidert kommuneplan. 

Viser til forslag til revidert kommuneplanbestemmelse § 1.2, derav fremgår det at 

områdereguleringer vedtatt etter 01.01.2007 skal ved motstrid gjelde foran kommuneplanens 

arealdel. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2.  

 

Grunneiere i planområdet er Ringerike kommune (gnr. 52/17,19), Hans Anton Støen (gnr. 52/1), 

Bjarne Olsen Høyås og Lisa Katrin Olsen Høyås (gnr. 52/2,3) og Marthe Kristine Kihle (gnr. 51/1). 

 

Klausuleringsplan 

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og det er 

derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 05.04.16 

2016, som følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan.  

Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt døgnbehov på 160 l/s, 13 824 m3/døgn (fordelt på 90 

l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene ved Tjorputten). 

 

Konsekvensutredning 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning (2017). Regulering av steinbrudd og 

masseuttak utløser derimot normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca. 30 daa 

til steinbrudd og masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak og er i gjeldende 

arealdel fra 2007 avsatt til LNF-formål, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel som 

har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende arealbruk, 

og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny klausuleringsplan 

og områderegulering for området. 

 

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for 

beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er 

berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF-områder. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette området. 

Kommunen legger til grunn at nødvendige utredninger knytta til konsekvenser av videre grusuttak 

må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil krav om planprogram 

og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt. 

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommune at planforslaget ikke utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger. Planbeskrivelsen 

belyser imidlertid virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Reguleringsplan: 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, i sak 44/14 Oppstart av 0605_354 Områderegulering for 

Ringerike vannverk. 

 Formannskapet vedtok 24.10.17, i sak 132/17, å utsette saken. 
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 Formannskapet 2 vedtok den 23.01.18, i sak 1/18 å sende områdereguleringen på høring og 

legge denne ut til offentlig ettersyn. 

 

Øvrige behandlinger: 

 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på gnr/bnr 52/1, datert 05.04.16. 

 

Høringsuttalelser  
Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 30.01.18 

– 19.03.18. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, 

kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. 14 ulike uttaleparter har sendt sin uttale, disse følger 

vedlagt med unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er 

unntatt offentligheten. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling  
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandlingen følger i tabell: 

 

Høringsinnstans Innspill Endring i plan som følge av 

innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

Fylkesmannen påpeker at det er viktig at 

det ikke åpnes opp for noen tiltak som 

reduserer verdien av den nasjonale 

viktige naturtypen sandfuruskog. FM 

anbefaler at arealene med naturtypen 

sandfuruskog blir regulert inn i planen 

med et arealformål som sikrer lokaliteten, 

for eksempel naturvernformål eller 

naturformål med tilhørende 

bestemmelser som blant annet sikrer at 

skogsområdet ikke blir hugd ned. 

Den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen vil legges inn i 

plankart med tilleggsformål til 

LNF; Naturformål (LNA). Det 

legges inn bestemmelse til 

formålsområde; Planer om hogst 

skal legges frem for 

Landbrukskontoret i Ringerike og 

Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det 

avklares om biolog skal 

gjennomføre nødvendige 

kartlegginger før hogst. 

 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

En evt. utvidelse av eksisterende 

masseuttak på ca. 30 daa innenfor 

planområdet, vil komme i konflikt med 

viktige natur- og friluftsinteresser, 

samtidig som det vil være en risiko 

knyttet til forurensning av 

drikkevannskilden. FM anbefaler derfor 

at det ikke legges opp til noen utvidelse. 

FM påpeker at område i dag er avsatt 

som LNF-område og mener at 

kommunen derfor må vurdere krav om 

konsekvensutredning. På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke minst 

drikkevann, mener FM at en utvidelse av 

uttaket vil medføre krav om 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 

før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 
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konsekvensutredning. 

Mattilsynet Mattilsynet fremhever trygt drikkevann 

som avgjørende for folkehelse og mener 

det er feil å gi tillatelse til grusuttak 

basert på forutsetninger. Når utnyttelse 

av grunnvannsressursen skal vektes mot 

utnyttelse av grusressursen er det etter 

Mattilsynets syn ingen tvil om at 

hensynet til grunnvannskilden må veie 

tyngst i et samfunnsnytteperspektiv. 

Mattilsynet anbefaler at det ikke tas ut 

ytterligere masser i hensynssonene til 

Ringerike vannverk Kilemoen og 

forventer at ytterligere masseuttak i 

planområdet vil medføre krav til 

konsekvensutredning.  

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 

før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Buskerud Fylkeskommune har ved de 

arkeologiske registreringer og gjort funn 

av en arkeologisk fredet gravrøys. 

Gravrøysa og dens sikringssone blir 

båndlagt etter kulturminneloven, og 

underlagt en hensynssone H730 i 

plankart. Det bes om at følgende 

bestemmelse brukes til hensynssonen:  

«Båndlagt etter kulturminneloven av 

1978. Innenfor gjeldende område 

(H730) ligger automatisk fredete 

kulturminne (Id 241192). Det må ikke 

forekomme noen form for inngrep i 

grunnen eller andre tiltak innenfor 

denne sonen uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

  

Kulturminner med Id 241192 

sikres med hensynssone (H_730) 

og det tillegges bestemmelse 

§ 6.5 Kulturminne 

 

«Båndlagt etter kulturminneloven 

av 1978. Innenfor gjeldende 

område (H730) ligger automatisk 

fredete kulturminne (Id 241192). 

Det må ikke forekomme noen 

form for inngrep i grunnen eller 

andre tiltak innenfor denne sonen 

uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

Statens vegvesen 

(SVV) 

Statens vegvesen forutsetter at 

vannverket ikke er til hinder for normal 

drift av fylkesvei 172. De ber om at 

plangrensen flyttes 15 meter ut fra fv.172 

som er normal byggegrense for fylkesvei. 

Det må tegnes på frisiktsone for  

avkjørselen på fv. 172 og inntil 

vannverket. 

Plangrensen er endret som 

forutsatt fra Statens vegvesens 

side, 15 m fra fv. 172.  

 

Frisiktsone kan ikke tegnes inn da 

denne vil ligge utenfor 

planavgrensningen. Men det er 

muntlig avklart med SVV, 

19.09.18 at det istedet legges inn 

rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene for å 

sikre frisiktsone for avkjørsel på 

fv. 172 og inn til vannverket. 

NVE Tiltaket er konsesjonspliktig etter 

vannressursloven. For at 

reguleringsplanen skal kunne erstatte 

konsesjon etter Vannressursloven (§ 20 

bokstav d) må makimalt uttak 

Bestemmelser om 

grunnvannsuttak og overvåkning 

av grunnvannsmagasinet legges 

inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 
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innarbeides i bestemmelsene til planen. 

Bestemmelse om overvåkning som sikrer 

at uttaket ikke går ut over tålegrensen må 

også innarbeides.  

Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å 

fastsette at det ikke trengs 

konsesjon så snart kommunestyre 

har vedtatt planen, jf. 

Vannressursloven § 20 bokstav d.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Juridiske forhold 

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

behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. delegeringsreglementet. 

 

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

tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Vannressursloven 

Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 20 

bokstav d. åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. For at reguleringsplanen skal kunne erstatte konsesjon etter vannressursloven § 

20 d. er maksimalt uttak innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, i tillegg til rutiner for overvåkning 

(§ 1.1 Kommunaltekniske anlegg). Ringerike kommune vil anmode Vassdragsmyndigheten om å 

fastsette at det ikke trengs konsesjon så snart kommunestyre har vedtatt planen, jf. 

Vannressursloven § 20 bokstav d. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen ikke 

tar saksbehandlingsgebyr for planen. 

 

Kostnader knyttet til prosjektering og etablering av vannforsyningsanlegg for supplerende 

vannkilde/reservevann vil komme som egen sak som følge av planvedtak.  

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak. 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette er en 

kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige utredninger i 

forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at plan- og 

utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres av den 
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aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering etter pbl. § 

12-3. Dette handler også om likebehandling. 

Jf. pbl. § 12-7 stilles det som krav i reguleringsbestemmelse at før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning.  

 

Naturmiljø 

Rådmannen anser sikring av naturtypen sandfuruskog er i tråd med den overordnede hensikten med 

planen. Naturformål LNA med bestemmelser vil i tilstrekkelig grad ivaretar verdien av den 

nasjonalt viktige naturtypen sandfuruskog.  

  

Kulturminne 

Sikres tilstrekkelig i plan. 

 

Konsesjon etter vannressursloven 

Reguleringsbestemmelsene sikrer i tilstrekkelig grad de krav som stilles for at reguleringsplan etter 

plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter vannressursloven. 

 

Samlet vurdering 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og drikkevannssikkerhet. 

Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og terrenginngrep i planområdet. 

Disse begrensningene er i hovedsak gjeldende gjennom eksisterende klausuleringsavtale for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører noe endret soneinndeling rundt brønnene, 

dertil reviderte klausuleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med 

bestemmelser for klausulering av sikringssonene. Med planen kommer området i fremtiden til å få 

en bedre beskyttelse av naturen og naturverdiene enn i dag. 

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal ha en 

hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal være 

strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et klart 

overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet og vurdert, 

og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta drikkevannet.  

Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn. Rådmannen anser at planforslaget er godt 

bearbeida. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 
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Vedlegg: 

 

1. Plankart, merka 2. gangs behandling. 

2. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

3. Planbeskrivelse, datert 18.09.18. 

4. Temakart, hensynssoner, datert 14.03.16. 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 19.09.18. 

6. Referat ra møte med Mattilsynet 31.08.18. 

7. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 12.03.18. 

8. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 15.08.18. 

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 19.03.18 

10. Uttalelse fra Norges vassdrags og energidirektorat, datert 05.03.18. 

11. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 29.06.18. 

12. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 28.02.18. 

13. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 22.03.18. 

14. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 06.09.18. 

15. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.03.18 

16. Uttalelse fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 19.03.18. 

17. Uttalelse fra Jørgen Bergsund og Marthe Kihle, 19.03.18. 

18. Uttalelse fra Hans Anton Støen, 12.03.18. 

19. Uttalelse fra Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, 12.03.18 

20. Uttalelse fra Mary Blikken Gravdal, 20.03.18. 

21. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 16.03.18. 

22. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 15.04.18. 

23. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 22.09.17 

24. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 11.01.18 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Terje Dahlen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 15/9051-44   Arkiv: L13  

 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

141/18 Formannskapet 16.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18 «planer som er igangsatt, som ikke vil ha 

innvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling. Avgjørelsen om hva som påvirker 

planen kan ikke tas av administrasjonen, men bør opp til politisk behandling. Derfor 

saksbehandles Kvartal 36. Rådmannen mener at videre planlegging av Kvartal 36 vil ha 

påvirkning på byplanen og legge føringer for den som vil kunne være uheldige i den videre 

utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 36 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg 

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 
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Det er viktig å presisere at å avvente ikke er det samme som å stoppe planen jf. plan- og 

bygningsloven §12-8. Å stoppe en plan innebærer at plansaken blir avsluttet. Hvis man, etter 

stopp, ønsker utvikling i framtida må man starte hele planprosessen på nytt, med søknad, 

oppstartsmøte og varsel om oppstart. Å avvente innebærer at planen sendes til ny 1. 

gangsbehandling etter at områderegulering Hønefoss (plan 431) har vært til behandling. På den 

måten er det byplanen som setter premissene for utviklingen i Hønefoss. 

 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 36 i den gamle sentrumsplanen slik at man 

kan realisere sentrumsboliger i tillegg til forretning, kontor og bevertning i det kvartalet. I 

planforslaget blir Storgata 20 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er boliger fra 

2. etasje og oppover. Parkering til leilighetene er løst i parkeringskjeller, i tillegg til at det 

åpnes for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for 

boligformål i tillegg til forretning/kontor. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak relevant for saken 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstarten 08.05.2017 i sak 29/17. 

Vedtakskpunktene er som følger:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 

23.05.2017, sak 17/17.  

 

Formannskapet 2 vedtok 20.02.2017 i sak 7/18:  

 Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført 

(jf. pbl § 12-8). 

 Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være 

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen. 

 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18:  

 planer som er igangsatt, som ikke vil ha innvirkning på byplanen, skal fremmes til 

politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er bebygd   

 

 

Konkret beskrivelse av dagens bruk og hva som befinner seg på arealene.  
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Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Lafton Eiendom AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-36 (Kvartal 35-36) fra 

29.09.1983, 313-02 (Byporten) fra 04.05.2015 og 64-02 (Hønefoss Sentrum fra 20.12.1976. 

Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til forretninger, kontorer, veg, G/S-

veg/fortau, gågate/sykkelbane og veger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60 og bebyggelsen skal 

ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

318/514 – Storgaten 20 A og B AS 

318/137 – Stjernegruppen Ringerike AS 

318/138 – Lafton Eiendom AS 

3000/1 – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Det ble varslet oppstart i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 15.06.2017 og kunngjort det i Ringerikes Blad, samt på kommunens 

nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune14.08.2017 

Buskerud fylkeskommune gjør oppmerksom på at hjørnegården i Bloms gate 9 (318/118) og 

Storgata 20 (317/514) er vurdert til å ha høy verneverdi. BF anbefaler at den verneverdige 

bebyggelsen bevares og at nye tiltak tar hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse. 

Anbefaler at det stilles krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse for å sikre 

god tilpasning til omgivelsen og at det bør utarbeides gode illustrasjoner som viser hvordan 

den verneverdige bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.  

1. Forslagstillers kommentar: Det videre planarbeidet må vise hvordan noe av den 

verneverdige bebyggelsen kan bevares. Foreløpig er Storgata 20 tenkt revet. Her må 

verdien av bygget og verdien av en eventuell rivning og utbygging veies opp mot hverandre. 

Det er en del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til å ha høy verneverdi. Om det skal 

fortettes og bygges flere boliger i sentrum er det kanskje nødvendig å vurdere om alle 

byggene bør ivaretas. Dette må vurderes i det videre planarbeidet.  

 Rådmannens kommentar: Forslagstiller skriver i planbeskrivelsen at det er lite 

karakterpreg igjen av Storgata 20 etter endringer på huset. Området midt i sentrum er 

det av stor verdi å fortette. I forbindelse med plan 431 områderegulering Hønefoss blir 

det gjennomført en reregistrering av alle hus i Hønefoss. I tillegg utarbeides det en 

kulturhistorisk stedsanalyse. Disse vil være viktige som grunnlag for 

områdereguleringen, men også for denne planen. Disse har ikke vært klare i tide til 
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denne behandlingen. På grunn av dette er ikke rådmannen udelt positiv til rivning av 

Storgata 20.  

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 15.09.2017 

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

- Støyhensyn skal ivaretas ihht. T-1442. Det kan aksepteres avvik fra anbefalte 

støygrenser dersom boligene sikres en stille side.  

- Luftkvalitet skal legges til grunn i planleggingen. Helst skal det ikke tilrettelegges 

for boliger i områder med dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig at det 

fortettes i sentrumsområder slik at bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli 

bedre.  

- Hensyn til barn og unge. Det skal være tilstrekkelig med lekeareal for barn i alle 

aldre. Lekeareal på tak godkjennes ikke som eneste løsning, kun som supplement 

til lekeareal på bakkenivå.  

- Tilknytning til fjernvarmenettet da planområdet ligger innenfor 

konsesjonsområdet.  

- Vurdere om vannbåren varme kan være hensiktsmessig. 

 Forslagstillers kommentar: Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med 

planarbeidet. Merknaden [luftkvalitet] er tatt til følge i planarbeidet. Merknaden 

[hensyn til barn og unge] er tatt til følge i planarbeidet. Det er undersøkte hvilke tilbud 

det er til barn og unge i nærheten i dag. Lekeareal er i planforslaget lagt på tak. 

Merknaden [tilknytning fjernvarmenett] er tatt til følge i planarbeidet 

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

reviderte planforslaget. Det er tilrettelagt for sandlekeplass på tak. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, 

spesielt for større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra 

til politisk behandling i januar 2019.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 26.09.2017 

Statensvegvesen er positiv til at det legges til rette for fortetting i sentrum. De mener at en 

virkning av økt trafikk som en fortetting vanligvis medfører må dokumenteres nærmere med 

en trafikkanalyse. Videre kommenterer SVV at byggegrensen må vurderes på nytt. Både med 

tanke på støy og «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i 

Buskerud» der byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. SVV minner også om 

tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive transportmidler, sykkel og gående. 

 Forslagstillers kommentar: En trafikkanalyse er utarbeidet og er en del av 

plandokumentene. Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i dag, da dette er et 

kvartal med eksisterende bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å legge nye bygg 

på linje med de eksisterende slik at kvartalsstrukturen videreføres. Tilrettelegging for 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler, for sykkel og gående er ivaretatt i 

planarbeidet. Det er lagt til bestemmelse om sykkelparkering innenfor området og 

tilgjengeligheten ellers er beskrevet i trafikkanalysen. 

 Rådmannens kommentar: Byggegrenser blir også drøftet i byplanen. 
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Forholdet til overordnede planer 

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

for fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningevekst fram mot 2030. 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

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

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

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

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

Det er usikkert om kvartal 46 vil påvirke Områderegulering Hønefoss. Det er flere prinsipper i 

denne planen som bør avklares i overordnet plan. Disse er listet opp både i sammedraget og i 

rådmannens vurdering. 

 

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.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende 

betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i byplanen. Deretter kan 

planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 

Byplanen må legge føringer for de viktige kvartalene i sentrum av Hønefoss. Rådmannen 

mener at videre planlegging av kvartal 36 vil ha påvirkning på byplanen og legge føringer for 

den som vil være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag 

til vedtak at Kvartal 36 skal vente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg,  

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum, 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt. 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

Alternativt vedtak  



  Sak 141/18 

 

 Side 30 av 47   

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 

Byggeplanene 

Blokkbebyggelse passer bra inn i sentrum og det er med på å bygge oppunder målet om 

fortetting. Eksisterende bygg er to etasjer pluss loft. Det nye bygget er tenkt i seks etasjer med 

den øverste inntrukket. Det er flere andre bygg på seks etasjer i området, slik at det høyt bygg 

vil ikke stikke seg ut. Det er en utfordring med boligbebyggelsen i nord, som ved å få en 6 

etasjers blokk tett innpå vil miste alt av dirkete sollys i de nederste etasjene. Den eksisterende 

boligblokken i bakkant er fire etasjer høy Byporten har to inntrukkede etasjer. Det må tas 

stilling til hvor stor del av byen som skal ha dette. Rådmannen mener dette bør tas i 

områderegulering Hønefoss (plan 431). 

 

Det er lagt opp til mulighet for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan. Dette er etter 

rådmanns mening for mange og bør både nedjusteres før 2. gangsbehandling og illustreres 

hvordan det kan gjennomføres.  

 

Rådmannen er i tvil om det er rett å rive Storgata 20. Fortetting av sentrum vil kreve at noe 

eksisterende blir revet og erstattet av nye bygg. Dette bør det gjøres en helhetlig vurdering av i 

områderegulering Hønefoss.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er planlagt en sandlekeplass for boligområdet på taket av bygget. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, spesielt for 

større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra til politisk 

behandling i januar 2018.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 
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Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønefoss sentrum som vil kunne gi arbeidsplasser og 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

som blir gitt i plan 431 områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 

14/18. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført, mars/april 2019. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Bestemmelser Kvartal 36 300818.pdf 

Plankart - Reguleringsplan Kvartal 36 (A3_liggende M_500)30.08.2018.pdf 

Planbeskrivelse Kvartal 36 300818.pdf 

Vedelgg - Soldiagram 0- alternativ u bebygget Ford.pdf 

Vedlegg - Arkitektonsk beskrivelse Kvartal 36 - Storgata20B-Sundgata10B.pdf 

Vedlegg - Soldiagram  sommersolverv.pdf 

Vedlegg - Soldiagram vår- og høstjevndøgn.pdf 

Vedlegg - Støyrapport Kvartal 36.pdf 

Vedlegg - Trafikkanalyse.pdf 

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Kvartal 36 i 

Hønefoss.PDF 

ROS-analyse-sjekkliste Kvartal 36.pdf 

Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata 

Analyseskjema 1 - Radon.pdf 

Uttalelse om nyere tids kulturminner 

Vedlegg - Følgebrev 220818.pdf 

Meldingstekst.mht 

Kvartal 36 - reguleringssak 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 14/4304-104   Arkiv: PLN 401  

 

Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

142/18 Formannskapet 16.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge. 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette 

saksfremlegget.» 

 

3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. 

forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt, 

05.04.2018, sak 25/18. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på 

vedtaket, fremsatt av naboer, gjenboere og Nordsia Vel. 

 

Klagene dreier seg om høy utnyttelse av eiendommene, bygget er høyere enn omkringliggende 

bebyggelse, har en annen byggestil enn øvrig bebyggelse og vil skape presedens. Bygget truer 

boliger med høy verneverdi, det forringer bokvalitet og verdi av nabotomter og gir økt trafikk i 

en allerede belastet Hønengate og flere biler i sidegatene til Hønengaten, som vil gå ut over 

trafikksikkerheten og gi mye støy, bygget fører med seg dårligere lysfohold og gir skygge.  

 

Klagene tar ikke opp viktige momenter som ikke allerede er kommet frem i merknader til 

offentlig høring av planforslaget og som er vurdert i planprosessen. Rådmannen opprettholder 

derfor sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget ved 2. gangsbehandling, og anbefaler 
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at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyret ikke vedtar å ta klagene til følge, sendes 

saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Dersom klagene ender med at klagere likevel får medhold, vil det være uheldig å sette i gang 

tiltak på områdene for reguleringsplanen før klagen er endelig avgjort. Rådmannen anbefaler 

derfor at klagene gis utsettende virkning. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Oppstart av «detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt», ble 

behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 09.02. 2015, sak 12/15, 

og i formannskapet 17.02. 2015, sak 22/15. 

2. Planforslaget ble 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

03.10.2016, sak 92/16, og i formannskapet 18.10.2016, sak 203/16. 

3. Planforslaget ble 2. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

05.03. 2018, sak 12/18, i formannskapet 2, 20.03.2018, sak 8/18 og vedtatt i 

kommunestyret 05.04. 2018, sak 25/18.  

 

Nærmere om klagesaken 

Kommunestyret vedtok i møte 05.04. 2018, sak 25/18 detaljregulering for nr. 401 Hønengaten 

40-44 boligprosjekt. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på 

vedtaket, fremsatt av følgende:  

1. klage fra Cicilie Myrvang, datert 18.04. 2018 

2. revidert klage fra Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, datert i e-post 26.04. 2018 

3. klage fra Alida van Rooijen, datert 19.04. 2018 

4. klage fra Jamileh Masaeli, Carlos J. Rojas Mendoza og Yvonne Myhre, datert 19.04. 2018 

5. klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, Marte 

Ågesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 03.05. 2018 

6. klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 04.05. 2018. 

7. klage fra Tone Dalen, datert 04.05. 2018. 

 

Rådmannen tolker klagene til å inneholde følgende momenter: 

Klager 1 er eier av Parkgata 31 som ikke er nabo eller gjenboer, men beboer i nabolaget. Viser 

til uttalelser ved behandlingen. Klager på for høy utnyttelse av eiendommen og ett bygg som er 

2-3 etg. høyere enn all annen omkringliggende bebyggelse, som vil medføre mye støy, skygge, 

flere biler i sidegatene der det etterlyses trafikksikkerhet, dårlige lysforhold mm. Foreslår færre 

større leiligheter i flere mindre bygg i 2. etg. og at utkjøring for ny bebyggelse skal rett ut i 

Hønengata, slik at de som flytter inn ikke kan benytte omkringliggende gater for å komme 

hjem.  

 

Klager 2 representerer Nordsia Vels medlemmer i dette området. Viser til tidligere uttalelse. 

Nordsia Vel er en velforening som jobber med å fremme en fornuftig byutvikling i samspill med 

eksisterende bebyggelse, samtidig som innbyggernes interesser blir ivaretatt. Vellet reagerer på 

følgende forhold i planen: Bygget bryter med høyde og stil og opphever tidligere planer, 

bygget truer boliger med høy verneverdi og vil skape presedens, bygget forringer bokvalitet og 

verdi av nabotomter, bygget fører til økt trafikk i en allerede belastet Hønengata, samt 

sidegater som Parkgata og Grensegata. Trafikksikkerheten er et vesentlig punkt. Hønengaten, 

men spesielt Parkgata er en mye brukt skolevei som allerede nå er utsatt. Vellet føler seg 

tilsidesatt og ikke hørt i denne saken. Vellet forutsetter at klagen fører til at vedtaket blir 

opphevet, samtidig som den gir oppsettende virkning. 
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Klager 3 er eier av Hønengata 33 som er gjenboer på østsiden av Hønengata. Påpeker følgende 

saksbehandlingsfeil og mangler: Ringerike kommune har ikke kommet med tilstrekkelig 

solanalyse, samt støy og framtidig refleksjonstøy analyse som er vesentlig for hennes eiendom. 

Ringerike kommune trenger å komme med en megler/takst rapport i henhold til 

verdiforringelse for Hønengata 33. Stilen med 4 etasjer kommer ikke overens med 

omkringliggende bebyggelse og stil. En ny fasadetegning må fremvises. Innsyn fra 4. etg. 

Krever kompensasjon for støydempende skjermings gjerder, beplanting og vinduer. 

 

Klager 4 er eiere av Grensegata 12 som er gjenboere på østsiden av Hønengata. Tilnærmet 

likelydende klage som klager nr. 3 og viser til at de bor i et 110 år gammelt bygg som er 

følsomt for vibrasjoner. Er engstelig for byggeperioden for det nye bygget. 

 

Klager 5 er eier av henholdsvis Parkgata 29 og Parkgata 19 som er nærmeste naboer i vest.  

1. Det anmodes om at klagen gis oppsettende virkning.  

2. 1) Vedtakets manglende begrunnelse: Enkeltvedtaket mangler begrunnelse, 

saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav og manglende 

dokumentasjon/utredning. 

2. 2) Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav 

Mener at planer om boligblokk er i strid med føringer i overordnet og gjeldende kommuneplan. 

Kommunen har dispensert fra dette ved vedtak om detaljregulering av Hønengata 40-44. 

2. 3) Manglende dokumentasjon/utredning 

Endringene i dette området fra eneboliger til blokkbebyggelse skjer uten begrunnelse eller 

helhetlig vurdering. Utredningsnivået er utilstrekkelig i forhold til de virkningr/presedens 

vedtaket medfører og utredning er mangelfull. 

3. Annet  

Klager mener at en gesimshøyde i dette området på kote +93 vil kunne medføre et bygg på 5 

etasjer. 

4.Avslutning  

Planprosessen har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Virkninger av planen er ikke tilstrekkelig 

utredet. Den vedtatte planen og dets virkninger/presedens for omgivelsene er ikke tilstrekkelig 

utredet, dette anføres å ha virket bestemmende inn på innholdet i vedtaket. Vedtaket må 

kjennes ugyldig. 

 

Klager 6 er eier av Gullagata 14 og er nærmeste nabo til planen i syd. Mange, også politikere 

har hatt store motforestillinger i forhold til utbyggingen. Mener dette er en «spesialregulering» 

for de aktuelle tomtene. Klager på manglende overordnet plan for endringene denne planen 

skaper presedens for. Ikke gjort vurderinger i saksunderlaget for kapasiteter for barnehager, 

skoler, samt vann og avløp. Er en rekke nøyaktigheter og saksfeil. Eksempelvis negative 

konsekvenser for naboer. Vedlagte takster viser verdiforringelser i størrelsesorden 2,2 mill. kr. 

Påpeker stilbrudd i forhold eksisterende bebyggelse og manglende trafikksikkerhet i 

sidegatene. Hevder sviktende skjønn av kommunestyret da vedtaket bygger på en 

«spesialregulering» av tomtene. Klager er kjent med at andre fylkeskommuner hindrer 

kommunene i å bygge ut etter slik «spesialregulering». Ber om at klagen gir oppsettende 

virkning. 

 

Klager 7 er eier av Parkgata 30 som ikke er nabo eller gjenboer, men beboer i nabolaget. 

Konsekvensene av boligprosjekter er ikke godt nok utredet i forhold til trafikksikkerhet, 

byggets høyde og volum for nabolaget. Flere mindre bygg vil også stå for fortetting i forhold til 
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de tre eksisterende eneboligene på tomtene. Et slikt boligprosjekt vil stå i stil med omliggende 

bebyggelse og ikke fått så store konsekvenser som dagens plan får.  

 

Uttalelse fra forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

Forslagsstiller har oppsummert hver og en av klagene. Kommentarene er sammenstilt for alle 

fordi klagene er til dels svært like, stort sett basert på tidligere innspill som har vært behandlet i 

planprosessen og at de innbyr til «omkamp» av meninger om planinnholdet, noe som 

forslagsstiller mener er avgjort ved vedtaket i kommunestyret. Forslagsstiller går ikke inn på 

den formelle lovligheten og formen på vedtaket. 

Konkret mener to av klagerne (på andre siden av Hønengata) at de skulle fått utredet 

refleksjonsstøy og soldiagram for deres eiendommer. De kom ikke med tilsvarende merknader 

da saken var under behandling. Men deres eiendommer inngår i sol-/skygge-diagrammene i 

planbeskrivelsen. Mht refleksjonsstøy erstatter nytt bygg tilsvarende fasader for bebyggelsen 

som skal fjernes. Støy for deres eiendommer vil derfor ikke kunne bli endret, og i alle fall ikke 

så mye at de kan ha rett på tiltak. Når det nye bygget skal prosjekteres må tiltakshaver uansett 

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene. Klagegrunnlaget mht. 

at den vedtatte planen er ugyldig kan derfor ikke være til stede. Forslagsstiller mener 

grunnlaget for klagene bør baseres på om vedtaket er gyldig, basert på om saken har fulgt plan 

og bygningslovens intensjoner og bestemmelser bl.a. vedr.: i. Planprosess, ii. Medvirkning, iii. 

Planfremstilling, iv. Utredningsplikt 

 

i. vedr. planprosess: Planen er riktig varslet. Innspillene til varslene har fulgt saken og er 

kommentert i hht kommunens maler. Planbehandlingen har fulgt planlovens krav til utleggelse 

til offentlig 

ettersyn, dokumentasjon av innkomne merknader som alle er kommentert. 

Sluttvedtaket er etter forslagsstillers mening gyldig, og uten at det har vært gjenværende 

innsigelser på vedtakstidspunktet.  

ii. vedr. medvirkning: For uten de skriftlige rundene med varsel og offentlig utleggelse har det 

vært møter med naboer. Medvirkning og informasjon har derfor ikke vært mangelfull. Tvert 

om, pga naboers motstand har dette punktet vært spesielt viet oppmerksomhet. Planen er livlig 

kommentert i lokalavisen, slik at det ikke er tenkelig at noe er vedtatt uten naboer eller andres 

viten. 

iii. vedr. planfremstilling: Planen er blitt fremstilt i hht kommunens krav og statlige veiledere. 

Detaljplanen gjelder foran tidligere vedtatte planer, slik planloven beskriver. Det er ikke noe 

krav om at den skal være helt i tråd med eldre overordnede planer eller at det må lages 

overordnet plan først. Viktige prinsipper om utviklingen av Hønengata er spesifikt omtalt. 

iv. vedr. utredningsplikt: Planen har ikke hatt krav til konsekvensutredning. Utredede tema er i 

antall og omfang godkjent av kommunen. Det skal også gjøres oppmerksom på at kommunale 

etater har vært med å godkjenne planen uten at deres saksområde er grundig utredet, da de 

åpenbart ikke er problematiske. Dette er vanlig i planfremstilling og behandling. Tema som 

utredes bør være beslutningsrelevante for at de skal inn i plandokumentene i et vesentlig 

omfang. Følgene for naboene er etter beste skjønn både utredet og kommentert. Påstander om 

verdiforringelse er etter forslagsstillers mening feil, men kan bare overprøves i rettsapparatet 

dersom noen ønsker å fremme dette der. 
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Rådmannens kommentarer 

Generelt er ikke naboer parter i reguleringssaker, men de skal varsles og har som oftest en 

rettslig klageinteresse og kan derfor klage. Det er vurdert i denne saken at vilkårene for 

realitetsbehandling er til stede.  

 

Til klager 1: Klager på høy utnyttelse av eiendommen og høyde på bygget som vil medføre 

mye støy og skygge, flere biler i sidegatene der det etterlyses trafikksikkerhet. Foreslår færre, 

større leiligheter i mindre bygg i 2. etg. og utkjøring for ny bebyggelse føres rett ut i 

Hønengata.  

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse er framlagt i flere skisseprosjekter i løpet av 

planprosessen, og vurderes av rådmannen som tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen har inntatt i 

klagesaken et eget avsnitt som opplyser om høyder på bygg i nærliggende reguleringsplaner, se 

under. Rådmannen mener at foreslått høyde på bygg ikke avviker fra øvrige vedtatte 

reguleringsplaner i dette området av Hønefoss og at foreslått volum er innenfor kommunens 

vedtatte målsetting om fortetting og øket boligvekst i byen. Opplysninger om trafikken i 

sidegatene er viderformidlet til kommunal veimyndighet og utbyggingenheten, som i disse 

dager planlegger tiltak for å øke trafikksikkerheten i bl.a. Parkgata. Dette er tiltak som ligger 

utenfor denne reguleringsplanens grense. Det er ikke forsvarlig å etablere egen utkjørsel rett ut 

i Hønengata fra den nye bebyggelsen.  

 

Til klager 2: Norsia Vel føler seg tilsidesatt i denne saken og påpeker momenter som er drøftet 

tidligere i saksprosessen. Vellet er opptatt av byggestil, høyde, bokvalitet og det nye bygget 

truer boliger med høy verneverdi.  

Vellet har, som alle andre, hatt mulighet til å uttale seg gjennom hele planprosessen. Vellet har 

også benyttet seg av dette og kommet med uttaleser. De hensyn som påpekes av vellet har 

dermed blitt drøftet tidligere i planprosessen. Bolig med høy verneverdi er avklart med 

Buskerud fylkeskommune, ved offentlig ettersyn, til å være boliger med verneverdi. Men 

fylkeskommunen motsetter seg ikke riving, da bebyggelsen har store råteskader. Se for øvrig 

rådmannens kommentarer til de andre klagene om likelydende klagemomenter.  

 

Til klager 3: Det er ikke utført tilstrekkelig solanalyse, støy og framtidig refleksjonstøy-analyse 

som er vesentlig for hennes eiendom. Påpeker stilendring og problemer med innsyn. Hevder 

verdiforringelse og krever kompensasjon.  

Eiendommen, som ligger på andre siden av Hønengata, inngår i sol-/skygge-diagrammene i 

planbeskrivelsen. For refleksjonsstøy vises det til at nytt bygg tilsvarer fasader for bebyggelse 

som skal rives. Støy for deres eiendommer, Hønengata 33 og Grensegata 12, vil derfor ikke 

kunne bli endret særlig, og i alle fall ikke så mye at de kan ha rett på tiltak. Nytt bygg må 

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene.  

Påberopet erstatningsansvar/kompensasjon, ved vedtak om reguleringsplan, utløses bare ved 

diverse former for rådighetsinnskrenkninger på den aktuelle eiendommen. Rådmannen kan ikke 

se at denne eiendommen har fått noen rådighetsinnskrenkninger. 

 

Til klager 4: Nesten likelydende klage som nr. 3 og rådmannen viser til kommentarene for nr. 

3. Denne gjenboeren viser til at de bor i et gammelt hus som er følsomt for vibrasjoner, og er 

engstelig for byggeperioden for det nye bygget. Huset ligger på motsatt side av Hønengata og 

eksponeres antakelig i dag for både støy, støv og rystelser fra trafikken. Med tanke på 

byggeperioden for det nye bygget, så henviser rådmannen til byggetekniske forskrifter som 

uansett skal ivareta omgivelsene også i en byggeperiode.  
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Til klager 5: Avsnitt 1. i klagen) Kravet om at klagen gis oppsettende virkning er 

imøtekommet.  

2. 1) Vedtak og begrunnelse.  

I pbl § 1-9 første ledd, heter det at forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som 

er gitt i plan- og bygningsloven. Begrunnelsen for vedtaket om regulering dokumenteres 

skriftlig i saksframlegget, som framlegges samtidig med forslag til vedtak ved politisk 

behandling. Dette er en vanlig framgangsmåte i reguleringssaker. Et reguleringsvedtak der 

begrunnelsen ønskes i vedtaksform vil, som regel, måtte bli uhensiktsmessig langt.   

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger og begrunnelser for denne reguleringen slik 

de framgår av saksframlegg til 2. gangsbehandling. 

2. 2) Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav. 

Ved oppstart av arbeidet med reguleringsplan er det krav om varsling av berørte offentlige 

organer og andre interesserte. Det er også et krav om at planspørsmålet først skal tas opp med, 

og legges fram for planmyndigheten i møte dersom andre enn kommunen skal utarbeide 

planforslaget. I denne planprosessen var det en politisk planoppstart der informasjon om 

planlagt innhold og avgrensing av reguleringsplanen.  

Det foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en 

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i gjeldende arealdel av kommuneplan. I 

samfunnsdelen har kommunestyret vedtatt å planlegge for at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss-området. Rådmannen mener at reguleringsvedtaket følger opp målsettingen i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

2. 3) Manglende dokumentasjon/utredning 

Regulering nr. 401 faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning (KU). Temaer som 

det er gjort rede for i løpet av planprosessen er, etter rådmannens mening, tilstrekkelige for at 

kommunestyret skulle kunne fatte vedtak i reguleringssaken. 

3  Annet  

Klager mener at en gesimshøyde i dette området på kote +93 vil kunne medføre et bygg på 14 

m og dette vil kunne gi 5 etasjer. 

Maks byggehøyde er kote +93. Gjennomsnittshøyde på terreng er kote +79. Dette gir 14 m 

høyde som fordeles på 4 etasjer og delvis nedgravd parkeringskjeller.  

4  Avslutning  

Planprosess har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Virkninger er ikke tilstrekkelig utredet.  

Formålet ved varslig og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på 

planen og løsninger i området. Det er avholdt egne møter med naboer for gjensidig informasjon 

i løpet av planprosessen. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i 

reguleringsplanen. For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses så 

godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de temaer 

som er vanlige ved delatjregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret kunne fatte 

gyldig vedtak i reguleringssaken. 

 

Til klager 6: 

Overordnet plan for dette området er gjeldende arealdel i kommuneplanen med 

kommuneplanbestemmelsene. Denne er til revidering, men vedtatt arealdel gjelder inntil ny blir 

endelig vedtatt. I tilleg gjelder ny vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen. 

 

 

Det foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en 

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i kommuneplanen og vedtatte 

målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.  
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En detaljregulering kan ikke danne presedens for andre regulereinger med mindre dette 

presiseres i vedtak eller bestemmelser. Det foreligger ikke noe vedtak eller bestemmelser i 

denne planen som binder opp andre reguleringer.  

 

Det er ikke krav til dokumentasjon på valg av detaljnivå i en planprosess. Det er en faglig og 

politisk vurdering som legges til grunn, og i dette tilfelle ble det valgt en detaljregulering.  

 

Denne detaljreguleringen er ikke underlagt forskrift om konsekvensutredning (KU).  

Formålet ved varslig og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på 

planen og løsninger i området. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i 

reguleringsplanen. For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses så 

godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de temaer 

som er vanlige ved delatjregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret skulle kunne 

fatte vedtak i reguleringssaken. 

 

Når det gjelder påstander om erstatningsansvar ved vedtak om reguleringsplan, så utløses dette 

ved diverse former for rådighetsinnskrenkninger. Vedr. erstatningsansvar så heter det i pbl’s § 

15-3 medfører reguleringsplan «av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som 

byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen 

betale erstatning etter skjønn» Rådmannen kan ikke se at dette er tilfelle i denne saken. 

Kommunen kan også komme opp i saker om ekspropriasjon der kommunen reguelrer privat 

eiendom til fordel for samfunnstjenelige formål i strid med grunneiers ønsker. Rådmannen kan 

heller ikke se at dette er tilfelle. 

Kravet om at klagen gis oppsettende virkning er imøtekommet. 

 

Til klager 7:  

Regulering nr. 401 faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning (KU). Saken er 

opplyst så godt som mulig før vedtak i kommunestyret.  

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger og begrunnelser slik de framgår av saken 

 

Opplysning om høyder på bygg i nærliggende reguleringsplaner 

I regulering nr. 401 Hønengt 40-44 vil bygget kunne bli ca 13,5 m høyt, 4 etasjer, øverste 

etasje trappet ned mot naboene. Nedenfor sammenstilles høyder for reguleringer i nærheten 

langs Hønengata. 

 

I vedtatte nyere reguleringsplaner langs samme side av Hønengata er tillatte etasjehøyder som 

følger: 

Regulering nr. 358 Hønengata 18-20: tillatt gesimshøyder er 11.0 m og tillatt mønehøyde er 

15,0 meter over gjennomsmittlig terrengnivå. Mindre tekniske takoppbygg kan tillates høyere. 

Området er ikke bygd ut til maks høyder i dag. Området inngår i plan 431 Områderegulering 

Hønefoss og er dermed under ny planvurdering. 

Regulering nr. 394 Hønengata 26: Tillatt bygningshøyde er til kote +91,5, med flatt tak. 

Høyden på terreng er ca kote 76-77 Det vil si at bygget kan bli ca. 14,5 m høyt. 

Ventilasjonsrom mm kan ha større høyde. Dette betyr i praksis en bebyggelse på 4 etasjer med 

delvis nedgravd parkeringskjeller. Området inngår i plan 431 Områderegulering Hønefoss og er 

dermed under ny planvurdering.   

Boligblokka i Parkgata 13 er omtrent like høy som vedtatt høyde for Hønengata 26. 

 

På østsiden av Hønengata er det to reguleringer i gang i nærheten: 
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Nr 410 Detaljregulering Hønengata terrasse: Forslag om 2 boligblokker i 2 – 5 etasjer som 

trappes opp bakover mot jerbanen. Her justerte strategi- og planutvalget høyden, ved 

1.gangsbehandlingen, til at det skal bygges med max. 3 etg.  

Nr. 271 Områderegulering for Øvre Hønegata øst er i sin sluttfase, innsigelse fra Statens 

vegvesen gjenstår. Her legges det opp til bygg fra 2 etg. og opp til 7 etg. som vil gi max 24 m 

høyde.  

 

Juridiske forhold  

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

reguleringsplan påklages. Klagene er vurdert i forhold til § 28 i forvaltningsloven og 

kommunen har kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede.  

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), 

formannskapet (FS) og kommunestyret (KS). Dersom HMA og FS finner grunn til å ta klagen 

til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket.  

Dersom KS ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans etter delegeringsfullmakt fra departementet. 

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

ledd. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

1. Klagene på vedtak av «Detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt» 

tas til følge. 

 

Dersom kommunen velger å ta klagene til følge, vil dette kunne medføre at planen blir 

opphevet. For endring og oppheving av en reguleringsplan gjelder, i hovedregel, samme 

bestemmelser som for utarbeiding av ny reguleringsplan, jf. § 12-14. Konsekvensene kan da bli 

at forslagsstiller må utarbeide en ny reguleringsplan for dette området. 

 

Rådmannens vurdering 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i avsnittet «Rådmannen tolker klagen til å inneholde 

følgende momenter» og kommentert i avsnittet «Rådmannens kommentarer». Klagene er også 

forelagt forslagsstiller og dennes kommentarer er oppsummert under avsnittet «Uttalelse fra 

forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen AS».  

 

Klagene tar ikke opp viktige momenter som ikke allerede er kommet frem ved merknad til 

varsel om oppstart og ved offentlig høring av planforslaget. Det er viktig å merke seg at 

regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen. Rådmannen opprettholder 

derfor sine vurderinger og begrunnelser slik de framgår av saksframlegget ved 2. 

gangsbehandling. 

 

Basert på det overstående anbefaler rådmannen at klagene ikke tas til følge. Dersom klagene 

ender med at klager får medhold, vil det være uheldig å gjennomføre tiltak i planområdet før 

klagene er endelig avgjort. Dette begrunnes i at beslutning av iverksetting vil kunne medføre 

uopprettelig skade eller tap i tilfelle Fylkesmannen ikke finner det riktig å opprettholde 

kommunestyrets vedtak. Dette er en prosessledende beslutning og kan ikke påklages. 

Rådmannen anbefaler derfor at klagen gis utsettende virkning. Bygningsmyndigheter og 

tiltakshaver er underrettet om dette. 
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I saksutredning til 2. gangsbehandling hadde rådmannen, i tillegg anbefalt vedtak, utformet to 

alternative forslag til vedtak i tillegg til innstillingen. Behandlingen i kommunestyret, 05.04. 

2018 i sak 25/18, ble derfor et planfaglig politisk valg der nr. 401 Detaljregulering av 

Hønengata 40-44 boligprosjekt ble vedtatt. Ut fra overstående mener rådmannen at hele 

behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig saksbehandling og anbefaler at denne 

avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt. 

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt. 

Rådmannen mener at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens vedtatte 

målsettinger om fortetting og øket boligvekst i Hønefoss by. 

 

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

anbefaler at klagene ikke tas til følge. 
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Vedlegg 

1.  Saksframlegg til 2.gangsbehandling av planforslaget, 16.02.18 

2. Oversiktskart, planområdet 

3. Planbeskrivelse nr. 401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt 

4. Reguleringsbestemmelser til nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

5. Plankart nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

6.  Klage fra Cicilie Myrvang, datert 18.04. 2018 

7.  Revidert klage fra Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, datert i e-post 26.04. 2018 

8.  Klage fra Alida van Rooijen, datert 19.04. 2018 

9.   Klage fra Jamileh Masaeli, Carlos J. Rojas Mendoza og Yvonne Myhre, dat. 19.04.18 

10. Klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, 

Marte Ågesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 03.05. 2018 

11. Klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 04.05. 2018. 

12. Klage fra Tone Dalen, datert 04.05. 2018. 

13. Uttalelse fra motpart, forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen 

AS, oversendt pr. e-post 13.06. 2018.  

14. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, HMA 05.03.18, sak 12/18 

15. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Formannskapet 20.03.18, sak 

8/18.  

16. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Kommunestyret 05.04.18, sak 

25/18  

17. Brev fra Bygningsmyndigheten i Ringerike kommune datert 27.07. 2018 med 

opplysning om at det foreligger nabomerknader og at byggesøknaden avventes 

inntil klagen er behandlet. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09. 2018 

 

 

 Tore Isaksen  

  rådmann 

 

 

ansvarlig hos rådmannen: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Arkivsaksnr.: 18/3019-1   Arkiv: 044 M70  

 

Delegering av myndighet - Forskrift om brannforebygging  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

143/18 Formannskapet 16.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Brannsjefen, eller hans stedfortreder, delegeres myndighet til å treffe forskrift i medhold av 

forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd, når vilkårene for å fatte slik forskrift er oppfylt. 

 

  

 

Sammendrag 

Etter en sommer med mange skogbranner ser brannvesenet behovet for å lovlig kunne fatte 

forskrift om forbud mot bruk av åpen ild også utenfor den generelle forbudstiden. Slik det er i 

dag kan ikke Brannsjefen fatte vedtak om forbud mot bruk av åpen ild mellom 15. september 

og 15. april.  

 

Behovet kommer ofte akutt og det vil derfor ikke være tid til å gjennomføre en politisk prosess 

på dette. Forbudet kan for eksempel komme som et behov etter langvarig tørke på 

høst/vinter/vår.  

 

Med foreslåtte vedtaket vil Brannsjefen ha mulighet til å forebygge brann i utmark på en god 

og effektiv måte. 

 

Juridiske forhold  

Forskrift om brannforebygging § 3 tredje og fjerde ledd:  

 

«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av 

skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal 

forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre 

opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. 

 

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre 

forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte 

områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter 
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forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å 

gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.» 

 

Myndigheten til å fastsette forskrift i medhold av § 3 fjerde ledd kan delegeres til brannsjef jfr. 

veiledningsteksten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Brannsjefen har i medhold av delegeringsreglementet per i dag kun myndighet til å fatte vedtak 

i «kurrante saker». Dette vedtaket gir nå også brannsjef myndighet til å fatte lokal forskrift for 

å forebygge skogbrann. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dersom vedtaket ikke vedtas kan det øker sansynligheten for brann i skog og utmark i tørre 

perioder som igjen kan føre til svært store konsekvenser og kostnader for kommunen.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at dette er et godt forebygende tiltak. I tillegg til tidsaspektet er det også 

Brann- og redningstjenesten som sitter på den til en hver tid nødvendige kunnskapen innefor 

området og det vurderes derfor som hensiktsmessig at det delegeres til faginnstansen.  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 24.09.18 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

Leder, Gunn Edvardsen 

 

Saksbehandler, Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Arkivsaksnr.: 18/3652-1   Arkiv: U63 &18  

 

Opprettelse av ambulerende skjenkebevillinger  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

144/18 Formannskapet 16.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 I medhold av alkohollovens § 4-5 opprettes det 10 ambulerende skjenkebevillinger. 

 Små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige 

organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret skal betale samme pris på lik 

linje som de som søker om ambulerende bevilling.  

 Skjenkebevilling for enkelt anledning gitt etter alkohollovens § 1-6 skal det sende inn 

oppgave over faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet. 

Bevillingsmyndighet vil foreta en beregning, jf. alkoholforskriften § 6-2.  

 

 

Sammendrag 

 

Saken fremmes fordi det er behov for å fastsette et antall ambulerende skjenkebevillinger. 

Rådmannen anser det som tilstrekkelig at det opprettes 10 ambulerende bevillinger pr dag. 

Saksbehandlingsrutinene vil bli endret i tråd med dette.  

 

Det vil bli skilt mellom ambulerende skjenkebevilling og bevilling for enkelt anledning. Når 

man skiller mellom ambulerende og enkelt anledning, vil dette medføre at det må leveres 

oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol ved skjenkebevilling for enkelt anledning. Det vil 

i tillegg bli foretatt en vandelsvurdering av søkerne, på lik linje med søkere av faste bevillinger. 

 

Kommunestyret kan gi redusert gebyr til små arrangementer, arrangementer i regi av 

eldresenter og frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Etter en internkontroll av ambulerende skjenkebevillinger i Ringerike kommune har man blitt 

oppmerksom på at kommunestyret formelt ikke har opprettet ambulerende skjenkebevilling slik 

loven krever. Internkontrollen har også avdekket at man i praksis ikke har skilt på ambulerende 

skjenkebevilling og bevilling for en enkeltstående anledning.  

 

 

Beskrivelse av saken 
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Det har til nå ikke blitt skilt på ambulerende skjenkebevilling og bevilling for enkeltstående 

anledning. Ambulerende skjenkebevillinger gis til mindre lukkede arrangementer som for 

eksempel private jubileum, bryllup, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som 

kommer. I loven stilles det ikke krav til vandelssjekk av personene som søker om ambulerende 

bevilling, og de skal heller ikke sendes inn omsetningsoppgave for omsatt mengede 

alkoholholdig drikk i etterkant av arrangementet. 

 

Skjenkebevilling for enkelt anledning gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festival, 

offentlig arrangement, vernissage, forestilling, seniorsenter. Rutinene endres nå slik at det blir 

skilt på de ulike bevillingene når vedtaket skal skrives. Ettersom det ikke er skilt på de ulike 

bevilgningstypene for skjenking av alkohol, har det heller ikke vært krav om at 

bevilgningshaver skal sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol ved enkelt 

anledninger.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Jf. punkt 10 i alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 er rådmann delegert fullmakt til å gi 

ambulerende skjenkebevilling og bevilling for enkeltstående anledning. Fullmakten er delegert 

videre fra rådmann til kommunalsjef HR. Ved gjennomgang (internkontroll) har vi nå lagt om 

saksbehandlingsrutinene og strammet inn administrativ vedtaksmyndighet. Saksbehandling av 

ambulerende skjenkebevillinger og bevilling for enkeltanledning er nå overført saksbehandlere 

for faste bevillinger som skriver delegert vedtak etter godkjenning av kommunalsjef HR. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det følger av alkohollovens § 4-5 at kommunestyret kan opprette et bestemt antall 

ambulerende bevillinger, som først i forbindelse med den aktuelle bruk kobles til person og 

lokale. Ambulerende bevillinger kan gis for all alkoholholdig drikk, men bare til lukkede 

selskaper, som for eksempel bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Det bør opprettes et 

tilstrekkelig antall ambulerende bevillinger. Dette for å sikre at alle arrangementer på spesielle 

datoer og i bestemte perioder får innvilget bevilling.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Minste gebyr for skjenkebevilling for enkelt anledning er kr 5 100 per arrangement. Gebyr for 

ambulerende skjenkebevilling er kr 360 pr gang. Gebyrsatsen for enkelt anledning og 

ambulerende skjenkebevilling, blir fastsatt for ett kalenderår om gangen, jf. alkoholforskriften § 

6-2 tredje ledd. Grunnen for at gebyret for enkeltstående anledning er høyere enn 

skjenkebevilling for ambulerende skjenkebevilling, er at skjenkebevilling for enkelt anledning er 
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en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Det vil si at det krever lengre 

saksbehandlingstid, ettersom det blir innhentet uttalelser fra sosialtjenesten, politiet, 

skatteoppkrever og skatteetat. Skjenkebevilling for enkelt anledning og ambulerende 

skjenkebevilling skiller seg også fra hverandre, på grunn av arrangementenes størrelse og 

lønnsomhet. Dette vil i praksis si at kommunen kan fakturere et høyere gebyr enn hva som blir 

gjort i dag når det er snakk om bevilling for enkelt anledning hvor det er kommersielle aktører 

som er bevillingshaver. Helsedirektoratet har presisert at gebyr for en bestemt del av året eller 

for en enkelt anledning etter alkoholloven § 1-6 tredje ledd, skal beregnes på samme måte som 

de ordinære bevillingene, dvs. etter omsatt vareliter av de ulike gruppene alkoholholdig drikk. 

Dette innebærer at arrangementer med stor omsetning har kostnadskrevende saksbehandling 

og kontroll, det vil derfor bli gitt gebyrinntekter som står i forhold til dette. 

 

Alkoholforskriften § 6-2 tredje ledd sier at bevilgningsmyndighet i særlige tilfeller kan 

bestemme at gebyret for en enkeltstående anledning skal settes lavere. Vi kan for eksempel se 

at andre kommuner har vedtatt at små kulturarrangementer, arrangementer i regi av 

seniorsentre og frivillige organisasjoner skal betale samme pris som de som søker 

om ambulerende bevilling. Dette kan også la seg gjennomføre i Ringerike kommune ved å ta 

utgangspunktet i de frivillige organisasjonene som er registrert i Brønnøysundregisteret. Dette 

for å unngå urimelige høye kostnader knyttet til et arrangement, hvor hensikten ikke er å tjene 

penger. Saksbehandlingen er også noe forenklet da det ikke er nødvendig å sende inn oppgave 

for omsatt mengde alkohol i etterkant av arrangementet, og det kun er behov for å innhente 

opplysninger fra politi og sosialtjenesten. 

 

Alternative løsninger 

 

En alternativ løsning er å ikke opprettet et bestemt antall ambulerende skjenkebevillinger. 

Konsekvensen av dette vil være at Ringerike kommune ikke kan vedta ambulerende 

skjenkebevillinger i henhold til alkohollovens § 4-5. Loven presiserer at kommunestyret kan gi 

en eller flere ambulerende bevillinger. Dersom ikke kommunestyret vedtar en eller flere 

bevillinger, vil det i praksis si at innbyggere og andre søkere av bevilling, ikke får innvilget 

skjenking av alkohol i lukkede selskaper, som for eksempel jubileum og bryllup.  

 

Et annet alternativ kan være å ikke skille på type arrangement når det kommer til 

skjenkebevilling for en enkeltstående anledning. Konsekvensen av dette kan være at frivillige 

organisasjoner og andre organisasjoner uten hensikt å tjene penger, ikke har mulighet til å 

arrangere ulike «sosiale happenings» på grunn av gebyrets størrelse. Dette igjen fører til færre 

tilbud for ulike grupper, som for eksempel ved julebord, visefestivaler, quizkvelder, konserter, 

matfestivaler osv. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering  

 

Etter en gjennomgang av tidligere gitte bevilgninger anser rådmannen det som tilstrekkelig at 

det opprettes 10 ambulerende skjenkebevillinger pr dag. Rådmannen vurderer at skille mellom 

ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevilling for enkelt anledning vil gi et enklere og 

lettfattelig regelverk for søkere av bevilling og for kommunens saksbehandlere. For Ringerike 



  Sak 144/18 

 

 Side 47 av 47   

 

kommune vil endringen betyr at saksbehandlingen blir fulgt i henhold til alkohollovens regler 

for skjenkebevilling, og det vil bety at kommunen kan fakturere et høyere gebyr for 

enkeltstående anledninger der kommersielle aktører er bevillingshaver. Rådmann anser det som 

lønnsomt for kommunen at bevilgning gitt etter alkohollovens § 1-6 sender inn oppgave over 

faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet. Rådmannen vurderer det også 

riktig at små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige 

organisasjoner skal betale samme pris som de som søker om ambulerende bevilling.  

 

Saksbehandlingen blir noe forenklet da det kun er nødvendig å innhente opplysninger fra politi 

og sosialtjenesten. Det er heller ikke nødvendig å sende inn oppgave for omsatt mengde 

alkohol i etterkant av arrangementet for frivillige organisasjoner, eldresenter og små 

kulturarrangementer. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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 Ringerike kommune, 03.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Vi bygger

Infrastruktur og kompetanse for bedre tjenester .

Handlingsprogrammet for 2019 til 2022 og budsjett for 2019 bygger på vedtatt samfunnsdel av
kommuneplanen for perioden 2015 til 2030.

Handlingsprogrammet støtter opp under målene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Både handlingsprogram og budsjett bygger videre på de vedtakene og målene kommunestyret satt for
handlingsprogrammet 2018 - 2021.

Driftsn ivået for 2018 ble i hovedsak viderefør t på det samme nivået som i 201 7 .

Utfordringer

For 2018 ser vi økonomiske utfordringer i driften innenfor enkeltområder. Innenfor helse og omsorg er
det høyere behov enn det budsjettet legger opp til, blant annet inne nfor økonomisk sosialhjelp og
hjemmetjenesten

Vi ser at rammefaktorer utenfor våre tjenester har økt mer enn vanlig lønns - og prisvekst også i 2018.
Eksempelvis har kostnader til skyss, betaling for barn i andre kommuner og innslagspunktet for
ressurskrevende tjenester økt utover vedtatt budsjett.
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Dette har ikke budsjettet for 2018 tatt høyde for og vi ser at det fører til overforbruk innenfor de
aktuelle sektorene.

I forbindelse med budsjettet for 2019 har rådmannen derfor fokusert på å få frem de reelle kostnadene
for denne typen utgifter. På den måten ivaretar budsjettforslaget for 2019 denne kostnadsveksten i
tjenestene.

Budsjettforslaget for 2019 legger opp til en stabil ressursinnsats på nivå med tjenesteproduksjonen i
2018. Endringer i tje nestetilbudet og effektiviseringskrav må løses gjennom innovasjon og omstilling i
den enkelte sektor.

Kompetanseheving

Rådmannen foreslår å styrke den brede satsningen på kompetanse for ansatte. Tilbakemeldingene fra
organisasjonen og fagforeningene er svæ rt positive og det er et bredt ønske om videreføring og
forsterkning av tiltak for kompetanseutvikling. Dette vil være avgjørende for organisasjonens muligheter
til å utvikle tjenestetilbudet med hensyn til endrede behov hos brukerne.

Vi opplever nå at kom munen har blitt en mere attraktiv arbeidsgiver. Satsningen på kompetanse, ledelse
og synlighet bidrar sterkt til dette.

Ledelse

Gjennom arbeid med lederutvikling og økt nærvær av ledelse ser rådmannen flere positive effekter.
Blant annet har Ringerike komm une hatt en jevn nedgang i sykefraværet til og med 2017.

Rådmannen vil videreføre utviklingen av organisasjonen gjennom fortsatt satsning på ledelse.

Vekst

Målet om vekst i kommuneplanens samfunnsdel preger naturligvis rådmannens prioriteringer i forslag et
til handlingsprogram og budsjett for 2019.

Økt kapasitet i planavdelingen og opprettelsen av utviklings - og strategiavdelingen i 2018 videreføres i
2019.

Investering og fornying

Rådmannen viderefører i sitt forslag til investeringsprogram de satsningen e kommunestyret har vedtatt
tidligere. Investeringene svarer opp behovet for fornying og behovet for økt kapasitet på kort sikt.

Med hensyn til fornyingsprogrammet knyttet til inventar og utstyr, avsluttes dette i 2019. Innenfor de
store tjenestene er utdatert inventar og utstyr nå i all hovedsak skiftet ut.

Ved utgangen av perioden for handlingsprogrammet vil det meste av bygningsmassen fremstå som
moderne og godt tilpasset effektive tjenester.

Budsjettforslaget legger opp til økt bruk av digitale løsn inger og teknologiske hjelpemidler i utførelsen av
tjenestene og i dialogen med innbyggere.
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God kontroll

Rådmannen mener kommunen ved inngangen til 2019 har god kontroll på driften. Opparbeidelsen av
disposisjonsfond gjør kommunen mer robust og bedre i sta nd til å kunne møte uforutsette hendelser.
Budsjettforslaget for 2019 viderefører og bygger ytterligere opp under dette, gjennom et stramt, men
forsvarlig budsjett.

Det har i forslaget vært viktig å legge vekt på å finne en god balanse mellom eksisterende
tjenestetilbud og å møte endrede behov hos brukerne.

For å løse fremtidens utfordringer vil det være behov for å gjennomføre nødvendige omstillinger, øke
brukerdialog og avstemme forventninger med hensyn til det tjenestetilbudet kommunen faktisk kan yte
ov erfor innbyggerne.

Økonomisk status ved utgangen av 2018

Regnskapsresultat for årene 2016 og 2017

Regnskapene for 2016 og 2017 viste et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på til sammen
163 millioner kroner. Etter overføring til investering sregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble
det et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i de to årene på 89 millioner kroner.

Etter avlagt regnskap for 2017, er disposisjonsfondet på 165,5 mill. kroner. Dette er med på å gjøre
kommunens økonom i mer robust, og bedre i stand til å takle økonomiske svingninger.

Prognosene for netto driftsresultat for 2018 viser at vi har utfordringer i driften som gir høyere
kostnader enn budsjettert.

I hjemmetjenesten og integrerte tjenester er det større behov for tjenester enn det er forutsatt i
budsjettet for 2018, noe som gir ett merforbruk innenfor disse tjenestene. Økonomisk sosialhjelp har
også større utbetalinger enn budsjettert i 2018.

Dette sammen med høye kostnader til brøyting i en snørik vinter med kulde som ga et høyt
strømforbruk og høye strømpriser som har holdt seg utover i 2018, samt høyere kostnader til elever i
private skole og andre kommuner, gir ett lavere netto driftsresultat enn budsjettert.

Noe av kostnadsøkningen oppveies av god skattei nngang for landet som gir Ringerike kommune
inntektsutjevning som en merinntekt, samt at vi også har høyere inntekter fra konsesjonskraft på grunn
av høyt volum på strømproduksjon og høyere strømpriser.

Prognosen for 2018 viser ett driftsresultat i størrel sesorden 20 til 25 millioner kroner.

Øko nomiske utfordringer i perioden 2019 - 2022

Handlingsprogram 2019 - 2022 viser at for å kunne dekke økte rente - og avdragsutgifter, samt stabilt
høye pensjonskostnader, må de nye løsningene finnes innenfor eksisterende rammer. Det er behov for
regnskapsmessig overskudd slik at kommunen selv kan finansiere en del av kommende investeringer
etter 2020 og ha økonomisk handlefrihet i forhold til uforutsette hendelser.
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Avdrag på lån stiger hvert år i perioden siden nye låneop ptak er høyere enn det som betales i avdrag.
Fra 2018 til 2019 stiger renter og avdrag med 23,2 millioner kroner. Fra 2019 til 2022 er økningen på
59,3 millioner kroner dersom investeringsplanen følges og alle investeringer lånefinansieres. En del av
denne kostnadsøkningen vil bli oppveid av leieinntekter fra beboere i omsorgsboliger, Vestre Viken for
ny ambulansestasjon, kommunene som er i med i legevaktsamarbeidet gjennom husleie og gjennom
gebyrer for vann og avløp.

Siden 2002 har etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene akkumulert til
151 millioner kroner (per 01.01.18). Med en redusert nedbetalingstid på fremtidige premieavvik, vil det
være økt behov for å dekke pensjonskostnader i budsjettene for årene framover. F or 2018 vil vi få ett
positivt premieavvik 34,5 millioner kroner slik at det akkumulerte premieavviket vil øke til 160,5 mill.
kroner.

Driftskostnadene i Ringerike kommune ligger fortsatt noe høyt i forhold til kommunens inntekter, og
innsatsen for å effek tivisere og omstille må fortsette. Slik blir det rom for nye tjenester og nye løsninger.
Rådmannen må ha spesiell oppmerksomhet på tjenester hvor Ringerike kommune ligger høyere enn
sammenlignbare kommuner i KOSTRA for å finne handlingsrom.

KOSTRA - tallene for 2017 er innarbeidet i sektoromtalen. Det vises til utviklingen for Ringerike
kommune, sammenligning med andre kommuner som ligner oss og gjennomsnittet i KOSTRA - gruppe
13. Disse sammenligningene gir god informasjon om hvordan vi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

Forutsetninger for Handlingsprogrammet 2019 - 2022

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019

I kommuneøkonomiproposisjonen er veksten i samlede inntekter mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i
frie inntekter.

Skatteøren 2019

Skat t på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for
kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skatteøren for 2019 vil komme i stat sbudsjettet for
2019 som legges fram 8. oktober 2018.

Vekst i frie inntekter

Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demografi - og pensjonskostnader i tillegg til satsing på rus
og opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Ringerike kommun e vil ha en vekst på 4 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 62 millioner kroner.

Utvikling i skatteinntekter

I budsjettet for 2018 er det budsjettert med skatteinngang på 800 millioner kroner. Skatteinngangen for
2018 danner utgangspunkt for beregningen av forventet skatteinngang i 2019. Ved utarbeidelse av 2.
tertialrapport (månedsrapport for august 2018) viser prognosen for skatteinngang at vi i 2018 vil motta
800 mill. kroner i skatteinntekt. Usikkerheten i prognosen er på +/ - 0,4%.
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I budsjett for 201 9 er kommunens skatteinntekter beregnet til 836 millioner kroner. Dette er en økning
på 36 millioner kroner, som er en økning på 4,5 % i forhold til vedtatt budsjett for 2018.

Ringerike kommune har de siste årene hatt en betydelig bedre skatteinngang enn b udsjettert, slik som
mange andre kommuner har hatt. Dette har gitt gode regnskapsmessige resultater for kommunene
disse årene.

For 2018, er bildet noe annerledes - Ringerike kommune ser ut til å få skatteinntekter svært nær
opprinnelig budsjett. Men siden skatteinngangen i resten av kommune - Norge er bedre enn
forventningene i Kommuneøkonomiproposisjonen, får Ringerike kommune høyere inntektsutjevning
enn budsjettert.

For 2019 har rådmannen brukt KS modell for beregning av skatt og rammetilskudd som ble ut arbeidet
etter at Kommuneøkonomiproposisjonen ble lagt fram i mai 2018. En av forutsetningene i denne
modellen bygger på forutsetning i Revidert nasjonalbudsjett for 2018 om vekst i skatteinntektene for
landet som helhet på 1%. Skatteveksten så langt i 201 8 er på 4%. Rådmannen har derfor økt
skatteanslaget for 2019 utover KS - modellen med 7 mill. kroner. Rådmannen vil gjøre en ny vurdering av
skatteinntektene når statsbudsjettet for 2019 foreligger, samt ny modell fra KS for beregning av skatte
og inntekstut jevning.

Nøkkeltall for Handlingsprogramperioden 2019 - 2022

Rådmannens forslag til budsjett for 2019 - 2022 tar utgangspunkt i et 2% "resultat" for avsetning til
disposisjonsfond.

Det er ikke lagt inn nye store investeringsprosjekter ut fra prinsippet om at gjeldsgraden ikke skal øke
ytterligere i perioden.

Ringerike kommune som arbeidsgiver

Ringerike kommune er i gang med et langsiktig arbeid hvor satsning på tiltak innen organisering, ledelse
og medarbeiderskap er sentralt.

Ny arbeidsgiverpolitikk ble utar beidet og vedtatt i 2018 og vil gjelde for perioden 2018 - 2022.
Kommunens overordnede mål og satsninger er lagt til grunn. Prioriterte satsningsområder er
arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse, kommunikasjon og tenke nytt
(innovasjon). Arbeidsgiverpolitikken peker på sentrale innsatsområder som skal gjøre Ringerike
kommune til en attraktiv arbeidsgiver:
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Utgangspunktet for arbeid med å realisere vedtatt arbeidsgiverpolitikk er gjeldene lov - og avtaleverk,
Ringerike kommunes verdigrunnlag og arbeid gjennom t repartssamarbeid (politikere,
tillitsvalgte/vernetjeneste og ledelse).

I forbindelse med ny arbeidsgiverpolitikk er det besluttet nye verdier for Ringerike kommune,
N ytenkende, Æ rlig, R espektfull (NÆR).

Ringerike kommune har i flere år prioritert arbeid me d utvikling av medarbeideres kompetansenivå,
både for ledere og medarbeidere. Gjennom økt oppmerksomhet og øremerkede ressurser ser vi
resultater av arbeidet. Tiltakene har vært mange og effektene gode. Dette arbeidet vil bli videreført.

I 2019 skal det i gangsettes et arbeid med å utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan for
Ringerike kommune. Planen skal blant annet inneholde en vurdering av kommunens behov for
kompetanse i årene fremover.

Den viktigste ressursen

De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Ved å etablere gode og interessante fagmiljøer med
mulighet for utvikling og innovasjon øker muligheten for å tiltrekke og beholde gode fagfolk. Stimulere
fagutvikling, videreutdanning og kompetansehevende aktiviteter øker kvaliteten på de tjenes tene
kommunen yter overfor befolkningen.
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Lærende organisasjon – faglige nettverk

Læring og kunnskapsdeling er nødvendig for å møte krav til endring og tjenesteinnovasjon i
virksomheter. Dette er særlig utfordrende i komplekse organisasjoner som en kommune. En kommune
er en organisasjon med høy intensitet og kompleksitet både hva gjelder kunnskap og praktisk arbeid.
Det er behov for kunnskapsdeling både innenfor og mellom faggrupper. Det er derfor viktig å få på plass
gode arenaer for læring. Faglige nettver k og tverrfaglige team er eksempler på gode læringsarenaer som
kan bidra til å videreutvikle kommunen som en lærende organisasjon. Både innenfor skole, barnehage
og helse og omsorg er det derfor etablert nettverk.

Utvikle attraktive arbeidsplasser

Arbeidsb etingelser, karrieremuligheter og spennende fagmiljøer er faktorer som påvirker både
rekruttering til og stabilitet i kommunen. Interessante karrieremuligheter med fagutvikling og fordyping
vil medvirke til å gjøre Ringerike kommune til en attraktiv arbeid splass. Tiltak som styrker kommunens
renommé som attraktiv arbeidsplass vil redusere lekkasje til andre. Konkurransedyktig lønn er en viktig
faktor i den stadig tøffere konkurransen om høyt spesialisert arbeidskraft.

Satsningen som Ringerike kommune gjør p å kompetanse er et sentralt rekrutteringstiltak. Trygghet for
at det gis faglig støtte og utvikling for nye medarbeidere er et
rekrutteringsmiddel. Introduksjonsprogram for alle nyansatte vil skape forutsigbarhet og trygghet i de
første månedene.

Kommunen som utdanningsinstitusjon

Kommunen har i dag et samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner, og det er avgjørende at dette
samarbeidet utvides og videreutvikles. Et sentralt område er å gi mulighet til våre egne ansatte som
ønsker høyere utdanning. I 2017 /2018 har det innen helse og omsorg vært etablert stipendordninger for
ansatte som starter i grunnutdanning sykepleie eller vernepleie. Dette videreføres i 2019. Det er også,
innen alle sektorer ordninger, ansatte som får økonomisk støtte til videreutdanni ng. Dette er støtte til
masterutdannelser innen ledelse, fagspesifikke områder og ellers studiepoeng innenfor områder hvor
kommunen har særlige behov.

Kommunen satser på praksis - og lærlingeplasser. I 2018 har Ringerike kommune hatt 43 lærlinger
innenfor h else - , barne - og ungdomsarbeider, IT - , kokk - og anleggsgartner - faget. Det er ønske om økt
satsning på lærlinger og fra høsten 2019 foreslås det i budsjettet å ta inn ytterligere 6 nye lærlinger,
3 lærlinger innen barne - og ungdomsarbeiderfaget og 3 lærling er innen helsefag.

I tillegg til lærlinger som tas inn på ordinære lærlingplasser har kommunen prioritert å sikre at flere av
våre egne medarbeidere tar fagbrev. En rekke av kommunens ansatte, innenfor helse og omsorg,
barnehagene, SFO og renhold har praks is tilsvarende at de kan få godkjent fagprøve ved å ta teoretisk
eksamen og praktisk fagprøve. Dette gjennomføres i samarbeid med OPUS Ringerike. Arbeidet vil
videreføres i handlingsprogramperioden.

Digitalisering

Alle tjenestene er i stadig endring med ny forskningsbasert kunnskap, mer effektive
behandlingsmetoder og ny teknologi. Dette utløser krav om at ny og relevant kompetanse er
tilgjengelig. Vedtatt digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune peker på behov for økt kompetanse
blant de ansatte. Alle rede vedtatte satsninger innen IKT i barnehage og skole (temaplan for digital
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barnehage - og skolehverdag) i tillegg til utviklingen innenfor velferdsteknologi vil kreve at de ansatte
forholder seg til en ny digital hverdag.

I 2018 er det igangsatt et arbei d med å utarbeide tiltak for å øke kompetansen innen bruk av digitale
verktøy. Målet for arbeidet er:

skape engasjement og digital forståelse blant ledere og ansatte
utvikle og vedlikeholde digital kompetanse
bidra til at de ansatte skal ha god og riktig digital kompetanse
fastsette generelle krav til digital kompetanse for ledere og ansatte

Lederutvikling

I 2019 er det planlagt å starte et nytt to - årig lederutviklingsprogram for alle ledere med
personalansvar. Programmet vil basere seg på tidligere gjenno mført lederutviklingsprogram og vil ta
utgangspunkt i resultater fra evaluering som er gjort.

Hovedtema i lederutviklingsprogrammet vil blant annet være styring, relasjonsledelse, utvikling og
digitalisering. Det vil fortsatt være sentralt å utvikle og sty rke det enkelte team i enhetene og gi ledere
støtte og veiledning etter behov.

Lederne er nøkkelpersoner for at kommunen skal fortsette det gode arbeidet som er skissert i
Handlingsprogrammet. Gode fagfolk og gode ledere utvikles hvis de gis de rette forut setninger for
personlig vekst og et tilstrekkelig handlingsrom.

Mangfold og inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Satsning på kompetanse for kommunens medarbeidere og ledere er viktige tiltak som støtter godt
under vår IA - avtale. Økt oppmerksomhet på kontinuerlig forbedring og kvalitet er sentrale tiltak.
Opplevelsen av mestring i eget arbeid gjennom økt kompetanse er sentrale virkemidler for å fremme
nærvær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.

Arbeid med å redusere sykefrav ær fortsetter og ambisjonen om ytterligere reduksjon av sykefraværet
videreføres. Økt ledertetthet sikrer bedre oppfølging av de sykemeldte og et bedre forebyggende
arbeid. Videre er den økte satsningen på kompetanse for de ansatte sentralt for å nå målene i IA -
avtalen.

Samarbeid med NAV, arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten fungerer svært godt og gir positive
resultater.

Ringerike kommune har i dag et stort omfang av praksis - og arbeidstreningsplasser. I 2018 er det tatt
initiativ til et samarbeid sprosjekt mellom Ringerike kommune, NAV og Arbeidslivssenteret. Prosjektet vil
gå over en 2 års periode og skal benytte en metodikk utarbeidet av NAV og
Arbeidslivssenteret. Prosjektet er kalt "Innsats" og skal sikre at personer som bor i Ringerike kommune
og som har nedsatt funksjonsevne (delmål 2 i IA - avtalen), gis mulighet til arbeidstrening i kommunen.
Prosjektet vil også legge til rette for flyktninger/minoritetsspråklige som har behov for språkpraksis.
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Heltidskultur

I Ringerike kommune er andel deltid sansatte 50,6 % (per 13.9.2018). I tråd med heltidserklæringen som
er inngått mellom KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta har kommunen startet et 3 - parts
samarbeid med mål om å redusere andel ansatte som arbeider deltid. Arbeidet er et omfattende
kulturutviklingsprosjekt som krever strategisk samarbeid over tid.

Bakgrunnen er blant annet demografiske utfordringer som møter alle kommuner i årene som kommer.
Færre ansatte skal gi omsorg til flere brukere.

I arbeidet er det helt sentralt at tjenest enes kvalitet og brukernes perspektiver får høy prioritet. Arbeid
med heltid er brukerorientert kvalitetsarbeid. Innsats for å øke antall ansatte i heltidsstillinger vil også
føre til bedret arbeidsmiljø for ansatte og økt effektivitet for kommunen som hel het. Dette vil kreve
innsats og vilje fra alle parter, og gode prosesser og forankring hos de folkevalgte vil være avgjørende
for å lykkes i arbeidet.

I 2017/2018 ble det etablert et forprosjekt innenfor Helse og omsorg med utgangspunkt i ambulerende
hjemm etjeneste. Dette arbeidet tar utgangspunkt i analyser og kartlegginger av dagens
arbeidstidsordninger som skal legge til rette for større stillinger. Det er etablert nye
arbeidstidsordninger hvor det er tatt utgangspunkt i bedre kvalitet for brukerne. Pros jektet er fortsatt
under utprøving og det er for tidlig å evaluere effektene av endringene. Prosessen og foreløpige
resultater gir likevel godt utgangspunkt i arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kommunen.

Målformuleringer og status

Område Status Mål

2017 2018 2019 2020 - 2022
Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent 7,7 % 8,0 % *) 7,5 % 7,0 %

Resultater 10 - faktor - undersøkelse

(skala 1 – 5)
Oppgavemotivasjon 4,3 4,4 4,4
Mestringstro 4,3 4,4 4,4

Selvstendighet 4,2 4,2 4,3
Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,4
Mestringsorientert ledelse 4,0 4,2 4,3
Rolleklarhet 4,3 4,3 4,4
Relevant kompetanseutvikling 3,6 4,0 4,2
Fleksibilitetsvilje 4,4 4,4 4,5
Mestringsklima 4,0 4,1 4,3
Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7 4,7

*) basert på en prognose per 1. halvår 2018
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Budsjettvedtak

Nedenfor følger budsjettvedtakene for drifts - og investeringsbudsjettet for 2019 og for
Handlingsprogramperioden 2019 - 2022.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue - 781 820 - 800 000 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Ordinært rammetilskudd - 737 801 - 756 800 - 783 000 - 784 700 - 785 200 - 785 200
Skatt på eiendom - 54 148 - 54 200 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre generelle statstilskudd - 24 538 - 22 812 - 20 800 - 20 466 - 20 126 - 19 861
Sum frie disponible inntekter - 1 598 306 - 1 633 812 - 1 699 950 - 1 701 316 - 1 701 476 - 1 701 211

Finansinntekter/ - utgifter
Renteinntekter og utbytte - 27 113 - 25 757 - 31 450 - 26 650 - 26 650 - 26 650
Gevinst finansielle instrumenter - 11 493 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 36 143 44 200 53 700 66 506 74 511 79 911
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 500 126 400 136 400 141 000
Mottatte avdrag på utlån - 600 0 0 0 0 0
Finansinntekter/ - utgifter 71 023 108 243 124 750 159 256 177 261 187 261

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk

- 52 179 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 17 987 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164

Overført til investering
Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100
Til fordeling drift - 1 508 216 - 1 493 150 - 1 534 636 - 1 498 163 - 1 481 744 - 1 497 686
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 534 636 1 498 163 1 481 744 1 497 686
Merforbruk/mindreforbruk - 37 095 0 0 0 0 0

Kommentarer til budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1A viser hvordan vi kommer fra frie disponible inntekter via finansinntekter/ - utgifter og
avsetninger/bruk av avsetninger til hvor mye som er disponibelt til fordeling til sektorene.

Skatteinntektene er i 2019 - priser, og blir ikke justert i HP - perioden. Rammetilskuddet har en svak positiv
utvikling ut fra hvordan innbyggertilskuddet øker i takt med øking i antall innbyggere.

Skatteinntektene er beregnet med basis i KS - modellen for skatt og rammetilskudd, og baserer seg på
kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai 2018. Rådmannen har økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslaget fra KS - modellen.

Skatteinngangen er en av område ne hvor det er risiko i budsjettet. Ringerike kommunes skatteinngang
avhenger av kommunens egne skatteytere og at disse opprettholder eller får en økt skattbar inntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangen for landet forøvrig, siden vi
kompenseres med inntektsutjevning opp til ca 95% av landsgjennomsnittet fra vårt egen skatteinngang
på ca 85% av landsgjennomsnittet.
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Skatt på eiendom er økt med 5,8 mill. kroner fra 2018 til 2019 med bakgrunn i at skattegrunnlaget økes
med 10% (kontorforretning) istedenfor å gjennomføre almen taksering. I tillegg antar vi at
skattegrunnlaget for kraftverk vil øke, siden verdsetting av disse er avhengig av kraftprisene.

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Ringe rike kommune har ved inngangen til
2019 bedret likviditet, noe som gir utslag i at vi får høyere renteinntekter. Utbyttet fra Ringerikskraft AS
er økt fra 2018 med bakgrunn i at det forventes at eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på
bakgrunn a v et svært godt driftsår i 2018 for Ringerikskraft AS. Videre er det budsjettert med utbytte fra
Fossveien 7 - 9 AS i 2019.

Det er budsjettert med økt avkastning på Fossefondet i 2019 med bakgrunn i at forvaltningskapitalen er
høyere enn i 2018.

Rente - og a vdragsutgifter er beregnet ut fra finansieringsbehovet - vi lånefinansierer i
handlingsprogramperioden våre investeringer 100%, men vil få tilskudd fra Husbanken, samt
salgsinntekter fra beboere som vil redusere lånene til flere av de store prosjektene. Vi dere vil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene til omsorgsboliger og legevakt når disse er
ferdige.

Renter og avdrag er beregnet i Kommunalbankens låneportal, og basert på hvordan Kommunalbanken
mener at rentemarkedet vil utvikle seg de neste årene. I renteutgiftene er det kalkulert en økning i
rentenivået.

Rentenivået i Norge har vært unormalt lavt over en lengre periode. Vi ser nå at rentenivået stiger, og at
det i perioden fram til 2022 kan øke med 1,5%. Vi vil da ha renter på mellom 3,5 og 4% på våre lån som
er tatt opp med flytende rente.

Ringerike kommune har balansert låneporteføljen sin slik at ca 50% av lånene er fastrentelån. Mange av
disse er tatt opp med svært gunstige fastrenter, som vi være på dette nivået i 3 til 6 å r framover. Vi har
også noen fastrentelån som er på mer enn 4% som skal fornyes de neste årene. Restgjeld fastrentelån
var per 30.4.2018 888 mill. kroner. Øvrige lån har flytende rente.

En beregning våren 2018 viser at vi har like mye i lån eller mindre so m har flytende rente som vi har
innskudd i bank eller i Fossefondet, slik at en renteøkning vil gi oss økte renteinntekter som vil kunne
være med å dekke opp for økte rentekostnader. Fossefondet hadde per 31.82018 markedsverdi på 145
mill. kroner, og likvi de midler har i 2018 ikke vært lavere enn 200 mill. kroner, per 30.4.2018 var
beholdningen av likvide midler på 370 mill. kroner.

All gjeld som er tatt opp for å finansieres gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. Renteøkning
på disse lånene vil finansieres gjennom endring av gebyrene i henhold til selvkost. Totalt er
renterisikoen for Ringerike kommune lav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivå vil merkes best.
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Folkevalgte og revisjon 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788
Administrasjon og fellestjenester 103 781 119 063 125 315 123 807 124 493 123 223
Barnehage 188 776 178 249 188 288 189 448 189 448 189 548
Grunnskole 297 169 293 854 299 773 298 610 298 167 298 167
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 148 422 138 873 138 873 138 873
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 136 614 986 614 736 614 736
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113
Avsetninger, overføringer - 89 045 6 522 19 362 19 362 19 362 19 362
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0
Finans 550 0 0 0 0 0
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 471 120 1 493 150 1 534 636 1 498 163 1 481 744 1 497 686

Kommentarer til budsjettskjema 1B - driftsbudsjett

Budsjettskjema 1B viser hvilken budsjettramme den enkelte sektor har i handlingsprogramperioden.
Tabellen viser også budsjett for 2018 og regnskap for 2017.

Det er sektor for Spesielle tiltak barn og unge som har % - messig størst nedgang, med bakgrunn i
nedbygging av tjenester til enslige mindreårige flyktninger.

Detaljert beskrivelse av endringene innenfor hver sektor framkommer under kapitlene for den enkelte
sektor.

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler 460 545 745 680 686 380 580 200 223 500 156 000 1 646 080
Utlån og forskutteringer 65 347 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000
Kjøp av aksjer og andeler 6 343 6 700 7 300 7 800 8 300 8 800 32 200
Avdrag på lån 14 150 8 500 9 500 10 500 12 000 0 32 000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0
Avsetninger 36 905 200 200 200 200 0 600
Årets finansieringsbehov 583 291 796 080 738 380 633 700 279 000 199 800 1 850 880

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler - 465 393 - 680 182 - 582 640 - 479 627 - 122 426 - 165 460 - 1 350 152
Inntekter fra salg av anleggsmidler - 11 510 0 - 13 500 0 0 0 - 13 500
Tilskudd til investeringer - 8 753 0 - 9 600 - 30 500 - 97 500 0 - 137 600
Kompensasjon for merverdiavgift - 48 005 - 100 498 - 115 640 - 105 073 - 38 574 - 25 540 - 284 828
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - 28 771 - 5 600 - 6 100 - 6 700 - 7 500 0 - 20 300
Andre inntekter - 3 245 - 200 - 200 - 200 - 200 0 - 600
Sum ekstern finansiering - 565 677 - 786 480 - 727 680 - 622 100 - 266 200 - 191 000 - 1 806 980

Intern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet - 1 080 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger - 16 534 - 9 600 - 10 700 - 11 600 - 12 800 - 8 800 - 43 900
Sum intern finansiering - 17 614 - 9 600 - 10 700 - 11 600 - 12 800 - 8 800 - 43 900
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Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Kommentarer til Budsjettskjema 2A - investeringer

Kommentarer til investeringer og finansieringsbehov

Budsjettskjema 2A viser hvordan de totale investeringene finansieres. Av denne tabellen framkommer
lånebehov, kompensasjon for M VA, Husbankens tilskudd og salgsinntekter.

Lånebehovet er størst i 2018 og 2019 samt 2020, deretter blir det betydelig lavere.

Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i 1000
Tjenesteområde Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Sum

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022
Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 0 3 800 3 000 0 0 0 3 000
Rådhuset sanitær, brannalarmsystem,
belysning

0 0 5 000 0 0 0 5 000

Sum 0 3 800 8 000 0 0 0 8 000

Barnehage
Oppgradering barnehager 0 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000
IKT - barnehage 0 0 600 500 0 0 1 100
Sum 0 1 000 1 600 1 500 0 0 3 100

Grunnskole
Oppgradering skolebygg 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 0 5 000 4 000 0 0 0 4 000
IKT - Skole 0 7 600 7 000 2 000 0 0 9 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 0 0 0 0 0 50 000 50 000
Ullerål skole med idrettshall 0 75 000 158 600 90 000 0 0 248 600
Hov ungdomsskole 0 2 500 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Benterud skole 0 171 000 4 000 0 0 0 4 000
Nes skole ny barneskolefløy 0 5 000 5 000 6 000 0 0 11 000
Sum 0 269 100 186 600 148 000 180 000 115 000 629 600

Spesielle tiltak barn og unge
Sum 0 0 0 0 0 0 0

Kulturtjenesten
Oppgradering og sprinkling Riddergården 0 6 500 4 500 0 0 0 4 500
Tilskudd til RKF - Oppgradering og utvikling
kirker

0 700 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum 0 7 200 9 500 5 000 5 000 5 000 24 500

Helse og omsorg
Oppgradering helse - og omsorgsbygg 0 1 500 1 500 0 0 0 1 500
Helse - Inventar/medisinsk utstyr 0 5 000 2 000 2 500 0 0 4 500
Heradsbygda omsorgssenter 0 83 000 198 800 273 200 1 500 0 473 500
Hov vest omsorgsboliger 0 10 000 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 0 11 500 50 000 54 000 0 0 104 000
Ny legevakt 0 46 500 50 000 43 500 0 0 93 500
Parkering Austjord 0 0 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte 0 0 7 500 0 0 0 7 500
Sum 0 157 500 340 480 373 200 1 500 0 715 180

Samfunn
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Tjenesteområde Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Sum
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022

Energi, inneklima, overvåkning, sikring 0 4 000 2 000 0 0 0 2 000
Teknisk drift - Maskinpark 0 3 000 2 100 0 0 0 2 100
Overføringsledninger Åsa - Monserud 0 33 000 14 000 0 0 0 14 000
Monserud renseanlegg 0 148 000 36 600 0 0 0 36 600
Sanering Nes i Ådal etappe 2 0 8 800 3 500 0 0 0 3 500
Styresystem Nes RA og Monserud RA 0 0 7 500 7 500 0 0 15 000
Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

0 1 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Digitale vannmålere 0 0 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Kjøp av Hensmoveien 19 0 0 30 000 0 0 0 30 000
VAR forvaltning - Utskifting vannledninger 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000
VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000
VPI - Kommunale veier 0 12 000 12 000 12 000 15 000 15 000 54 000
VPI - Sykkelbysatsing 0 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum 0 210 800 140 200 52 500 37 000 36 000 265 700

Sum investeringer 0 649 400 686 380 580 200 223 500 156 000 1 646 080

Kommentar til budsjettskjema 2B - investeringer per prosjekt

Tabellen viser investeringene fordelt på sektor, og viser rammen på hvert enkelt prosjekt. Nærmere
beskrivelse av hver enkelt investering kan finnes under hver sektor. Tabellen skiller ikke på gebyr - og
i kke - gebyrfinansierte investeringer.

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsinntekter
Brukerbetalinger - 70 123 - 76 440 - 78 940 - 78 940 - 78 840 - 78 740
Andre salgs - og leieinntekter - 200 887 - 186 370 - 197 890 - 229 135 - 232 927 - 232 927
Overføringer med krav til motytelse - 255 011 - 230 852 - 230 942 - 231 211 - 231 211 - 231 211
Rammetilskudd - 737 801 - 756 800 - 783 000 - 784 700 - 785 200 - 785 200
Andre statlige overføringer - 149 331 - 129 766 - 119 354 - 119 020 - 118 680 - 118 415
Andre overføringer - 1 232 0 0 0 0 0
Inntekts - og formuesskatt - 781 820 - 800 000 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Eiendomsskatt - 54 148 - 54 200 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre direkte og indirekte skatter - 342 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter - 2 250 695 - 2 234 428 - 2 306 276 - 2 339 156 - 2 343 008 - 2 342 643

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 130 946 1 120 267 1 122 317 1 115 091 1 111 956 1 110 686
Sosiale utgifter 308 251 335 906 348 132 348 004 348 004 348 004
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

389 136 372 450 388 810 386 891 376 152 375 452

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

231 749 210 588 225 430 225 030 225 030 225 030

Overføringer 155 658 163 379 165 961 166 887 166 587 166 587
Avskrivninger 79 856 98 000 113 000 123 000 123 000 123 000
Fordelte utgifter - 102 083 - 94 730 - 94 730 - 94 730 - 94 730 - 94 730
Sum driftsutgifter 2 193 513 2 205 860 2 268 920 2 270 173 2 255 999 2 254 029

Brutto driftsresultat - 57 182 - 28 568 - 37 356 - 68 983 - 87 009 - 88 614

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte - 27 680 - 26 237 - 31 930 - 27 130 - 27 130 - 27 130
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- 11 493 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000

Mottatte avdrag på utlån - 879 - 650 - 650 - 650 - 650 - 650
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Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sum finansinntekter - 40 052 - 32 887 - 39 580 - 34 780 - 34 780 - 34 780

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 36 438 44 202 53 702 66 508 74 513 79 913
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 500 126 400 136 400 141 000
Utlån 408 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter 110 934 141 002 164 202 193 908 211 913 221 913

Resultat eksterne finanstransaksjoner 70 881 108 115 124 622 159 128 177 133 187 133

Motpost avskrivninger
Motpost avskrivninger - 79 856 - 98 000 - 113 000 - 123 000 - 123 000 - 123 000
Sum avskrivninger - 79 856 - 98 000 - 113 000 - 123 000 - 123 000 - 123 000

Netto driftsresultat - 66 157 - 18 454 - 25 735 - 32 856 - 32 877 - 24 482

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

- 52 179 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond - 31 129 - 19 215 - 24 798 - 22 801 - 20 041 - 20 041
Sum bruk av avsetninger - 83 308 - 19 215 - 24 798 - 22 801 - 20 041 - 20 041

Avsetninger
Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100
Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk

0 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 70 166 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164
Avsatt til bundne driftsfond 41 123 5 249 9 969 11 760 10 447 28 259
Sum avsetninger 112 369 37 669 50 533 55 657 52 918 44 523

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk ( - ) - 37 095 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Investeringsinntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom - 11 510 0 - 13 500 0 0 0
Andre salgsinntekter - 3 042 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 2 217 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift - 48 005 - 100 498 - 115 640 - 105 073 - 38 574 - 25 540
Statlige overføringer - 8 753 0 - 9 600 - 30 500 - 97 500 0
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte - 203 - 200 - 200 - 200 - 200 0
Sum inntekter - 69 296 - 100 698 - 138 940 - 135 773 - 136 274 - 25 540

Investeringsutgifter
Lønnsutgifter 560 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 173 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

409 153 744 980 565 740 470 127 179 926 125 460

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

46 0 0 0 0 0

Overføringer 50 985 700 120 640 110 073 43 574 30 540
Renteutgifter og omkostninger 24 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter - 395 0 0 0 0 0
Sum utgifter 460 545 745 680 686 380 580 200 223 500 156 000

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 14 150 8 500 9 500 10 500 12 000 0
Utlån 65 347 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Kjøp av aksjer og andeler 6 343 6 700 7 300 7 800 8 300 8 800
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 10 875 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 26 030 200 200 200 200 0
Sum finanstransaksjoner 122 745 50 400 52 000 53 500 55 500 43 800

Finansieringsbehov 513 995 695 382 599 440 497 927 142 726 174 260

Finansiering
Bruk av lån - 465 393 - 680 182 - 582 640 - 479 627 - 122 426 - 165 460
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån - 30 988 - 5 600 - 6 100 - 6 700 - 7 500 0
Overført fra driftsbudsjettet - 1 080 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond - 6 343 - 6 700 - 7 300 - 7 800 - 8 300 - 8 800
Bruk av bundne investeringsfond - 10 191 - 2 900 - 3 400 - 3 800 - 4 500 0
Sum finansiering - 513 995 - 695 382 - 599 440 - 497 927 - 142 726 - 174 260

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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Befolkningsutvikling

Demografi
2018 2019 2020 2021 2022

0 - åringer 257 278 281 284 286
Barnehage (1 - 5 år) 1 472 1 491 1 505 1 493 1 514
Grunnskole (6 - 15 år) 3 375 3 393 3 430 3 424 3 423
Videregående (16 - 19 år) 1 378 1 324 1 309 1 345 1 364
Voksne (20 - 66 år) 18 499 18 580 18 645 18 702 18 745
Eldre (67 - 79 år) 3 793 3 914 4 039 4 170 4 295
Eldre (80 - 89 år) 1 200 1 249 1 257 1 267 1 294
Eldre (90 år og eldre) 309 306 301 316 315
Total 30 283 30 535 30 767 31 001 31 236

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 4

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 4

Befolkningsanalyse for perioden 2018 til 2022

Befolkningsanalysen bygger på SSB's prognose med middel vekst. For Ringerike kommune betyr det at vi
vokser fra 30 379 per 1. juli 2018 til 31 236 innbyggere per 2022. Dette er en vekst på 857 personer, eller
2,8%.

Grafen/tabellen viser tall fra 1. januar 2018 og de neste 4 årene. Veksten er størst for gruppen eldre
mellom 67 og 79 år, som utgjør 502 per soner eller 13,2%. I gruppen 80 år og eldre, viser prognosen en
vekst på 100 personer, som er 6,6%.

For gruppen voksen mellom 20 til 66 år, er veksten liten - 246 personer eller 1,3% vekst. Vi ser at det er
en ubalanse mellom veksten i antall innbyggere so m er den alderen hvor de deltar i arbeidslivet, og
veksten av eldre som kan trenge tjenester fra kommunen.
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B efolkningsanalyse for perioden 2018 til 2028

Befolkningsanalyse for perioden 2018 til 2028

Dersom vi ser 10 år fram i tid, vil befolkningen øke med 2 203 innbyggere i henhold til SSB's prognose.
Dette er en vekst i 10 - årsperioden på 7,3%.

Igjen er veksten størst i de eldste gruppene, gruppen 80 år og eldre vokser med 655 personer eller
43,4%.

Gruppen i yrkesaktiv alder øker med 441 personer elle r 2,4%.

På lengre sikt ser vi at det relativt sett blir flere eldre enn personer i yrkesaktiv alder.
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Investeringer i økonomiplanen

Ikke - gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 2019 6 800 3 000 0 0 0 3 000
Intranett/nettside 2018 900 0 0 0 0 0
Oppgradering av Rådhuset 2019 5 000 5 000 0 0 0 5 000
Rådhuset ombygging 1. etg. 2018 2 000 0 0 0 0 0

Sum Administrasjon og fellestjenester 14 700 8 000 0 0 0 8 000

Barnehage
IKT - barnehage 2020 3 100 600 500 0 0 1 100
Oppgradering barnehager LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Soveareal barnehage 2018 3 500 0 0 0 0 0

Sum Barnehage 6 600 1 600 1 500 0 0 3 100

Grunnskole
Benterud skole 2019 353 000 4 000 0 0 0 4 000
Hov ungdomsskole 2022 300 000 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 2022 50 000 0 0 0 50 000 50 000
IKT - Skole LØPENDE 7 000 2 000 0 0 9 000
Nes skole ny barneskolefløy 2019 11 350 5 000 6 000 0 0 11 000
Oppgradering skolebygg LØPENDE 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 2019 24 000 4 000 0 0 0 4 000
Trygg skolevei Benterud skole 2018 16 000 0 0 0 0 0
Ullerål skole med idrettshall 2020 350 000 158 600 90 000 0 0 248 600

Sum Grunnskole 1 104 350 186 600 148 000 180 000 115 000 629 600

Kulturtjenesten
Branntekniske tiltak i Nes
samfunnshus

2018 700 0 0 0 0 0

Oppgradering og sprinkling
Riddergården

2019 6 500 4 500 0 0 0 4 500

Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og utvikling
kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum Kulturtjenesten 7 200 9 500 5 000 5 000 5 000 24 500

Helse og omsorg
Helse - Inventar/medisinsk utstyr LØPENDE 2 000 2 500 0 0 4 500
Heradsbygda omsorgssenter 2020 504 200 198 800 273 200 1 500 0 473 500
Hov vest omsorgsboliger 2020 28 500 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 2020 109 400 50 000 54 000 0 0 104 000
IKT - Pilotprosjekt Velferdsteknologi 2018 12 600 0 0 0 0 0
Ny legevakt 2020 99 000 50 000 43 500 0 0 93 500
Oppgradering helse - og omsorgsbygg LØPENDE 1 500 0 0 0 1 500
Parkering Austjord 2019 3 180 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte 2019 8 500 7 500 0 0 0 7 500

Sum Helse og omsorg 765 380 340 480 373 200 1 500 0 715 180

Samfunn
Bibrannstasjoner på Nes og Sokna 2018 17 000 0 0 0 0 0
Energi, inneklima, overvåkning, sikring LØPENDE 2 000 0 0 0 2 000
Fossveien 7 - 9 AS 2018 2 500 0 0 0 0 0
Kjøp av Hensmoveien 19 2019 30 000 30 000 0 0 0 30 000
Teknisk drift - Maskinpark LØPENDE 2 100 0 0 0 2 100
VPI - Kommunale veier LØPENDE 12 000 12 000 15 000 15 000 54 000
VPI - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000

Sum Samfunn 49 500 47 100 13 000 15 000 15 000 90 100
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Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Sum 1 947 730 593 280 540 700 201 500 135 000 1 470 480

Gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Samfunn
Digitale vannmålere 2022 15 500 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Monserud renseanlegg 2019 318 000 36 600 0 0 0 36 600
Overføringsledninger Åsa - Monserud 2019 68 000 14 000 0 0 0 14 000
Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

2020 20 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Ringerike vannverk 2018 100 686 0 0 0 0 0
Sanering Nes i Ådal etappe 2 2019 13 000 3 500 0 0 0 3 500
Styresystem Nes RA og Monserud RA 2020 15 000 7 500 7 500 0 0 15 000
VAR forvaltning - Utskifting
avløpsledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VAR forvaltning - Utskifting
vannledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

Sum Samfunn 550 186 93 100 39 500 22 000 21 000 175 600

Sum 550 186 93 100 39 500 22 000 21 000 175 600

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Skatt på inntekt og formue - 800 000 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Ordinært rammetilskudd - 756 000 - 782 200 - 783 900 - 784 400 - 784 400
Skatt på eiendom - 54 200 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre generelle statstilskudd - 22 812 - 21 700 - 21 566 - 21 426 - 21 426
Sum sentrale inntekter - 1 633 012 - 1 700 050 - 1 701 616 - 1 701 976 - 1 701 976

Skatteinntektene er beregnet med basis i KS - modellen for skatt og rammetilskudd, og baserer seg på
kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai 2018. Rådmannen har økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslaget fra KS - modellen.

Skatteinngangen er en av områdene hvor det er risiko i budsjettet. Ringerike kommunes skatteinngang
avhenger av kommunens egne skatteytere og at disse opprettholder eller får en økt skattbar inntekt.
Men i tillegg er det risiko f orbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangen for landet forøvrig, siden vi
kompenseres med inntektsutjevning opp til ca 95% av landsgjennomsnittet fra vårt egen skatteinngang
på ca 85% av landsgjennomsnittet.

Skatt på eiendom er økt med 5,8 mill. kroner fra 2018 til 2019 med bakgrunn i at skattegrunnlaget økes
med 10% (kontorforretning) istedenfor å gjennomføre almen taksering. I tillegg antar vi at
skattegrunnlaget for kraftverk vil øke, siden verdsetting av disse er avhengig av kraftprisene.
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Finansinn tekter og - utgifter

Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Renteinntekter og utbytte - 7 507 - 31 450 - 26 650 - 26 650 - 26 650
Gevinst finansielle instrumenter 0 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 4 800 53 700 67 900 77 300 82 700
Avdrag på lån 0 109 500 126 400 136 400 141 000
Netto finansinntekter/finansutgifter - 2 707 124 750 160 650 180 050 190 050
Finansutgifter i tjenesteområdene - 128 - 128 - 1 522 - 2 917 - 2 917
Totale finansutgifter 108 115 124 622 159 128 177 133 187 133

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Ringerike kommune har ved inngangen til
2019 bedret likviditet, noe som gir utslag i at vi får høyere renteinntekter. Utbyttet fra Ringerikskraft AS
er økt fra 2018 med bakgrunn i at det forventes at eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på etter
et svært godt driftsår i 2018 for Ringerikskraft AS. Videre er det budsjettert med utbytte fra Fossveien 7 -
9 AS i 2019.

Det er bu dsjettert med økt avkastning på Fossefondet i 2019 med bakgrunn i at forvaltningskapitalen er
høyere enn i 2018.

Rente - og avdragsutgifter er beregnet ut fra finansieringsbehovet - vi lånefinansierer i
handlingsprogramperioden våre investeringer 100%, men vil få tilskudd fra Husbanken, samt
salgsinntekter fra beboere som vil redusere lånene til flere av de store prosjektene. Videre vil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene til omsorgsboliger og legevakt når disse er
ferdige.

Rente r og avdrag er beregnet i Kommunalbankens låneportal, og basert på hvordan Kommunalbanken
mener at rentemarkedet vil utvikle seg de neste årene. I renteutgiftene er det kalkulert en økning i
rentenivået.

Rentenivået i Norge har vært unormalt lavt over en l engre periode. Vi ser nå at rentenivået stiger, og at
det i perioden fram til 2022 kan øke med 1,5%. Vi vil da ha renter på mellom 3,5 og 4% på våre lån som
er tatt opp med flytende rente.

Ringerike kommune har balansert låneporteføljen sin slik at ca 50% av lånene er fastrentelån. Mange av
disse er tatt opp med svært gunstige fastrenter, som vi være på dette nivået i 3 til 6 år framover. Vi har
også noen fastrentelån som er på mer enn 4% som skal fornyes de neste årene. Restgjeld fastrentelån
var per 30.4. 2018 888 mill. kroner. Øvrige lån har flytende rente.

En beregning våren 2018 viser at vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskudd i bank eller i Fossefondet, slik at en renteøkning vil gi oss økte renteinntekter som vil k unne
være med å dekke opp for økte rentekostnader. Fossefondet hadde per 31.82018 markedsverdi på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavere enn 200 mill. kroner, per 30.4.2018 var
behold n ingen av likvide midler på 370 mill. kroner.

All gjeld som er tatt opp for å finansieres gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. Renteøkning
på disse lånene v il finansieres gjennom endring av gebyrene i henhold til selvkost . Totalt er
renterisikoen for Ringerike kommune lav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivå vil merkes best.
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Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Til ubundne avsetninger 0 40 464 43 797 42 371 16 164
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 0 40 464 43 797 42 371 16 164
Netto avsetninger i tjenesteområdene - 13 966 - 14 829 - 11 041 - 9 594 8 218
Totale avsetninger 18 354 25 635 32 756 32 777 24 382

Det er i budsjettforslaget til 2019 satt av 40,5 mill. kroner til disposisjonsfond. Dette er 1,75% av
budsjetterte driftsinntekter, noe som er lavere enn formannskapets forutsetning for "resultatet" i
budsjettet. Målet var 2%, noe som utgjør 46,1 mill. kroner.

Rådmannen anser at resultatgrad på 1,75% er bra i ett år hvor vi utbetaler 10 mill. kroner i driftstilskudd
til bygging av kryss ved universitetet for å oppfylle vår del av avtalen med Statsbygg og Buskerud
fylkeskommune.

For årene 2020 og 2021 er resultatgraden på 1,9% og 1,8%. Resterende del av tilskudd til kr yss utbetales
i 2020, og uten dette, ville resultatgraden vært god.

For 2021 er resultatgraden for lav, og sammen med 2022 hvor resultatgraden er 0,7%, må det arbeides
med å finne gode løsninger innenfor driften for å kunne styrke resultatgraden.

Dispone ring av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Tjenesteområde

Vedtatt
budsjett

2018

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett
Årsbudsjett

2019
Realendring i

%
10 Folkevalgte og revisjon 10 307 0 - 75 1 556 11 788 15,1 %
20 Administrasjon og fellestjenester 119 063 4 727 - 2 946 4 471 125 315 3,8 %
30 Barnehage 178 249 3 835 - 2 666 8 870 188 288 5,0 %
31 Grunnskole 293 854 5 827 - 8 528 8 620 299 773 2,9 %
32 Spesielle tiltak barn og unge 155 622 3 912 - 18 612 6 700 147 622 4,3 %
33 Kulturtjenesten 28 905 - 328 - 2 637 2 216 28 156 7,7 %
40 Helse og omsorg 610 485 7 099 - 12 308 16 860 622 136 2,8 %
50 Samfunn 89 342 9 499 - 10 415 2 970 91 396 3,3 %
70 Avsetninger, overføringer 6 522 - 4 789 8 190 9 439 19 362 144,7 %
80 Skatt og rammetilskudd 0 0 0 900 900

Sum netto driftsutgifter 1 492 350 29 782 - 49 997 62 602 1 534 736 4,2 %

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden

Beløp i 1000

Tjenesteområde
Vedtatt

budsjett 2018

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett Budsjett 2022
Realendring i

%
10 Folkevalgte og revisjon 10 307 0 - 75 1 556 11 788 15,1 %
20 Administrasjon og fellestjenester 119 063 3 043 - 2 946 4 063 123 223 3,4 %
30 Barnehage 178 249 4 995 - 2 666 8 970 189 548 5,0 %
31 Grunnskole 293 854 4 941 - 8 528 7 900 298 167 2,7 %
32 Spesielle tiltak barn og unge 155 622 3 912 - 28 161 6 700 138 073 4,3 %
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Beløp i 1000

Tjenesteområde
Vedtatt

budsjett 2018

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett Budsjett 2022
Realendring i

%
33 Kulturtjenesten 28 905 - 892 - 2 637 1 500 26 876 5,2 %
40 Helse og omsorg 610 485 399 - 12 308 16 160 614 736 2,6 %
50 Samfunn 89 342 - 31 917 - 10 415 28 103 75 113 31,5 %
70 Avsetninger, overføringer 6 522 - 4 789 8 190 9 439 19 362 144,7 %
80 Skatt og rammetilskudd 0 0 0 1 565 1 565 0,0 %
90 Finans 0 0 - 1 189 - 1 600 - 2 789 0,0 %

Sum netto driftsutgifter 1 492 350 - 20 308 - 60 735 84 356 1 495 662 5,7 %

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 1,6 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % 0,8 % 1,1 % 1,4 % 1,4 % 1,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Formannskapet vedtok at budsjet tet for 2019 skulle ha 2% « resultat » . Grafen ovenfor viser det mest
vanlige nøkkeltallet som norske kommuner vurderes ut fra. Rådmannen har i sitt budsjettforslag tatt
utgangspunkt i «resultat», det vil si avsetning til dispo sisjonsfond.

Hovedårsaken for 2019 og 2020 er tilskudd til bygging av kryss ved universitetet i Hønefoss, som er på
10 mill. kroner per år.

Men også uforutsette utgifter som pålegges kommunen av staten eller andre kommuner gjør det
vanskelig å oppnå ønske t « resultat » .
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Rådmannen ser at den største risikoen i budsjettet for perioden 2019 til 2022 er disse kostnadene,
enten de kommer i form av bemanningsnormer som ikke er 100% finansiert, eller kostnader til
alarmsentraler, nødnett og lignende, eller økte kos tnader til elever i private skoler eller i andre
kommuner.

For 2021 og 2022 ser rådmannen at det er nødvendig med ytterligere omstillinger for å nå målet på 2%.
En av faktorene som gjør det krevende å oppnå ett godt driftsresultat er kostnadene til pensjon , som i
2019 er på over 6%, noe som er dobbelt så mye som forventet lønnsvekst. Ved å effektivisere driften vil
det være nødvendig å tilpasse bemanningen. Dette vil sikre større forutsigbarhet i lønns - og
pensjonskostnadene.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 0,0 % 1,5 % 3,6 % 6,5 % 8,1 % 9,6 % 11,3 % 13,1 % 13,8 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfondet har siden 2015 hatt en god utvikling, spesielt årene 2016 og 2017 bidro til gode
avsetninger til disposisjonsfondet.

Også i perioden 2019 til 2022 vil disposisjonsfondet øke, og i 2020 vil det være på 10%, som er anbefalt
nivå for å ha en buffer mot uforutsette kostnader og svikt i inntektene .

Det gir muligheter fra 2021 å benytte deler av driftsresultatet til egenfinansiering av investeringer.
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 42,5 % 48,4 % 55,5 % 68,6 % 95,1 % 109,6 % 121,6 % 119,3 % 118,9 %

Netto gjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen viser at gjeldsgraden til Ringerike kommune i 2018 fortsatt er under 100%, men på tilsvarende
nivå som landet forøvrig og Kostragruppe 13, som Ringerike kommune ofte sammenligner seg med.

Gjeldsgraden vil være høyere enn 100% i 2019 og i resten av handlingsprogramperioden, med høyeste
gjeldsgrad i 2020. Med mottatt av tilskudd fra Husbanken for omsorgsboliger på Norderhov går
gjeldsgraden ned.

Gjeldsgraden vil synke o gså i 2022 med det investeringsprogrammet som ligger i forslaget til
handlingsprogram.
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 6 806 7 067 8 248 8 248 8 248 8 248
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

1 455 1 246 1 246 1 246 1 246 1 246

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

2 340 2 215 2 515 2 515 2 515 2 515

Overføringsutgifter 15 100 100 100 100 100
Finansutgifter 885 119 119 119 119 119
Sum Driftsutgifter 11 501 10 747 12 228 12 228 12 228 12 228

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 340 - 420 - 420 - 420 - 420 - 420
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 818 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20
Sum Driftsinntekter - 1 168 - 440 - 440 - 440 - 440 - 440

Sum 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 10 307 10 307 10 307 10 307
Konsekvensjustert ramme 10 307 10 307 10 307 10 307

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav 0,7% - 75 - 75 - 75 - 75
Sum Innsparingstiltak - 75 - 75 - 75 - 75

Nye tiltak
Formannskapet - økt møtegodtgjørelse 1 100 1 100 1 100 1 100
Varaordfører redusert stilling - 550 - 550 - 550 - 550
Beredskapsordning for fallvilt - 24 t vakt og utrykning 306 306 306 306
Revisjonshonorar BKR og kontrollutvalget 300 300 300 300
Hovedutvalg Miljø - og arealforvaltning - frikjøp leder 100 100 100 100
Hovedutvalg Oppvekst og kultur - frikjøp leder 100 100 100 100
Hovedutvalg Helse og omsorg - frikjøp leder 100 100 100 100
Kommunestyret - økt møtegodtgjørelse 100 100 100 100
Sum Nye tiltak 1 556 1 556 1 556 1 556

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 481 1 481 1 481 1 481
Ramme 2019 - 2022 11 788 11 788 11 788 11 788

Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7%

Folkevalgtes andel av effektiviseringskravet på 0,7% er kr 75.000.
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Nye tiltak

Formannskapet - økt møtegodtgjørelse

Formannskapet øker antall møter fra 1 til 2 pr. måned, noe som øker kommunens utgifter til
møtegodtgjøring.

Varaordfører redusert stilling

Varaordfører gikk over fra 100 til 50% stilling fra høsten 2018.

Beredskapsordning for fallvilt - 24 t vakt og utrykning

24 t vakt og avtale om beredskap. Utrykning og avtale om godtgjørelse for oppdrag og utrykning.
Lovpålagt. Kommunen skal ha beredskap ved skadet/påkjørt vilt. God beredskap forebygger og
reduserer dyrelidelser.

R evisjonshonorar BKR og kontrollutv alget

Endret revisjonshonorar BKR samt tidligere ikke budsjettert honorar til KUBIS
(Kontrollutvalgs s ekretariatet i Buskerud).

Kommunestyret - økt møtegodtgjørelse

Det er behov for å styrke budsjettet for å dekke økning i løpende møtegodtgjørelse.

Hovedut valg Oppvekst og kultur - frikjøp leder

Leder av hovedutvalg for Oppvekst og kultur frikjøpes 1 dag pr. uke. Kommunens kostnader økes
tilsvarende dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Hovedutvalg Helse og omsorg - frikjøp leder

Leder av hovedutvalg Helse og omsorg frikjøpes 1 dag pr. uke. Kommunens kostnader økes
tilsvarende dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
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Administrasjon og fellestjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 78 177 89 219 94 610 94 746 95 696 94 426
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

35 228 41 951 41 551 40 176 39 912 39 912

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

4 448 2 164 2 815 2 815 2 815 2 815

Overføringsutgifter 79 781 781 781 781 781
Finansutgifter 45 2 2 2 2 2
Sum Driftsutgifter 117 977 134 117 139 759 138 520 139 206 137 936

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 5 796 - 9 457 - 9 657 - 9 657 - 9 657 - 9 657
Refusjoner - 8 059 - 5 137 - 4 327 - 4 596 - 4 596 - 4 596
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 341 - 460 - 460 - 460 - 460 - 460
Sum Driftsinntekter - 14 195 - 15 055 - 14 445 - 14 714 - 14 714 - 14 714

Sum 103 781 119 063 125 315 123 807 124 493 123 223

Om sektor

Strategi - og utviklingsenheten

Strategi - og utviklingsenheten er operativ høsten 2018 og ledes av assisterende rådmann og
har nytilsatt næringssjef, byplansjef og klima - og miljøsjef.

Planavdelingen er flyttet fra Miljø og areal fra 1. januar 2018.

HR og fellestjenester

HR (Human Resources) skal bidra med kompetanse for ansatte og sikre at organisasjonens HR - verktøy
og prosesser bygger opp under organisasjonens overordnede mål, mandat og strategi. Sentrale områder
HR skal legge til rette for er god personalforvaltning, organisasjonsutvikling, lederutvikling, lederstøtte,
rekruttering, kompetansestyring, medbestemmelsesprosesser og kvalitet.

I 2018 ble ny arbeidsgiverpolitikk vedtatt, denne gir føringer for arbeid HR skal prioritere i årene
fremo ver. HR skal tilrettelegge og bidra til at satsningsområdene blir realisert. Satsning på kompetanse
og lederutvikling er områder som er høyt prioritert. Gjennomføring av tiltak for ledere og ansatte i alle
sektorer er primæroppgaver. Gjennom tilsetting av ny kvalitetssjef vil det bli gjennomført tiltak for å
etablere et systematisk kvalitetsarbeid i alle sektorer. Videre vil HR tilrettelegge for tiltak som skal sikre
økt digital forståelse og kompetanse i alle sektorer.

Fellestjenester består av servicetorg , politisk sekretariat og dokumentsenter. Det skal være stor grad av
åpenhet ut mot innbyggere, både gjennom tilgang til politiske saker som behandles og annen
administrativ saksbehandling. Det skal gjennomføres en anskaffelse av nytt arkiv - og
saksbehandl ingssystem. Dette skal være på plass i løpet av våren 2019.
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Det skal gjennomføres kommunevalg høsten 2019, fellestjenester har ansvar for å tilrettelegge dette på
en god og forsvarlig måte.

Økonomi og innkjøp

Økonomifunksjonen skal legge til rette for at e nhetene har god oversikt over sine ressurser for å kunne
disponere disse på best mulig måte. Det gjøres ved at enhetene får gode verktøy til budsjettoppfølging,
planlegging av budsjettrammen og støtte til å benytte verktøyene på en god måte.

Økonomifunksjo nen sørger også for at kommunens inntekter blir fakturert og innbetalt raskt og
effektivt.

Økonomifunksjonen vil ha stor fokus på digitalisering av sine prosesser, og gjennom digitaliseringen
gjøre prosessene mer effektive til nytte for enhetene og med høy kvalitet.

Innkjøpsfunksjonen støtter enhetene slik at disse gjør sine innkjøp og anskaffelser i henhold til lover og
forskrifter om offentlige anskaffelser, ved å ha gode rutiner, opplæring og framforhandle gode
rammeavtaler, samt følge opp kontrakter med leverandører og sikre at Rin gerike kommune er lojale
ovenfor de avtaler som vi har inngått.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen er kommunens ressurs innen intern og ekstern kommunikasjon, håndtering
av media, merkevare - og omdømmebygging. Avdelingen er organisert for å ivareta rådgivning og
praktisk bistand med arbeidsoppgaver knyttet til dette, overfor alle nivåer i hele organisasjonen.

Hovedfokuset i kommende periode vil være å videreutvikle dialogen med innbyggerne med vekt på økt
innsyn, større åpenhet og bredere med virkning. Selv om vi har gjennomført en oppgradering av våre
digitale kanaler for kommunikasjon, vil vi fortsette å benytte tradisjonelle kanaler for dialog med og
informasjon overfor innbyggere og andre målgrupper.

Kommuneadvokatkontoret

Advokatkontoret e r kommunens prosessfullmektig i saker for fylkesnemnd og domstolene. Kontoret er
kommunens rådgiver i saker som reiser juridiske problemstillinger.

Kontoret dekker kommunens juridiske behov innen sentrale fagområder.

Et sterkt juridisk fagmiljø bidrar til god internkontroll. Kontoret skal gjennom sitt arbeid bistå tjenestene
slik at riktige juridiske vurderinger blir foretatt, slik at det bidrar til at kommunen er profesjonell.

IT - enheten

IT - enheten skal sørge for sikker drift av kommunens IT - systemer, og være en god støttespiller i arbeidet
med å digitalisere prosesser og levere nye tjenester hvor IT er en del av leveransen.
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Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Administrasjonen i kommunen har ansvar for å legge til rette for gode prosesser slik at alle sektorene i
kommunen oppfyller de krav som vil bli stilt, og at det er god samhandling på tvers av sektorene til det
beste for innbyggerne.

Viktige tiltak

Ringerike kommune satser spesielt på digitalisering, kompetanseutvikling og samhandling.

Vide reutvikling av kommunens nye nettsider og ny kommunikasjonsløsning internt skal sikre god digital
samhandling, både mellom ansatte og mot innbyggerne og øvrige målgrupper.

Generell digitalisering av arbeidsprosesser innen det administrative vil prioriteres .

Kostra - analyse - Adm, styring og fellesutgifter

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto driftsutgifter til
administrasjon og styring i kr. pr.
innb(B) *) **)

4 785 4 715 4 638 5 138 5 525 4 655 5 054 4 655

Brutto driftsutgifter til funksjon
100 Politisk styring , i kr. pr.
innb(B) *) **)

305 332 308 574 589 237 419 325

Brutto driftsutgifter til funksjon
110, Kontroll og revisjon, i kr. pr.
innb(B) *) **)

83 79 84 75 202 119 127 96

Brutto driftsutgifter til funksjon
120 Administrasjon, i kr. pr.
innb(B) *) **)

3 832 3 727 3 408 3 883 3 990 3 819 3 816 3 507

Brutto driftsutgifter til funksjon
121, Forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen, i kr. pr.
i(B) *) **)

144 146 462 127 562 309 275 304

Brutto driftsutgifter til funksjon
130 Administrasjonslokaler, i kr.
pr. innb(B) *) **)

423 431 376 480 182 171 416 424

Brutto driftsutgifter til funksjon
180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr.
innb(B) *) **)

4 12 215 251 61 18 173 152

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 119 063 119 063 119 063 119 063
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

Sum Tekniske justeringer 3 577 3 577 3 577 3 577
Sum Vedtak forrige periode 1 150 - 214 736 - 534

Konsekvensjustert budsjett 4 727 3 363 4 313 3 043
Konsekvensjustert ramme 123 790 122 426 123 376 122 106

Innsparingstiltak
Ytterligere effektivisering 1,5% - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000
Effektiviseringstiltak 0,7% - 946 - 946 - 946 - 946
Sum Innsparingstiltak - 2 946 - 2 946 - 2 946 - 2 946

Nye tiltak
Helårseffekt lønn strategiavdelingen 2 676 2 676 2 676 2 676
Reduserte utgifter til forsikringer - 2 500 - 2 500 - 2 500 - 2 500
Trainee - ordning 983 264 0 0
Microsoft lisenskostnader - 3 års prisstigning og nye funksjoner i ny avtale 500 500 500 500
Styrking av intern digital kompetanse og klar språk 500 500 500 500
HMS - arbeid - styrking av vernetjenestens kompetanse og tiltak til
røykeavvenning

400 400 400 400

Økt satsning på lærlinger 390 965 965 965
Styrking av ressurs og kapasitet til det politiske arbeidet 320 320 320 320
Helårseffekt lønn ny informasjonssikkerhetssjef 320 320 320 320
Kjøp tjenester - personvernombud 300 300 300 300
Økte KS kontingenter 195 195 195 195
Økte utgifter til skjenke - og salgskontroller 166 166 166 166
Økt frikjøp av hovedverneombud 111 111 111 111
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte 110 110 110 110
Sum Nye tiltak 4 471 4 327 4 063 4 063

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 525 1 381 1 117 1 117
Ramme 2019 - 2022 125 315 123 807 124 493 123 223

Tekniske justeringer

Reduserte inntekter til lærlingeordningen

Refusjonsinntekter for lærlinger vil ikke være på samme nivå i 2019 som i 2018.

Det var innvilget ekstra tilskudd fra KS på bakgrunn av søknad i 2014 og 2015 på bakgrunn av ekstra
lærlinger. Ekstraordinært tilskudd er gitt til navngitte lærlinger og utbetales når disse lærlingene har
bestått sin fagprøve. Midlene skal mest sannsynlig innhentes pr august/september 2018 og er en inntekt
i 2018 som ikke kan videreføres i HP 2019 - 2022.

KS 74/18 Rammekorreksjon lønnsmidler

Korreksjon som følge av budsjettkorreksjon etter 1. tertial 2018. Flytting av lønnsmidler fra Samfunn til
Adm. 0 effekt for kommunen.

Ny tilsynsavgift og nye tilsynsutgift er - utsalgssteder tobakk

Økte utgifter som følge av ny statlig ordning for tilsyn av utsalgssteder for tobakk. Ordningen innebærer
også nye inntekter i form av tilsynsavgift fra utsalgsstedene.

Vedtak forrige periode
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Valg

2021 er valgår og det budsjetteres med utgifter til dette på samme nivå som 2017 og 2019.

Avslutning av trainee - kandidater som har fullført sitt løp

Eksister en de trainee - ordning blir av sluttet og erstattet av ny train ee - ordning.

Barne - og ungdomsarbeider lærling

Videreføring av tidligere års tiltak.

Innsparingstiltak

Ytterligere effektivisering 1,5%

Kommunens administrasjon skal i 2019 gjøre tiltak for å effektivisere støtten til de øvrige sektorer og
innbyggere som gir innsparinger i budsjettet på 2 mill. kroner gjennom å se g jøre arbeidsprosessene så
effektive og hensiktsmessige som mulig.

Effektiviseringstiltak 0,7%

A dministrasjonen sin andel av effektiviseringskrav på 0,7%.

Nye tiltak

Reduserte utgifter til forsikringer

Ny avtale på kommunens forsikringer fremforhandlet fra april 2018 gir reduserte utgifter, med
helårsvirkning for 2019

Trainee - ordning

Etter avtale med Ringerike næringsforening har kommunen tatt inn to nye trainee fra høsten 2018.
Disse arbeider innen miljø - og arealenheten.

Styrking av intern digital kompet anse og klar språk

I tråd med vedtatt digitaliseringsstrategi skal den digitale kompetanse blant alle ansatte styrkes. I tillegg
er det behov for å styrke kompetanse på klart språk i forvaltningen. Det er gitt tilskudd fra KS t il dette
arbeidet på kr 200.0 00. D et vil være behov for interne midler i tillegg.

HMS - arbeid - styrking av vernetjenestens kompetanse og tiltak til røykeavvenning

I tråd med føringer fra AMU (arbeidsmiljøutvalget) skal det være økt kompetanse innen HMS arbeid
både for ledere og verne ombud. Det skal gjennomføres lovpålagte arbeidsmiljøkurs,
verneombudsamlinger m.m. Det er videre behov for midler til gjennomføring av tiltak i forbindelse med
innføring av røykfri arbeidsplass (røykesluttkurs mm).

Økt satsning på lærlinger
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Ringerike kommu ne ønsker å øke ambisjonen om å ta inn flere lærlinger. Det foreslås at det tas inn 6
nye lærlinger fra høsten 2019. Fortrinnsvis er det ønske om å ta inn 3 nye lærlinger innen barne - og
ungdomsarbeiderfaget og 3 nye lærlinger innen helsefag.

Styrking av ressurs og kapasitet til det politiske arbeidet

Omfang av politiske saker er økende, og det gjennomføres mange politiske møter og utvalg. Det er
politisk sekretariat som i dag har ansvar for den administrative tilrettelegging av saker og gjennomføring
av p olitiske møter. Det foreslås å styrke kapasiteten til det politiske arbeidet med 50 % stilling.

Helårseffekt lønn ny informasjonssikkerhetssjef

Informasjonssikkerhetssjef vil bli tilsatt høsten 2018. I budsjettet for 2018 er det lønnsmidler til 2/3 av
åre t. Helårseffekt av budsjett 2018 legges inn i 2019.

Kjøp tjenester - personvernombud

I løpet av 2018 har vi gjennomført prosjekt GDPR i Ringerike kommune. Vi har kartlagt våre persondata
og laget handlingsplan for de områdene det er nødvendig å bli bedre u t fra en GAP - analyse. Ringerike
kommune hadde før GDPR trådde i kraft, ett frivillig personvernombud. Vi ønsker å kjøpte tjenesten
"personvernombud" i ett til to år for å se omfanget av arbeidet en slik rolle vil ha, se på muligheter for
samarbeid med nærl iggende kommuner og se om vi kan kombinere denne rollen med andre roller i
kommunen.

Økte KS kontingenter

Utgifter til KS - kontingent samt kontingent til FOU og OU øker i 2019.

Økte utgifter til skjenke - og salgskontroller

Økte utgifter pr. skjenkekontroll og salgskontroll som følge av prisøkninger i nytt anbud.

Økt frikjøp av hovedverneombud

Ringerike kommune har hatt et hovedverneombud i frikjøp på tilsvarende 100 % stilling. I 2018 ble det
besluttet å frikjøpe ytterligere et hovedverneombudet i 20% stilli ng.

Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte

Med bakgrunn i hovedavtalen og ordninger for frikjøp av hovedtillitsvalgte, er frikjøp for
Fellesorganisasjonen (FO) økt fra 15 % til 20 % og for Norsk sykepleieforbund (NSF) økt fra 40 % til 50 %
fra september 2018, h elårseffekt er beregnet for 2019.

Investeringsbudsjett
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Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 2019 6 800 3 000 0 0 0 3 000
Oppgradering av Rådhuset 2019 5 000 5 000 0 0 0 5 000
Sum Administrasjon og
fellestjenester

11 800 8 000 0 0 0 8 000

Sum investeringsprosjekter 11 800 8 000 0 0 0 8 000

IKT - Investeringer

IKT - investeringer benyttes til kommunens datasenter og serverrom, IKT - sikkerhet, investering i og
utvikling av IT - prosjekter som kommer hele kommunen til gode, både internt og ut mot kommunens
innbyggere.

Oppgradering av Rådhuset

Tiltaket er i hovedsak oppgradering av toalettrom og bøttekott på Ringerike Rådhus slik at rommene får
et nødvendig «løft» som gir et mer hygienisk og tidsmessig inntrykk.

Brannalarmsystemet er utdatert og endring av rom og utskifting av sensorer vil medføre at hele
brannalarm anlegget må oppgraderes til et nytt system.

I 2018 er det planlagt å utarbeide handlingsplan for rådhuset. Det er forskuttert midler til å gjøre tiltak
fra handlingsplan.
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Barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 97 008 93 736 95 105 95 105 95 105 95 105
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

7 261 3 272 3 272 3 272 3 272 3 272

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

116 601 109 183 115 533 115 533 115 533 115 533

Overføringsutgifter 648 3 300 6 720 7 880 7 880 7 880
Sum Driftsutgifter 221 958 209 492 220 631 221 791 221 791 221 791

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 21 199 - 21 825 - 22 925 - 22 925 - 22 925 - 22 825
Refusjoner - 9 786 - 8 537 - 8 537 - 8 537 - 8 537 - 8 537
Overføringsinntekter - 1 973 - 850 - 850 - 850 - 850 - 850
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 225 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30
Sum Driftsinntekter - 33 183 - 31 242 - 32 342 - 32 342 - 32 342 - 32 242

Sum 188 776 178 249 188 288 189 448 189 448 189 548

Om sektor

Ringerike har 11 kommunale og 19 private barnehager. Barnehagene skal gi barn muligheter for lek,
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter, samtidig som det jobbes pedagogisk,
helsefremmende og forebyggende.

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i etableringsfasen.
For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet i Ringerike holder god kv alitet, og at de får
barnehageplass når de trenger det – helst i nærheten av der de bor. Det jobbes særskilt for å få barn av
flyktningfamilier til å benytte seg av barnehagetilbudet, dette som et forebyggende tiltak i forhold til
integrering og språk.

Rik tig kapasitet i forhold til befolkningsvekst og bosettingsmønstre samt kostnadseffektiv drift er ønsket
utviklingsretning.

Strategi, utvikling og satsing

Barnehagens Handlingsplan vedtatt i 2015 viser strategien som skal være retningsgivende og
understøtte prioriteringer i den enkelte barnehage.

Ønsket utviklingsretning er at barnehagene skal legge til rette for et godt grunnlag for videre utvikling og
læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.

Hovedfokuset er tidlig innsat s i samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere. De ansatte er en
viktigste ressurs og god kompetanse hos de ansatte, både opplevd og definert, er prioritert. Alle
barnehagene legger til rette for faglig utvikling, refleksjon over og forbedring av egen praksis.
Satsningsområder for barnehagene er:
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lek
vennskap
psykososialt miljø
danning
læringsmiljø
kommunikasjon
matematikk

Sektoren bruker verktøy som bruker - og medarbeiderundersøkelser til å ha et kreativt og kritisk blikk på
egen praksis og endrer og utvikler der sektoren har utfordringer.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Kapasitet

Kommunestyret har hatt en barnehagebehovsanalyse til orientering. Analysen peker på behov frem i tid.
Kommunen legger opp til at utbygging av nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom
kommunen selv og private aktører.

Prognosen viser at det vil være en moderat økning av antall barn i førskolealder fra år 2022. I denne
handlingsplanperioden viser prognosene at det vil være en svak nedgang av antall bar n i
førskolealder. Det vil da være under 1500 førskolebarn i alderen 1 - 5 år. Prognosen forventer en stabil
utvikling for antall førskolebarn de neste 6 - 7 årene, til tross for at det er høy boligbygging i kommunen.
Dette skyldes hovedsakelig en økende aldre nde befolkning i kommunen.
På mellomlang sikt vil økt tilflytting og økt boligutbygging, drevet fram av bane og vei, gi forventninger
om vekst i antall førskolebarn i kommunen. Prognosen viser at antall førskolebarn i Ringerike kommune
passerer 1800 barn r undt 2028.

Ringerike kommune har i dag tilbud til alle med lovmessig rett til plass, og har i tillegg gitt tilbud til flere
barn som fyller ett år i løpet av året. Målet er å tilby barnehageplass på 1 - årsdagen. Kirkeskolen som et
alternativ til neste barne hage, er tatt ut av fjorårets handlingsprogram. Dette på bakgrunn oppdatert
prognose. For å planlegge barnehagestrategi frem til 2033 vil Rådmannen ta initiativ til et
trepartssamarbeid i løpet av 2019.

Barnehagekapasiteten som helhet må økes på sikt. De o verordnede grep for barnehagevirksomheten er
etablering av større barnehager med god utnyttelse av areal og lederressurs, et likeverdig og helhetlig
barnehagetilbud, tidlig innsats og mestringsperspektiv, samt samhandling og samarbeid.

Viktige tiltak

Kompe tanse

Vi har organisert kompetansetiltakene i formell kompetanse, basiskompetanse, fagdager og lærende
nettverk.

For å oppnå tilfredsstillende andel av fagarbeidere i de kommunale barnehagene har Ringerike
kommune i samarbeid med OPUS Ringerike gitt tilbud om fagarbeiderutdanning til assistenter. Jf. mål i
handlingsplanperioden skal vi oppnå tilfredsstillende formell kompetanse fra 25% i 2015 til 30% i 2020.
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Det er kontinuerlig kompetansekartlegging i alle kommunale barnehager. Kartleggingen sammen med
nasjonale og politiske føringer, er utgangspunktet for valgte og prioriterte tiltak.

Alle de kommunale barnehagene i Ringerike kommune skal delta i kompetanseløftet «Være sammen»
som ble startet høsten 2017. Hovedmålsettingen for deltakelse i kompetanseløf tet er å heve
kompetansen til alle de ansatte i barnehagene, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna
styrkes. Kompetanseløftet omfavner mange viktige mål i Folkehelsemeldingen, Fra ord til handling
(2015 - 2020) og forskrift til ny rammeplan og b arnehagelov. Fokusområder vil være implementering av
den varme og grensesettende voksne (autoritative), forebygge negativ atferd og fokus på danning og
tidlig innsats. De private barnehagene i Ringerike kommune er invitert til å delta i dette
kompetanseløf tet.

Digitalisering

I Ringerike kommunes handlingsprogram 2018 - 2021 har et av målene vært å videreutvikle og fremme
læring i barnehager og skoler ved brukt av digitale verktøy innen alle fagområdene. For å sikre at barn
og ansatte i de kommunale barnehagen e har tilstrekkelig digitale ferdigheter er det i samarbeid med
skole utarbeidet «Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag».

Temaplanen omfatter mål og tiltak ovenfor barn, ansatte, enhetsledere innen barnehage, skole og
rådmann/skoleeier. Temaplane n følges opp gjennom kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger
og lederavtaler. «Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag» tar utgangspunkt i målene i
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Den bygger også på IKTplan.no som er utarbei det
av Senter for IKT i utdanningen.

For å nå målene er det nødvending med heving av ansattes digitale kompetanse og en forpliktende plan
med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og ledelse.

Kostra - analyse - Barnehage

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter(B)

13,4 % 13,3 % 13,3 % 12,9 % 13,1 % 14,3 % 14,4 % 15,4 %

Dekningsgrad
Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 1 - 2 år(B)

86,7 % 84,8 % 80,6 % 84,8 % 74,2 % 78,2 % 83,0 % 83,6 %

Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle barn
i barnehage(B)

43,9 % 44,6 % 49,7 % 44,0 % 69,7 % 55,0 % 49,4 % 40,2 %

Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til alle barn
med barnehageplass(B)

17,1 % 18,1 % 10,5 % 16,5 % 15,3 % 14,0 % 15,6 % 17,3 %

Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år(B)

77,0 % 72,1 % 69,2 % 82,3 % 80,7 % 75,0 % 81,4 % 83,0 %
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Høy barnehagedekning

Ringerike kommune har en høy andel barnehagedekning sett opp mot andre sammenligningskommuner
og landsgjennomsnittet (uten Oslo). En høy dekningsgrad vil også gi en dyrere drift.
Det justerte utgiftsbehovet for barnehagesektoren viser at netto driftsutgifter per innbygger er 8.501 kr
i Ringerike kommune, som er en økning fra 2016 hvor netto driftsutgifter per innbygger var 8.244 kr.

Overføringer til private barnehager

Det var store overføringer til de private barnehagene, hvor det i snitt ble overført 48 kr pr korrigerte
oppholdstimer i 2017. Dette er 2 kr mer enn gjennomsnittet i Kostragruppe 13. Forskjellen mellom
Ringerike kommune og Kostragruppe 13 utgjør en kostnad på om lag 5 m illioner kroner.

44,6 % barn går i kommunale barnehager
55,4 % barn går i private barnehager

Dyre førskolelokaler

Ringerike har dyrere lokaler enn sammenligningskommuner, som blant annet skyldes høyere antall
kvadratmeter per barnehageplass, og at prisen per kvadratmeter er høyere.
Utgiften per kvadratmeter i Ringerike er 235 kr dyrere enn Kostragruppe 13.

Rimelige styrkingstiltak

Ringerike har rimeligere tiltak enn sammenligningskommunene.

Ringerike har en besparelse på om lag 2,6 millioner kroner samme nlignet med gjennomsnittet i
kommunegruppe 13, til styrkingstiltak i barnehage. 20,6 % av barn i barnehage i Ringerike fikk ekstra
ressurser i 2017. Det er 1,4 prosent mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen.

Hvert tiltak koster gjennomsnittlig 44 000 kr, som er 6 000 kr mindre enn gjennomsnittet i
kommunegruppen, og 33 000 kroner mindre enn Ringsaker kommune. Det var 288 barn som fikk styrket
tiltak i Ringerike i 2017. Det vil si at Ringerike hadde en besparelse på 1,8 millioner kroner sammenlignet
med gje nnomsnittet i Kostragruppe 13.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning
Brukerundersøkelse 5 5

Formell kompetanse Oppnå
tilfredsstillende
andel
fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 27,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år

68,3 % 77,0 % 80,0 % 80,0 % 83,0 %
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Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov

Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere
1 - 2 år

82,9 % 88,0 % 88,5 % 90,0 % 90,0 %

Andel barn 3 - 5 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere
3 - 5 år

96,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Virkemiddel for å nå mål

Virkemidlene er kvalitet, tidlig innsats, kapasitet og samarbeid innad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 178 249 178 249 178 249 178 249

Sum Tekniske justeringer 3 835 4 995 4 995 4 995
Konsekvensjustert budsjett 3 835 4 995 4 995 4 995

Konsekvensjustert ramme 182 084 183 244 183 244 183 244
Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7% - 1 466 - 1 466 - 1 466 - 1 466
Økt foreldrebetaling - makspris - 1 200 - 1 200 - 1 200 - 1 200
Sum Innsparingstiltak - 2 666 - 2 666 - 2 666 - 2 666

Nye tiltak
Tilskudd til private barnehager, økning i kommunal sats 6 350 6 350 6 350 6 350
Pedagognorm i kommunale barnehager 2 420 2 420 2 420 2 420
Redusert foreldrebetaling 100 100 100 200
Sum Nye tiltak 8 870 8 870 8 870 8 970

Nye tiltak og realendringer budsjett 6 204 6 204 6 204 6 304
Ramme 2019 - 2022 188 288 189 448 189 448 189 548

Tekniske justeringer

Ny bemanningsnorm i kommunale barnehager

Regjeringen innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018, med en overgangsordning i
ett år fram til 1. august 2019.

Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen som skal
dekke merkostnadene den medfø rer, både for offentlige og private barnehager. Dette vil først være
klart når statsbudsjettet for 2019 legges fram. Det er fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en
statlig finansiering av normen. Det er derfor ikke tatt høyde for eventuelle ørem erkede tilskudd til
normen i beregningen for den økonomiske konsekvensen for Ringerike kommune.
I de kommunale barnehagene i Ringerike vil det være behov for å tilsette 4,2 årsverk totalt, fra 1. august
2019.
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Innsparingstiltak

Økt foreldrebetaling - maks pris

Det er beregnet en økningen av foreldrebetalingssatsen for 2019 på ca 6,5 %. Den prosentvise økningen
begrunnes med fjorårets økning på 6,6 %. Det er dermed tatt utgangspunkt i at økningen vil stige med
tilsvarende nivå i 2019.

Hvis dette er tilfelle, vil satsen øke fra 2 910 kr til 3 100 kr pr måned.
Totalt vil dette gi en økt inntekt på 1,2 millioner kroner for kommunen.

Nye tiltak

Tilskudd til private barnehager, økning i kommunal sats

Det er behov for å øke budsjettet med 3,7 mill kroner som følge av foreløpig beregnet tilskuddssatser
for 2019. Driftstilskuddssatsen øker som følge av høyere kostnader pr. plass i de kommunale
barnehagene i 2017 (som danner grunnlaget for beregning av tilskuddssats 2019). I tillegg til
driftstilskuddet, gir kommunen t ilskudd til dekning av kapitalutgifter og til pedagogtetthet i hht. statlige
satser. Satsene for 2019 er ennå ikke klare og det er her gjort et deflator - justert anslag.

Videre må budsjettet økes med 2,6 mill kroner som følge av for lavt budsjett i 2018, en ramme som er
videreført i 2019.

Samlet behov for styrkning er 6,3 mill kroner, med forbehold om nye føringer i statsbudsjettet.

Pedagognorm i kommunale barnehager

I januar 2018 ble det vedtatt at kravene til pedagogisk bemanning i barnehagene blir skjerpe t.
Normen trer i kraft fra 1. august 2018.

Regjeringen har bevilget 424 millioner kroner for å finansiere normen i 2018. Av disse er andelen til
Ringerike 2 millioner kroner. Bevilgningen skal fordeles på både de kommunale og de private
barnehagene. For de kommunale barnehagene i Ringerike vil dette utgjøre om lag 800 000 kr.

I de kommunale barnehagene trengs det 5 årsverk for å oppnå normen.På bakgrunn av den statlige
bevilgningen og de økte kostnadene, vil det være behov for 2,420 mill. kroner til de komm unale
barnehagene i 2019.

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 533 500 kan søke om redusert foreldrebetaling i
barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekten for en barnehageplass.
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I nvesteringsbudsjett

Investeringer som ikke er innarbeidet i handlingsprogrammet

Innkjøp av dampovner til alle kommunale barnehager - prosjekt "varm mat"
Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen og utgjør en betydelig del av barns
totale kosthold. I Brukerundersøkelsen i de kommunale barnehagene viser resultatene at de foresatte
ønsker et bedre tilrettelagt kosthold for sine barn. Rå dmann legger fram en politisk sak i september som
viser hvordan kvaliteten på mattilbudet kan forbedres. Kostnaden på tiltaket er beskrevet i den politiske
saken. Tiltaket er en kvalitetsforbedring, og Rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen slik at det
ikke er mulig til å legge inn slike forbedringer som en investering i handlingsprogrammet.

Prosjekt "Oppgradering Hønefoss barnehage"
Hønefoss barnehage er den største kommunale barnehagen med plass til 120 barn. Politisk sak om
oppgradering av Hønefo ss barnehage legges fram i september. Tiltaket vil være en kvalitetsforbedring i
forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med tanke på strukturendringer og
ivaretakelse av bygget, imøtekomme flerbruks - og særskilte behov samt arbeidsmiljøtil tak. Kostnadene
for hele og deler av tiltaket er beskrevet i den politiske saken. En del av saken er nødvendige tiltak etter
avvik, den største delen av tiltaket er kun en kvalitetsforbedring. Rådmannen vurderer den økonomiske
situasjonen slik at det ikke er mulig til å legge inn slike forbedringer som en investering i
handlingsprogrammet.

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Barnehage
IKT - barnehage 2020 3 100 600 500 0 0 1 100
Oppgradering barnehager LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum Barnehage 3 100 1 600 1 500 0 0 3 100

Sum investeringsprosjekter 3 100 1 600 1 500 0 0 3 100

IKT - barnehage

Det foreslås avsatt 1,1 millioner kroner i total i 2019 og 2020 for å sikre at barn og ansatte i de
kommunale barnehagene har utstyr til å bedre sine digitale ferdigheter.

Oppgradering barnehager

Det avsettes 1 million kroner i 2019. Midlene skal i hovedsak benyttes til akutte bygningsmessige tiltak
innen brann og HMS. Disponible midler utover dette vil fordeles på generelle tiltak for oppgradering av
bygningsmassen.
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Grunnskole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 329 478 317 405 313 734 313 734 313 734 313 734
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

32 020 30 038 32 928 31 765 31 322 31 322

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

15 928 13 061 17 561 17 561 17 561 17 561

Overføringsutgifter 381 696 696 696 696 696
Sum Driftsutgifter 381 662 361 200 364 919 363 756 363 313 363 313

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 22 677 - 21 819 - 22 319 - 22 319 - 22 319 - 22 319
Refusjoner - 35 122 - 27 683 - 24 983 - 24 983 - 24 983 - 24 983
Overføringsinntekter - 25 197 - 17 844 - 17 844 - 17 844 - 17 844 - 17 844
Sum Driftsinntekter - 84 493 - 67 346 - 65 146 - 65 146 - 65 146 - 65 146

Sum 297 169 293 854 299 773 298 610 298 167 298 167

Om sektor

Skolene gir opplæringstilbud til 3 260 barn og unge og driftes og utvikles etter nasjonale føringer og
kommunalt vedtatte planer.

Lovhjemler

Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forskrift og læreplaner. Lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) gir barn og unge plikt og rett til grunnskoleopplæring.
Formålet for skolen er blant annet å utvikle «i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot
verda og framtida, og gi elevane historis k og kulturell innsikt og forankring.»

Læringssenterets virksomhet er i tillegg til opplæringsloven også hjemlet i Lov om voksenopplæring
(voksenopplæringsloven) og Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere (introduksjonslove n).

Grunnskole

Handlingsplanen for grunnskolen 2017 - 2021, «Sammen skaper vi Ringeriksskolen», har konkrete
utviklingsmål som beskriver ønsket praksis. Det forventes at Ringeriksskolen har fokus på elevenes
læring og læringsmiljø. Samhandling med de foresat te og lokalsamfunnet understrekes.

Når det gjelder konkrete resultater, skal resultatene i Ringeriksskolen gjenspeile at man er på nasjonalt
nivå eller bedre. Dette gjenspeiles i måleindikatorene og i sektorens tiltak og innsatsområder.

Skolefritidsordning en (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud som legger til rett for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder og interesser hos barna. SFO er åpent alle skoledagene. Skolene samarbeider om
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tilbud i skolens ferier og fra 20 19 legges ferietilbudet fast til Benterud skole. Handlingsplan for SFO er
utarbeidet i 2018. Planen gjelder for perioden 2018 - 2022.

Læringssenteret for voksne

Læringssenteret har ansvar for opplæring av voksne fra Ringerike, Hole og Jevnaker kommune. Skol en
tilbyr opplæring på grunnskolens område og i norsk og samfunnsskap for innvandrere. Læringssenteret
har og ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktningenes to - årige
introduksjonsprogram.

Den store variasjonen i antall flyk tninger gir utfordringer for Læringssenteret og de andre tjenestene
som arbeider med flyktninger. Målet er å få til en god oppstart og integrering slik at flest mulig
nyankomne går videre i utdanning og jobb etter to år. Skolen fortsetter med arbeidsnorsk, med større
praktiske innslag, som et alternativ for deltakerne med liten skolegang fra før.

Utfordringer og viktige tiltak

I dokumentene «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» er det utarbeidet utviklingsmål for grunnskolen i
Ringerike 2017 – 2021. Disse vil tydeliggjøres i handlingsplaner og rapporter, og det er satt opp noen
målindikatorer for læring og læringsmiljø.

Det faglige fokuset i 2019 er god læring og godt læringsmiljø, kvalitet og kompetanseutvikling i
grunnskole og SFO. Handlingsplaner for gru nnskolen og SFO samt ny sektorplan for IKT vil, sammen med
ny overordnet del av Læreplan for grunnutdanningen, danne basis og gi retning for det faglige arbeidet
de neste årene.

Viktige tiltak

Et hovedgrep i skolesektoren er investeringer i skolebygg. Nye Benterud skole åpner 01.01.2019. Nye
Ullerål skole hadde byggestart i august 2018 og ferdigstilles 01.08.2020. Nes skole og Hov ungdomsskole
skal fornyes i handlingsprogramperioden.
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Samarbeid på tvers av sektorene

Kontinuitet og helhet er viktige faktore r i barn og unges utvikling. Skolene har derfor tett samhandling
med barnehagene, de videregående skolene og sektor for barn og unge. Det er særlig fokus på
systematisk forebyggende arbeid.

For konkrete tiltak vises til sektor for spesielle tiltak barn og unge, som i handlingsprogramperioden vil
fokusere på barnefattigdom, tverrfaglige miljøteam, forebygging og tidlig innsats, spesialundervisning og
tiltak mot vold og seksuelle overgrep.

Både barnehage - og skolesektoren vil i planperioden satse på å gi assistenter mulighet til å ta fagbrev
som barne - og ungdomsarbeidere.

Ledelse og kompetanseutvikling

Lederne deltar i kommunal lederutvikling og i regionalt ledernettverk med fokus på sentrale elementer i
skoleledelse og skoleutvikling. Nyansatte ledere ha r gjennomført, eller oppfordres til å gjennomføre,
«rektorskolen». Fokus i 2019 vil være å lede utviklingsarbeid innen satsningsområdene, forberede
læreplanreformen "Fagfornyelsen" og praktisere «vandringsledelse», ledere som er tett på og følger opp
sine medarbeidere.

Den skolebaserte kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Det skal jobbes med satsingsområdene over tid, og gjennom
refleksjonerfaring av ny praksis over tid ut vikles undervisningen. Fokusområdene i 2019 er Språkløyper
og IKT.

Innen kompetanseutvikling fortsetter videreutdanning av lærere. 23 lærere tar skoleåret 2018 -
2019 kompetansegivende videreutdanning etter en nasjonal strategi. Ordningen bidrar til økt
kompetanse og kvalitet. Dette videreføres i 2019. Regionen har avtale med Universitetet i Sør - Øst Norge
(USN) om årlige lokale videreutdanningsstudier og støtte til det skolebaserte
kompetanseutviklingsarbeidet. Høsten 2018 startet 33 lærere fra regionen v idereutdanning i norsk
ved USN. Dette er et toårig løp som gir 30 studiepoeng. 14 deltakere er fra Ringerike kommune.

Godt læringsmiljø

Arbeidet for et godt læringsmiljø for elevene fortsetter. Trivselsplan for Ringeriksskolen ble revidert i
2018 i tråd m ed endringene i lovverket. Det forebyggende opplegget «Mitt Valg» benyttes på
barnetrinnet ved alle skoler i kommunen.

Videreutvikling skjer ved kursing, kompetanseutvikling både i egen regi og i samarbeid med bl.a.
Fylkesmannen og Mobbeombudet.

Grunnlegge nde ferdigheter - Språkløyper

Grunnleggende ferdigheter står i fokus for satsingen i Ringerikskolen de neste årene. Dette gjelder lesing
og skriving, og arbeid med digitale ferdigheter. Alle skolene arbeider med Språkløyper utarbeidet av
Lesesenteret.
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Dig italisering

For å sikre at elever og ansatte i Ringerikskolen har tilstrekkelig digitale ferdigheter, er det utarbeidet
en «Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag». Temaplanen omfatter digital kompetanseheving
i skolen, oppgradering av infrastrukt ur og antall digitale enheter samt. valg av teknologisk plattform.
Den viser hvilke resultater som skal oppnås og forplikter skoleeier, enhetsledere og
ansatte. Oppfølgingen skjer gjennom kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger og lederavtaler.

Arbe idet med kompetanseutvikling fortsetter i 2019 og følger opplæringspakkene i I KT - plan.no, som er
utarbeidet av Senter for IKT i utdanningen. I løpet av 2019 vil alle elever i Ringeriksskolen ha en egen
digital enhet, en Chromebook.

Kostra - analyse - Grunns kole

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per
innbygger 6 - 15 år *) **)

77 651,0 77 592,3 92 173,5 87 564,1 91 072,3 90 512,7 85 547,8 81 889,4

Netto driftsutgifter til
skolelokaler (222), per
innbygger 6 - 15 år *) **)

15 020,9 13 807,7 17 551,9 17 381,6 14 283,7 18 677,6 17 683,9 16 361,3

Netto driftsutgifter til
skoleskyss (223), per
innbygger 6 - 15 år *) **)

2 874,7 2 848,8 3 897,1 1 863,8 2 765,2 3 232,0 2 256,2 1 588,3

Kvalitet
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1. -
10.årstrinn

14,3 14,5 11,7 12,6 12,4 13,3 13,2 14,3

Ringerike kommunes netto driftsutgifter til grunnskole totalt, har gått ned de siste 3 årene.

I 2017 er utgiftene betydelig lavere i Ringerike enn i Kostragruppe 13 og landet utenom Oslo.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning Elevundersøkelsen -

trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra.

Elevunders. 10. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden eller
oftere (pros ent)

2,6 4,5 4,0 3,8 3,8

Elevunders. 10. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,3 3,5 3,5 3,5 3,5

Elevunders. 10. trinn -
Mestring

4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

Elevunders. 10. trinn -
Støtte hjemmefra

4,0 4,1 4,1 4,1 4,2

Elevunders. 10. trinn -
Trivsel

4,2 4,5 4,5 4,5 4,5
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Elevunders. 7. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden eller
oftere (prose nt)

3,1 4,0 3,8 3,8 3,8

Elevunders. 7. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

4,0 4,1 4,2 4,2 4,2

Elevunders. 7. trinn -
Mestring

4,1 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevunders. 7. trinn -
Støtte hjemmefra

4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevunders. 7. trinn -
Trivsel

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 41,5 41,5 41,5 41,5

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk.

Nasjonale prøver 5.
trinn: Lesing

48,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Na sjonale prøver 5.
trinn: Regning

49,0 51,0 51,0 51,0 50,0

Nasjonale prøver 8.
trinn: Lesing

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Nasjonale prøver 8.
trinn: Regning

49,0 51,0 51,0 51,0 51,0

Redusere andel
elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

8,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 %

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent.

Andel godkjente
skolebygg

64,0 % 85,0 % 89,0 % 92,0 % 92,0 %

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 293 854 293 854 293 854 293 854

Sum Tekniske justeringer 6 257 6 257 6 257 6 257
Sum Vedtak forrige periode - 430 - 873 - 1 316 - 1 316

Konsekvensjustert budsjett 5 827 5 384 4 941 4 941
Konsekvensjustert ramme 299 681 299 238 298 795 298 795

Innsparingstiltak
Reduserte lønnskostnader, Flyktningetjenesten - 6 000 - 6 000 - 6 000 - 6 000
Effektiviseringskrav 0,7% Grunnskole - 2 136 - 2 136 - 2 136 - 2 136
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

Reduserte inntekter til grunnskoletilbud som følge av færre asylsøkere 1 500 1 500 1 500 1 500
Nedleggelse av velkomstklasse ved Hov ungdomsskole - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 500
Effektiviseringskrav 0,7 % - Læringssenteret, Norsk for fremmedspråklige og
Flyktningetjenesten

- 392 - 392 - 392 - 392

Sum Innsparingstiltak - 8 528 - 8 528 - 8 528 - 8 528
Nye tiltak

Økte utgifter til dekning av opplæringstiltak i andre kommuner 3 300 3 300 3 300 3 300
Opprettelse av forsterket avdeling på Benterud skole 2 000 2 000 2 000 2 000
Økt spesialundervisning i private skoler 1 200 1 200 1 200 1 200
Lavere inntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak 1 200 1 200 1 200 1 200
Reelle leiekostnader paviljonger Ullerål skole 720 0 0 0
Økte utgifter til skoleskyss 700 700 700 700
SFO, økte satser - 500 - 500 - 500 - 500
Sum Nye tiltak 8 620 7 900 7 900 7 900

Nye tiltak og realendringer budsjett 92 - 628 - 628 - 628
Ramme 2019 - 2022 299 773 298 610 298 167 298 167

Innsparingstiltak

Reduserte lønnskostnader, Flyktningetjenesten

Bemanningen reduseres med 3,8 årsverk. Færre programdeltakere vil gi en reduksjon i
introduksjonsstønad for 2019.

Effektiviseringskrav 0,7% Grunnskole

Grunnskoles andel av 0,7 % effektiviseringskrav.

Reduserte inntekter til grunnskoletilbud som følge av færre asylsøkere

Færre asylsøkere gi lavere inntekter/refusjoner fra staten.

Nedleggelse av velkomstklasse ved Hov ungdomsskole

Færre asylsøkere førte til nedleggelse av skoletilbudet "velkomstklasse" ved Hov ung domsskole i 2018.

Nye tiltak

Økte utgifter til dekning av opplæringstiltak i andre kommuner

Utgiftene til dekning av opplæringstiltak for våre barn bosatt i andre kommuner øker. Fra 2017 til
2018 er økningen på om lag 13 %. Det er behov for en styrkning på 3,3 millioner kroner i forhold til 2018,
for å dekke en forventet utgift på omlag 12,7 millioner kroner.

Opprettelse av forsterket avdeling på Benterud skole

I 2019 opprettes det en ny avdeling for elever med store og sammensatte behov ved Ben terud skole.

Økt spesialundervisning i private skoler

Antallet privatskoler har økt og utgifter til dekning av spesialundervisning har økt med 68% fra 2018 til
2018. Det er anslått en utgift på 3,2 millioner kroner til disse tiltakene i 2019 og derav et be hov for 1,8
millioner kroner i budsjettøkning i forhold til 2018.
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Lavere inntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak

Refusjonsinntekter til dekning av opplæringstiltak for barn fra andre kommuner reduseres. Fra 2017 til
2018 er reduksjonen på omlag 23 %. Det er behov for en styrkning av budsjettet for å dekke
et inntektstap på 1,2 millioner kroner.

Reelle leiekostnader paviljonger Ullerål skole

Anslått budsjett før avtaleinngåelse/anbud er for lavt i 2018 og 2019. Det er nødvendig å styrke
budsjettet i 2019 med kr 720 000.

Økte utgifter til skoleskyss

Kommunens utgifter til skoleskyss øker i 2019 som følge av prisjusteringer.

SFO, økte satser

Brukerbetalingen i SFO er økt med 2,4 % i 2019, og budsjetterte inntekter økes med 0,5 million kron er.
SFO driftes til selvkost og inntektene vil dekke bemanning og øvrig drift. Utover selvkost er det avsatt 1
million kroner til gratis leksehjelp.

Investeringsbudsjett

Investeringsbehovene i skolebygg fortsetter. Dette er viktig, både for å ta igjen etterslep og for å
forberede for vekst. Den bygningsmessige opprustningen fortsetter i tråd med tidligere vedtatte planer
og forslagene fra skolebehovsanalysen.

Hovedgrepene er ferdigstilling av nye Benterud skole 01.01.2019, ferdigstilling av Ullerål høst en 2020 og
Hov ungdomsskole i 2022. Når disse tre skolene er ferdigstilte har en i hovedsak god dekning og
funksjonelle, gode skoler for elevene i Ringerike kommune i flere år. I tillegg skal inventaret på Hallingby
skole og Tyristrand skole fornyes.

Det bevilges 7 millioner kroner i 2019 og 2 millioner kroner i 2020 for å gjennomføre "Temaplan for
digital skolehverdag". Da når vi målet om 1:1 dekning av digitale enheter til alle elever og ansatte i
Ringeriksskolen.

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Øko nomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Grunnskole
Benterud skole 2019 353 000 4 000 0 0 0 4 000
Hov ungdomsskole 2022 300 000 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 2022 50 000 0 0 0 50 000 50 000
IKT - Skole LØPENDE 7 000 2 000 0 0 9 000
Nes skole ny barneskolefløy 2019 11 350 5 000 6 000 0 0 11 000
Oppgradering skolebygg LØPENDE 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 2019 24 000 4 000 0 0 0 4 000
Ullerål skole med idrettshall 2020 350 000 158 600 90 000 0 0 248 600
Sum Grunnskole 1 088 350 186 600 148 000 180 000 115 000 629 600

Sum investeringsprosjekter 1 088 350 186 600 148 000 180 000 115 000 629 600
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Benterud skole

Skolen ferdigstilles i 2018 og skal tas i bruk fra 1. januar 2019.

Hov ungdomsskole

Fra 2018 er det satt av midler til planlegging av nye Hov ungdomsskole. Både tekniske og pedagogiske
vurderinger av skolebygget bygget fra Bygganalyse og Norconsult anbefaler at eksisterende bygg rives.
Beliggenhet og skoletomt blir vurdert som god. Planlegging av ny skole må ta høyde for elevtallsvekst i
Hønefoss Nord, og skolen må ha muligheter til å utvides på sikt. Byggestart er planlagt i 2020 med
ferd igstilling i 2022. Paviljonger oppsatt under bygging av Ullerål skole vil kunne benyttes av Hov
ungdomsskole etter at Ullerål er ferdigstilt. Strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole legges fram
som egen sak.

Idrettshall Hov ungdomsskole

Det er planlagt å bygge idrettshall i forbindelse med bygging av nye Hov ungdomsskole. Byggestart er
planlagt i 2020 med ferdigstilling i 2022. Strategivalg for utbygging av idrettshall ved Hov ungdomsskole
legges fram som egen sak.

IKT - Skole

Det bevilges på 7, 6 millioner kroner i 2018, 7 millioner kroner i 2019 og 2 millioner kroner i 2020 til å
gjennomføre «Temaplan for digital skolehverdag». Det meste av midlene brukes til innkjøp av
Chromebooks for å oppnå 1:1 dekning av digitale enheter til alle elever og a nsatte i Ringeriksskolen.
Dette innebærer en stor økning fra tidligere år de to første årene i planperioden, mens det fra år 3 vil
være en betydelig reduksjon i årlig investering.

Nes skole ny barneskolefløy

Det avsettes 11 millioner kroner til om - og utby gging av Nes skole i 2019 - 2020. Ulike alternativer
utredes, og det avklares om barnehage skal samlokaliseres med skolen.

Oppgradering skolebygg

Det gjøres en årlig avsetning til oppgradering av skolebygg. Det er satt av 3 millioner kroner i 2019.
Midlene b enyttes i hovedsak til akutte bygningsmessige tiltak innen brann og HMS. Disponible midler
utover dette dekker mindre utbedringer av bygg, tekniske anlegg og funksjonelle behov.

Skoler - Nytt inventar

Det bevilges 4 millioner kroner i 2019 til en helhetli g innvendig fornying på enkelte skoler slik at de
framstår som «nye» og oppdaterte på inventarsiden. Oppgraderingen på dette feltet skal bidra til økt
trivsel og læring og kompensere for et langt etterslep på området.

De skolene som fornyes i 2019 er Halli ngby skole og Tyristrand skole.

Ullerål skole med idrettshall

Det er i perioden 2016 - 2020 avsatt til sammen 350 millioner kroner til prosjektering og utbygging av
Ullerål skole med idrettshall. Den nye skolen vil romme 550 - 600 elever. Byggestart var sommer en 2018,
og skolen skal etter planen ferdigstilles 1. juli 2020.
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Spesielle tiltak barn og unge

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 146 680 144 769 136 769 127 220 127 220 127 220
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

22 973 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

16 994 16 576 16 576 16 576 16 576 16 576

Overføringsutgifter 5 560 - 5 001 - 5 001 - 5 001 - 5 001 - 5 001
Sum Driftsutgifter 194 947 179 903 171 903 162 354 162 354 162 354

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 1 000 - 2 202 - 2 202 - 2 202 - 2 202 - 2 202
Refusjoner - 23 431 - 21 279 - 21 279 - 21 279 - 21 279 - 21 279
Overføringsinntekter - 2 870 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
Sum Driftsinntekter - 29 385 - 24 281 - 24 281 - 24 281 - 24 281 - 24 281

Sum 165 562 155 622 147 622 138 073 138 073 138 073

Om sektor

Sektor spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år har ansvar for tjenester som gis
innenfor barnevernstjenesten, forebyggende helsetjenester barn og unge, folkehelse,
avlastningstiltak/barneboliger, spesialpedagogiske tjenester og botiltak for enslige mindreårige
flyktninger.

Tjenester i denne sektoren bidrar til å gi barn og unge trygge oppvekst - og opplæringsvilkår sammen
med barnehage og skole. Sektoren overordnede mål er å se barns læring, mestring og selvhjulpenhet i
et livslangt perspektiv. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med
riktig hjelp og så tidlig som mulig.

Avlastningstjenester til funksjonshemmede barn

Avlastning F/G er et avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn med stort medisinsk behov.
Skolen/barnehagen er en integrert del av avlastninge n. Avlastningstilbudet gis til foreldre/foresatte til
barn og ungdom med stort omsorgsbehov i alderen 0 - 18 år. Tildelingskontoret tildeler vedtak. Det har
siden 2013 vært arbeidet for at de barna med omfattende hjelpebehov som skal motta avlastning i
insti tusjon og de med lette og moderate utfordringer får privat avlastning. Avtale med private
avlastningstiltak om gruppeavlastning har vist seg kvalitetsmessig godt og mindre ressurskrevende enn
institusjonsplassering.

Ringerike kommune tilstreber og følger o msorgstrappen for avlastning, altså laveste trinn først.
Erfaringer tilsier at ved vedtak fra 0 - 18 år er det fortsatt behov for tjenester hos sektor Helse og Omsorg
etter 18 år. Det er en markant økning i yngre brukere med diagnoser innenfor autismespekter et som får
vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap. Felles for disse brukerne er høy grad av uønsket adferd,
selvskading og et dårlig søvnmønster.



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 53 av 111

Ringerike kommune har et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede, deriblant avlastning til
barn/ungdo m sammenlignet med andre kommuner.

Forebyggende helsetjenester barn og unge

Oppgavene til enheten er overveiende forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og
deres familier. Tjenesten omfatter helsestasjon 0 - 6 år, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste i
grunnskolen og videregående skole, egen helsestasjon for ungdom, fysioterapi og ergoterapi til barn og
unge, frisklivsarbeid og folkehelse, migrasjon, smittevern og vaksinasjoner.

Folkehelse og Friskliv

I Ringerike kommune er det lavt utdannings - og inntektsnivå, høy andel unge uføre og en relativt høy
grad av sykelighet i befolkningen sammenliknet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og
utjevning av helseforskjeller anses som viktig i kommunens folkehelsearbeid, og vektlegges tungt i
Folkehelsemeldingen 2012 - 2030.

Folkehelse handler om hvordan vi som enkeltpersoner har det og alle faktorene som påvirker dette.

Ringerike kommune vil i 2019 legge fram en plan som har som mål å gi en oversikt over hvilke
utfordringer og hvilke ressurser kommunen har i arbeidet for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale
ulikheter i helse. Planen vil tydeliggjøre utfordringene, anbefale en passende respons og komme med
forslag til tiltak. Planen er en overordnet plan, som ikke har mål å pålegge ti ltak direkte på
enkeltenheter, men ansvarliggjøre på ledernivå i kommunen og skape felles mål for folkehelsearbeidet
på tvers av enheter og fagfelt.

Ringerike kommune har egen frisklivskoordinator. Frisklivskoordinator har ansvaret for Frisklivssentralen
o g bidrar med tiltak og prosjekter rettet mot folkehelse. Frisklivssentralen har blant annet
aktivitetsgrupper utendørs , kurs i depresjonsmestring og bra - mat - kurs. Flere av tiltakene gjennomføres i
samarbeid med Hole og Jevnaker kommune.

Barnevern

Barneve rntjenesten skal når det er særlige behov for det iverksette tiltak ved å styrke
foreldreferdigheter og utvikle samspill via strukturerte tiltak som PMTO (Parent Management Tr aining -
Oregon) og TIBIR (Tidlig Innsats for Barn I Risiko) rådgivning. Tradisjone lle og kompenserende tiltak som
besøkshjem, støttekontakt, hjemmekonsulent og/eller fritidsaktiviteter kan være med på å bidra til
positive endringer hos barnet og/eller familien. Barneverntjenesten bistår også i forbindelse med
adopsjon, institusjon og fo sterhjemsplassering. Barnevernstjenesten har startet med et
tjenestedesignprosjekt for å forbedre og effektivisere interne strukturer.

Barnevernvakt

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 driftes som et interkommunalt samarbeid hvor Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og
Sigdal er deltakere, og Ringerike er vertskommune.
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Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som
politiet jobber med. Tjenesten skal være tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd
og veiledning til barn og unge, og deres situasjoner.

Enslige mindreårige flyktninger

Ringerike kommu ne bygde opp tjenester for mottak og bosetting av enslige mindreårige i 2016 og 2017,
men nå er disse tjenestene bygd ned igjen på grunn av at for lite bosettingsbehov på dette området.

Enheten har ansvar for å bosette og følge opp det antall enslige mindr eårige flyktninger som
kommunestyret vedtar. Enheten består i 2018 av en oppfølgingsavdeling for de som er bosatt i eget
botiltak. Målet for enheten er å følge opp oppvekstbetingelser for ungdommene slik at de blir rustet til å
mestre en selvstendig tilvær else og skape seg et meningsfylt liv. Det miljøterapeutiske arbeidet
fokuserer på god og kvalifisert omsorg, skole og kvalifisering, og selvstendiggjøring. Enheten omstiller og
nedbemanner også i 2019 på grunn av at flyktningsituasjonen er endret.

Spesialp edagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester består av PPT (pedagogisk - psykologisk tjeneste), Logopedtjenesten,
Spesialpedagogisk - og Barne - og ungdomsarbeiderteamet. Tjenesten skal ivareta store deler av den
spesialpedagogiske tiltakskjeden, inkluder t henvisninger om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og
spesialundervisning i skole. PPT er den sakkyndige og utredende instans i dette arbeidet, mens teamene
arbeider der det er gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Logopedtjenesten jobber med henvist e
saker, både direkte med språk - og talevansker, men også som veiledende instans for barnehager, skoler
og foresatte. Tjenesten har som mål å dreie mer mot systemrettet arbeid, inklusive veiledning for
barnehager og skoler.

Kontinuitet og helhet er viktig e faktorer i barn og unges liv. Tett samhandling med både barnehage og
skole er viktig for de spesielle tiltakene. I handlingsprogramperioden vil spesielle tiltak for barn og unge
ha et spesielt fokus på antimobbearbeid, kompetanseheving for å forebygge ne gativ utvikling for enkelt
barn/ungdom og grupper, tverrfaglig samhandling knyttet til stress, mestring, skjevutvikling og
spesialundervisning. SPT starter et tjenestedesignprosjekt senhøst 2018. Formålet er forbedring internt
og i samarbeid med andre.

Utf ordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Det er gode oppvekstsvilkår for de fleste barn og unge i Ringerike kommune, men det er også mange
som faller utenfor og strever i hverdagen.

Forebyggende arbeid på tvers av sektorer og enheter har som målsetting å hjelpe flest mulig barn og
familier på et tidlig stadium. På den måten unngås langvarige påkjenninger. Målet er å snu
ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp.

Å være tilstede på de arenaene der barn og unge er, er en forutsetning for å styrke barn og unges
mestring av egne liv. Ringerike kommune velger tiltak som er utformet med bakgrunn i erfaringer og
kunnskap, dette på grunn av at man med større sikkerhet kan vite om innsatsen skaper de positive
endringene man er ute etter.
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Ringerike kommune s tjenesteutvikling skal legge til rette for at alle barn og unge skal bli sett, stilt krav til
og oppleve gleden av å lykkes med noe.

Folkehelseprofilen for Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier. Vi har
kunnskap om at sosia l ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet
(Folkehelsepolitisk rapport 2017).
Fattigdomsbekjempelse krever samarbeid mellom sektorer og mellom det offentlige og frivilligheten.

Viktige tiltak

Forebygging og tid lig innsats

Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte verktøyene er TIBIR (Tidlig
Innsats for Barn I Risiko), et kunnskapsbasertprogram for forebygging og behandling av atferdsvansker
hos barn tilpasset det kommuna le tjenestenivået. Kommunen har som mål å etablere et system for
opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet mot
risikogrupper og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer.

Oppfølging av Ungdata unde rsøkelse

Ringerike, Hole, Krødsherad og Fylkeskommunen har igangsatt et prosjekt for å utvikle
samarbeidspraksis mellom grunnskole, videregående skole, foreldre og foresatte, og forebyggende
tjenester.

Tiltak mot vold og seksuelle overgrep

Kommunen skal sørge for at berørte av vold får helhetlig oppfølging, gjennom samordning av tjenester.
Det er etablert en prosjektgruppe fra ulike tjenester for berører barn og unge. Prosjektgruppa fikk i
mandat å utarbeide en langsiktig plan for implementering av tiltak mot vold og seksuelle overgrep.

God helhet og samhandling

Det vil i 2019 arbeides videre med tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats, kulturforståelse og
brukermedvirkning. Samarbeid på tvers av sektorene blant annet med tiltak som tverrfaglig miljøteam
bl ir viktig i 2019.

Deltagelse i Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier, et program under utvikling av Arbeids - og
velferdsdirektoratet, er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingen i prosjektet er å jobbe helhetlig, og
samordne tjenestene rundt de ulik e aktørene i familiene.

TIBIR, Frisklivssentral og Inntaksteam er arenaer for erfaringsutveksling og utvikling. Det vil i tillegg
arbeides tverrfaglig med skolefravær og trivsel. Stort fravær i barnehage og skole fører i mange tilfeller
til lav selvfølelse og dårlig selvbilde og kan føre til store faglige hull og isolering.

Spesialpedagogisk enhet og forebyggende helsetjenester spiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere
frafallet i videregående skole blant annet med å bidra til en klarerer grensegang mellom
spesialundervisning og tilrettelagt opplæring innenfor rammen av ordinær undervisning.
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Nødvendig kompetanse

Kompetanseutviklingen skal bidra til styrket samhandling og dreining mot systemrettet arbeid og
forebygging. I sektoren skal det ivaretas g enerell og spesifikk kompetanse. Ringerike kommune vil
fortsette arbeidet med å utdanne rådgivere innenfor adferdsvansker i behandlingsmetoden Parent
management training oregon (PMTO), øke kunnskap på områdene mobbing og seksuelle overgrep,
flerkulturelt a rbeid, relasjonsledelse og IKT.

Kvalitet

For å øke kvaliteten vil det i kommende periode være et særlig fokus på godt samarbeid med foresatte.
Dette er avgjørende for å lykkes med kommunens tjenester og tiltak for barn og ungdom.
Implementering av FNs barn evernkonvensjon regler om barns rett til medvirkning, er et viktig
satsningsområde i alle tjenester til barn og ungdom.

Kostra - analyse - Barnevern

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Dekningsgrad
Andel barn med tiltak som er
plassert (funksjon 252) ift. ant
innb. 0 - 17 år(B)

1,9 2,1 1,7 2,6 1,5 2,5 1,7 1,6

Barn med undersøkelse ift.
antall innbyggere 0 - 17 år(B)

4,6 % 5,2 % 5,4 % 6,0 % 6,3 % 5,3 % 4,9 % 4,7 %

Omfanget øker

Omfanget av barneverntjenestene har økt de siste årene. Blant annet ser vi at flere
bekymringsmeldinger fører til undersøkelse. Antall meldinger har ikke økt fra tidligere år, men det tyder
på å ha vært en endring i hvordan barneverntjenesten vurderer hver enkelt melding.

Store kostnader til tiltak

Justert utgiftsbehov for barnevernstjenesten viser at netto driftsutgifter pr. innbygger er 2 805 kr i
Ringerike kommune. Dette er 730 kr mer enn Kostragruppe 13. Samme n lignet med gjennomsnittet i
Kostragruppe 1 3 har Ringerike et innsparingspotensial på 21,5 millioner kroner totalt i sektoren.

I Ringerike er brutto driftsutgifter per barn 75 751 kr i 2017. Utgiften har nærmest doblet seg siden
2015. Vi ser også at tiltakene er dyrere enn i sammenligningskommunen e (Drammen og Sandefjord).

Det er en høy andel barn som er plassert av barnevernet i Ringerike. Fra 2016 til 2017 har det vært en
økning av plasseringer.
Det er verdt å merke seg at dette nøkkeltallet inkluderer alle barn som er plassert, også ettervern o g
bosatte mindreårige flyktninger. I 2017 var 16,13 % av alle barn med tiltak som er plassert av
barnevernet, enslige mindreårige. Det har vært en nedgang på 2,43 prosent siden 2016.

Levekårutfordringer
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Ringerike kommune har også noe høyere forekomst av le vekårutfordringer. Flere barn i Ringerike har
foresatte som er eneforsørgere, enn Drammen, Sandefjord, fylket og landet. Det er også en høy andel av
befolkningen som er mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaring s penger (18 - 44 år).

Levekårutfordringene i R ingerike kan tilsi at kommunen kan ha noe høyere andel barneverntiltak enn
landsgjennomsnittet. Sammenlignet med Drammen, som også har levekårutfordringer, ligger Ringerike
høyere. Enten kan dette skyldes sakene i seg selv, eller det kan skyldes at Ringeri ke har en lavere terskel
for å fatte barneverntiltak enn sammenligningskommunene.

Kostra - analyse - Kommunehelse

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons - og skolehelsetj.
pr. innb 0 - 20 år(B)

2 486 3 054 2 464 2 244 2 156 2 217 2 440 2 258

Dekningsgrad
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 4 års
alder(B)

101,7 % 81,2 % 122,0 % 104,0
%

97,1 % 85,8 % 97,8 % 99,4 %

Årsverk av leger pr. 10 000
innbyggere. Funksjon 241

6,5 7,3 8,4 9,1 6,8 8,4 8,8 8,6

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Det har vært en økning i netto driftsutgifter til forebyggende tiltak i helsestasjon - og skolehelsetjenesten
per innbygger 0 - 20 år fra 2016 til 2017. Ringerike har høyere utgifter enn Kostragruppe 13 og landet
uten Oslo. Blant annet skyldes dette en prioritering av ressurser til helsestasjon - og skolehelsetjenesten.

Flere legeårsverk

Det er i 2017 flere legeårsverk per 10.000 innbyggere enn i 2017. Totalt er det økt med 1,2 årsverk fra
2016 til 2017. Det er fremdeles noe lavere enn landsgjennomsnittet og Kostragruppe 13, men vi ser at
veksten har vært svært lav for disse og at Ringerike stadig nærmer seg landssnittet.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17
år

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 17 år

5,3 % 5,4 % 5,4 % 5,2 % 5,1 %

Mål
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning Redusere antall

barnvernstiltak
Andel undersøkelser
som førte til tiltak

44,4 % 48,0 % 45,0 % 45,0 % 45,0 %

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektiv
arbeidsflyt

Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

98,0 % 99,0 % 100,0
%

100,0
%

100,0
%

Virkemiddel for å nå mål

Virkemidlene er kvalitet, tidlig innsats, kapasitet og samarbeid innad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 155 622 155 622 155 622 155 622

Sum Tekniske justeringer 3 912 3 912 3 912 3 912
Konsekvensjustert budsjett 3 912 3 912 3 912 3 912

Konsekvensjustert ramme 159 534 159 534 159 534 159 534
Innsparingstiltak

Enslige mindreårige flyktninger - nedbygging av tjenesten - 17 355 - 26 904 - 26 904 - 26 904
Effektiviseringskrav 0,7% - 1 257 - 1 257 - 1 257 - 1 257
Sum Innsparingstiltak - 18 612 - 28 161 - 28 161 - 28 161

Nye tiltak
Barnebolig 4 200 4 200 4 200 4 200
Avlastning barnebolig, økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak 2 500 2 500 2 500 2 500
Sum Nye tiltak 6 700 6 700 6 700 6 700

Nye tiltak og realendringer budsjett - 11 912 - 21 461 - 21 461 - 21 461
Ramme 2019 - 2022 147 622 138 073 138 073 138 073

Tekniske justeringer

Økte lønnskostnader grunnet avlasterdom

Det er vedtatt en ny forskrift om arbeidstid for avlaster som trådte i kraft 1. juli 2017. Avlaster som
tidligere var å regne som oppdragstakere, skal nå anses som arbeidstakere.

Konsekvensen vil medføre et behov for 500 000 kr i økte budsjettmidler.

Innsparingstiltak

Enslige mindreårige flyktninger - nedbygging av tjenesten

I 2015 mottok Ringerike kommune en anmodning fra Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om
bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 på bakgrunn av flyktningkrisen og et stort antall asylsøkere i
Norge.
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Det ble vedtatt å bosette 100 flyktninger, hvor 25 var enslige mindreårige. Det ble etablert 3 boliger i
2016 med tilhørende bemanning for å øke kapasiteten i flyktningeteamet. I tillegg til de 3 boligene, ble
det også laget en samarbeidsavtale med Ringerike Folkehøgskole for å bosette noen av ungdommene.

For at Ringerike skulle kunne møte det økte behovet for bosetting, ble det innvilget midler til etablering
og bemanning av boligene. I tillegg til disse midlene har kommunen ogs å mottatt tilskudd for å
finansiere kommunens gjennomsnittlige merutgifter.

Siden behovet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger har vært fallende siden september 2016,
har enheten blitt nedbemannet. Vi har trinnvis tatt ned to bofellesskap.

Ette r vedtak om å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger f.o.m 2019, ble det våren 2018
gjennomført en ytterligere nedbemanning, samt lagt strategi for hvordan enheten trinnvis blir avviklet
innen utgangen av 2020.

Pr. 01.01.19 består enheten av en oppfø lgingsavdeling med 5,5 årsverk.

Effektiviseringskrav 0,7%

Spesielle tiltak effektiviseringskrav på 0,7 %.

Nye tiltak

Barnebolig

Det er etablert et nytt ansvarsområde som en konsekvens av økt behov i sektoren grunnet et nytt
vedtak.

Det nye ansvaret, som h ar fått navnet "Helhetlig tilbud barn", vil med føre en merkostnad i sektoren.

Avlastning barnebolig, økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak

Antall vedtak og omfanget av de har økt den siste tiden. Dette gir økonomiske konsekvenser i dagens
budsj etter, og det vil derfor være behov for å justere budsjettet.

Vedtakene settes av fylkesmannen og kommunen er pliktige til å innfri disse.
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Kulturtjenesten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 13 713 14 547 15 664 18 503 14 918 14 918
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

9 788 9 081 9 081 9 081 9 081 9 081

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

64 75 75 75 75 75

Overføringsutgifter 7 831 10 146 8 280 8 046 7 746 7 746
Sum Driftsutgifter 32 522 33 849 33 100 35 705 31 820 31 820

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 3 247 - 2 784 - 2 784 - 2 784 - 2 784 - 2 784
Refusjoner - 2 753 - 1 792 - 1 792 - 1 792 - 1 792 - 1 792
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 841 - 367 - 367 - 367 - 367 - 367
Sum Driftsinntekter - 7 234 - 4 944 - 4 944 - 4 944 - 4 944 - 4 944

Sum 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876

Om sektor

Aktiviteten er hjemlet i Kulturloven, Opplæringsloven og Lov om Folkebibliotek. I tillegg er det en rekke
lokale, regionale og nasjonale føringer, planer og strategier for sektoren.

Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren

Kulturplan for Ringerike kommune ble vedtatt i 20 17. Denne legger føringer for det videre
kulturarbeidet i kommunen. Kultur er en viktig rammefaktor for målet om vekst og utvikling i
Ringeriksregionen, og planen definerer disse fokusområdene som gjelder alle deler av sektoren:

Samhandling
Mangfold
Kom petanse
Synlighet

Samhandling

Både kulturskole, bibliotek og kultur - og idrettsadministrasjon driver sin virksomhet i samarbeid med
andre kommunale sektorer, frivillige organisasjoner og private aktører. Dialog og faste møtepunkter er
svært viktig for å kunne utvikle riktige tilbud og gjøre riktige utviklingstiltak.

Mangfold

Ringerike har en sammensatt befolkningsgruppe med mange nasjonaliteter, ulike oppvekstsvilkår for
barn og unge, og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst. I dette utviklingsperspektivet er det viktig
at kultur sektoren arbeider mot et mangfoldig og inkluderende kulturtilbud, både i fagtilbud på
kulturskolen, ved tilskudd til lag og organisasjoner og tilgjengelighet for alle.
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Kompetanse

Kultursektoren skal være oppdatert og fremoverlent, både faglig, i praksis og i utvikling. For å være
relevante for innbyggerne, sikre kvalitet og utvikling, kreves det at sektoren holder seg oppdatert på
metodikk, forskning og praksis. Å bidra til samarbeidende aktørers kompetanse er også et mål.

Synlighet og kommunikasjon

Kult ursektorens virksomhet er i stor grad brukerrettet, være seg en som oppsøker biblioteket, en som
ønsker opplæring eller elever som får besøk av kunstnere gjennom Den kulturelle skolesekken. Å nå ut
til innbyggerne, med god informasjon om tilbud, tilskuddso rdninger, vil bli prioritert i kommende
planperiode.

Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder

Kartlegging kulturminner og kulturmiljøer

Kultursektoren har ansvar for formidling av kulturarv. Miljø - og arealforvaltningen har ansvar for
planarbei d omkring dette. Det er et mål med både en kartlegging av kulturminner og synliggjøre
særskilte kulturmiljøer. Arbeidet med å utvikle en framtidig driftsmodell for Riddergården er i gang og vil
fortsette i planperioden.

Kartlegging av kulturarenaer

Kommun ene er ansvarlig for å legge til rette for et bredt spekter av kulturaktivitet (jf. kulturloven § 5). I
dette er det også viktig å sikre befolkningens tilgang på egnede kulturarenaer. En kartlegging viser at
innbyggerne har et stort behov for arenaer for k ulturutøvelse. Fokuset nå retter seg mot å finne
løsninger på arealbehovet.

Nærmere beskrivelse av områdene innenfor sektoren

Det generelle kulturarbeidet

Det generelle kulturarbeidet omfatter kommunal egenaktivitet, forvaltning og tilskuddsordninger.
Inne nfor disse tre områdene ligger Den Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken, Ung
Kultur Møtes og mindre arrangementer i tilknytning til for eksempel Riddergården.
Forvaltningsområdene inkluderer planer og strategier innen idrett, kunstforvaltni ng og kultur.

Tilskuddsområdene består av idrettstilskudd, kulturmidler, tilskudd til kulturarrangementer og
kunstprosjekter, allmenne kulturmidler og tros - og livssynstilskudd. I tillegg er det en del institusjoner
som får faste tilskudd over kulturbudsj ettet, som Buskerudmuseet og Ringerike Kultursenter.

Kulturskole

Kulturskolen gir undervisning i musikk - og kunstfag for barn og unge, med tilbud både for talent og
bredde .
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Det er et mål å gjøre kulturskolen til en mer aktiv og åpen inkluderingsarena, der elever fra ulike kulturer
møtes, utveksler kulturelle uttrykk og skaper nye prosjekter sammen. Eksempler på dette er de allerede
igangsatte prosjektene Splash, Korps i Skolen og språkkafé.

Nasjonal Rammeplan for kulturskolene planlegges vedtatt høsten 2018, og implementeringen starter
våren 2019.

Bibliotek

Ringerike bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. Det skal
også være et sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon og en inkluderende og uav hengig
møteplass.

I perioden 2015 - 2020 følger biblioteket Buskerud fylkes strategi Bedre liv med biblioteket – mer liv i
biblioteket. I handlingsplanperioden prioriteres felles tiltak for styrking av biblioteket som møteplass,
bedre ressursutnyttelse samt å bidra til gode skolebibliotek i kommunen. Satsingen på variert tilbud av
arrangementer og aktiviteter fortsetter.

Utfordringer og viktige tiltak

Kultursektoren har et stort utviklingspotensial, og vil fokusere på samskaping, informasjon og
tverrfaglige løsninger. Kulturenheten drifter en rekke samhandlende tiltak, og i takt med at vi når ut til
flere deler av befolkningen øker også behovet for lokaler. Både for oss i kommunal drift og for ildsjelene
og frivilligheten ute i samfunnet.

Pågående prosjekter

Splash

Et kreativt møtested for alle. Det er et gratis tilbud til alle barn på 4. - 6. trinn ved kommunens
barneskoler. Hver uke i 12 uker får elevene en aktivitet innen kunst, film og musikk/kor. Prosjektet
arrangeres av Kulturskolen med bred finansiering fra Bufdir (Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet)
og videreføres i 2019.

Språkkafé

En ukentlig møteplass mellom innvandrere og frivillige. Her trenes det på å snakke norsk, og aktuelle,
kulturelle og samfunnsmessige temaer blir diskutert. Språkkaféen arrangeres av Kulturskolen,
Biblioteket, Frivilligsentralen og frivillige.

Korps i skolen (KiS)

Prosjektet startet som en pilot i 2016, og ble formalisert som satsningsområde fra 2017. I løpet av årene
2017 - 22 skal alle tredjeklasseelever i Ringeriksskole n få styrket musikkopplæring gjennom klassekorps.
Prosjektet gjennomføres av grunnskolene og kulturskolen i fellesskap, og med aktiv støtte fra foreningen
«Korps i skolen» og frivillige ildsjeler.
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I KAR

Internasjonalt Kultur Arrangement i Ringerike. IKAR er en feiring av det store mangfoldet av kultur og
folkeslag som finnes i Ringerike. Det er et mål å få flere møter og kulturutveksling mellom bredden av
Ringerikes befolkning gjennom forestillinger og kulturelle arrangementer. I KAR arrangeres av
Integrering srådet og kulturadministrasjonen og i samarbeid med flerkulturelle organisasjoner. Fra 2019
involveres kulturskolen, Læringssenteret for voksne og Ringerike Folkehøgskole i dette arbeidet.

KulturPopUp

Åpent kulturkontor og arena for kulturelle møter. Kult urPopUp startet med en målsetting om synlighet
og dialog med i nnbyggerne, og ble løst gjennom bruk av midlertidige tomme lokaler. I løpet av 2018 har
vi mottatt over 50 skriftlige innspill, og vi har hatt over 50 arrangementer i PopUp’en av ulike slag.
Pro sjektet blir driftet av Kulturadministrasjonen og realisert gjennom samarbeid med gårdeiere,
Kultursenteret og frie kulturaktører.

Nasjonalt bokår 2019

500 år etter at første norske bok ble trykt inviterer Nasjonalbiblioteket til nasjonalt bokår. Bokåret feires
med 500 arrangement i 500 bibliotek over hele landet. Et viktig mål er å skape leselyst og ny begeistring
for bøker og litteratur, og biblioteket er lokal arrangør.

«Norsk nok?»

Skal fremme debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjø nnlitteratur. Prosjektet
omfatter temakvelder om norske tabuer, integrering og flyktningproblematikk. Lokalt arrangeres det av
Ringerike og Hole bibliotek med tilskudd fra Fritt Ord.

Kostra - analyse - Kultur og idrett

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger i
kroner

1 021 1 215 2 073 2 055 2 466 2 098 2 224 2 122

Netto driftsutgifter til
kommunale musikk - og
kulturskoler, per innbygger 6 - 15
år

1 607 1 591 1 997 2 372 2 459 2 744 2 439 1 841

Dekningsgrad
Andel barn i gr.skolealder på
venteliste til komm musikk - og
kulturskole, av barn i alderen 6 -
15 år

0,3 % 0,2 % 1,6 % 6,9 % 1,6 % 0,6 % 3,2 % 3,0 %

Kvalitet
Tilskudd til frivillige barne - og
ungdomsforeninger per lag
som mottar tilskudd

901 000 97 889 19 579 173 375 6 000 778 34 657 62 705
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Ringerike kommunes netto driftsutgifter til kultursektoren har økt i 2017. Sett i forhold til kommuner i
landet uten Oslo og Kostragruppe 13, bruker kommunen lite på kultur.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning
i kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

87,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 %

Tilstrekkelig kvalitet Øke antall elever i
kulturskolen, målt
i prosent av antall
barn i
grunnskolealder.

Antall barn 6,7 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 15,0 %

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 2 5 5 5 5

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Øke antall brukere
med "Meråpent -
avtale"

Antall brukere med
"Meråpent - avtale" - ny
indikator 2017

720 1200 1300 1400 1500

Vir kemiddel for å nå mål

Kulturskolen driver aktivt med å rekruttere nye elever, blant annet ved å utvide fagtilbudet.

Biblioteket øker besøkstallene gjennom arrangementer og aktiviteter i nytt sceneområde og
tilgjengeligheten gjennom Meråpent bibliotek.

Dr iftsbudsjett med endringer

Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 28 905 28 905 28 905 28 905

Sum Tekniske justeringer 298 298 298 298
Sum Vedtak forrige periode - 626 - 805 - 1 190 - 1 190

Konsekvensjustert budsjett - 328 - 507 - 892 - 892
Konsekvensjustert ramme 28 577 28 398 28 013 28 013

Innsparingstiltak
Tilskudd idrettsformål - reduksjon av budsjett, tiltak utført - 2 400 - 2 400 - 2 400 - 2 400
Effektiviseringskrav 0,7 % - 237 - 237 - 237 - 237
Sum Innsparingstiltak - 2 637 - 2 637 - 2 637 - 2 637

Nye tiltak
Videreføring av økt støtte til Ringerike Kultursenter 1 500 1 500 1 500 1 500
Videreføring opptrapping "Korps i skolen" 566 0 0 0
Turskiltprosjekt 150 0 0 0
Støtte til fotballhall 0 3 500 0 0
Sum Nye tiltak 2 216 5 000 1 500 1 500

Nye tiltak og realendringer budsjett - 421 2 363 - 1 137 - 1 137
Ramme 2019 - 2022 28 156 30 761 26 876 26 876
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Sammendrag driftsbudsjett for sektoren

Støtte til lag og foreninger

Støtten til lag og foreninger videreføres på 2018 - nivå.
Positiv oppvekst søker om at årlig støtte økes med kr 150 000 til kr 700 000. Dette er ikke lagt inn i
Handlingsprogram 2019 - 2022.

Haugsbygd Arena

Dersom Haugsbygd Arena realiseres vil Ringerike kommune leie gymsaler fra 2022. Eventuell leie legges
i Handlingsprogram 2020 - 2023.

Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen

Rådmannen ønsker å prioritere tilskudd til snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2019. På grunn av ett
stramt budsjettforslag for 2019, ser ikke rådmannen muligheter til å finansiere tilskuddet på kr 3 000
000 med driftsmidler, og vil derfor komme tilbake til finansieringen i disponeringen av
regnskapsresultatet for 2018.

Innsparingstiltak

Tilskudd idrettsformål - reduksjon av budsjett, tiltak utført

Tyristrand kunstgressbane 2,4 millioner kroner - tiltaket utført i 2017 og bevilgningen skal ikke
videreføres.

Effektiviseringskrav 0,7 %

Kultursektorens andel av effektiviseringskrav på 0,7 %.

Nye tiltak

Videreføring av økt støtte til Ringerike Kultursenter

FS - vedtak sak 51/18. Søknad om økt tilskudd 1,5 millioner kroner hvert år ble behandlet, det ble vedtatt
1,5 millioner kroner i 2018. Tiltaket fremmes derfor for 2019 jfr. søknad.

Videreføring opptrapping "Korps i skolen"

Det er behov for økt budsjett til dekning av lønn til flere ansatte i "Korps i skolen" jfr. vedtatt
opptrappingsplan. Prosjektet utvides til to nye skoler i 2019 og evalueres for å vurdere videre satsning.

Turskiltprosjekt

Kommunal del av turskiltprosjektet som gjelder merking av turistløyper på Vikerfjell, Vassfaret og
Kro kskogen har en stipulert utbeta ling i 2019 på 150 000 kroner, jfr. KS - sak 58/17.
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Støtte til fotballhall

Det foreslås å gi støtte til fotballhall i Heradsbygda med 3,5 mill ioner kroner i 2020, jf r. KS - sak 77/18.

Investeringsbudsjett

Arbeidet med utbedring av Riddergården, med blant annet nytt sprinkleranlegg, fortsetter i 2019.

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Kulturtjenesten
Oppgradering og sprinkling
Riddergården

2019 6 500 4 500 0 0 0 4 500

Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og
utvikling kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum Kulturtjenesten 6 500 9 500 5 000 5 000 5 000 24 500
Sum investeringsprosjekter 6 500 9 500 5 000 5 000 5 000 24 500

Oppgradering og sprinkling Riddergården

Det ble bevilget 6,5 millioner kroner til utbedring av Riddergården i 2018. Dette fordeler seg på 1,5
millioner kroner til sprinkling, og 5 millioner kroner til utbedring. Arbeidet ble ikke ferdigstilt og
fortsetter i 2019. Innhold og omfanget av det som skal gjøres i Riddergården behandles i egen sak.

Tilskudd til Ringerike Kirkelige fellesråd - Oppgradering og utvikling kirk er

Fra og med 2018 flyttes budsjettposten for tilskuddet til investering. Fellesrådet får 5 mill. kroner årlig til
investeringstiltak, prioriterer og iverksetter disse selv, og rapporterer i forbindelse med årsrapporten
hvilke prosjekter som er prioritert og gjennomført.
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Helse og omsorg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 610 842 580 623 589 944 589 444 588 944 588 944
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

130 639 132 485 134 855 134 855 135 005 135 005

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

66 118 62 417 64 217 64 217 64 217 64 217

Overføringsutgifter 60 082 53 211 58 211 58 211 58 211 58 211
Finansutgifter 14 776 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum Driftsutgifter 882 458 829 737 848 228 847 728 847 378 847 378

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 109 106 - 108 804 - 112 044 - 118 694 - 118 594 - 118 594
Refusjoner - 112 826 - 108 293 - 111 893 - 111 893 - 111 893 - 111 893
Overføringsinntekter - 3 136 - 1 260 - 1 260 - 1 260 - 1 260 - 1 260
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 15 788 - 894 - 894 - 894 - 894 - 894
Sum Driftsinntekter - 240 857 - 219 251 - 226 091 - 232 741 - 232 641 - 232 641

Sum 641 601 610 485 622 136 614 986 614 736 614 736

Om sektor

Helse og omsorg i Ringerike kommune vil være en bærekraftig sektor som yter gode velferdstjenester til
brukerne. I årene fremover vil andelen av befolkningen som jobber og betaler skatt bli mindre, og
kostnader til pensjoner og helse - og omsorgstjenester øker. En eldre befolkning betyr også at det blir
færre hender til å utføre oppgavene. Denne utviklingen krever at sektoren og våre innbyggere må være
fleksible for morgendagens løsninger, vær e kreative og utforskende i utviklingen av tjenestene og kunne
fange opp og tilpasse oss nyvinninger.

Ringerike kommune tildeler pleie - og omsorgstjenester etter vedtatte tildelingskriterier som forvaltes av
tildelingskontoret. Disse tjenestene er bl.a. hj emmebaserte tjenester, tjenester til funksjonshemmede,
rus - og psykiatritjenester, dagopphold , institusjonsopphold, miljøarbeidertjeneste, støttekontakt, BPA
m.m. I tillegg ytes sosialtjenester ved NAV, helsetjenester ved legevakt, helsetjenestene ved feng selet og
transittmottaket, tjenester for både menn og kvinner ved krisesenteret og matproduksjon og -
ombringing ved Ringerikskjøkkenet.

Ønsket utvikling

Morgendagens helse - og omsorgstjenester handler om å skape forutsetninger for gode og likeverdige
tjenester for et antatt høyere antall brukere og for et større mangfold av brukere. Dette innebærer at
tjenestene må ha en kapasitet som står til behovene de ulike gruppene har. Årets budsjett synliggjør slik
satsning.

"Leve hele livet" er den siste storti ngsmeldingen som omhandler fem nasjonale innsatsområder for
eldre over 65 år; Et aldersvennlig Norge, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Helsehjelp og
Sammenheng i tjenestene. Stortinget melder at med disse innsatsområdene skal eldre få mulighet til å
mestre eget liv der de bor - hele livet. Ringerike kommune vil utvikle tjenestene for de eldre i tråd med
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føringene fra stortingsmeldingen, og rådmannen vil benytte 2019 på å kartlegge status på
innsatsområdene og foreslå utviklingsområder.

Områdene innenfor sektoren

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for rådmannen og rådmannens ledergruppe,
koordinator for fastleger og fastlegeordningen samt kommunens overlege for sykehjem og helsestasjon.
I tillegg er kommuneoverlegen hels emyndighet innenfor helseberedskap, folkehelse, miljørettet
helsevern, smittevern og psykisk helse.

Tildelingskontoret

Ringerike kommune har organisert tjenestetildelingen i eget tildelingskontor. Her er også koordinerende
enhet. Tjenester tildeles etter v eileder til tildelingspraksis jf. Helse - og omsorgstjenesteloven,
helsepersonell loven, pasient og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og verdighetsgarantien.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemm et i tillegg til ansvar for
trygghetsalarm og matombringing . Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse - og
omsorgstjenester og Lov om pasient og brukerrettigheter. Ambulerende tjenester ytes ved baser knyttet
til Hallingby, Hønefoss, Nes, Sokna og Tyristrand. Stasjonære tjenester ytes av et stasjonært team som
tilhører det bofellesskapet/omsorgsboligen den enkelte bor i.

Institusjon: kort - og langtidsplasser

Institusjonene har ansvar for langtidsbrukere med stort pleiebehov, samt brukere me d behov for
korttid s - og avlastningsopphold. Tjenesten er regulert i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns
omsorg og pleie.

NAV - tjenester

De kommunale tjenestene i NAV er lovregulert i lov om sosiale tjenester i NAV. I NAV Ringerike er
følgende kom munale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning. NAV - kontoret skal
ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de
tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over.

Ringerikskjøkken

Målsetting er produksjon av god mat med riktig næringssammensetning tilpasset brukernes behov. Det
brukes en produksjonsmetode hvor maten i størst mulig grad beholder næringsstoffer, smak og
utseende. Det skal legges vekt på tilpassinger til yngre brukergr upper og tilbud om ernæringstett kost
for de med mindre matlyst.
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Dagopphold i institusjon - Dagsenter/Aktivitetssenter

Dagopphold er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for en mer meningsfylt hverdag, både i
forhold til fysiske og psykiske behov . Vi har sosialt samvær, trening i ulike former, gåturer, treningsrom,
sittedans og fellestrim. Trening er viktig for å forebygge og opprettholde funksjoner. Brukerne som
benytter dagopphold blir hentet hjemme i egen bolig og kjørt til og fra av kommunens eget
transportkontor.

Aurora

Arbeid og dagsentertilbud til voksne funksjonshemmede. Kommunen ønsker å bidra til at våre
brukere/arbeidstakere opplever trygghet, mestring og trivsel ved å jo bbe med produksjon av ulike
produkter. God drift ved Aurora vil kjennetegnes ved fornøyde brukere/arbeidstakere med tilpassede
aktiviteter som kan føre til produksjon av salgbare produkter. Arbeidsoppgavene tilpasses og er
oppgaver innen vedproduksjon , str ikking, veving, lysproduksjon , makulering, snekring og kantine.
Dagsentertilbudet er et trivselstiltak som aktiviserer deltakerne med musikk, dans, trening og enklere
hverdagsaktiviteter.

Helsetjenester fengsel og transittmottak

Ringerike kommune har ansva r for helseavdelingen ved Ringerike fengsel. Tjenesten er regulert i Helse
og omsorgstjenesteloven. Helseavdelingens mål er at helsevurdering (innkomstsamtale) foretatt av
sykepleier skal gjennomføres innen ett døgn etter ankomst.

Ringerike kommune har ans var for helseavdelingen ved transittmottaket. Tjenesten er regulert i
Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold . Ankomstfasen omfatter lovpålagt og nødvendig
helseundersøkelse og gjennomføring av informasjonssamtale med NOAS (Norsk organisasjon for
asylsøkere). Usikkerheten i flyktningetilstrømningen til Norge og hvordan UDI velger å benytte
Hvalsmoen , gjør at vi til enhver tid må være omstillingsdyktige og nytenkende.

Interkommunalt samarbeid

Krisesenter og Legevakt er interkommunale tjenester som driftes med Ringerike som vertskommune.
Helsesamarbeidet for Ringeriksregionen og Midt - Buskerud har en egen koordinator som skal sørge for
koordinering helsesamarbeidet mellom Vestre Viken og Vestregionsamarbeidet. Denne stillingen er
finansieres av sa marbeidskommunene.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Helsetjenester av god kvalitet er tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre. Gode tjenester må
utvikles sammen med brukerne. Disse må være godt samordnet og ha god kontinuitet, samtidig som
rett tjeneste må være tilgjengelig og samsvare med behov. Videre vil gode tjenester benytte ressursene
på en god måte og være rettferdig fordelt.

Helse - og omsorgstjenester betyr mye for innbyggerne våre og spesielt for de med de største behovene
og d eres pårørende. Her utgjør kommunen en forskjell for folks trygghet og livskvalitet. For å kunne
fortsette å utgjøre en forskjell vil kommunen kontinuerlig vurdere innsatsnivå og ressursbruk opp mot
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det totale behovet for tjenester i sektoren. Dette er en utfordring og vil fortsette å være det da
demografien viser økt antall eldre. Konsekvenser vil være endringer i drift for å tilpasse seg den
økonomiske rammen. Sektoren vil arbeide systematisk med dette i 2019 ved å gjennomføre mulige
strukturelle justerin ger.

Balanse mellom omsorgsplasser og institusjonsplasser

Et optimalt omsorgstilbud krever omsorgsplasser både i form av omsorgsboliger m/bemanning og
institusjonsplasser for korttidstilbud, avlastning og behandling. Det er avgjørende at kommunen
balanserer disse tilbudene. Kommunen prosjekterer nå nye omsorgsboliger både på Hov og i
Heradsbygda. Eventuelt ytterligere utbygging, herunder institusjonsplasser som erstatning for Hønefoss
sykehjem, vil bli lagt fram for politisk behandling etter at en ny behovsanalyse blir presentert i 2020.
Dette arbeidet vil starte i 2019.

Sosialhjelp, utvikling og tiltak jf. Holtenutvalget

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har vært høye og til dels økende over flere år. Kommunen og NAV
har satt inn flere tiltak, m en har ikke fått ønskede resultater. Hovedårsaken til økning av økonomisk
sosialhjelp i 2018 er bl.a. nytt regelverk om redusert rett til arbeidsavklaringspenger , innstramming fra
fylket på tiltaksmidler og dermed reduserte tiltaksplasser for mottakere av sosialhjelp og flyktninger som
går over til NAV fra introduksjonsprogrammet. I tillegg er det noen mekanismer i kommunen som bidrar
til å drive opp sosialhjelpen, ved at NAV direkte eller indirekte blir gjort ansvarlig for beslutninger fra
andre instanser.

Holtenutvalget leverte sin rapport i 2017 hvor det ble foreslått tiltak som skulle bidra til å få flere
innbyggere i arbeid og færre til å bli avhengig av økonomisk sosialhjelp. Kommunen fastholder
strategien om å benytte startlån som virkemiddel for at flere skal eie egen bolig. Utover dette prioriterer
rådmannen å styrke gjeldsrådgivningstjenesten til yngre sosialhjelpsmottakere fra 2019.

Holtenu tvalget var spesielt bekymret for ungdom som faller ut av videregående skole, og at flere blir
avhengig av h jelp fra NAV. Sosialhjelpsbudsjettet er styrket i 2019, og d et er spesielt tre tiltak som vil
utredes og prøves ut i kommende programperiode:

1) Arbeidsrettet tiltak til unge mottakere av økonomisk sosialhjelp

K ommunalt pilotprosjekt hvor NAV, i samarbeid med en lokal arbeidsmarkedsbedrift, oppretter et
arbeidsrettet tiltak (aktivitet). Formålet er at fortrinnsvis unge mottakere av økonomisk sosialhjelp skal
delta i en arbeidsrettet aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid og selvforsø rgelse.
Tiltaket vil evalueres etter seks måneder.

2) Oppstart av "Ungdomshus"

Målet med Ungdomshuset er å øke livskvaliteten til ungdom ved å lette inngangen til de ulike enhetene i
kommunen på en mer helhetlig måte. Det legges til rette for at veiledere i Ungdomshuset kan handle
raskt og identifisere innsatsområder på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at ungdommens
utfordringer forebygges og en reduserer fremtidig behov for tjenester og økonomisk bistand. Tilbudet
organiseres foreløpig under sektoren Barn/Unge og Oppvekst.

3) Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
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Dette er et prosjekt som startet opp i 2015 og som ble avsluttet i desember 2018. Prosjektet har
oppnådd gode resultater både i Ringerike og i de 14 andre kommunene som har deltatt. Met odikken vil
derfor utvikles videre og vil fortsatt benyttes i familier som er avhengig av, eller står i fare for å bli
avhengig av, økonomisk sosialhjelp. I tillegg vil metodikken benyttes ved oppfølging av enslige, spesielt
yngre, mottakere av sosialhjelp .

Styrke sentrumsnær hjemmetjeneste (Hønefoss)

Hjemmetjenesten i Ringerike kommune har en nøkkelrolle i tjenestetilbudet innen helse og omsorg.
Kommunen har en strategi på at flest mulig skal få tjenester i eget hjem så lenge som mulig. Den
sentrumsnære hj emmetjenesten har de siste årene vært i prosjekt (Morgendagens omsorg) for å
tilpasse seg morgendagens krav og behov. I den forbindelse ble enheten også pilot for
heltidskulturprosjektet "Nytt Blikk Ringerike kommune".

Prosjektet førte til ny turnus med bl .a. økt andel heltidsstillinger, økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse,
økt kompetanse på alle vakter (også helg), planlegging for variasjoner i drift, teamoppbygging av turnus
og økt frigjort tid til ledelse. Turnus er rammeverket og forutsetningen for a t det faglige arbeidet kan
gjennomføres, forbedres og utvikles, og kartleggingsfasen førte til mer realistiske forutsetninger for å
lykkes i det arbeidet.

Det faglige arbeidet i ny turnus innebærer en omstilling fra hvordan man historisk sett har løst
arbe idsoppgavene, til en ny måte å løse arbeidet på. I dette omstillingsarbeidet har prosjektet
Morgendagens omsorg og Helhetlig pasientforløp hatt stor påvirkning på hverandre. Utfallet er styrking
med demenskoordinator, palliasjonskoordinator og HPH - team for å sikre overganger for pasientene
mellom sykehus - kommune og korttidsplass - hjemmetjeneste. Sistnevnte team er også med på å
redusere kostnader i forbindelse med overliggere på sykehus, ved å legge til rette for at pasientene kan
komme raskere hjem.

Hovedt iltak i tjenestene

Tjenestene

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver
Ledelsen i helse - og omsorgstjenestene i kommuner og helseforetak har ansvar for at
myndighetskravene i veilederen om pårørende følges opp. Tiltak for å endre praksis skal iverksettes.
Implementering av anbefalingene krever opplæring av ansatte, utvikling av interne prosedyrer, rutiner
og verktøy, endret organisering, for bedret samarbeid og utvikling av nye tilbud til pårørende. Dette
arbeidet vil gjennomføres i 2019.

Dagre habilitering ved dagaktivitetssenteret

For å sikre optimal bruk av institusjons - og korttidsplasser vil rådmannen i løpet av 2019 utrede
muligheten for å gi tilbud om dagrehabilitering ved dagaktivitetssenteret ved Austjord. Utredningen ses i
sammenheng me d eksisterende tilbud.

Rus og psykiatri

Det jobbes med ny Rusplan. Denne vil legge føringer for videre satsning på feltet og er basert på
nasjonale føringer og lokale behov. Planen prioriterer hovedgrep og tiltak innenfor fire fokusgrupper;
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Gravide og sped barn, Barn og unge, Voksne og Pårørende. Rådmannen foreslår i 2019 å styrke
fritidstilbudet for denne gruppen og satsningen er i samsvar med rusreformen.

Boligsosialt arbeid

Boligtjenesten har, i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike, utviklet idéen "Ei e først". Denne
strategien innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik at vanskeligstilte barnefamilier
skal eie egnet bolig. Ambisjonen er at dette skal bidra til at flere barn vokser opp i stabile hjem i gode
bomiljøer samtidig som kommunen s utgifter til sosialhjelp reduseres. Satsingen ses i sammenheng med
bl.a. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier.

Kompetanse

Årlig utarbeider sektoren en kompetanseplan med prioriterte satsingsområder og disse videreføres til
neste planperiode: Dokumentasjon i Gerica, Nettverksorganisering av fagområder, ABC - opplæring,
videreutdanninger og stipendordninger for sykepleiere og vernepleiere.

Følgende områder er nye for neste planperiode:

Etisk refleksjon

Organisering av etisk refleksjon i grupper er en viktig metode og verktøy som benyttes for bevisstgjøring
av helsepersonells verdier og holdninger. Refleksjon som metode kan benyttes i nettverksgruppenes
arbeid, i personalmøter eller andre arenaer der det foreligger planer for styrt kompetanseutvikli ng.

Vurderingskompetansekurs

Firedagers kurs for helsefagarbeidere og assistenter i regi av USHT (utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester). Gir innføring i eller repetisjon av basiskompetanse.

Digital basiskompetanse

Kommunen har inngått samarb eid med Hapro for å kunne tilby grunnleggende IT - opplæring for våre
ansatte. Opplæringen foregår lokalt på arbeidsstedet. Hensikten er å øke digitale ferdigheter til den
enkelte ansatte for å kunne ta i bruk velferdsteknologi og følge den generelle digital e utvikling.

Målinger - indikatorer

Utvikling og bruk av gode indikatorer blir et strategisk kompetanseområde for både ledere og
medarbeidere.

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender"

I regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er det utarbei det flere tiltakspakker som er
relevante for vår kommune; Herunder forebygge trykksår og fall, riktig legemiddelbruk, samstemming av
legemiddellister, forebygging av underernæring og tidlig oppdagelse av forverret tilstand. USHT vil bidra
inn i arbeidet me d læringsnettverk i sektoren.
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Etterlevelse av prosedyrer, retningslinjer og regelverk

I 2019 vil sektoren starte et arbeid for å sikre at rutiner, prosedyrer, retningslinjer o.l. blir etterlevd i
egen organisasjon. Det vil bli etablert internrevisjon som metode for å kvalitetssikre tjenestene og egen
praksis.

Organisasjon og ledelse - Nytt Blikk Helse og omsorg

Ringerike kommune har besluttet å forplikte seg til arbeid for økt heltidsarbeid og for en utvikling til økt
heltidskultur. I den forbindelse har H else og omsorg etablert et eget delprosjekt for å sikre deltakelse
inn i det overordnede arbeidet, samt for å starte arbeidet for å redusere utvikling av krav om økte
stillinger. Årsaken er at sektoren ønsker å styre rekrutteringen av ny kompetanse for å s ikre kvaliteten
på tjenesten. Sektoren ser også på dette arbeidet som et bidrag til å styrke mulighet for ledelse ved at
lederteamene går i dypdykk på egne fakta for økt forståelse innen dette arbeidet.

Brukerundersøkelser

Sektoren har brukerundersøkelser hvert år, og hver undersøkelse har intervall på annethvert år. Det er
ønskelig å redusere hyppigheten slik at sektoren får mer tid til å følge opp resultatene og implementere
valgte tiltak. Det er en nødvendighet for å lykkes i forbedringsarbeidet.

Samarbe id på tvers - Tverrfaglig miljøteam

Ringerike, har i likhet med andre kommuner, et stadig økende antall barn og unge som faller ut av skole.
Tverrfaglig miljøteam vil gi denne gruppen tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og
veilednin g. Teamet vil være tilgjengelig på deres ulike arenaer som skole, hjem og fritid. Det
samarbeides tett med skole for å sikre helhet og tilrettelegging. Teamet jobber på enkeltbarn og deres
familier. I 2019 vil det etableres felles kompetanseløft for foreby gging, tidlig innsats og foreldrenettverk.

Trygg hjemme

Dette er et forebyggende brannverntiltak til kjente risikoutsatte grupper. Det er inngått en avtale
mellom enheter i Ringerike kommune om felles brannverntiltak for hjemmeboende som er utsatt.
Samarbe idet er initiert av Brann og Redning.

Velferdsteknologi

Utviklingen innenfor velferdsteknologi krever at de ansatte forholder seg til ny digital hverdag med bruk
av nytt verktøy og utstyr. Samhandling med Hole og Jevnaker fortsetter i prosjektform der digi tale
konsultasjoner, kompetanse om velferdsteknologi og bruk av sensorteknologi er sentrale områder.

I forbindelse med investeringene gjøres det arbeid knyttet til velferdsteknologiske løsninger og styring
av byggene.

Helsetjenester til flyktninger

I 2019 vil det gjennomføres et arbeid for å se på mulighetene for å effektivisere helsetjenestene ved
Smittevernkontoret og Hvalsmoen helseavdeling. Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.
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Kostra - analyse - Pleie og omsorg

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Institusjoner (f253+261) - andel
av netto driftsutgifter til plo(B)

40,6 % 41,7 % 56,1 % 36,6 % 64,0 % 36,8 % 44,1 % 42,9 %

Netto dr.utg. pr. innb. 261
Institusjonslokaler (B) *) **)

1 165 1 142 1 385 646 921 351 933 907

Netto driftsutgifter pleie og
omsorg i prosent av kommunens
totale netto driftsutgifter(B)

35,7 % 35,2 % 32,4 % 32,2 % 29,0 % 33,6 % 31,1 % 30,8 %

Tjenester til hjemmeboende
(f254) - andel av netto
driftsutgifter til plo(B)

55,1 % 54,5 % 42,2 % 57,8 % 33,6 % 59,4 % 50,2 % 51,1 %

Produktivitet
Utgifter per beboerdøgn i
institusjon

3 993 4 241 3 626 4 536 4 607 3 654 3 439 3 483

Dekningsgrad
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år
og over(B)

16,8 % 17,1 % 9,7 % 20,8 % 9,9 % 15,1 % 14,7 % 13,9 %

Andel innbyggere 80 år og over
som er beboere på institusjon

9,1 % 8,9 % 14,3 % 6,6 % 9,0 % 10,0 % 12,6 % 11,7 %

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter viser en mindre
nedgang. Ringerike bruker fortsatt en større andel til denne tjenestegruppen enn
sammenligningskommunene/gruppene, men nærmer seg gradvis. I forhold til utgiftsbehovet er
ressursbruken under landsgjennomsnittet, men lavere inntektsgrunnlag (95 %) enn landsgjennomsnittet
gjør at andelen kun får en mindre reduksjon.

For Ringerike har de fleste indikatorene holdt seg stabilt i perioden. Sammenlignes de med utvalgte
kommuner/grupper er det noen f orskjeller. Samlet sett brukes en større andel av pleie og omsorg sin
ramme på hjemmetjenester enn på institusjonstjenester. Det gjelder også kommunene Gjøvik og
Modum. Flere indikatorer viser at disse tre kommunene satser på hjemmebaserte tjenester til el dre,
men Ringerike har den laveste andelen av de tre. Men alle er godt over landet og Kostragruppe 13.
Tilsvarende er Ringerike høyest av de tre kommunene i andel til institusjonstjenester. Som en del av
institusjonstjenesten regnes utgifter til drift av i nstitusjonsbygningene. Der ligger Ringerike høyt, bl.a.
grunnet husleie for noen av institusjonene. Institusjonstjenester inkluderer barneboliger og kjøp av
eksterne plasser som overliggere på sykehus. Dette er også forholdsvis dyre institusjonsplasser, og
det er plasser som ikke gir inntekter. Dette vises også igjen i en forholdsvis høy pris per beboerdøgn i
institusjon selv om det nå er to av sammenligningskommunene som ligger høyere.

Kommunen har en høy andel hjemmeboende med omfattende bistandsbehov og forholdsvis lav andel
over 80 år på institusjon. Dette er naturlige følger av satsning på hjemmebaserte tjenester.
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Kostra - analyse - Sosiale tjenester
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp pr.
mottaker(B)

48 587 52 863 48 291 57 282 42 590 39 078 45 381 51 462

Dekningsgrad
Andel mottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde(B)

58,4 % 44,5 % 45,8 % 41,3 % 45,8 % 27,3 % 40,5 % 43,7 %

Andelen sosialhjelpsmottakere i
alderen 20 - 66 år, av innbyggerne
20 - 66 år(B) **)

4,0 % 4,0 % 4,4 % 4,4 % 3,1 % 3,5 % 3,5 % 3,2 %

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde er redusert. Kommunen er fortsatt høyere enn
Gjøvik og Modum, men er nå bare så vidt over Kostragruppe 13. Og det er antall mottakere med
sosialhjelp som hovedinntektskilde som er redusert, siden totalt antall mottakere av sosialhjelp har vært
nokså stabilt disse årene.

Driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp har økt med 4 mill.kr fra 2016 til 2017. Med nesten uendret antall
mottakere er det utgift per mottaker som har økt. Og det er i gruppen under 30 år at utbetalingen har
økt mest. Kjennetegn på denne gruppen er utfordringer med rus og/eller psyk isk helse, mange har ikke
fullført videregående skole, mange forsørger barn og flere kommer fra introduksjonsordningen eller
enslige mindreårige flyktninger for videre oppfølging i NAV. Det er også kjent at mottakerne av
sosialhjelp mottar stønad i lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbare kommuner.

De unge er en prioritert målgruppe i NAV. Det finnes mange statlige tiltak for gruppen, men de har
oftest et arbeidsrettet innhold, noe som ikke alltid passer for ungdommenes livssituasjon. NAV tilbyr
vid ere for eksempel gruppetiltak for de arbeidssøkende, de jobber tverrsektorielt for å se på nye måter
å følge opp barn og unge for å unngå at de må søke NAV i 18 - 20 års alderen og de arbeider med å få i
stand et Ungdommens Hus.

Kostra - analyse - Kommunale bo liger
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto investeringsutgifter til
boligformål per innbygger i
kroner

259 47 2 378 689 30 1 702 1 426 1 527

Kommunale boliger Korr. bto.
dr.utg. Beløp pr innb (kr)

1 895 1 991 800 352 623 1 089 1 324 1 301

Framsikt
Kommunalt disponerte boliger
per 1000 innbyggere(B)

22 21 20 32 17 27 21 19

Lave investeringsutgifter og høye brutto driftsutgifter til boligformål kan tilskrives kommunens
organisering av sine boliger med Ringerike boligstiftelse som eier og kommunen som leier. Kommunen
er stabile på indikatorene over tid, men avviker fra de andre sammenligningskommunene.
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Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Ledelse Lederne er

mestringsorienterte
og tydelige
premissleverandører

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,3 >4,3 >4,3 >4,3

Medarbeiderskap Organisasjonen
preges av
selvstendige,
fleksible og
kompetente
medarbeidere

Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3 >4,3 >4,3 >4,3

Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusert fravær 11,3 % 10,0
%

10,0
%

10,0
%

10,0
%

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Andel digitale

trygghetsalarmer
50,0 % 100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
Antall Evondos (
medisinsk
medisindosett)

31 60 60 60 60

Styrke
demensomsorgen

Antall personer som
har mottatt
pårørendeopplæring

34 100 160 160 160

An tall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende
demente

0 7 7 7 7

Økt
selvhjulpenhet

Andel unge under 30
år som har krav om
aktivitetsplikt

90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

An tall
gruppearrangement
for hjemmeboende
eldre i forebyggende
øyemed pr. år.

0 10 15 15 15

Antall personer som
har gjennomført
hverdagsrehabilitering

30 74 134 134 134

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Andel korttidsplasser
belagt med
korttidsplasser

86,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Gjennomsnittlig
liggetid på sykehuset
etter at pasienten er
definert som
utskrivningsklar

1,7
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Det nyetablerte
boligkontoret
sikrer en helhetlig
og godt koordinert
tjeneste

Antall huststander som
har gått fra leie til eie

0 20 20 20 20

Færre innbyggere
er avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med
sosialhjelp

485 360 360 360 360

An tall mellom 18 - 24 år
på økonomisk
sosialhjelp

83 50 50 50 50

Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

5,85 5,00 5,00 5,00 5,00

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall produserte
timer innen
ambulerende og
stasjonær
hjemmetjeneste

38 700 31 000 31 000 31 000 31 000

Antall søknader på
tjenester

1 565 2 400 2 400 2 400 2 400

Gjennomsnittlig antall
på venteliste i
omsorgsbolig pr.mnd

16 10 5 5 5

Gjennomsnittlig antall
på venteliste
institusjon pr.mnd

10 5 5 5 5

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 610 485 610 485 610 485 610 485

Sum Tekniske justeringer 7 599 7 449 7 449 7 449
Sum Vedtak forrige periode - 500 - 7 150 - 7 050 - 7 050

Konsekvensjustert budsjett 7 099 299 399 399
Konsekvensjustert ramme 617 584 610 784 610 884 610 884

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav 0,7% - 5 818 - 5 818 - 5 818 - 5 818
Refusjon ressurskrevende tjenester - 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000
Husleieinntekter - 1 440 - 1 440 - 1 440 - 1 440
Brukerbetaling institusjon - 900 - 900 - 900 - 900
Salg Servicesentrene - 150 - 150 - 150 - 150
Sum Innsparingstiltak - 12 308 - 12 308 - 12 308 - 12 308

Nye tiltak
Styrke hjemmetjenesten i Hønefoss 5 000 5 000 5 000 5 000
Styrking av sosialhjelp 5 000 5 000 5 000 5 000
Husleie til Boligstiftelsen 2 000 2 000 2 000 2 000
Basistilskudd leger 1 100 1 100 1 100 1 100
Drift leasingbiler 1 000 1 000 1 000 1 000
Forebyggende tiltak NAV 1 000 500 0 0
Driftstilskudd fysioterapeuter 500 500 500 500
Tilskudd Ringerike interkommunale legevakt 420 420 420 420
Manglende fastlønnstilskudd fysioterapi 400 400 400 400
Dagberedskap 240 240 240 240
Styrking av tjenester til psykiatri og rus 200 200 200 200
Økt husleie ny legevakt 0 150 300 300
Sum Nye tiltak 16 860 16 510 16 160 16 160

Nye tiltak og realendringer budsjett 4 552 4 202 3 852 3 852
Ramme 2019 - 2022 622 136 614 986 614 736 614 736
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Sammendrag driftsbudsjett for sektoren

Sektoren leverer tjenester 24 timer i døgnet hver dag hele året. Et tilfredsstillende antall kompetente,
dedikerte medarbeidere er avgjørende for at sektoren skal kunne levere riktige tjenester til rett tid og
med avtalt kvalitet. Hovedtyngden av utgiftene i sektoren er de rfor knyttet opp mot lønn (85 - 90%).

Kommunen har de siste årene prioritert kompetanseutvikling for å være i stand til å håndtere sektorens
oppgaver og samfunnets endrede tjenestebehov og brukergruppesammensetning. Satsingen skal gjøre
kommunen i stand til å gi tjenester til det beste for brukeren på en effektiv måte.

Vedtatt budsjett for 2019 medfører en økt satsing i NAV for å stagnere og forebygge kostnader knyttet
til økonomisk sosialhjelp. Dette gjøres ved å styrke gjeldsrådgivning, fortsette fokus og t iltak med
metodikk fra lavinntektsfamilie - prosjektet til andre grupper. Etablere Ungdomshus med veiledning og
bistand for unge i sårbare faser samt et pilotprosjekt for å etablere aktivitetstiltak for å stimulere til
skole og arbeid.

I 2019 velger rådmanne n å styrke den sentrumsnære hjemmetjenesten, og dette innebefatter
etablering av ny turnus som følge av kommunens prosjekt om heltidskultur. Satsningen fører også til en
styrking av arbeidet innenfor demens og lindrende pleie samt arbeidet med å sikre gode
tjenesteoverganger.

Effektiviseringskravet for 2019 medfører at sektoren vil måtte jobbe kontinuerlig med å finne
kostnadsbesparende tiltak samtidig med at en bevarer satsingsområdene.

Tekniske justeringer

Lønnsvekst

Lønnsvekst fra 2018 med helårseffekt inn i 2019.

Luftmålinger i Hønefoss sentrum

Luftmålinger i Hønefoss sentrum skal gjennomføres i 2018/2019. Det er avsatt midler til hele prosjektet i
2018. Prosjektet går fra juni 2018 til og med mai 2019. Det gjøres en avsetning 31.12.18 av ubrukte
midler til prosjektet som utfra betalingsplan er kr 580 000 uten merverdiavgift. Målingene er utvidet
med ytterligere sensorer som medfører økt utgift kr 150 000. Midler til dette er hensyntatt i budsjett
2019.

Økt timesats til støttekontakter

Timesatsen t il støttekontakter er økt fra kr 123 kr til tarifflønn assistenter laveste sats. Et tiltak for
lettere å rekruttere støttekontakter. Et viktig tiltak langt ned i omsorgstrappen.

Budsjettkorrigering vedtatt i KS vedtak 74/18 for 2018. Må videreføres i 2019.

Vedtak forrige periode

Implementering av velferdsteknologiske tiltak i pilot velferdsteknologi.

Sikre god implementering av velferdsteknologiske tiltak som startet opp i pilot velferdsteknologi. Tiltak
som kun gjaldt 2018, og korrigeres i 2019 - 2022.
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Økte leieinntekter omsorgsboliger

Heradsbygda omsorgssenter planlegges nå for 64 bemannede boligenheter med tilhørende fasiliteter.
Her vil beboerne betale for husleie, mat og øvrige tjenester. For kommuneregnskapet blir det en
reduksjon i beboerbetaling(vederl ag) og en økning i husleieinntekter, eventuelt økt salg av mat fra
Ringerikskjøkken og økte inntekter for praktisk bistand. Mye usikkerhet, og det gjøres ingen endring i
anslag økte inntekter i år.

Økte leieinntekter Heradsbygda omsorgsboliger

Heradsbygda omsorgsleiligheter. Økt antall leiligheter fra 54 til 64. Fø rer til økte leieinntekter på kr
1 000 000 fra 2020.

For høyt budsjett 2017 på vederlag opphold institusjon og hjemmetjenester

Gjelder reduksjon i beboerinntekter(vederlag) ved åpning av H eradsbygda omsorgssenter. Beboerne her
betaler for husleie og øvrige tjenester. Beregninger gjøres neste år.

Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7%

Effektiviseringskrav 0,7% utgjør kr 5 818 000.

Refusjon ressurskrevende tjenester

Økt refusjon som fø lge av nye brukere og endring i tjenestebehov. Dette gjelder 2018, og som blir
utgangspunktet for budsjett 2019.

For 2017 var refusjonen 80% av lønnsutgiften utover innslagspunkt på kr 1 235 000.

Husleieinntekter

Beregner kun 2% vekst i husleien, siden den ikke justeres med KPI 01.01, men når beboer har bodd i
hus/leilighet i ett år, jfr. Husleieloven §4 - 2. Oppjusteres til gjengs leie ved innflytting av nye beboere.
Husleieinntektene økes med kr 800 000.

De nye leilighetene som skal bygges kan gi tilsammen kr 640 000 i husleieinntekter for kommunen.
Tilsammen en økning på kr 1 440 000.

Brukerbetaling institusjon

Anslag på 3% økning i brukerbetaling for opphold i institusjon. Beregnes av årets prognose og utgjør kr
900 000.

Salg Servicesentrene

Lagt til 3% økning i salgsinntekt (3259'*3%). i tillegg salg til andre fra Hovedkjøkkenet (1400'*3%).
Tilsammen kr 150 000.
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Nye tiltak

Styrking av sosialhjelp

Styrking av sosialhjelpsbudsjettet skal i hovedsak benyttes til forebyggende tiltak som gjeldsrådgivning
spesielt til yngre sosialhjelpsmottakere, og opprette arbeidsrettet tiltak til unge mottakere av
økonomisk sosialhjelp. For øvrig har det vist seg at utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt fra år til
år selv om tiltak har blitt satt i nn. Her er også en del til delvis justering av budsjettet for økonomisk
sosialhjelp.

Styrke hjemmetjenesten i Hønefoss

Enheten er pilot for heltidskulturprosjekt som har ført til omlegging av turnus med blant annet økt
kompetanse, lavere uketimer, teamoppb ygging av turnus, større stillinger og som totalt sett har ført til
økt bemanning. I tillegg skal bemanningen økes med demenskoordinator, palliasjonskoordinator og
HPH - team.

Husleie til Boligstiftelsen

I henhold til brev fra Boligstiftelsen økes husleien f or 2019 med kr 2 829 000. Dette inkluderer KPI med
2,5%. Boligstiftelsen anmodes om kun 1% KPI, noe som vil redusere utgiftsøkningen med ca 900 000,
avrundet til en økning på 2 mill.kr. Det er ønskelig at også Boligstiftelsen kan bidra i
effektiviseringspr osessen som kommunen er inne i.

Basistilskudd leger

Satsen for basistilskudd (per capita tilskudd) for fastlegeordningen i kommunene reguleres 1.juli hvert
år. Antall pasienter på listene danner grunnlaget for kommunens utbetaling til legene. Fra 1.juli 2018 er
satsen kr 486 per pasient per år. Dette er en økning på 7,76% som er mer enn en dobling av økningen i
forhold til de siste årene.

Forebyggende tiltak NAV

Dette er en oppfølging av vedtak i FS 13/18 - 3 Prosjekt oppfølging av lavinntektsfamilier.

Pr osjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018 er siste år NAV
mottar midler, kr I 300.00 av Arbeids - og velferdsdirektoratet til å dekke to stillinger. Formannskapet ber
Rådmannen følge opp prosjektet for å sørge for at prosjektet kan videreføres i 2019.

Prosjektet prøver ut en ny rolle i kommunen, plassert på Nav kontoret, en familiekoordinator som gir
tett oppfølging etter behov. Familiekoordinatoren jobber med hele familien under ett og med fire
målområder, arbeid – bolig - økonomi og barnas situasjon, og har et utstrakt samarbeid med andre
aktuelle/involverte tjenester i kommunene.

Drift leasingbiler

I utgang spunktet er det et behov for 2 millioner kroner i økt ramme med bakgrunn i 2018 - regnskapet.
Med ny leverand ør, mindre innbytte av biler og mindre skader (pålagt kjørekurs) reduseres tiltaket til
1 million kroner .
Beregning fra leder viser en besparelse på 0,6 Mill kr ved overgang til ny leverandør. I 2018 er planen å
bytte 33 biler mot 20 biler i 2019, noe som forventes å gi innsparing, da det viser seg at det ofte er
skader som må repareres ved innbytte. Det er planlagt pålagt HMS - kurs for alle sjåførene av
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leasingbilene som forhåpentligvis vil redusere skader og vedlikeholdskostnader. Øvrig tiltak er å bruke
bilene på tvers av enhetene for å unngå bruk utover maks kilometer.

Driftstilskudd fysioterapeuter

I henhold til ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om privat
praksis med kommunene, er driftstilskuddet for avtaleåret 2018 - 2019 fastsatt til kr 444 600. Det er en
økning på kr 23 580 per årsverk. Med 21,4 årsverk vil det bli en økning på kr 500 000.

Tilskudd Ringerike interkommunale legevakt

Økt tilskudd til Ringerike interkommunale legevakt grunnet lønns - og prisvekst. Økt med 2,8 % av
kommunens tilskudd for 2018 som er på 14,2 mill.kr. Er fordelt på ordinær legevakt og øyeblikkelig hjelp
tilbudet ved legevakta. Tilsammen kr 420 000.

Manglende fastlønnstilskudd fysioterapi

Folketrygden yter tilskudd til kommunene for fas tlønnsstillinger for fysioterapeuter i henhold til Forskrift
om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjenesten. Tilskuddet gis nå
til kurativ virksomhet utenfor institusjon. Det betyr at fysioterapeuter i institusjonstj enesten ikke gis
tilskudd. Over tid har kommunen mistet to tilskudd som følge av endring i regelverk og endring
i kommunens organisering. Dette utgjør kr 400 000.

Dagberedskap

Dagberedskapstilbudet samles ved ett legekontor i Hønefoss

Ved behandling i Hove dkomiteen, vedtak: Sak 27/18 ble saken tatt til etterretning. Økonomisk
konsekvens er en økt utgift kr 240 000.

Styrking av tjenester til psykiatri og rus

Styrking av dagtilbud til unge brukere med psykisk helse og rusrelaterte lidelser. Ser i 2018 en økning av
behov. Henger sammen med ny rusreform hvor ettervern og oppfølging bolig og fritid er viktige
kommunale ansvarsområder. Enhet for rus og psykiatri ser at deres brukere blant annet profitterer
sterkt på å delta i tilbudet, "Inn på tunet", og at fl ere kan nyttiggjøre seg den aktiviteten.

Økt husleie ny legevakt

Økt husleie ny legevakt gjelder FDV kostnader og bygslingsavgift. Ringerikes andel er 46,8% og utgjør kr
300 000 per år. Forventet åpning er juni 2020, og det regnes økt husleie for ett halvt år i 2020.
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Helse og omsorg
Helse - Inventar/medisinsk utstyr LØPENDE 2 000 2 500 0 0 4 500
Heradsbygda omsorgssenter 2020 504 200 198 800 273 200 1 500 0 473 500
Hov vest omsorgsboliger 2020 28 500 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 2020 109 400 50 000 54 000 0 0 104 000
Ny legevakt 2020 99 000 50 000 43 500 0 0 93 500
Oppgradering helse - og
omsorgsbygg

LØPENDE 1 500 0 0 0 1 500

Parkering Austjord 2019 3 180 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny
produksjonsmåte

2019 8 500 7 500 0 0 0 7 500

Sum Helse og omsorg 752 780 340 480 373 200 1 500 0 715 180
Sum investeringsprosjekter 752 780 340 480 373 200 1 500 0 715 180

Helse - Inventar/medisinsk utstyr

Det er startet et oppgraderingsarbeid knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.
Oppgraderingen vil bestå i å skifte ut og modernisere nødvendig inventar, utstyr og møbler.
Fellesarealer, kjøkken og ansattfasiliteter blir prioritert.

Kommunene er tillagt en rekke nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Disse
oppgavene er resurskrevende, båd e når det gjelder personell, kompetanse og medisinskteknisk utstyr.
For å kunne gi et faglig tilfredsstillende tilbud, er det ved enkelte institusjoner nødvendig og supplere og
oppgradere dette utstyret.

Heradsbygda omsorgssenter

Heradsbygda omsorgssente r planlegges for 64 bemannede boligenheter med tilhørende fasiliteter, samt
nytt dagaktivitetssenter med kapasitet til 20 brukere. Det etableres ny sentral base for hjemmebaserte
tjenester. Planlegges ferdigstilt høst / vinter2020 - 2021.

Kommunen mottar m omskompensasjon og investeringstilskudd fra husbanken. Beboerne betaler
husleie i.h.t - kommunalt vedtak.

Hov vest omsorgsboliger

Utbyggingen gjelder et boligfellesskap (borettslag) på Hov for sju unge psykisk utviklingshemmede med
relativt stort omsorgsbeh ov. Prosjektet ble startet etter forslag fra en foreldregruppering med sju
psykisk utviklingshemmede barn for å bl.a. ivareta de relasjoner som var etablert mellom barna og de
pårørende gjennom en 16 - 20 års periode, fram til barna nå skal flytte hjemmefra til egen bolig.

På grunn av husbankens regler, er prosjektet avhengig av et nært, godt og utvidet samarbeid med
kommunen for å kunne realiseres. Ringerike kommune er byggherre, og realiserer bygningsmassen med
sju leiligheter, fellesarealer og personalfasi liteter. Kommunen mottar momsrefusjon og husbankens
investeringstilskudd, seksjonerer bygningen og etablerer et borettslag. Resterende kostnader dekkes inn
av salgssum for den enkelte bolig samt fellesgjeld i borettslaget. Prosjektet skal gjennomføres inne nfor
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en brutto kostnadsramme på 25 millioner, som må mellomfinansieres og legges ut som en kommunal
investering.

Planlagt oppstart er mai 2019 med ferdigstillelse sommer/høst 2020.

Hov øst omsorgsboliger

Hov omsorgsboliger planlegges for 21 omsorgsleilighe ter (for eldre uavhengig av diagnoser) med
tilhørende fasiliteter.

Planlagt byggestart er mai 2019 med ferdigstillelse høst 2020.

Kommunen mottar momsrefusjon og husbankens investeringstilskudd. Beboerne betaler husleie i.h.t -
kommunalt vedtak.

Ny legevakt

Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes
alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå (fra
april 2015). Det er ca. 63 000 innbyggere (fastboende) til sammen i de sju kommunene.

Dagens leieforhold ved Ringerike sykehus utløper i 2020, og nye lokaliteter må være på plass innen den
tid. Kommunen skal i den anledning også bygge ny ambulansesentral i forhold til prehospitale tjenester
ved Vestre Viken HF, s om gjennom leieavtale dekker kapitalkostnadene over 30 år for denne del av
bygningen. Resten av kapitalkostnadene fordeles på deltagende kommuner gjennom andel av husleie.

Byggestart er planlagt april 2019 med ferdigstillelse sommer 2020.

Oppgradering hels e - og omsorgsbygg

Denne investeringen vil prioriteres og harmoniseres til de lokasjoner som prioriteres i forhold til
investeringer knyttet til oppgraderingsarbeid i institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.

Investeringen vil i hovedsak nyttes til akutte behov som følge av avvik på brann og HMS. Hvis det er
midler tilgjengelig vil andre tiltak som generell oppgradering av innvendige flater og belysning.

Parkering Austjord

I forbindelse med rivning av tidligere "Rødstua" på Austjord, ønskes en ferdigstillelse av uteanlegget,
bl.a. med etablering av ny parkeringsplass med bakgrunn i behov knyttet til det nyåpnede
dagtilbudet samme sted.

Samtidig er det behov for et overbygg/carport for institusjonens samlede kjøretøyportefølje, som for
tiden utgj ør fire minibusser, en ni - seter personbil, to varebil og fem personbiler. På parkeringsplassen
skal det også etableres tre ladepunkter for el - biler samt sykkelparkering.

Kostnader til rivning er tatt med i investeringsbeløpet. Arbeidet gjøres i 2019 grunne t
kapasitetsutfordringer.
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Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte

Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler omdisponeres til
oppgradering av utstyr ved Ringerikskjøkken. Kjøkkenet har vært i drift i 15 år og en rekke komponenter
innen utstyr og inventar har overlevd sin "levetid". Utvikling av utstyr til stor - /sentralkjøkkendrift går
som alt annet teknisk utstyr fort, og det viser seg at moderne koke - /stekeutstyr ikke trenger ekstern
dampproduksjon. Tidligere avsetning i HP 2018 - 2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre nødvendig oppgradering.

Samfunn

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 162 444 149 667 145 413 145 163 145 163 145 163
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

153 226 138 791 150 701 151 290 141 108 140 408

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

6 637 4 896 6 137 5 737 5 737 5 737

Overføringsutgifter 8 014 860 860 860 860 860
Finansutgifter 9 764 130 4 850 6 641 5 328 23 140
Sum Driftsutgifter 340 086 294 345 307 962 309 691 298 196 315 308

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 198 564 - 181 599 - 187 579 - 212 174 - 215 966 - 215 966
Refusjoner - 11 994 - 9 830 - 9 830 - 9 830 - 9 830 - 9 830
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 1 994 - 13 574 - 19 157 - 17 160 - 14 400 - 14 400
Sum Driftsinntekter - 212 980 - 205 003 - 216 565 - 239 163 - 240 195 - 240 195

Sum 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113

Om sektor

Sektor Samfunn har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av Ringerike kommunes eiendomsmasse og
infrastruktur, forvaltning av lovverk samt å ivareta beredskap og sikre liv og helse når uønskede
hendelser oppstå r.

Tidligere hadde også sektoren fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. Fra 01.08.18 har ny
Strategi og utviklingsavdeling ansvaret for samfunnsutvikling og planarbeid . Sektor samfunn skal bidra til
å legge til rette for et godt samarbeid med ny avdeling, og vi skal fortsette å legge til rette for og
fokusere på utvikling og vekst innenfor vårt ansvarsområde.

Målsetning

Enhetene i sektoren skal utvikles slik at sektoren kan møte vekst og utviklingsmulighetene på en
effektiv, løsningsorientert og fremtidsrettet måte. Sektoren skal ha høy grad av profesjonalitet både
internt og eksternt. Det skal legges til rette for et godt samarbeidsklima i sektoren, med andre deler av
Ringerike kommune og med innbyggere og andre eksterne aktører.
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Enhetene

Miljø - og arealforvaltning

Enheten består av følgende avdelinger:

byggesak (byggesaksbehandling, tilsyn, utslipp)
oppmåling (oppmålingsforretninger, karttjenester, matrikkelføring, eiendomsskatt)
land bruk (jord, skog og vilt, felles landbrukskontor med Hole kommune)

Enheten vil at kommunens innbyggere og de profesjonelle aktørene skal kunne finne informasjon, få
veiledning og finne frem til skjemaer også utenom ordinær arbeidstid. Det finnes mye infor masjon på
kommunens nettsider.

Teknisk forvaltning og Teknisk drift

Enhetene er organisert etter "bestiller - utfører modellen". Det vil si at Teknisk forvaltning kjøper
tjenester av teknisk drift, samarbeidspartnere eller eksterne aktører. Teknisk forvalt ning har ansvar for
forvaltning, drift og utvikling av kommunens infrastruktur. Teknisk drift skal levere drifts - og
vedlikeholdstjenester. Fagområdene som dekkes er:

vei
park og idrett
vann, avløp og rens
eiendom
kommunens skoger

Utbygging

Enheten har ans varet for å gjennomføre alle store investeringer som fastsettes i handlingsprogrammet
innenfor kommunal infrastruktur og offentlige formålsbygg.

Videre ivaretar enheten kommunens interesser mot private innbyggere, og er høringsinstans på
området kommunal i nfrastruktur.

Brann - og redningstjenesten

Brann - og redningstjenesten har følgende i tillegg til administrasjon, beredskapsavdeling
og forebyggende avdeling og feiervesenet. De ivaretar også brannberedskapen i Hole kommune.

Enheten er døgnbemannet og kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann - og
redningsarbeid. Brann - og redningstjenesten besøker ca. 10.000 husstander (feiing, tilsyn, aksjon
boligbrann) og 300 bedrifter hvert år.

Selvkost

Samfunnssektor har flere selvkostområder. Selvkost områdene i dag er vann, avløp, slam, feiing, private
reguleringsplaner, byggesak, utslipp/tilsyn, oppmåling og eierseksjonering. Feiing av fritidsboliger er
iverksatt fra 2018 og sorterer under ordinær feiing pr nå.
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Fra og med 2018 er selvkost et eget budsjettområde. Det vil gi en bedre oversikt over
selvkostområdene, samt gi et mer korrekt bilde av sektorens økonomi.

Det foretas en gjennomgående analyse og beregning på selvkostområdene to ganger årlig. Første gang
er primo februar og hovedfokus da er e tterberegning for foregående år i forbindelse med
årsavslutningen. I august/september gjennomføres den andre gjennomgangen, da med hovedfokus på
prognose inneværende år samt budsjett for neste år samt budsjett for kommende HP.

Alle kommunens selvkostområde r med unntak av oppmåling har ved inngangen til 2018 solide
selvkostfond som blant annet kan fungere som stabilisator med hensyn til gebyrnivå, uforutsette
utgifter eller svikt i inntekter.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Det er et sammensatt b ilde av utfordringer som vi ser fremover. Vi vil bli stilt overfor endrede krav og
problemstillinger, som vil medføre andre måter å jobbe på.

Vi er allerede blitt utfordret på et mer ekstremt vær. En lang og snørik vinter, varme og ekstrem tørke i
sommer o g kraftig nedbør i høst. Dette krever mer ressurser til snørydding. Energiforbruket øker til
varme om vinteren og kjøling om sommeren. Vi har hatt en ekstrem skogbrannfare og flom, og ekstrem
nedbør stiller krav til nye type flomveier og overvannshåndterin g.

Ny teknologi gir oss nye muligheter, men vi må samtidig sørge for at vi har den nødvendige kompetanse.

Rammebetingelsene endrer seg og vi må tilpasse oss slik at vi klarer å møte fremtidens behov innenfor
våre tjenester på en mer effektiv måte. Det bety r ikke at vi skal løpe fortere, men vi skal jobbe smartere.

Viktige tiltak

Tjenestedesign prosjekt

I løpet av høsten 2018 vil det bli startet opp et tjenestedesignprosjekt i de tekniske tjenestene. Formålet
er å organisere disse tjenestene på en fremtidsre ttet måte, som er tilpasset nye rammer og behov. Vi
ønsker å se på hva vi gjør i dag, hva skal vi fortsette å gjøre, hva kan vi gjøre annerledes og hva skal vi
ikke gjøre i tiden som kommer.

Kommunikasjon

For å bedre kommunens møte med innbyggere og tiltakshavere, vil sektoren fortsette sin fokus på
informasjon og dialog. Vi har som målsetning at all dialog skal fremstå som profesjonell og
løsningsorientert. Vi ønsker bedre kommunikasjonen både internt og eksternt. I løpet av 2018 har vi hatt
fokus på opplæring i Klart Språk. Dette er et kontinuerlig arbeid og vi vil fortsette å jobbe med dette i
hele sektoren i 2019 og årene fremover.

Det vil bli utarbeidet rutiner og maler for tilbakemelding på henvendelser, for å oppnå bedre
forutsigbarhet og tydeli ghet, samt sørge for likebehandling.
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Kostra - analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Gj.snittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 3 ukers
frist. Kalenderdager

9 13 15 30 14 6 17 19

Det er satt i gang et større prosjekt, som vil gi resultater på kvaliteten på de tjenestene som kommunen
leverer. Arbeidet startet opp januar 2018, og vil gå frem til våren 2019.
Miljø - og arealforvaltningen er i gang med et utviklingsprosjekt for å se på arbeidsflyt, tjenestedesign og
brukeropplevelse. Dette er arbeid som gir økt innsikt og bevisstgjøring, hvor det iverksettes konkrete
tiltak som vil bidra til å bl.a. redusere saksbehandli ngstid og gi en mer effektiv bruk av ressursene.

Kostra - analyse - Vann, avløp og renovasjon

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Vann - Finansiell dekningsgrad 116,0 % 106,0 % 94,0 % 107,0

%
93,0 % 88,0 % 97,0 % 0,0 %

Produktivitet
Avløp - Tilknytningsgebyr avløp
- én sats (gjelder
rapporteringsåret+1)

9 000 9 000 17 000 12 840 9 708 6 434

Avløp - Årsgebyr for
avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)

5 701 2 520 4 075 5 389 3 818 3 486

Dekningsgrad
Avløp - Andel av befolkningen
som er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste

79,6 % 79,0 % 71,5 % 82,5 % 84,2 % 68,8 % 82,8 %

Vann - Andel av befolkningen
som er tilknyttet kommunal
vannforsyning

90,1 % 91,4 % 70,1 % 80,6 % 89,1 % 69,5 % 82,8 %

Kvalitet
Renovasjon - Husholdningsavfall
per innbygger (kommune)

539 524 533 516 522 516

Ringerike kommune har innenfor vann, avløp og renovasjon gode tall/utvikling i perioden 2015 – 2017,
målt mot kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Kommunen har god kostnadsmessig inndekning på vann (106 i 2017) og avløp (110 i 2017) fra
innbyggerne. Indeks over 100 (selvkost) tilsier en positiv inndekning i kommunen.

Ringerike kommune har som flere andre, en utfordring med vannledningsnett og betydelige lekkasjer.
Dette er dårlig utnyttelse av ressursene, og må være et prioritert område i tiden som kommer.
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K ostra - analyse - Brann og ulykkesvern

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Antall boligbranner pr. 1000
innbyggere

0,50 0,36 0,29 0,55 0,15 0,58 0,35 0,33

Netto dr.utg. pr. innb. 338
Forebygging av branner og
andre ulykker (B)

55 79 56 105 30 - 37 57 49

Netto dr.utg. pr. innb. 339
Beredskap mot branner og
andre ulykker (B)

782 834 638 730 770 577 765 697

Dekningsgrad
Andel piper feiet 37,3 % 50,0 % 35,7 % 42,5 % 38,5 % 46,8 % 32,3 % 33,4 %
Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn -
ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret +1)

405 350 656 450 402 622 439 384

Ringerike Kommune sitt brannvesen, har sammenlignet med andre, en mer kompleks risiko og har flere
brannstasjoner enn andre pga dette. I tillegg krever dette at kommunen må bruke mer ressurser på å
kalle inn mannskaper når f.eks. brannstasjonen i Hønefoss er på utrykning. Andre og sammenlignbare
brannvesen kan benytte seg av brannstasjoner i nærheten og slipper da egen kostnad på innkalling.

Kostra - analyse - Eiendomsforvaltning

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter
til førskolelokaler per
kvadratmeter(B) *)

1 560 1 755 1 558 1 542 258 1 626 1 513 1 467

Korrigerte brutto driftsutgifter
til institusjonslokaler per
kvadratmeter(B) *)

1 426 1 502 1 253 732 774 198 963 1 106

Korrigerte brutto driftsutgifter
til skolelokaler per
kvadratmeter(B) *)

819 693 1 094 1 019 4 658 1 205 994 959

Ringerike kommune har hatt en reduksjon i kostratallene på de totale driftsutgifter innenfor
eiendomsforvaltning i perioden 2014 til 2017. Vi forventer at driftsutgiftene vil reduseres ytterligere i
årene som kommer som følge av betydelig økning av kvadratmeter nybygg samt at driftsbudsjettene
reduseres kraftig.

Kommunens tall varierer noe innen d e ulike måltallene i forhold til Kostragruppe 13 og landet forøvrig.

Kostra - analyse - Samferdsel
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Bto. dr.utgifter i kr pr. km
kommunal vei og gate(B)

93 784 109 476 129 817 160 052 131 213 152 600 149 207 206 167

Dekningsgrad
Andel km tilrettelagt for
syklende som kommunen ha r
ansvaret for i % av alle
kommunal e veier og gater

11,9 % 11,9 % 16,1 % 22,5 % 24,0 % 15,0 % 14,8 % 20,7 %

Ringerike kommune har i sine tall for 2017 og tidligere år, generelt dårligere tall enn sine
nabokommuner, og andre det sammenlignes med.

Ringerike kommune har lavest driftsutgifter på kommunal vei, Det kan tyde på at Ringerike bruker en
god del mindre penger til vei/vedlikehold enn normalt i kommunene, med de utfordringene dette kan gi
på standard og kostnadsutvikling innenfor denne sektore n fremover

Samferdsel og vei er et viktig område med betydelige utfordringer i tiden fremov er, og vil kreve økte
ressurser.

Kostra - analyse - Klima og energi

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Andre nøkkeltall
Samlet energibruk i
adm.lokaler, egne bygg, per
m2, konsern

178 123 195 99 721 55 166 183

Samlet energibruk i komm.
førskolelokaler, egne bygg, per
m2, konsern

189 180 189 167 18 202 0 0

Samlet energibruk i komm.
skolelokaler, egne bygg, per
m2, konsern

150 132 165 136 687 195 132 117

Energikostnadene totalt i Ringerike kommune fordelt på antall innbyggere, er vesentlig bedre enn våre
sammenligningskommuner i Kostragruppe 13. Det varierer noe innenfor de ulike energiområdene.

Denne kostnaden har vært relativ stabil de siste årene fra 2015 og frem til 2018.

Mål
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Tilstrekkelig kvalitet Alle investeringsprosjekt

skal leveres i henhold til
oppdragsbestilling

Mål for investeringer 90,0
%

90,0
%

90,0
%

90,0
%

Forvaltning og Drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

Mål levering i hht.
avtale

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

Gjen nomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3 ukers frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 11 11 11

Gjen nomsnittlig
behandlingstid for saker
etter jord - / konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

15 15 15 15

Kontroller innenfor jord
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kont roller innenfor skog
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Oppm ålingssaker skal
utføres innen fristen (16
uker)

Mål andel som går
over fristen

4,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 %

Salg av
eiendomsinformasjon skal
utføres innen fristen (7
dager)

Mål andel som går
over fristen

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Skanning og digitalisering
av byggesaksarkiv

Mål andel fullført 100,0
%

Tjen esten skal ha høyt
servicenivå målt på antall
klager på saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.

Mål servicenivå og
antall klager

10 10 10 10

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektivisering
av energibruk

Mål innsparing energi 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Reduksjon av
vanntap på
nettet.

Mål reduksjon vanntap
på nettet

40,0 % 38,0 % 36,0 % 34,0 %

Tjen esten skal
bistå personell
eller dyr i nød
innenfor frister
gitt i forskrift.

Mål ressursutnyttelse Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss.

Virkemiddel for å nå mål

Skanning og digitalisering av arkiver – byggesaksarkivet er først ut

Per august 2018 er mer enn 60 % av byggesaksarkivet skannet. Når dokumentene blir søkbare via skjerm
gir det en mer effektiv saksbehandling. Etterhvert skal også kommunens innbyggere få innsyn i det som
finnes i byggemappen på sin eiendom.
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Saksbehandlingstid, frister og kontroller

Innbyggere som henvender seg til kommunen, ønsker forutsigbarhet og vil gjerne vite når de kan få svar
på sin sak. De ønsker å vite hvor lang tid det tar fra en søknad kommer inn, til vedtak er fattet, og om
kommunen overholder lovbestemte frister. Det er derfor viktig at kommunen har gode rutiner og
systemer bl.a. for å registrere medgått saksbehandlingstid. Dette er også tall som brukes når Ringerike
skal sammenlignes med andre kommuner (Kostra), og som sier noe om ressursbruken innenfor ulike
områder. Når kommunen har satt mål om gjennomsnittlig saksbehandlingstid, så vil det være saker som
det brukes både kortere o g lengre tid på. Målsettingen sier noe om hvilket nivå kommunen skal være
på. Det finnes en rekke ordninger innenfor jord - og skogbruket, og kommunen skal kontrollere
(dokumentasjon - og stedlige kontroller), at ulike vilkår for ordningene oppfylles av søke rne .

Energieffektivisering

Arbeidet med energieffektivisering vil fortsette i 2019. Det vil bli utarbeidet en plan for
energieffektivisering for alle kommunale bygg og anlegg. Planen vil inneholde tiltak og målsetninger.

Vanntap på nett skal reduseres

Vi har i dag et stort vanntap i forbindelse med eldre ledningsnett. Det skal utarbeides en hovedplan VAR
i 2019, som vil gi status på tilstand og nødvendig rehabilitering. Målsetningen er å få til et redusert
vanntap.

Innbyggerdialog

Vi har som målsetning at all dialog med innbyggere skal fremstå som profesjonell og løsningsorientert.
Vi ønsker bedre kommunikasjonen både internt og eksternt. Gjennom 2018 har vi hatt fokus og
opplæring i Klart Språk. Dette er et kontinuerlig arbeid som vil fortsette i hele sek toren i 2019 og årene
fremover.

Tjenesteleveranseavtaler

01.01.18 var alle tjenesteleveranseavtaler mellom Teknisk forvaltning og alle sektor/enheter på plass.
Målet er å ha en leveringskvalitet på 100%.

Utbyggingsprosjekter

Oppdragsbestillingen for utbyg gingsprosjektene omhandler både fremdrift og økonomiske rammer. God
styring av utbyggingsprosjekter både på fremdrift og økonomi bidrar til forutsigbarhet og kontroll.
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Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 89 342 89 342 89 342 89 342

Sum Tekniske justeringer 1 951 1 951 1 951 1 951
Sum Vedtak forrige periode 7 548 - 33 959 - 33 868 - 33 868

Konsekvensjustert budsjett 9 499 - 32 008 - 31 917 - 31 917
Konsekvensjustert ramme 98 841 57 334 57 425 57 425

Driftskonsekvens
Andre tiltak 3 960 3 960 3 960 3 960
Sum Driftskonsekvens 3 960 3 960 3 960 3 960

Innsparingstiltak
Ytterligere effektiviseringskrav 1,5% - 4 401 - 4 401 - 4 401 - 4 401
Eikli skole - Innsparing ved nedleggelse - 2 630 - 2 630 - 2 630 - 2 630
Effektiviseringskrav 0,7% - 2 054 - 2 054 - 2 054 - 2 054
Kirkeskolen - Innsparing ved nedleggelse - 1 330 - 1 330 - 1 330 - 1 330
Sum Innsparingstiltak - 10 415 - 10 415 - 10 415 - 10 415

Nye tiltak
Rundkjøring høyskolen - 10 000 10 000 0 0
Selvkostjustering HP 2019 - 2022 4 719 6 508 5 190 23 002
Energi 2 500 2 000 700 0
Kostnadsøkning for 110 - Sentralen 841 841 841 841
Kostnader forurensning Tyrimyra 400 0 0 0
Servicekontrakter Nes og Sokna bibrannstasjoner 300 300 300 300
Økt øvelsesaktivitet brann og redning 250 0 0 0
Sum Nye tiltak - 990 19 649 7 031 24 143

Nye tiltak og realendringer budsjett - 7 445 13 194 576 17 688
Ramme 2019 - 2022 91 396 70 528 58 001 75 113

Vedtak forrige periode

Selvkost vann

E nviD an Momentum AS justerer årlig gebyrsatsene etter avskrivninger og driftsutgifter. Oppstart av nytt
vannbehandlingsanlegg på Kilemoen og Nes i Ådal resulterer i økte driftskostnader da bla teknisk utstyr
med vedlikeholdsbehov og økt bruk av energi for renseprosess fører til en høyere produksjonskostnad
på vannet i forhold til tidligere.

Det gjenstår fortsatt i 2019 en betydelig jobb med å rengjøre ledningsnett for manganslam. Ser nå at
klager på misfarget vann er betydelig redusert da de verst rammede områdene er rengjort .

Selvkost avløp

E nviD an Momentum AS justerer årlig gebyrsatsene etter avskrivninger og driftsutgifter. Monserud
renseanlegg skal etter planen startes og testes i løpet av våren 2019. Anlegget vil medføre økte
driftskostnader for energi og teknisk utstyr.

Innsparingstiltak

Eikli skole - Innsparing ved nedleggelse

Det er forventet at alle kostnader med drift av bygget vil opphøre ved nedleggelse. Opphør av alle
kostnadene vi kun være realistisk ved rivning av bygningsmassen eller utleie til eksterne med full
kostnadsdekning.

Totalt kostnad reduksjon ved nedleggelse kr 2 631 199.
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Effektiviseringskrav 0,7%

Samfunn sin andel av effektiviseringskrav på 0,7%.

Kirk eskolen - Innsparing ved nedleggelse

Det er forventet at alle kostnader med drift av bygget vil opphøre ved nedleggelse. Opphør av alle
kostnadene vi kun være realistisk ved rivning av bygningsmassen eller utleie til eksterne med full
kostnadsdekning.

Totalt kostnadsreduksjon ved nedleggelse kr 1 327 257.

Nye tiltak

Selvkostjustering HP 2019 - 2022

S elvkostjustering er gjort etter analyse og beregninger fra EnviDan Momentum AS , 3. september
til Økonomiplan for 2019 - 2022.

Energi

Det er et behov for å styrke budsjettet til energi i perioden fremover. Selv om det arbeides aktivt med
energireduserende til tak, så er det forventet økte energiutgifter.

Årsaker til økte energiutgifter:

Energi prisendringer (spot og kWh).
Mer energibruk p.g.a. kjøling i kommunale bygninger senere årene.
Økt arealbruk.
Ventilere bygg i sommeren (skoler og evt. andre bygg) p.g. a. hoved rengjøring.
Endringer i byggets bruk.
Slitasje i varme - og ventilasjonsanlegg generelt.
Manglende oppfølgning av alarmer o.l. medfører økt forbruk.
Andre.

Strømprisene har vært økende og det er stor grad av usikkerhet knyttet til fremtidige priser . Vi har sett
både prisstigning og prisnedgang i de siste årene, men siden 2015 har det kun vært prisøkning.

For fjernvarme er det både fastpriser og spot. Disse ligger under Nor pool sine priser og har tilsvarende
svingninger som strømprisene. Byggene br uker i hovedsak fjernvarme til fyring og det medfører at
kostnaden er høyest i vinterperiodene.

For bioenergi er faste avtaler som blir indeksregulert hvert år basert på konsumprisindeks.

Kostnadsøkning for 110 - Sentralen

Forslag til ny selskapsavtale for nytt 110 - distrikt vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike Kommune,
det vil bli økte kostnader. I dag er innbyggertilskuddet 27,80 kr. I nytt IKS er det foreløpig estimert til kr.
56,00. Dette tilsvarer en dobling av dagens kostnader, noe som vil bety en kostnadsøkning fra
kr 840.952 i 2018 til kr 1.681.900 for 2019.
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De økte kostnadene kommer primært av økt husleie for 110 - sentralen i Tønsberg. Sentralen flyttet inn i
nye lokaler sammen med politiet i mai 2018. I dag er det BRR som har kostnaden på eget
budsjett. Positivt i denne sammenheng er at 110 jobber med endret fordeling av inntekter for
automatiske brannalarmer som kan medføre økte inntekter (fra kr 800.000 i 2018 til kr 1.600.000 i
2019). Dette er imidlertid ikke vedtatt.

Kostnader forurens ning Tyrimyra

Det er avdekket forurensing i grunnen på kommunal eiendom ved Tyrimyra. Estimerte kostnader for
2019 til risikovurdering, nødvendige tiltak med etablering av overvåkingsbrønner og justering av
analyseprogram anslås til kr 400 000. Oppryddinge n er et krav som følge av pålegg fra Fylkesmann.

Servicekontrakter Nes og Sokna bibrannstasjoner

Det er oppført brannstasjoner på Nes og på Sokna i 2018 og til disse er det knyttet servicekontrakter
med tanke på garanti, renhold og vaktmester.

Økt øvelses aktivitet brann og redning

SKOGBRANN
Brann og redning hadde i 2018 to større skogbranner som har krevd store mannskapsressurser. Forskrift
om organisering og dimensjonering av brannvesen, krever at alle kommuner har skogbrannopplæring / -
utdanning. Ved bran n og redning er det totalt 100 mannskaper som må ha denne type opplæring. Dette
tilsvarer kostnader inkl. lønn, instruktører og utstyr mm på ca kr 200 000, - . Skogbrannfaren i 2018 har
vært svært høy og det er ikke noe som tilsier at dette vil endre seg i å rene fremover. Dette er en årlig
kostnad, da det kreves regelmessige øvelser men innarbeides nå i HP kun i 2019.

PLIVO
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet med en presisering i forhold til
årlige øvelser , og nød etatenes samvir ke ved Pågående LIvstruende VOld (PLIVO). DSB mener i rundskriv
datert 04.10.17 at det er et krav at alle brann - og redningsvesen deltar i årlige øvelser på dette.
Øvelsene må legges opp når ansatte har frivakt, noe som medfører betydelig overtidsbruk for å oppfylle
krav. Dette utgjør en ekstra kostnad på kr 50 000 pr. år.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Samfunn
Digitale vannmålere 2022 15 500 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Energi, inneklima, overvåkning,
sikring

LØPENDE 2 000 0 0 0 2 000

Kjøp av Hensmoveien 19 2019 30 000 30 000 0 0 0 30 000
Monserud renseanlegg 2019 318 000 36 600 0 0 0 36 600
Overføringsledninger Åsa -
Monserud

2019 68 000 14 000 0 0 0 14 000

Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

2020 20 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Sanering Nes i Ådal etappe 2 2019 13 000 3 500 0 0 0 3 500
Styresystem Nes RA og Monserud
RA

2020 15 000 7 500 7 500 0 0 15 000



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 95 av 111

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Teknisk drift - Maskinpark LØPENDE 2 100 0 0 0 2 100
VAR forvaltning - Utskifting
avløpsledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VAR forvaltning - Utskifting
vannledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VPI - Kommunale veier LØPENDE 12 000 12 000 15 000 15 000 54 000
VPI - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum Samfunn 479 500 140 200 52 500 37 000 36 000 265 700

Sum investeringsprosjekter 479 500 140 200 52 500 37 000 36 000 265 700

Digitale vannmålere

Digitale vannmålere innføres for å øke servicegraden ovenfor forbrukeren og for å unngå dyre private
lekkasjer over lengre tid. Målsetning er å fakturere vann og avløp månedlig

Digitale vannmålere innføres for å rasjonalisere avlesningen av vann som grunnlag for fakturering av
vann - og avløpsavgifter. Dette gir muligheter for å lese av forbruk i sanntid og vil forbedre
lekkasjekontroll på offentlig nett.

Energi, inneklima, overvåkning, sikring

Det er satt i gang en rekke ENØK - tiltak for å redusere energiforbruket i Ringerike kommune. I 2018 vil
det bli utarbeidet en handlingsplan for energieffektivisering av kommunale bygg.

Sanering av oljekjeler innen 2020
Kommunen har i dag 5 oljekjeler som er i bruk, Helgerud skole, Veien sk ole, Trygstad, Ringerikskjøkken
og Krematoriet. I tillegg har kommunen 11 oljekjeler som ikke er i bruk. Vi vil i løpet av 2019
gjennomføre sanering ev få dispensasjon.

Kjøp av Hensmoveien 19

I kommunestyret 05.04.18 ble det vedtatt kjøp av Hensmoveien 19. Eiendommen skal benyttes til å
samlokalisere Teknisk forvaltning og teknisk drift. Enhetene er i dag lokaliser i leide lokaler på Follum og
eid lokaler i Asbjørnsensgate 14.

Eiendommen overtas i løpet av 2019 og rådmannen vil fremme egne saker knyttet til kostnader med
tilpasninger av bygningsmasse, herunder flyttekostander.

Monserud renseanlegg

Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensningen og detaljprosjektering er gjennomført.
Prosjektet gjennomføres med byggherrestyrte entrepriser. Pr, sept ember 2018 er alle 11 entrepriser
kontrahert. Byggestart var oktober 2016 med ferdigstillelse sommeren 2019.

Anlegget vil ha en kapasitet på 48 000 PE.
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Overføringsledninger Åsa - Monserud

Det er vedtatt at avløp fra avløpsanleggene i Åsa skal overføres til Monserud renseanlegg.
Detaljprosjektering av anlegget er gjennomført. Anlegget er delt inn i 5 entrepriser, pumpestasjoner, 3
minirenseanlegg, sjøledningsentreprise og to ledningsentrepriser Åsa vest og Åsa øst.

Åsa Vest er under utførelse og Åsa Øst med pumpestasjoner skal gjennomføres i 2019.

Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen

Prosjektet vil separere ut overvannet fra Storjordet / Haldenjordet som er en av to store bekkelukninger
og føre det til elv i stedet for å sende det til Monserud rens eanlegg. Dette vil bidra til økt kapasitet på
ledningsnettet samt at man får fjernet overvannet fra renseanlegget.

Sanering Nes i Ådal etappe 2

I 2016 ble nytt renseanlegg for Nes i Ådal ferdigstilt. Første del av avløpssanering på Nes i Ådal ble
gjennomfø rt i 2015 - 2017. Del to starter med undersøkelser og prosjektering høst 2018 med
gjennomføring av anleggsarbeider i 2019.

Styresystem Nes RA og Monserud RA

Ved etablering av nytt renseanlegg ved Monserud må eksisterende styresystem på gammelt
renseanlegg by ttes til samme plattform som det nye renseanlegget.

Omhandler også kommunikasjon mot andre uteanlegg. utføres i 2019 og 2020

Teknisk drift - Maskinpark

Bilpark og maskinpark består i dag av en del eldre eide biler og maskiner. Det vil bli igangsatt et pros jekt
som vil se på hvilke typer behov vi har fremover, hvilke alternativer som finnes med tanke på eie, leie,
serviceavtaler, flåtestyring og så videre. I prosjektet vil vi også vurdere ny teknologi og miljøprofil. Ny
klima - og miljøsjef vil være en naturl ig bidragsyter inn i dette prosjektet.

VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger

Det er avsatt 9 millioner kroner i hvert av årene i handlingsprogramperioden, til sammen 36 millioner
kroner. Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027 ble vedtatt i kommunest yresak 12/18 i mars 2018.

VAR forvaltning - Utskifting vannledninger

Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, det vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann. Med dagens budsjett ligger Ringerike
kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusive fellesprosjektene som Hønefoss fjernvarme AS
initierer gjennom sin utbygging.

Det foreslås 9 millioner kroner i hvert av årene i perioden 2019 - 2022, til sammen 36 millioner
kroner. Hov edplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027 ble vedtatt i kommunestyresak 12/18 i mars 2018.
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VPI - Kommunale veier

Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov. Dette gjelder
bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og trafikksikkerhetsaspekter.

Det foreslås en årlig bevilgning på 12 millioner kroner til utbedring av kommunale veier de to første
årene i handlingsprogramperioden. Avsetningen foreslås økt til 15 millioner kroner hvert av de to siste
årene i perioden.

Hovedplan vei er vedtatt av kommunestyret i 2017, og sak om veiprioriteringer blir lagt frem for politisk
behandling i løpet av høsten 2018.

VPI - Sykkelbysatsing

Ringerike kommune har inngått sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud fyl keskommune. Det
foreslås 1 million kroner i hvert av årene 2019 og 2020 til sykkelbysatsing.

Avsetninger, overføringer

Driftsbudsjett

Fordeli ng på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn - 16 830 47 259 59 051 59 051 59 051 59 051
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

7 509 3 907 3 527 3 527 3 527 3 527

Overføringsutgifter 24 925 51 286 47 314 47 314 47 314 47 314
Finansutgifter 87 418 103 000 118 000 128 000 128 000 128 000
Sum Driftsutgifter 105 639 205 452 227 892 237 892 237 892 237 892

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 9 115 - 8 630 - 11 630 - 11 630 - 11 630 - 11 630
Refusjoner - 2 910 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300
Overføringsinntekter - 94 419 - 87 000 - 78 600 - 78 600 - 78 600 - 78 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 88 242 - 103 000 - 118 000 - 128 000 - 128 000 - 128 000
Sum Driftsinntekter - 194 685 - 198 930 - 208 530 - 218 530 - 218 530 - 218 530

Sum - 89 045 6 522 19 362 19 362 19 362 19 362
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Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 6 522 6 522 6 522 6 522

Sum Tekniske justeringer - 789 - 789 - 789 - 789
Sum Vedtak forrige periode - 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000

Konsekvensjustert budsjett - 4 789 - 4 789 - 4 789 - 4 789
Konsekvensjustert ramme 1 733 1 733 1 733 1 733

Innsparingstiltak
Redusert flyktningetilskudd 8 400 8 400 8 400 8 400
Effektiviseringskrav 0,7% - 210 - 210 - 210 - 210
Sum Innsparingstiltak 8 190 8 190 8 190 8 190

Nye tiltak
Endring i pensjon - KLP 12 000 12 000 12 000 12 000
Økt avsetning til lønnsoppgjør 3 355 3 355 3 355 3 355
Redusert bevilgning til FS disposisjonskonto - 2 800 - 2 800 - 2 800 - 2 800
Konsesjonskraftsinntekter - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000
Økte parkeringsinntekter - 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000
Nedleggelse av Vestregionen - 380 - 380 - 380 - 380
Tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd - justering for lønnsvekst 209 209 209 209
Stiftelsen "Bjerkely". FS - sak 54/18 55 55 55 55
Sum Nye tiltak 9 439 9 439 9 439 9 439

Nye tiltak og realendringer budsjett 17 629 17 629 17 629 17 629
Ramme 2019 - 2022 19 362 19 362 19 362 19 362

Tekniske justeringer

KS 74/18 budsjettkorrigering etter 1. tertial 2018

Timesatsen til støttekontakter er økt. Kostnad på kr 791 000, - dekkes på ansvar 711003 og godskrive s
450403. Rammekorreksjon uten effekt for kommunen totalt.

Innsparingstiltak

Redusert flyktningetilskudd

Reduserte tilskudd til flyktninger i 2019.

Nye tiltak

Endring i pensjon - KLP

Total økning i pensjonskostnader fra 2018 til 2019 er på 12 mill. kroner. Av dette utgjør 5 mill. kroner
økning i premieavvik, noe som blir ført som inntekt. Økt reguleringspremie utgjør halvparten av
kostnadsøkningen, ca. 9 mill. kroner, resterende økning skyldes i hovedsak økt pensjonspremie med
grunnlag i økt pensjonsgrunnlag.

Økt avsetning til lønnsoppgjør

I forbindelse med saldering av 2018 - budsjettet ble avsetning til lønnsoppgjør redusert med 3,4 millioner
kroner. Erfaringer fra 2018 viser at avsetninger til lønnsoppgjør bør være 22 millioner kroner.

Redusert bevilgning til FS disposisjonskonto

FS disposi sjonskonto reduseres til 4 millioner kroner årlig.
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Konsesjonskraftsinntekter

Beregnet inntekt fra konsesjonskraft er økt med 2 million er kroner med bakgrunn i økte priser for kraft
og høyere produksjonsvolum i forhold til 2017 og 2018.

Økte parkeringsinntekter

På bakgrunn av tidligere års inntekter og prognose 2018 settes forventede parkeringsinntekter for HP
2019 - 2022 til 7 m ill ioner kroner, en økning på 1 mill ion kroner.

Nedleggelse av Vestregionen

Som en følge av regionreformen ble det vedtatt å legge ned Vestregionen.

Stiftelsen "Bjerkely". FS - sak 54/18

Vedtak pkt. 2 FS ber om at stiftelsen sikres et tilsvarende økonomisk driftsgrunnlag ved et årlig fast
tilskudd til drift.

Skatt og rammetilskudd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Overføringsutgifter 48 123 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Sum Driftsutgifter 48 123 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000

Driftsinntekter
Refusjoner - 48 123 - 48 000 - 48 000 - 48 000 - 48 000 - 48 000
Overføringsinntekter - 1 596 257 - 1 633 012 - 1 699 150 - 1 700 516 - 1 700 676 - 1 700 411
Sum Driftsinntekter - 1 646 429 - 1 681 012 - 1 747 150 - 1 748 516 - 1 748 676 - 1 748 411

Sum - 1 598 306 - 1 633 012 - 1 699 150 - 1 700 516 - 1 700 676 - 1 700 411

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 0 0 0 0
Konsekvensjustert ramme 0 0 0 0

Nye tiltak
Reduksjon i tilskudd til vertskommuner etter HVPU - reformen 900 1 100 1 300 1 565
Sum Nye tiltak 900 1 100 1 300 1 565

Nye tiltak og realendringer budsjett 900 1 100 1 300 1 565
Ramme 2019 - 2022 900 1 100 1 300 1 565

Nye tiltak

Reduksjon i tilskudd til vertskommuner etter HVPU - reformen

Frafall av en beboer i 2017. Inntektsbortfallet fordeles over flere år for å sikre vertskommunene et brått
inntektsbortfall.
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Finans

Dri ftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Finansutgifter 182 110 172 420 203 764 236 803 253 382 237 175
Sum Driftsutgifter 182 026 172 420 203 764 236 803 253 382 237 175

Driftsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 91 386 - 31 757 - 38 450 - 33 650 - 33 650 - 33 650
Sum Driftsinntekter - 91 386 - 31 757 - 38 450 - 33 650 - 33 650 - 33 650

Sum 90 640 140 662 165 314 203 153 219 732 203 525

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Konsekvensjustert ramme 0 0 0 0

Innsparingstiltak
Ny legevakt - kapitaldel av husleie fra andre kommuner 0 - 594 - 1 189 - 1 189
Sum Innsparingstiltak 0 - 594 - 1 189 - 1 189

Nye tiltak
Kapitaldel av husleie prehospitale tjenester - ny legevakt - avtale med Vestre Viken 0 - 800 - 1 600 - 1 600
Sum Nye tiltak 0 - 800 - 1 600 - 1 600

Nye tiltak og realendringer budsjett 0 - 1 394 - 2 789 - 2 789
Ramme 2019 - 2022 0 - 1 394 - 2 789 - 2 789

Innsparingstiltak

Ny legevakt - kapitaldel av husleie fra andre kommuner

Ny legevakt - kapitalkostnader inkludert i husleia som andre kommuner betaler
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Vedlegg

Tilskudd per tjenesteområde 2019 - 2022



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 102 av 111

Prioritering av anlegg
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Ønskede og slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet
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Budsjettinnspill fra Kirkelige fellesråd
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3449-3  Arkiv: 231  

 

Sak: 71/18 

 

Saksprotokoll - Revidering av gebyrmodell vann- og avløp  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Dagens modell med kun variabelt gebyr etter målt forbruk videreføres    

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret  

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3449-2   Arkiv:   

 

 

Revidering av gebyrmodell vann- og avløp  
 

Forslag til vedtak: 

 

Dagens modell med kun variabelt gebyr etter målt forbruk videreføres    

 

 

  

Sammendrag 

Intensjonen med kommunestyrevedtaket av 31.08.1995 var å gi abonnentene mulighet til å 

påvirke hvor stor regningen for vann og avløp blir for den enkelte husholdning. Statistikk 

viser at gebyr basert på forbruk, etter målt volum, gir mindre vannforbruk enn stipulert 

forbruk og ren fastpris.  Redusert vannforbruk reduserer belastingen på både vann og 

avløpsnettet, noe som igjen medfører reduksjon av drifts- og kapitalkostnader på anleggene. 

 

På grunnlag av ønsket om å stimulere til mindre forbruk er maksimalgrensen for andel 

kapitalkostnader som kan gjenspeiles i et fastledd 50 % av kommunens totalgebyr, men det er 

ikke begrensning på andelen pr abonnent. 

 

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av innspill fra politisk hold ønsker man en ny gjennomgang av dagens 

gebyrmodell for vann og avløp.  Dagens modell baseres kun på variabelt gebyr etter målt 

forbruk.  I tillegg er ny forskrift for vann og kloakkavgifter under revidering.  Vedtak om 

eventuelle endringer i gebyrmodellen må innarbeides i disse.  Gjeldende forskrift er sist 

vedtatt i kommunestyret 10.01.1995. 

 

Beskrivelse av saken 

Historisk har Ringerike kommune over tid gått fra fast gebyr etter areal til gebyr etter målt 

forbruk.  Det var frem til 1995 valgfritt om man ville benytte vannmåler eller betale etter 

stipulert forbruk basert på areal.  Innføring av vannmåler og gebyr etter forbruk har medført at 

vannforbruket har gått ned i områder som for eksempel Haugsbygd. Her var det før 

innføringen problemer med vanntrykk på grunn av mye hagevanning. 

 

Som en del av revisjonsarbeidet med forskriften for vann- og kloakkavgifter har det kommet 

opp forslag om at en del av gebyret skal være fast og uavhengig av forbruk.  Intensjonen er at 



- 

fastleddet skal dekke avskrivninger og kapitalkostnader på ledningsnett og anlegg.  Variabelt 

ledd skal dekke løpende driftskostnader. I følge selvkostregnskapet utgjør avskrivninger og 

kapitalkostnader opp imot 38 % av totalkostnadene ved produksjon og distribusjon. På grunn 

av store investeringer de senere år er andelen kapitalkostnader økende. I tillegg vil 

eksisterende ledningsnett kreve økte investeringer fremover for å opprettholde en forsvarlig 

drift. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Hovedplaner for vann og avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Revidering av gebyrmodell ble utredet og behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 18.01.2016, sak 3/16.  Det ble da vedtatt å videreføre gjeldende modell 

med kun variabelt ledd. 

 

Kommunestyrevedtak av 31.08.1995 «Innen 31.12.97 skal samtlige abonnenter til offentlig 

vann- og/eller kloakkanlegg i Ringerike kommune ha installert vannmåler» 

 

Økonomiske forhold 

Erfaringer fra andre kommuner viser at endringer i gebyrmodell fra kun variabelt gebyr til 

kombinasjon fast/variabelt kan medføre relativt store endringer i gebyrinntektene.  Dette kan 

skape usikkerhet under budsjettarbeidet og senere økonomioppfølging. Selvkostprinsippet 

ligger til grunn for beregning av gebyrsatsene, og kommunen vil derfor kunne komme til å 

måtte foreta større justeringer i gebyrsatsene i år 2 etter innføring av endret modell, basert på 

erfaringer fra første året. 

 

Som en følge av selvkostmodellen vil ikke kommunens samlede gebyrinntekter endres selv 

om gebyrmodell endres.  Det blir kun en omfordeling av gebyrene mellom abonnentene. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielt må det fattes vedtak om at eksisterende modell med kun variabel del endres til 

kombinasjon av fast og variabelt ledd for kommunale vann- og avløpstjenester.  Fastleddet må 

da til enhver tid dekke løpende kapitalkostnader i henhold til selvkostregnskapet. Variabel del 

skal dekke årlige driftskostnader for produksjon og distribusjon av vann og avløp. 

 

Definisjon av boligeiendom er enebolig, rekkehus og leiligheter.    

Det må defineres hva som utløser størrelsen på fastleddet.  Aktuelle løsninger på dette er 

areal, dimensjon på vanninnlegg, eller type bygg. Dette må utredes og innarbeides i nye 

forskrifter. 

 

Definisjon av fastledd på nærings- og eller kombinertbygg.  

Utredes og innarbeides i nye forskrifter. 
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Konsekvenser for abonnentene 

Ca 2500 av abonnentene som er storforbrukere vil få til dels sterkt redusert avgift. Ca 2500 

kunder vil få en økning på inntil 18 %.  De 4.650 resterende kundene vil få betydelig økning 

fra 18% og inntil en tredobling av gebyret for de som bruker lite vann/avløp.  Dette påvirkes i 

stor grad av størrelsen på fastleddet. Fastledd bør gjenspeile de reelle kapitalkostnadene, og 

vil bli relativt høyt i forhold til variabelt ledd hos abonnenter med lavt forbruk. 

 

Eksisterende modell må avvikles og avregnes i forbindelse med målt forbruk, som normalt 

foretas 31.12 hvert år. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Ny gebyrmodell innføres fra 01.01.2021, forutsatt at forskriftene for vann- og kloakkavgifter 

revideres og godkjennes med grunnlag i vedtak om todelt gebyrmodell. Fastledd gjenspeiler 

kapitalkostnader i selvkostmodellen, oppad begrenset til 50 % av kommunens samlede 

gebyrinntekter. Selvkostmodellen legges til grunn for hvilken andel av totalgebyret fastleddet 

skal utgjøre. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har totalt 9.650 vannmålere.  Av disse er det mange enkeltabonnenter.  I 

tillegg er det en rekke kombinasjonsbygg næring/bolig.  Disse byggene har en vannmåler i 

bygget, noe som vil vanskeliggjøre en differensiering mellom næring og bolig.  

Blokkbebyggelse og hybelbygg har ulike løsninger.  Noen har felles innlegg med en 

vannmåler pr blokk og noen har en vannmåler pr leilighet.  Dette vil medføre betydelig 

merarbeid ved karlegging av sammensetningen og eventuell fastsetting av størrelsen på 

fastleddet. Tilgjengelige vannmålerdata kan ikke ukritisk benyttes ved en eventuell omlegging 

til en kombinasjon av fast/variabelt ledd.  Det vil derfor måtte foretas en større kartlegging, 

spesielt når det gjelder blokkbebyggelse og kombinerte bygg. Etter kartlegging kan det bli 

aktuelt å gi pålegg om separering av vanninnleggene.  

 

En løsning med fastledd vil på grunnlag av mangelfulle opplysninger om areal og 

dimensjonering av vannledning vil medføre ett likt gebyr for alle boenheter.  Dette vil igjen 

medføre at abonnenter med lavt forbruk vil få en betydelig økning i årsgebyret.   

 

Av 9650 kunder har vi en stor variasjon i forbruksmønster/volum.  

 

Valg av modell vil uansett ikke påvirke totale gebyrinntekter, da dette reguleres gjennom 

selvkostmodellen.   

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

Leder: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Cornelis Cliteur 

 

Saksbehandler: Vidar Moholdt 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2135-2  Arkiv: 205 &00  

 

Sak: 116/18 

 

Saksprotokoll - Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes, nærmere utredning på de spørsmål som kom i møte. Utsatt til FS møte i 

oktober. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag p.v.a. SP: 

«Allmenn taksering utsettes i inntil 3 år». 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 

«Allmenn taksering utsettes i 3 år». 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a. H, KrF, V og AP: 

«Saken utsettes, nærmere utredning på de spørsmål som kom i møte. Utsatt til FS møte i 

oktober». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Kirsten Orebråtens (AP) utsettelsesforslag p.v.a. H, KrF, V og AP ble vedtatt mot 4 stemmer 

(SP og FrP). 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2135-1   Arkiv: 205 &00  

 

 

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder 

eiendomsskatt – Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%. 

 

2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019. 

 

 

 

  

 

Innledning  

Kommunestyret vedtok i 2017 at det skulle gjennomføres almen taksering for 

eiendomsskattegrunnlaget for 2019. Videre skulle Skatteetatens boligverdier være grunnlag for 

eiendomsskatt på boliger. Ringerike kommune skulle anskaffe ett nytt verktøy for å 

effektivisere taksering og utskriving av eiendomskatt. 

 

På grunn av flere endringer i eigedomsskattelova vedtatt i desember 2017, har det vært svært 

krevende å anskaffe kvalifisert takseringspersonale og nytt verktøy. 

 

Beskrivelse av saken 

For å gjennomføre kommunestyrets vedtak om almen taksering av eiendomsskattegrunnlaget, 

vurderte rådmannen at det var behov for en prosjektleder. Ringerike kommune har ikke 

kompetanse på gjennomføring av almen taksering, slik at vi besluttet å anskaffe ekstern 

prosjektleder. I tillegg var vi klar over at vi måtte ha ytterligere kapasitet i forhold til selve 

takseringsarbeidet, da vi på eiendomsskattekontoret har en 100% stilling. 

 

Vi valgte å lyse ut både prosjektleder og takseringspersonale i samme anskaffelse. Vi fikk inn 

kun ett tilbud, og valgte å avlyse konkurransen.  

 

I etterkant av avlysningen, gjorde vi noen henvendelser til leverandører for å undersøke hvorfor 

de ikke hadde levert tilbud. Svarene var at de hadde sett konkurransen, men enten ikke hadde 

kapasitet til å levere inn tilbud eller at de anså at de ikke kunne levere tjenestene i den perioden 

vi ønsket. 



- 

 

Vi valgte etter disse opplysningene å dele opp kokurransen i to deler – en for prosjektledelse 

og en for taksteringspersonale. 

 

Vi fikk inn flere tilbud, og valgte en prosjektleder. På grunn av klagefrister, ble ikke kontrakten 

signert før sommerferien. 

 

Vi fikk ikke inn tilbud på takseringspersonalet, og som en konsekvens av dette har vi valgt å 

avlyse konkurransen på prosjektleder. 

 

I anbudet på verktøy fikk vi inn ett tilbud, og valgte først å tildele til den som leverte tilbud. 

Men ved nærmere gjennomgang viste det seg at ikke de heller kunne levere på vårt behov. 

Denne konkurransen er også avlyst. 

 

Etter at vi har rådført oss med KS Eiendomsskatteforum, har rådmannen besluttet å anskaffe 

takseringspersonell til verk og bruk, og stå for prosjektledelsen selv samt at vi benytter 

eksisterende verktøy til denne delen av retakseringen på bakgrunn av endringer i 

Eigedomsskatteloven. 

 

I samtale med KS Eiendomsskatteforum, gikk det fram at KS hadde advart regjeringen om at 

ved en omfattende lovendring når det gjelder verker og bruk, ville kapasitet i markedet for 

takseringspersonell få betydning for gjennomføringen. Ringerike kommune vil ikke kunne 

gjennomføre almen taksering til 2019 på grunn av at det ikke finnes kapasitet i markedet for 

takseringspersonell og heller ikke innenfor eiendomsskatteverktøy. 

 

Ringerike kommune har to alternativer når vi ikke kan gjennomføre almen taksering, og det er 

kontorforretning og utsettelse av almen taksering. 

 

Det blir anbefalt av KS Eiendomsskatteforum å gjennomføre kontorforretning. Dette fordi 

takstgrunnlaget kan økes med opp til 10% per år, og dette vil gi en gradvis økning i 

eiendomsskatten for innbyggerne.  

 

Rådmannen ønsker at vi gjennomfører kontorforretning i to år, for deretter å ha almen 

taksering klar til utskrivningen av eiendomsskatten for 2021. Det vil gi oss tid til å anskaffe og 

implementere ett nytt verktøy for eiendomsskatt, og planlegge, anskaffe og gjennomføre almen 

taksering på en god måte. 

 

 

Juridiske forhold  

Eigedomskattelova har en rekke endringer som trer i kraft fra 1. januar 2019. Disse endringene 

må Ringerike kommune forholde seg til når det gjelder arbeidet med almen taksering samt 

hvordan går fram når verk og bruk blir næringseiendom. I tillegg er det endringer i forhold til 

beskatningen av produksjonslinjer for kraft og kraftanlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak: 140/17 

 

Saksprotokoll - Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019  
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Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye 

takstgrunnlag fra 2019. 

2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag 

3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det 

leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at 

takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018. 

4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, er det vist en økning i inntektene fra eiendomsskatt 

fra 2019 på 11 millioner kroner. 

 

Alternative løsninger 

Allmenn taksering kan utsettes i 1, 2 eller 3 år. Det fjerde året skal takstgrunnlaget være ferdig.  

 

Denne løsningen vil gi samme inntekt som i 2018 fra boliger, fritidseiendommer og 

næringseiendommer med untak av verker og bruk, som fra 2019 utgår som eget skattetype.  

 

Endringer i eiendomsskatteinntektene vil kun komme fra nye objekter eller fjerning av objekter. 

Uavhengig av valgt løsning, vil det bli reduksjon på grunn av nedtrapping av 

eiendomskatteinntekter fra denne type objekter. 

 

Denne løsningen vil gi Ringerike kommune tid til å anskaffe og implementere ett godt verktøy 

for eiendomsskatt med gode digitale løsninger som er utprøvd av andre kommuner. 

 

Vi vil også ha god tid til å forberede anskaffelse av taksteringspersonale, enten med 

prosjektleder fra Ringerike kommune eller anskaffe prosjektleder til gjennomføringen av 

takseringsarbeidet. 

 

Ulempen med denne løsningen er at siden vi vil få samme nivå på eiendomsskatten for 

innbyggerene, så vil det ikke bli en gradvis overgang til høyere skatt, slik som vi får ved å gjøre 

kontorforretning. 

 

For denne løsningen kan det også være mulighet å heve promillen. Dette gjøres i forbindelse 

med vedtaket i budsjett-saken for kommende år. Det vil gi en gradvis overgang. Ringerike 

kommune er allerede på maksimal sats for næringseiendommer, slik at det er på bolig og 

fritidseiendommer satsen kan økes med 1 promille. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har etter en totalvurdering hvor også råd fra avokat hos KS’ Eiendomsskatteforum 

er tatt med i betraktning, konkludert med at med de rådende markedsforhold for anskaffelse av 

verktøy for gjennomføring av allminnelig taksering og takstpersonale, gjør at allmenn taksering 

utsettes. 

 

Rådmannen har vurdert de to alternativene til allmenn taksering – kontorforretning og 

utsettelse, og ser at effekten av kontorforretning gjør at skatteyterne vil få en gradvis økning i 

eiendomsskatten. 
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Ved å benytte utsettelse, vil endringen fra eksiserende takster til ny takst om inntil 4 år, bli 

desto større. 

 

Det vil bli gjennomført allmenn taksering av verker og bruk slik at endringer i 

Eigedomsskattelova blir tatt hensyn til. Disse takstene vil danne grunnlag for det som tidligere 

var verker og bruk i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-123   Arkiv: PLN 431  
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Forslag til vedtak: 

Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 vedtas. 

 

 

  

Innledning 

Fastsatt planprogram for områdereguleringen fastslo at vi skal utforme en byutviklingsstrategi 

(jf. avsnittet om mandat nedenfor).  

 

En byutviklingsstrategi skal hjelpe oss å nå målene vi har for byutviklingen i et lengre 

tidsperspektiv. 

 

Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en 

bred involvering. Byutviklingsstrategien har hatt en bred medvirkningsprosess, den er utviklet i 

fellesskap med innbyggerne og i samspill mellom ulike interesser.  

 

Involveringen i prosessen med byutviklingsstrategien har bidratt til at målene for byplanen og 

byutviklingen framover forankres blant innbyggerne. 

 

Et viktig formål med en bred og involverende prosess er å sikre at kommunen ender opp med 

konkrete planer som er godt forankret, både hos alle som berøres og hos de som skal bidra til å 

iverksette strategien. 

 

Forankring av målene og prinsippene for samarbeid som vi sammen kom fram til i arbeidet med 

byutviklingsstrategien, vil være en felles plattform for alle som bidrar til utviklingen av byen 

framover. Arbeidet som er gjort i planverkstedene vil være et sentralt bidrag til den videre 

utvikling i byen i en retning samfunnet ønsker. 

 

Byutviklingsstrategien inneholder ambisiøse forslag og overordnede føringer for byen i et 

langsiktig perspektiv. Den skal gi en stødig retning for utviklingen av byen og sikre at det ikke 

blir langt mellom ord og handling. Byutviklingsstrategien skal ikke stå alene, men kobles til 

andre langsiktige innsatser fra både offentlige og private. 
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Den forventede veksten vil forandre byen vår, og med byutviklingsstrategien vil 

Ringerikssamfunnet ta regien for framtidig vekst og utvikling.  

 

Mandat  

Arbeidet med byutviklingsstrategien er gjennomført med bakgrunn i planprogram for 

områderegulering Hønefoss, fastsatt av kommunestyret 8. mars 2018. Av planprogrammet 

framgår det at Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

 

Føringer  

Overordnede mål for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen er: 

  

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. 

(2) Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange. 

 

Målene er førende for arbeidet med byutviklingsstrategien.  

 

Fire målsettinger og temaer er i planprogrammet gitt som føringer for arbeidet med byplanen: 

 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, 

drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen 

 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser 

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel 

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende, og 

sikre nye når byen fortettes 

 

Prosess og involvering  

Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en 

medvirkningsprosess. Det har vært gjennomført tre åpne planverksteder for alle med interesse 

for sentrumsutviklingen for å få fram flest mulige ideer og forutsetninger.  

 

Kommunen inviterte i sommer og høst alle som har et eierskap til Hønefoss by, og som ønsker 

å påvirke utviklingen av fremtidens Hønefoss, til å delta i arbeidet med å utforme en 

byutviklingsstrategi.  

 

Gjennom arbeidet har vi skapt felles forståelse for hva som påvirker utviklingen av Hønefoss 

by og Ringeriksregionen fremover, hvilke utfordringer og muligheter vi som by, region og 

samfunn står overfor, og hvilke grep vi må ta underveis for å nå målene for byutviklingen.  

 

Arbeidet har bidratt til ny innsikt, felles kunnskapsgrunnlag og eierskap, og til at vi sammen 

eier målene for byutviklingen og har felles engasjement for disse på tvers av politikk, næring, 

forvaltning og innbyggere. 

 

 

 

Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040 

Forslag til byutviklingsstrategi er bygd opp etter de fire målsettingene/ temaene som i 

planprogrammet er gitt som føringer for arbeidet med byplanen (jf. avsnittet om føringer over). 
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Det er utformet fire mål. For hvert mål er det definert hvor vi skal være i 2040 og hva vi skal 

gjøre for å komme dit.   

 

Mål 1: Den trygge og gode byen for alle 

Sammen skal vi gjøre Hønefoss mer levende og attraktiv gjennom å skape den gode byen for 

alle. Alle hverdagsaktivitetene skal innenfor gang- og sykkelavstand i sentrum – dette 

inkluderer arbeid, skole, barnehager, boliger, handel, kultur og andre fritidsaktiviteter. 

 

Mål 2: Regionens kollektivknutepunkt 

Hønefoss er en gammel stasjonsby, og et viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår rolle som 

regionhovedstad vil få fornyet kraft med Ringeriksbanen og ny E16. Stasjonen blir en 

katalysator for byutviklingen i Hønefoss. 

 

Mål 3: En mer tilgjengelig by 

For å lykkes med en tilgjengelig by skal det fremover bli enda mer attraktivt, trygt og enkelt å 

gå, sykle og reise kollektivt. Sentrum skal ha god tilgjengelighet med bil og parkering 

samtidig som sentrum er beskyttet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk. 

Sammen skal vi skape en enklere og tryggere reisehverdag. 

 

Mål 4: En blågrønn by  

Hønefoss skal være en by med grønne byrom og gi turmuligheter for alle i gangavstand. 

Byens grønne lunger, elven og fossen skal ha en sammenhengende struktur til glede for 

innbyggere og besøkende. 

 

Samarbeidsplakat 

For å sørge for god byutvikling er det viktig at alle involverte parter samarbeider på en god 

måte. Byutviklingsstrategien viser felles mål for samarbeidet, mens prinsippene viser hva som 

må til for å få til et godt samarbeid. Prinsippene er utarbeidet på tvers av ståsteder og 

tilhørighet og gjelder for alle involverte. 

 

Med Byutviklingsstrategien er det derfor utformet en Samarbeidsplakat som vi vil legge til 

grunn for byutviklingsarbeidet framover. 

 

Dokumentet Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 inneholder kun strategien, mens 

vedleggene beskriver trender, usikkerheter, scenariearbeidet, prosessen og definisjoner. 

 

Byutviklingsstrategiens rolle og bruk  

Byutviklingsstrategien skal være retningsgivende for arealplaner og prosjekter, offentlige som 

private, i Hønefoss. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og Ringeriksregionen skal vokse 

både i antall innbyggere og arbeidsplasser. 

 

Ringeriksbanen og ny E16 vil knytte regionen tettere til hovedstadsregionen, og folkevalgte 

har med kommuneplanens samfunnsdel sagt at vi skal legge til rette for opptil 10 000 nye 
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innbyggere i Ringerike fram mot 2030. Det skal planlegges for 70 % av denne veksten i 

Hønefoss, for å bygge opp under Ringeriksbanen.  

 

Veksten det planlegges for er både stor og rask. Målene for byutviklingen og byplanen, og 

involveringen av innbyggerne skal sikre at Hønefoss utvikler seg i den retningen vi ønsker.  

 

Byutviklingsstrategien har hatt en bred medvirkningsprosess, den er utviklet i fellesskap med 

innbyggerne og i samspill mellom ulike interesser. Involveringen i prosessen med 

byutviklingsstrategien har bidratt til at målene for byplanen og byutviklingen framover 

forankres blant innbyggerne. 

 

Forankringen av målene og prinsippene for samarbeid, som vi sammen kom fram til i arbeidet 

med byutviklingsstrategien, vil være en felles plattform for alle som bidrar til utviklingen av 

byen framover. Arbeidet som er gjort i planverkstedene vil være et sentralt bidrag til den videre 

utvikling i byen i en retning samfunnet ønsker. 

 

Byutviklingsstrategien inneholder ambisiøse forslag og overordnede føringer for byen i et 

langsiktig perspektiv.  Den skal gi en stødig retning for utviklingen av byen og sikre at det ikke 

blir langt mellom ord og handling. Byutviklingsstrategien skal ikke stå alene, men kobles til 

andre langsiktige innsatser fra både offentlige og private. Byutviklingsstrategien skal være 

retningsgivende for arealplaner og prosjekter, offentlige som private, i Hønefoss. 

 

Den forventede veksten vil forandre byen vår, og med byutviklingsstrategien vil 

Ringerikssamfunnet ta regien for framtidig vekst og utvikling.  

 

Det foreslås at Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 vedtas. 

 

 

Vedlegg: 

 Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040  

 Vedlegg til Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2018 

 

      Tore Isaksen 

 T 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dalen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Nethus 
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HØN EFOSS M OT 2040

Det skal være godt å bo og leve i Hønefoss. I byutviklingsstrategien tegnes
hovedprinsippene som skal lede til et attraktivt byområde som alle i Ringerike
kommune kan være stolte av. Den skal sikre bevaring og respekt for byens
histo rie og vise veier til utviklingsmuligheter og potensialet for forandring.

Byutviklingsstrategien skal være retningsgivende for kommende planer og
innsats i Hønefoss. Den inneholder ambisiøse forslag og overordnede føringer
for byen i et langsiktig pers pektiv.

Byen vår er attraktiv å bo i fordi vi har kort vei til alt i sentrum. Gjennom
prinsipper om 10 - minuttersbyen skal alle oppleve nærhet til daglige gjøremål,
som skole, barnehage, kollektivtransport, nærbutikker, handel, service,
rekreasjon, lek - og aktivitetsområder. Korte avstander og god tilrettelegging for
å gå og sykle i sentrum skal inspirere til en aktiv hverdag. Samtidig skal vi
tilrettelegge for god tilgang til byen også for innbyggere fra byens omland. Det
er samspillet mellom Hønefoss og omlandet som styrker regionens vekstkraft.
Gode forbindelser og opplevelsesrike omgivelser skal – sammen med en
tilgjengelig by – sørge for at folk får en god hverdag og tid til en prat i
Hønefoss’ gater.

Byutviklingsstrategien er utviklet i fellesskap m ed innbyggerne og i samspill
mellom ulike interesser. Den skal gi en stødig retning for utviklingen av byen
og sikre at det ikke blir langt mellom ord og handling. Byutviklingsstrategien
skal ikke stå alene, men kobles til andre langsiktige innsatser fra b åde
offentlige og private aktører.

Hønefoss vil oppleve store endringer når vi blir en stasjon på Ringeriksbanen
og nye E16 er ferdigstilt. Vi får styrket byens rolle som knutepunkt både når
det gjelder arbeidsplasser, boliger, handel, rekreasjon, kultu r, opplevelser og
reiser til og fra regionen. Byutviklingsstrategien viser hvordan byen kan rigges
for vekst, og samtidig bevare hverdagsmagien i regionens hovedstad.

Kjell B. Hansen
Ordfører

Foto: Rambøll
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« Hønefoss er en s måby
med småbypreg, men
som har de aller fleste
kvaliteter . »

Foto: Rambøll

Foto forside: Tanken Bak
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1. HØN EFOSS I EN DRI N G

I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og Ringeriksregionen
skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Når R ingeriksbanen er
ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 30 minutters reisetid til Oslo. Ny
E16 vil også styrke tilgjengeligheten til regionen. Politikerne har bestemt at vi skal
legge til rette for opptil 10.000 nye innbyggere i Ringerike frem mot 2030. Dette vil
forandre byen vår, og med byutviklingsstrategien tar Ringerikssamfunnet selv regien
for fremtidig vekst og utvikling. Vi må sørge for at dette skjer slik at «sjela til
Hønefoss» bevares.

Sammen skal vi skape

i Hønefoss

I tråd med byplanen skal Hønefoss
utvikles «som et attraktivt, kompakt og
bærekraftig regionsenter, med en
tydelig identitet og et bredt utvalg av
funksjoner». Byutviklingsstrategien er et
av flere virkemidler som skal sørge for
at byen blir arena for et aktivt og
inkluderende samfunnsliv.

• DEN TRYGGE OG GO DE BYEN FOR ALLE
• REGION EN S KOLLEKTIVKN UTEPUN KT
• EN M ER TILGJEN GELIG BY
• EN BLÅ GRØN N BY

Foto: Ringerike kommune

Foto: Getty Images

3



Byutviklingsstrategi for Hønefoss – 2018 - 2040

4

2. MÅL OG STRATEGI ER M O T 2040

Byutviklingsstrategien for Hønefoss er en overordnet strategi som skal peke ut
retningen for Hønefoss i årene frem mot 2040. Strategien skal gjøre fremtidig
byutvikling forutsigbart for alle.

Politiker ne i Ringerike kommune vedtok i 2018 at alle nye plane r for Hønefoss skal
ha disse tre overordnede mål for byutviklingen:

1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker
trives

2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp
3. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange

Fire målsettinger og temaer er gitt som føringer for arbeidet med byplanen:

• Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet
bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til
jernbanestasjonen

• Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting av boliger og
arbeidsplasser

• Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
• Offentlige rom, parker og blågrønne struktur er – knytte sammen

eksisterende, og sikre nye når byen fortettes.

Foto: Ringerike utvikling
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2.1 Mål 1 : DEN TRYGGE OG GODE BYEN FOR ALLE

Sammen skal vi gjøre Hønefoss mer levende
og attraktiv gjennom å skape den gode byen
for alle. Alle hverdagsaktivitetene skal nås
inne nfor gang - og sykkelavstand for alle i
sentrum.
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Hvor skal vi være i 2040?

• Hønefoss har alle funksjoner innbyggerne trenger innenfor gang - og
sykkelavstand i sentrum, det vil si bolig, jobb, skole, barnehage og
hand el .

• Sentrumskjernen er tyngdepunktet for handel, servering, uteliv og for
kulturlivet i kommunen.

• I tillegg til bykjernen har Hønefoss nærsentre; Hønefoss nord, Hønefoss
sør, Heradsbygda og Haugsbygd.

• Hønefoss har fortettet i bykjernen og ut langs kollekti vaksene.

• Byen har en variert bygnings - og boligmasse som sikrer gode boliger
tilrettelagt for alle.

• Byen har bygd videre på kvartalsstrukturen, henvender seg til alle, og
har et aktivt gateliv og uformelle møteplasser.

• Byens historie er sikret gjennom g od arkitektur og nytenkning, samtidig
som moderne og fremtidsrettet arkitektur er integrert. Det er fargevalg
fra Ringerikes palett og tre er et gjennomgående materiale i byen.

Foto: Ringerike kommune

Politikerne har vedtatt at
byplanen skal fremme
« Byutvikling og fortetting –
styrke sentrum gjennom
fortetting med boliger og
arbeidsplasser».
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Dette gjør vi

• tilrettelegger for at 70 prosent av befolkningsveksten skal
komme i Hønefoss . For øvrig skal det prioriteres fortetting langs
kollektivakse r og knutepunkt i nærsentre.

• kommunen er en aktiv grunneier og strategisk eiendomsaktør,
som bruker egen eiendom til bærekraftig byutvikling

• sikrer at bygg og uteområder tilrettelegges for flere funksjoner
• avsetter nok areal til fremtidig næring
• planlegge r for kommersielle soner for handel
• sikrer fleksible førsteetasjer som kan konverteres til

næringsvirksomhet utenfor kommersiell sone
• trekker kontorarbeidsplasser til sentrum
• setter av nok areal til kultur og aktivitet
• tilrettelegger for virksomhet som sk aper liv i byrommet i

definerte soner i sentrum
• sikrer at det bygges ulike boligtyper
• sikrer god overvannshåndtering
• sørger for at avgrensede områder/strekninger utvikles i

sammenheng

for å nå målene våre

« Kulturlivet er unikt – så
ma nge kvaliteter på
mange områder . Vi har
mye å være stolt av. »

« For meg som
tilflytter: Hønefoss -
kulturen var mer jovial
og nærere og mer
empatisk enn Os lo. »

« Hvis det har vært
hektisk på jobb, sitter jeg
på brygga og kobler av.
Det er rekreasjon i
Ringerike. »

Foto: Oda Hveem
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2.2 Mål 2 : REGIONENS KOLLEKTIVKNUTEPU NKT

Hønefoss er en gammel stasjonsby og et
viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår
rolle som regionhovedstad vil få fornyet
kraft med Ringeriksbanen og ny E16.
Stasjonen blir viktig for byutviklingen i
Hønefoss.

Hvor skal vi være i 2040?

• I Hønefoss er jernbanest asjonen det sentrale kollektivknutepunktet for
sømløse reiser til, fra og gjennom regionen.

• Jernbanestasjonen er en ny port inn til Hønefoss med et attraktivt
stasjonstorg.

• Stasjonsområdet har god tilknytning til sentrum, både gjennom transport
og attra ktive gå - og sykkelvennlige akser.

• Det er tilrettelagt for pendling til og fra stasjonen, med gode
sykkelstativer, bysykkelordning, matebusser til sentrum, samt drosjer. Det
er god kapasitet for pendlerparkering i nærheten av jernbanestasjon.

• Stasjonen er godt rigget for fremtidige transportformer og alternative
energikilder.

« Vi bor i en naturperle.
Naturskjønne
omgivelser.. det er ikke
noe som er vakrere enn
Ringerike. »

Foto: Ringerike kommune

Politikerne har vedtatt at byplanen
skal fremme
« Kollektivknutepunkt i
Hønefoss – lokalisering av blant
annet bussterminal, drosjesentral,
sykkelparkering – og tilknytning til
jernbanestasjonen».
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Dette gjør vi

• sikrer kvalitet på stasjonsområdet
• binder jernbanestasjonen sammen med

sentrum
• tilrettelegger for matebusser til og fra stasjonen
• sikrer pendlerparkering for regionen
• prioriterer å utvikle gode traseer for gange - og

sykkel til stasjonen
• legger til rette for try gge og attraktive

parkeringsmuligheter for sykkel
• legger til rette for utleie av bysykler ved

stasjonen

for å nå målene våre

« Vi har mye fornybar
energi. Hvis man skal
klare FNs bærekraftmål –
vi har en global oppgave
– så sitter vi på store
ledige are aler og enorme
kraftoverskudd . »

Foto: Ringerike kommune
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2.3 Mål 3 : EN MER TILGJENGELIG BY

For å lykkes med en tilgjengelig by, skal det bli enda mer
attraktivt, trygt og enkelt å gå, sykle og reise kollektivt i
fremtiden. Sentrum skal ha god tilgjengelighet med bil og
parkering samtidig som sentrum er beskyttet mot
gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk.
Sammen skal vi skape en enklere og tryggere
reisehverdag.

Hvor skal vi være i 2040?

• Hønefoss er en attraktiv by for gående og syklende. Det er
sammenhengende gang - og sykkelnett gjennom byen og langs aksen
Haugsbygd – Heradsbygda.

• Det er trygt å gå og sykle i byen og i sentrum er hastigheten tilpasset
gående. Det er lett å gå og sykle hele året og det er tilrettelagt for å ta en
pause og få opplevelser underveis.

• Det er utarbeidet en rekke snarveier med gang - og sykkelvei over elvene,
som knytter de ulike delene av byen sammen.

• Flere velger sykkel som sitt prioriterte fremkomstmiddel og mange biler
parkeres utenfor eller kjører utenom sentrum.

• Hønefoss har et attraktivt og konkurransedyktig kollektivsystem

• Det er enkelt å komme seg nær byen med bil og det er tilrettelagt fo r
sentrumsnær parkering for overgang til gange, sykkel og kollektivt.

« Jeg tror vi kan bli en
god småby hvis vi får
vekk trafikken. Da kan
vi best ta vare på det
som jeg ser som idyll
ved byen . »

Politikerne har vedtatt at
byplanen skal fremme
« Mobilitet – snu utviklingen
og tilr ettelegge for gange og
sykkel».

Foto: Statens vegvesen

9
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Dette gjør vi

• prioriterer helårs sykkel - og gangtransport
• utvikler et sammenhengende sykkelveinett
• reduserer hastigheten i sentrum
• ferdigstiller omkjøringsveien Nymoen - Eggemoen
• tilrettelegger sentrumsnære parkeringsplasser for

overgang til gange, s ykkel og kollektivt
• etablerer trygg sykkelparkering på viktige steder i byen
• legger til rette for utleie av bysykler i sentrum
• tilrettelegger for hvileplasser og opplevelser langs

gang - og sykkelveier
• muliggjør pålitelige og hyppige bussavganger
• sikrer god korrespondanse mellom ulike

transportformer
• tilrettelegger for lademuligheter og annen infrastruktur

for utslippsfrie kjøretøy
• åpner for nye transportteknologier

for å nå målene våre

« Jeg ønsker at byen
skal få en form og
funksjon som gjør at vi
som enten bor i byen
eller bruker byen , har
et bedre sted å bo,
jobbe og leve og drive
næringsvirksomhet. »

« Hønefoss ligger geografisk
godt plassert med et flott
omland med mange kvaliteter.
Byen har gjennom elva og
rimelig flat typografi naturlige
forutsetninger for å bli et
sjarmerende og flott sted,
med fossen og kort vei til
mange andre områder og
area ler, som gir stor velferd
og glede for folk som bor i
byen. »

Foto: Ringerike kommune 10
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2.4 Mål 4 : EN BLÅGRØNN BY

Hønefoss skal være en b y med grønne byrom ,
og ha turmuligheter for alle i gangavstand fra
sentrum . Byens grønne lunger, elv a og fossen
skal ha en sammenhengende struktur til glede
for innbyggere og besøkende.

Hvor skal vi være i 2040?

• Hønefoss er en by hvor Søndre Torg er byens grønne hjerte og fossen er
byens kraftsenter. De blågrønne strukturene er trukket inn i byen – parker,
elva og fossen er synlige og tilgjengelige fra alle deler av byen og
lokalsamfunnene rundt. Fra nord til sør er det etablert en b o u levard; en
bygate med god plass også til grønt, gående og syklende.

• I byen finner vi naturen og historiske kvaliteter godt synlig. Hønefoss er
elvebyen hvor vannet er synlig i bybildet – gjennom aktiv bruk av elvene,
fontener og statuer i byen.

• Alle oppl ever et trygt bysentrum for hverdagsaktiviteter, rekreasjon og
trening.

• Sammenhengene i byen er styrket og det er skapt et nettverk av allment
tilgjengelige byrom. Gjennom siktakser og gå - akser er det høy kvalitet i det
offentlige byrommet. Det er tilrett elagt for spaserturer, sykling, lek og andre
former for aktiviteter i sentrum, sentrumsnære grønne områder og elvelangs.

Foto: Rambøll

Politikerne har vedtatt at
byplanen skal fremme
« Offentlige rom, parker og
blågrønne strukturer – knytte
sammen eksisterende, og sikre
nye når byen fortettes.»

«Man kommer ikke bort fra elva
og fossen når man snakker om
Hønefoss. Det er en helt
spesiell typogr afi - unikt
potensiale som elveby. Det er
lengre strandlinje i Hønefoss
enn i noen annen norsk by.»

11
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Dette gjør vi

• tydelige prioriteringer av å bevare og etablere blågrønne
områder i og nær sentrum og elvelangs

• prioriterer å skape sammenhenger mellom de blå og
grønne områdene vi har og slik invitere til økt bruk
og tilgjengelighet

• prioriterer den menneskelige aktiviteten
• sørger for at kvalitet og estetik k står sentralt
• etablerer parkering under bakken og i utkanten av sentrum
• tilrettelegger for tilstrekkelig antall ikke - kommersielle byrom

for å nå målene våre

« V i har en by med
mange ting som vi kan
være stolte av.
Bygningsmasse i
bykjernen som er
veldi g spesiell og som
definitivt må tas vare
på. »

« I fremtidens Hønefoss er i ndre
byrom bilfritt. Det er
møtepl asser hvor du har alle
aldersgrupper, barn, ungdom,
voksne og pensjonister. I
byrommet er det møteplasser.
Det er mylderet jeg ser for meg. »

I Hønefoss gjør vi
det, slik Ibsen sa,
«fullt og helt, og
ikke stykkevis og
delt»

Foto: Ringerike kommune
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Foto: Ringerike kommune

Foto: Mona Tenold Lundemo

DETTE ER VI STOLTE AV
PÅ HØN EFOSS

Hønefoss har mye som vi er glad i og
stolte av. Dette skal vi bevare og
styrke i utviklingen av byen vår. Dette
kan g å igjen i bygg og uteområder,
stedsnavn og aktiviteter.

Hønefoss har:

• fossen og elva
• en sterk industritradisjon
• et levende og mangfoldig kulturliv
• et historisk by - og handelssentrum
• verneverdige bygningsmiljøer

«Det å bruke tre i
byu tviklingen, har et
enormt potensial.»
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3. PRI N SI PPER FOR I N VOLVERI N G OG SAM ARBEI D

For å sørge for god byutvikling er det viktig at alle involverte parter samarbeider på
en god måte. Byutviklingsstrategien viser felles mål for samarbeidet, mens
prinsippene viser hva som må til for å få til et godt samarbeid. Prinsippene er
utarbeidet på tvers av ståsteder og tilhørighet og gjelder for alle involverte.

SAM ARB EI D SP LAKAT

• Samarbeidet skal baseres på tillit. Involverte parter må
handle med åpenhet og etterrettelighet.

• Det skal være respekt mellom partene. Det er lov å v ære
uenig, samtidig skal de involverte respektere
beslutninger som fattes.

• Når vi møtes praktiserer vi «to ører og én munn» -
prinsippet. Vi lytter med den hensikt å prøve å forstå den
andre.

• Vi fokuserer på løsninger, ikke utfordringer.

• Vi kan finne noe n felles absolutter – noe de fleste er
enige om, men ellers handler det om å gi og ta.

• God informasjon og kommunikasjon gir forutsigbare
prosesser. Vi følger opp beslutninger med konkret
handling og tydelige tidsplaner.

• God forståelse for roller og an svarsforhold
– er du i tvil, så spør.

« Vi er e t sentralt sted,
men vi er likevel vårt lille
samfunn der mange
kjenner hverandre. Vi er
lojale og stiller opp p å det
som er lokalt. »

Foto: Rambøll

14
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VEDLEGG 1
H VORDAN LAGDE VI BYUT VIKLINGSSTRATEGIEN?

Byutviklingsstrategien er utviklet i tett samarbeid mellom planavdelingen i Ringerike
kommune og Rambøll, i perioden fra mai til o ktober 2018.

I oppstartsfasen av arbeidet med byplanen, var politikerne opptatt av at arbeidet
måtte tuftes på en bred medvirkningsprosess. For å få fram flest mulige ideer, har
det vært gjennomført intervjuer med en rekke aktører. Sitatene som er gjengitt i
dette dokumentet er fra disse intervjuen e . Vi har også hatt flere åpne planver ksteder
for alle med interesse for sentrumsutviklingen. Politikerne har i tillegg hatt egne
planverksteder.

Prosessen og sentrale metoder som danner grunnlaget for strategien er beskrevet i
et eget dokument , « Prosess og medvirkning » , som ligger vedlagt
byutviklingsstrategien for H ønefoss.

Barn og unge har hatt sitte eget medvirkningsopplegg. Resultatene er oppsummert i
en egen rapport.

15
Foto: Ringerike kommune
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1. OM ARBEI DE T M ED BYU TVI KLI N GSST RATEGI FOR
HØN EFOSS

I dette dokumentet forteller vi om medvirknings prosessene som ble
gj ennomført i Ringerike kommune i forbindelse med utvikling av
byutviklingsstrategi for Hønefoss.

Formålet med medvirkningsprosessen var å lage en best mulig byutviklingsstrategi
for Hønef oss. Befolkningens aktive rolle sikrer felles verdier og grunnleggende
levekår, og bidrar til velfungerende og effektive planprosesser.

Byutviklingsstrategien er utarbeidet i samarbeid med innbyggerne i Ringerike
kommune, og gjennom medvirkningsprosessen har hele Ringerikssamfunnet vært
invitert med til å påvirke egen framtid.

I perioden juni – september 2018 er det gjennomført tre planverksteder.

På f ørste planverksted (juni 2018)
jobbet vi med å identifisere drivkrefter
som påvirker byen Hønefoss og sorterte
dem i hvor viktige de ville være for
byutviklingen.

Foto: Ringerikes blad

På a ndre planverksted (august 2018)
jobbet vi med å utvikle ulike
fremtidshistorier om hvordan bylivet vil
kunne se ut i Hønefoss i 2040.

Foto: Rambøll
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I denne rapporten oppsummerer vi sentrale konklusjoner fra gruppearbeidene i
første og andre planverksted – altså drivkrefter som påvirker byutviklingen og
fremtidshistorier om hvordan Hønefoss kan tenkes å se ut i 2040 .

I kapittel 4 gir vi en kort b eskrivelse av hvilke metoder vi har benyttet for å utvikle
byutviklingsstrategien for Hønefoss .

På t redje planverksted (september
201 8) utarbeidet vi mål og tiltak i
byutviklingsstrategien – disse ligger til
grunn for byutviklingsstrategien for
Hønefoss (se eget dokument).

Foto: Rambøll
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2. DRI VKREFTER SOM PÅVI RKER BYU TVI KLI N GEN

For å forstå hvordan byen utvikler seg har vi i utarbeidelse av byutviklingsstrategien
jobbet med å forstå drivkrefter i samfunnet rundt oss. I dette kapittelet oppsummerer
vi de drivkreftene vi i 2018 ser at vil ha betydning for byen Hønefoss i årene
fremover.

DRIVKREFTER – ENDRINGER I VERDEN UTENFOR VÅR KONTROLL

Byutviklingsstrategien er utarbeidet i samarbeid med lokalsamfunnet på Ringerike. I
det første planverkstedet jobbet vi med å identifisere drivkrefter som påvirker byen
Hønefoss og sorterte dem med tanke på hvor viktige de ville være for byutviklingen.

Fi gur 2 - 1 «Utenfra og inn» - tilnærming – vi starter med drivkreftene for å se
hva som påvirker byen fremover

Figur 2 - 1 illustrerer vår «utenfra og inn» - tilnærming til hvordan byen vår kan tenkes
å se ut de neste 20 år.

Figur: Rambøll
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Figur 2 - 2 oppsummerer drivkrefter fra gruppeoppgavene i første planverksted.

Figur 2 - 2 Drivkrefter som påvirker byutviklingen i Hønefoss

I figur 2 - 2 er drivkrefter sortert etter hvorvidt de er økonomiske, miljømessige,
sosiale, juridiske, politiske eller teknologiske. Vi har valgt å fremheve de tingene
som flere av gruppene var opptatt av, altså elementer som gikk igjen, i større sirkler.

Videre skiller vi drivkreftene i to ulik e grupper. Den ene kalles TUNGE TRENDER
og viser til drivkrefter som per i dag går i en bestemt retning. For eksempel at
befolkningen blir stadig eldre (se kapittel 2 .1.1) . Det er en tung trend. Den andre
gruppen drivkrefter kaller vi for USIKKERHETER og v iser til drivkrefter som per i
dag kan gå i ulike retninger. For eksempel er det dag større usikkerhet om hvorvidt
vi i fremtiden kommer til å jobbe mer eller mindre (se kapittel 1.1 .2).

I det følgende oppsummerer vi de tunge trendene og usikkerhetene som vil ha
betydning for byutviklingen i Hønefoss.
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2.1 TUNGE TRENDER SOM PÅVIRKER BYEN HØNEFOSS FREMOVER

VI BLIR FLERE ELDRE
Forventet levealder har økt jevnt i Norge i lang tid og SSBs
befolkningsframskrivinger anslår at levealderen, både for kvinner og menn, vil
fortsette å øke. I dag (2017) er 1 4 prosent av befolkningen over 67 år, mens hele 22
prosent av befolkningen vil være over 67 år i 2060.1

Hvis vi beholder dagens pensjonsalder, betyr dette at vi i fremtiden vil få en lavere
andel personer i yrkesak tiv alder som jobber og betaler skatt. I dag er det 2
personer over 67 år per 1 0 personer i yrkesaktiv alder, mens det i 2060 anslås at
forholdet vil være 4 personer over 67 år per 1 0 personer i yrkesaktiv alder.2

En aldrende befolkning vil også medføre økte utgifter til pensjoner og helse - og
omsorgstjenester. Dette bildet er imidlertid ikke ensidig. Andelen eldre med pleie - og
omsorgsbehov er minkende, og eldre blir stadig friskere.3 Dette knytter seg til
medisinsk utvikling og mer kunnskap om hvordan man skal holde seg frisk og ta
vare på egen helse. Det vil imidlertid bli en betydelig økning i den aller eldste delen
av befolkningen i tiden fremover. Mens de over 80 år utgjør drøyt f ire prosent av
befolkningen i dag, ventes andelen å øke til nesten 1 0 prosent i 2060. Forbruket av
helsetjenester er omtrent dobbelt så høyt for en 70 - åring som for en person på 40
år. Behovet for helse - og omsorgstjenester forventes derfor å øke med stige nde
alder.

Perspektivmeldingen viser at
offentlige utgifter vil øke
raskere enn de offentlige
inntektene fra rundt 2030.
Dette forutsetter en beskjeden
utbygging av
velferdsordningene. Hvis vi
fortsetter å bygge ut
ordningene slik som i dag, vil
det være behov for
innstramminger på andre
områder allerede om 1 0 til 1 5
år.4 Dette vil ha stor betydning
for kommunale tjenester og
investeringer i fremtiden.

1 Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29)
2 Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29)
3 http://www.ks.no/contentassets/da0430a43808418c8578d2a673c61a9b/fremtidens - omsorgsboliger_feb2017.pdf
4 Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29)

Foto: Getty Images
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VI FØDER FÆRRE BARN
Norske kvinner føder stadig færre barn. I
201 7 var det en rekordlav fruktbarhet
med 1 ,62 barn per kvinne. Dette er det
laveste som er målt i Norge noen gang.5

Norske kvinner venter stadig lenger med
å få barn, og gjennomsnittsalderen for
førstegangsfødende har økt. Dette kan
ha sammenheng med lengre
utdanningsløp og forholdene på
arbeidsmarkedet. Vi vet imidlertid lite om
hvorvidt det er andre årsaker til at
kvinner velger å få barn sent, eller ikke få
barn i det hele tatt.

VI BOR ALENE
I løpet av de siste tiårene har vi sett en
utvikling hvor en stadig større andel av
befolkningen bor alene. På nasjonalt nivå
bor 38 prosent av nordmenn alene.6

Årsakene til denne utviklingen er ikke
entydig, men tallene kan tyde på at det i
dag er flere som velger å bo alene
sammenlignet med tidligere.

5 https://www.ssb.no/befolk ning/artikler - og - publikasjoner/rekordlav - fruktbarhet
6 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie

BEFOLKNINGSUTVIKLING PÅ RINGERIKE

I 2017 ble det født 251 p ersoner i Ringerike kommune. Samme året døde 273
personer. Kommunen opplever likevel en vekst med 270 personer i netto innflytting i
201 7. Som følge av Ringeriksbanen, har kommuneplanens samfunnsdel mål om å
planlegge for en befolkningsøkning fra 30.000 ti l 40.000, de neste 1 0 - 20 årene.

Kilde: SSB. 2018. https://www.ssb.no/kommunefakta/ringerike

Foto: Getty Images

Foto: Rambøll
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SAMFUNNET URBANISERES
Det er en tydelig trend at stadig flere tar
individuelle valg om å bo i en by eller i
nærheten av knutepunkter og sentrum.
Ser man tilbake til 1980, har
sentraliseringen av befolkningen økt
jevnt og trutt. Dette til tross for
svingninger i økonomien,
arbe idsmarkedet og i politiske
prioriteringer.7

Å bo i en by eller i nærhet til sentrum,
gir nærhet til arbeidsplasser,
kollektivtilbud, handel - og tjenestetilbud,
samt ulike aktivitets - og kulturtilbud.
Nasjonale retningslinjer legger føringer
for at bolig og næringsutvikling skal
komme i nærheten av tilgjengelig
infrastruktur og kollektivknutepunkter.8

7 https://blogg.hioa.no/byer/2017/04/24/flytting - fortsatt - sterk - sentralisering - norge/
8 https://www.regjeringen.n o/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf

OM HUSHOLDNINGER PÅ RINGERI KE

I Ringerike kommune er det i dag i gjennomsnitt 2,06 personer per husholdning. 74
prosent av den samlede boligmassen består av eneboliger, tomannsboliger og
rekkehus. Kommunen har en betydelig større andel eneboliger sammenligne t med
leiligheter, henholdsvis 9125 eneboliger og 2098 leiligheter.

Denne sammensetningen vil kunne utfordres av at stadig flere eldre som i dag bor i
eneboliger i regionen vil ønske å flytte til lettstelte leiligheter i mer sentrumsnære
områder. Dette vi l på sikt kunne frigjøre eneboliger i distriktene og skape økt press på
leiligheter i sentrumsnære områder.

Kilde: SSB. 2018. https://www.ssb.no/kommunefakta/ringerike

Foto: Getty Images
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KLIMAET BLIR MER EKSTREMT OG
UFORUTSIGBART
Klimaet vil i stor grad påvirke utviklingen i
fremtiden, samt legge føringer for
samfunnsutviklingen i kommunen. FNs
klimapanel (IPCC) har konkludert med at
temperaturen på kloden stiger og i årene som
kommer vil oppvarmingen bli raskere og
kraftigere jo lengre nord du kommer. Havet
kommer til å stige, og det blir mer nedbør og
mer eks tremvær.9

Disse klimatiske endringene vil ha stor
betydning for mennesker og infrastruktur.
Klimaendringene vil påvirke og legge føringer for
hvordan og hvor vi bygger hus og annen
infrastruktur. Mer ekstremvær vil også stille
andre krav til varslingsrutiner og bere dskap på
både nasjonalt og lokalt nivå.

TRADISJONELL HANDEL AVVIKLES TIL
FORDEL FOR INTERNETTHANDEL OG DIREKTE
LEVERING
I dag kan vi få det aller meste av varer og
forbruksartikler levert rett hjem i stua. Ifølge SSB
solgte netthandelsbutikkene i Norge for over 21
milliarder kroner i 2017. Dette tilsvarer en vekst på
13,5 prosent fra året før. Samme år stod
nettbutikkene i Norge for litt over 4 prosent av den
totale detaljhandelen i landet.10

Ettersom netthandel medfører reduksjon i
produksjonsleddene, gir denne type handel både
større utvalg av og billigere produkter. Som
forbrukere, er vi også mye mer involvert i
designfasen og produktutviklingen enn tidligere.11

Endrede vaner og preferanser rundt varehandel vil påvirke lokal hand el og
tjenesteyting. Endrede forbruksmønstre og ønsker i befolkningen gjør også at man i
fremtiden må tenke annerledes om hvilke funksjoner og tilbud man skal ha inn i
sentrumsområdene. Kanskje må man, i sentrumsområdene, i større grad legge til
rette for opplevelser og aktiviteter heller enn den tradisjonelle varehandelen.

9 https://www.fn.no/Tema/Klima - og - miljoe/Klimaendringer
10 https://www.ssb.no/varehandel - og - tjenesteyting/artikler - og - publikasjoner/netthandelen - opp - 14 - prosent
11 https://www.weforum.org/reports/shaping - the - future - of - retail - for - consumer - industries

Foto: Rambøll

Foto: Getty Images
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TEKNOLOGIEN GJØR DET ENKLERE Å
DELE KJØRETØY OG KAN POTENSIELT
REDUSERE KØ I FREMTIDEN
Teknologiske løsninger vil også endre vårt
transportmønster. I dag ser vi at det er
enklere å dele kjøretøy gjennom ordninger
som nabobil, bysykkelordninger o.l. Dette vil
mest sannsynlig påvirke andelen som eier
egen bil fremover.

Ulike teknologiske løsninger vil også kunne
legge til rette for eksempelvis samkjøring.
Dette vil kunne redusere antallet biler og bidra
til å redusere køer.

VI FÅR MER FRITID
Fritid kan defineres som den tiden vi har til rådighet utenom arbeid, husarbeid og
personlige behov som måltider og søvn. Fra 1970 til 2000 har nordmenn i snitt fått
75 minutt er mer fritid per dag.12 En voksen har 6 timer og 19 minutter fritid på en
gjennomsnittsdag, selv om dette fordeler seg noe ulikt mellom hverdag og helger.
Mandag til fredag har man klart mindre fritid enn i helgedager. Omtrent halvparten
av befolkningen er svært fornøyd med den fritiden de har til rådighet til å gjøre ting
de liker. B efolkningen verdsetter med andre ord den fritiden de har.13

Til tross for at vi får mer fritid, viser
utviklingen også at det for mange
yrkesgrupper blir mindre skille mellom fritid
og jobb. Teknologisk utvikling og nye
kommunikasjonsmuligheter bidrar til å
viske ut dette skillet. Hvordan vi benytter
fritiden vår fremover, vil påvirke hvordan vi
benytter byen, til hvilke tider og til hva.

12 https://www.ssb.no/sosiale - forhold - og - kriminal itet/artikler - og - publikasjoner/fritid
13 https://www.ssb.no/sosiale - forhold - og - kriminalitet/artikler - og - publikasjoner/fritid

Foto: Rambøll

Foto: Rambøll
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2.2 USIKKERHETER SOM PÅV IRKER BYEN HØNEFOSS FREMOVER
En usikkerhet er en drivkraft som vi er usikker på hvordan vil utvikle seg de neste
årene, men som samtidig vil ha betydning for byutviklingen på Hønefoss.

I det følgende oppsummerer vi noen sentrale usikkerheter.

FREMTIDENS VELFERDSSTAT
Perspektivmeldingen, presentert av Finansdepartementet i 2017, peker på at de
offentlige utgiftene vil være høyere enn skatteinntektene om ca. 10 år.14 Dette
regnestykket viser tydelig at det må skje noen endringer. Skatteinntektene må økes
ell er de offentlige utgiftene må reduseres. Disse utfordringene vil påvirke
velferdsstaten - hvordan den er styrt og organisert. Hvordan velferdsstaten vil se ut i
år 2040 er dermed usikkert og vi vet ikke hvilken vei det vil utvikle seg. Dette
påvirkes av po litiske valg, økonomiske og teknologiske løsninger osv. Vil vi få en ny
omfordeling, f.eks. borgerlønn, eller vil vi se økt privatisering? Dette vil påvirke
hvilke oppgaver kommunene har og ikke har i fremtiden, samt hva vi som
privatpersoner selv må sørge for og ikke. Det vil også påvirke de økonomiske
midlene kommune og stat har til rådighet for å sørge for byutvikling m.m.

JOBBER VI MER ELLER MINDRE I
FREMTIDEN?
Mens nasjonal politisk ledelse
snakker om at vi må jobbe mer for å
sørge for nok skatteinntekter, viser
forsknings - og utredningsmiljøer til at
automatiseringen vil redusere antall
arbeidsplasser15. Ekspertene klarer
imidlertid ikke å bli enige om hvor
mange arbeidsplasser som vil
forsvinne eller hvor mange nye som
vil bli skapt. Dette innebærer at det er
stor usikkerhet knyttet til om vi vil
jobbe mer eller mindre i fremtiden.
Dette vil påvirke det offentliges
skatteinntekter, personinntekter,
økonomiske forskjeller i samfunnet,
men også fritid og frivillig innsats,
herund er hva vi bruker byen til i løpet
av en hverdag.

14 https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi - og - budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen - 2017/id2484715/
15 Bl.a. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf , https://www.oecd - ilibrary.org/social - issues -

migration - health/the - risk - of - automation - for - jobs - in - oecd - countries_5jlz9h56dvq7 - en , og https://www.mckinsey.com/featured - insights/future - of -

organizations - and - work/Jobs - lost - jobs - gained - what - the - future - of - work - will - mean - for - jobs - skills - and - wages

Foto: Rambøll
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FREMTIDENS FORBRUK
Ifølge WWF ble jordas ressurser for 2018
brukt opp 1. august. Dagen, som omtales
som «Earth Overshoot Day», kommer
tidligere og tidligere hvert år . I år har det vært
et stort fokus på bruk av plast og hvordan
mye av dette havner i havet. De siste årene
har det også vært populært med
selvhjelpsbøker om hvordan vi kan rydde oss
lykkelige og leve minimalistiske liv. Vil vi i
fremtiden klare oss med færre ting ? Vil vi
klare å redusere forbruket, eller vil behovet
for økonomisk vekst være større enn behovet
for måtehold? Kan vi lykkes med å kombinere
begge behovene? Vi vet ikke, og dette er en
usikkerhet som preger hvordan vi handler og
hvilke butikker en fremti dig by vil inneha.

HVORDAN ØNSKER VI Å BO I FREMTIDEN?
I dag er det en tydelig trend at vi ønsker å enklere og mer sentralt, og mange oppgir
leilighet som sin boligpreferanse16. Samtidig har vi en boligmasse som i stor grad
består av eneboliger. I Ringerike er det ca. 9000 eneboliger mot 2000 leiligheter17.
Ønsker vi å bo stort eller smått i fremtiden? Hva trenger vi plass til og hva vil vi leie
ved behov? Kommer vi til å leie fremfor å eie egen bolig? Er det funksjoner som en
bolig har i dag som vil forsvinne i fremtiden
og hvilke er det eventuelt? Og hvilke «nye»
funksjoner kan en bolig tenkes å ha? Er det
funksjoner vi kan tenke oss å dele med
naboene våre eller andre i større grad enn vi
gjør i dag? Dette er ting vi ikke vet. Det vil
påvirkes av økonomi, teknologi og sosiale
preferanser. Det påvirkes også av hvilke
funksjoner og aktiviteter vi ønsker å gjøre
utenfor våre hjem, og hvilke vi vil ønske å
gjøre i hjemmene våre. Dette vil påvirke hvor
mye tid vi bruker hjemme og hvor mye t id vi
bruker ute i byen. Og det vil påvirke hva
nåværende innbyggere og potensielle
tilflyttere vil oppleve som attraktivt i en by.

16 https://prognosesenteret.no/hva - slags - bolig - vil - vi - ha/
17 SSB: https://www.ssb.no/kommunefakta/ringerike

Foto: Ringerike kommune

Foto: Rambøll
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VIL DET KOMME SOSIAL E
MOTREAKSJON ER?
Gjennom to tiår med digitale medier har vi i dag
uendelig tilgang på informasjon, og
mulighetene til å delta på og oppleve ulike
arrangementer og hendelser kan fremstå som
overveldende. Hvis man ser på timer brukt til
jobb og andre aktiviteter i døgnet, er vi omtrent
like opptatt som vi alltid har vært. Vår
opplevelse av t iden er imidlertid annerledes.18

Mange opplever at ting går raskere og at vi
konstant har dårligere tid. Et spørsmål vi har
diskutert i byutviklingsstrategi - prosessen er
hvorvidt det kommer en sosial motreaksjon og
hvordan den vil se ut. Vil neste generasjo n
ønske å roe ned? Vil de være mer
teknologifrie? Eller er det andre elementer som kan skape en sosial motreaksjon?
Dette vil påvirke våre sosiale preferanser og hverdagen vår. Det vil påvirke hvordan
vi ønsker å benytte fritiden vår, hvordan vi ønsker å b o og jobbe og ikke minst vil det
påvirke hva neste generasjon potensielle innflyttere finner attraktivt i en by.

18 For en diskusjon om temaet, hør radio - episoden «The Business Paradox» https://www.bbc.co.uk/radio/play/b07tzrwk

Hva forteller drivkreftene oss?
Gjennom å jobbe med tunge trender og usikkerheter ser vi at
byen og samfunnet er i kontinuerlig utvikling. Vi vet at hvordan vi
organiserer og lever livene våre vil se annerledes ut om 10, 20
og 30 år. Rollefordelingen mellom stat, kommune, privat
næringsl iv og innbyggere vil se annerledes ut om 20 år. Det
samme vil økonomi, sosiale preferanser, klima og miljø, juridiske
og politiske rammer, samt teknologiske muligheter.

Byutvikling skjer kontinuerlig og for å lage en robust strategi som
kan vare frem mot år 2040, har vi brukt drivkreftene til å utforme
scenarier som synliggjør mulige fremtider for Hønefoss by.
Scenariohistoriene kan leses i neste kapittel. Robustheten i
strategien oppstår når vi kan forme en byutviklingsstrategi som
fungerer i alle mulige fremtidshistorier. Samtidig kan
scenariohistoriene være med på å gi Ringerike kommune
fremtidsberedskap, noe som gjør at byen ikke bare tilpasser seg
de nye spillereglene, men faktisk blomstrer i dem.

Foto: Rambøll
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3. U LI KE HI STORI ER OM H VORD AN BYE N
HØN EFOSS SER U T I 2040

Basert på de tunge trendene og usikkerhetene beskrevet i foregående kapittel, har
vi utviklet tre scenarier som beskriver ulike fremtidsbilder . Scenariene kan gi en
forståelse av de krefter som former fremtiden og som vil prege bylivet i Hønefoss i
20 40. De tre scenariene, som beskrives nærmere i dette kapittelet, er som følger:

• Scenario 1: «Lønnetreet» - vi etterspør felles funksjoner og vil klare oss med
mindre

• Scenario 2: «Rognetreet» - vi er alle selvforsynte og ønsker å bo stort
• Scenario 3: «Ospe treet» - vi ønsker å leie det meste og flytter oftere

Vi har valgt å gi scenariohistoriene navn fra ulike tresorter fordi Ringerike er en
viktig kommune innen trevirke. Trærne har ulike karakteristikker som svarer ut
sentrale kjennetegn ved hvert scenari o.

Vi tar flere valg når vi skriver scenariene. Store krefter for endring og
hvordan scenariene skiller seg fra dagens situasjon, får mye plass.
Scenariene skal ikke predikere fremtiden, men synliggjøre ekstreme
utfall.

Kanskje vil historiene bidra til flere spørsmål enn svar hos deg som
leser – dette er også et av formålene. Hvilken fremtid tror du på? Og
hvilken ønsker du? God lesning.

Bilder : Getty Images
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SCENARIO 1: «LØNNETREET» - VI
ETTERSPØR FELLES FUNKSJONER OG
VIL KLARE OSS MED MINDRE

I 2040 bor vi i små boliger med felles funksjoner.
Kommuner og utbyggere har begynt å bygge mer
utradisjonelt, med større grad av felles kjøkken og
stuer i leilighetskomplekser. Nå spiser nabolag
sammen. Middagene, som både er mer rituelle og
mer eksperime ntelle, lages av naboene på
rullering. Man blir godt kjent på tvers av
generasjonene.

Hvordan havnet vi egentlig her?
På grunn av ekstremvær og unødvendig høyt
forbruk ble det i løpet av 2020 - tallet, en sosial
forventning om at folk skal bo mindre og klare seg
med færre ting.

I løpet av 2020 - tallet blir også borgerlønn innført i
hele Norden. Folk jobber ved behov og alles
innsats, stor og liten, verdsettes.

Byen blir brukt til det aller meste, og det er folk der fra tidlig morgen til sent på kveld. Barn
og unge deltar i felles aktiviteter i byen og i nabolagene – her finnes aktiviteter for de fleste
interesser.

Hønefoss er en attraktiv by på grunn av sin kompakthet og flate terreng langs elva. Det er
enkelt å sykle og gå mellom funksjonene i og rund t Hønefoss. Kulturlivet blomstrer. Byen
har blitt et yndet sted for ekstremsportutøvere som følge av sitt årlige NM i ekstrempadling i
fossen. Også den lokale fallskjerm - klubben har naturlig base på Eggemoen.

I dette scenariet har kommunen god råd. De so m bor her kan ta gratis buss i og rundt
Hønefoss. Kommunen har også egne sykehjem i sydligere strøk for eldre med pleiebehov.

Kanskje er vi i ferd med å bli litt late, men egentlig så bryr vi oss ikke så mye. For vi har alt
vi trenger.

Vi har valgt å kalle dette scenariet for
«lønnetreet». Dette er fordi lønnetreet
ofte blir brukt til å lage gulv, parkett og
trapper. Det symboliserer noe fast å
stå på – slik som borgerlønn. I tillegg
blir treet brukt til sportsutstyr.

I dette scenarioet er byen preget av:

• Fellesfunksjoner, nabolag spiser
middag samlet

• En sosial forventning om å klare
seg med mindre

• Innbyggere med borgerlønn
• NM i ekstrempadling i fossen

Foto : Getty Images
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SCENARIO 2: «ROGNETREET» - VI ER ALLE
SELVFORSYNTE OG ØNSKER Å BO STORT

I 2040 er Hønefoss blitt et viktig sted for produksjon,
lagring og handel av kortreist mat. I lys av mer
krevende klima, hvor vi opplever tørke og styrtregn
annethvert år, produseres en stor del av maten
in nendørs i fleretasjes drivhus. Elva i regionen er viktig
for å sikre nok vann til matproduksjonen.

Hvordan havnet vi egentlig her?
I løpet av 2020 - tallet blir det et økende krav til gjenbruk
på grunn av økt ekstremvær og internasjonale krav.
Kasserte produkter smeltes og omformes til nye
råvarer.

Med den store lagerkapasiteten som regionen har, er
Hønefoss kjent for kjøp og salg av råvarer. Flystripa på
Eggemoen mottar og sender daglig en rekke
forsendelser.

I denne fremtiden ønsker vi å bo i store boliger hvor vi
har tilgang til det aller meste. De mest populære
boligene ligger utenfor bysentrum hvor vi i stor grad kan drive selvf orsyning. Det er utbredt
med privatisert hjemmeundervisning for de som har råd til det. Andre velger å sende barna
sine til regionens eneste skole.

Det er større økonomiske forskjeller og de som har mye verdier verner om seg med høye
gjerder og automatisert vakthold.

Vi har valgt å kalle dette scenariet
for rognetreet. Dette fordi treet er
allsidig, kan brukes til dreiearbeid,
husflidartikl er, redskaper og
brensel. Det kan også brukes til
syltetøy, te, vin og likør. Det
symboliserer hvordan vi kan utnytte
allsidigheten i et materiale for å
være mer selvforsynte.

I dette scenarioet er byen preget av:

• Kortreist mat og mye g jenbruk
• Hønefoss har lagerkapasitet for

kjøp og salg av råvarer
• Populært med store hus og

selvforsyning

I dette scenarioet er byen preget av:

• Kortreist mat og mye gjenbruk
• At Hønefoss har lagerkapasitet

for kjøp og salg av råvarer
• At det er populært med store

hus og selvforsyning

Foto : Rambøll
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SCENARIO 3: «OSPETREET» - VI ØNSKER Å
LEIE DET MESTE OG FLYTTER OFTERE

I 2040 bor vi i små boliger og har svært smarte
lagringsløsninger. Det er blitt langt mindre vanlig å eie
sin egen bolig. I tillegg til å leie et sted å bo, leier vi
også ting som verktøy, klær og transportmidler ved
behov. Til og med kontorplassen leies a v den enkelte,
i store felles kontorbygg, som er spredd utover i
kommunen. Og de fleste av oss jobber i
engasjementer eller frilans.

Hvordan havnet vi egentlig her?
I løpet av 2020 - årene blir det også store
oppmykninger i lovverket knyttet til arbeid og det blir
enklere å ansette folk i engasjement og på
midlertidige kontrakter. Færre får fast jobb og det er
vanskeligere å kjøpe bolig. Flere ender derfor opp
med å leie bolig.

I slutten av 2020 - tallet, når den norske velferdsstaten
begynner å gå tom for m idler, overtar privat e aktører
flere offentlige sektorer . Vi blir mindre stedbundet og
flytter langt hyppigere. I og med at mange bor smått,
fødes det også færre barn.

På 2030 - tallet blir det svært vanlig å overlate alle praktiske hverdagsoppgaver, som hv a vi
spiser og hvilke klær vi bruker, til teknologien. Gjennom analyse av kroppshøyde, fasong og
vitale verdier, får du de klærne som passer deg og servert den maten kroppen din trenger,
der du er.

Hønefoss har spesialisert seg på egne matabonnement slik at du ikke trenger å tenke på
innkjøp og laging av egen mat, ei heller på hvilke klær du skal bruke neste dag. De dukker
opp når du trenger det, der du er.

Den lokale ideelle sektoren er stor. Den forsyner innbyggere som har dårlig råd, med mat
og husly.

Vi har valgt å kalle dette scenariet for
Ospetreet. Det er dominant og sprer
seg raskt, samtidig skal det ikke så
mye som et vindkast til før bladene
skjelver – derav ordtaket «skjelve som
et ospelauv». Dette symboliserer
flyktigheten i innbyggere som bor og
jobber mer midlertidig.

I dette scenarioet er byen preget av:

• At vi leier ting og boliger i langt
større grad

• At vi jobber i engasjement og
frilans

• At teknologien hjelper oss med
mat og klær

• En stor lokal ideell sektor

Foto : Getty Images
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4. M ETODER OG GJEN N OM FØ RI N G

Byutviklingsstrategien er utviklet i tett samarbeid mellom planavdelingen i Ringerike
kommune og Rambøll. For å lage byutviklingsstrategien, har vi gjennomført en
rekke aktiviteter. Vi bes kriver disse aktivitetene kort i teksten under.

Det er gjennomført totalt 20 intervjuer med ulike sentrale aktører innen byutvikling,
slik som kommunens administrasjon, politikere, lokale råd, vel og foreninger, privat
næringsliv innen handel, eiendomsutvikling og andre nøkkelaktører i
lokalsamfunnet.

I tillegg til intervjuer, er det gjennomført tre planverksteder. Planverkstedene har
vært åpne for alle og har bestått av de samme aktørene som på intervjuer, samt
representanter for befolkningen for øvrig.

Foto: Ringerike kommune
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I tillegg til intervjuer og planverksteder, har det vært tett dialog med kommunens
prosjektgruppe og styringsgruppe underveis og mellom planverkstedene. Konkret
har vi gjennomført analysemøter mellom hvert verksted for å samles om analysen
og planlegge neste planver ksted, for med dette å sikre gode prosesser og fremdrift.

Involverende prosesser øker kvaliteten og bidrar til å sikre aksept
Vi kunne ha laget en rapport kun basert på tilgjengelige tall og analyser,
et solid beslutningsgrunnlag, som prosjektleder kunne presentert for
kommunestyret i oktober 2018. Antageligvis ville ikke rapporten sett
vesentlig an nerledes ut enn den gjør i dag. Det som imidlertid er helt
sikkert er at forankring hos interessentene bak anbefalingene som
presenteres i kommunestyret vil være fraværende. Mest sannsynlig ville
også kvaliteten på anbefalingene stå tilbake for det som presenteres
her – fordi vi i dette arbeidet har involvert de aktørene og
interessentene som har størst intere sse av og innsikt i de temaer denne
rapporten berører.

Følgende formel illustrerer et sentralt poeng:

E = Q * A

Forkortelsene står for: Effekt = kvalitet * aksept. Kort fortalt belyser
formelen at effekten av enhver anbefaling, en beslutning eller et t iltak
tilsvarer kvaliteten på anbefalingen/beslutningen/tiltaket multiplisert med
aksepten for den aktuelle anbefalingen/beslutningen/tiltaket.

Det vil si at anbefalinger, beslutninger og tiltak kan være så gode de
bare vil, men hvis interessentene ikke ser verdien av dem – det vil si at
man ikke får aksept for de beslutninger som treffes, vil heller ikke
anbefalingen/beslutningen/tiltaket ha noen verdi for eller effekt hos
interessentene. Ved lav grad av aksept risikerer man derimot å møte
motstand mot d e endringene anbefalingene initierer. Prosesser som
legger til rette for innsikt og eierskap står med andre ord sentralt når
man legger opp til utvikling og endring som berører en rekke ulike
aktører i kommunen.
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De tre planverkstedene hadde følgende tem atikk:

Figur 4 - 1 Planverkstedene i 2018

Scenarioplanlegging som analysemetode
I de kommende år forventes samfunnet og kommunenes velferdstjenester å
gjennomgå store forandringer. Offentlige og private vi rksomheter står overfor økt
endringstakt, kompleksitet og usikkerhet som gjør det stadig vanskeligere å
planlegge og forberede seg på fremtiden.
Vi har valgt å anvende elementer fra scenarioplanlegging som analysemetode for å
identifisere fremtidens behov.

Scenarier er helhetlige fortellinger om hvordan fremtiden kan komme til å se ut.
Scenarier kommer i et sett på minst to. De blir kommunens felles «minner om
fremtiden» som hjelper kommunen med å forstå sine omgivelser, og som kan skape
rammer for strate giske samtaler, bidra til å utvikle eller vurdere muligheter og til å
gjøre strategiske veivalg. Scenarier er et anerkjent redskap for langsiktige veivalg i
komplekse og turbulente tider, og benyttes i stor utstrekning både her i Norge og
internasjonalt, b åde i offentlig og privat sektor.

Scenarioplanlegging handler om å lage ulike fremtidsbilder for hvordan en sektor
kan tenkes å se ut om eksempelvis 20, 30 eller 40 år. Formålet er å gjøre det
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tydeligere for involverte hvilke veivalg som bør gjøres i dag, basert på hvilke
alternative fremtider som kan tenkes å oppstå.

Det er svært krevende å si noe om hvordan fremtiden vil se ut. Når vi snakker om
behov, fanges vi ofte i dagens behov og klarer ikke å se langt nok frem i tid. Et
hjelpemiddel for å lykkes med dette, er å beskrive trender, tendenser og drivkrefter
og vurdere hvordan de kan utvikle seg videre fremover.

Scenarioutvikling omfatter utforsking og læring i en interaktiv prosess. Vi kaller dette
«strategiske samtaler», hvor de som er med i proses sen deler innsikt og lærer av
hverandre og sammen får økt kunnskap om de eksterne omgivelsene. Det er behov
for ukonvensjonell analyse, kombinert med disiplinert fantasi. Gjennom utvikling av
scenarier, ett sett bilder av fremtiden, har vi bistått Ringerike med å se dagens
situasjon og tilgjengelige muligheter i et nytt lys.

Som et startsted i scenarioprosessen, har vi strukturert informasjonen fra
dokumentanalyser, og i dentifisert drivere og trender innenfor et PESTEL - rammeverk
av:

• Politiske drivkrefter
• Økonomiske drivkrefter
• Sosiale drivkrefter
• Teknologiske drivkrefter
• Miljømessige drivkrefter
• Legale drivkrefter

Sammen belyser disse driverne ulike krefter som påvirker fremtiden.

Under verkstedene gjennomførte vi ulike gruppearbeid for å hente ut og
systematisere deltagernes kunnskap og erfaringer. Et sentralt mål i analysen var å
rangere drivkreftene etter påvirk ning og usikkerhet, identifisere utfallsrom og
vurdere ekstreme utfall for de kritiske usikkerhetene.

Etter verkstedene fikk deltagerne en dypere forståelse av de eksterne drivkreftene
som kan påvirke utviklingen av byen Hønefoss i årene som kommer.
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VE DLEGG 1
SENTRALE BEGREPER

En kort beskrivelse av sentrale begreper i rapporten:

DRIVKREFTER : endringer utenfor vår kontroll. Kan være legalt, politisk, sosialt,
økonomisk, miljømessig og teknologisk.
Eksempel: i 2011 bestemmes det at Norske Skog Follum legger ned. Drivkreftene vi
ikke kunne kontrollere var bl.a. økt digitalisering (mindre etterspørsel etter papir) og
dyr arbeidskraft i Norge (andre kan levere billigere varer).

TUNGE TRENDER : drivkrefter vi ser har en fremtid (går i en bestemt retning) og
som vil ha stor betydning for byutviklingen.
Eksempel: tunge trender er at samfunnet urbaniseres (flere og flere bor i byer, vi
ønsker å bo i byer, og nasjonale retningslinjer legger opp til knutepunktutvikling), vi
blir stadig flere eldre, fødselstalle ne i Norge går ned, samt at klimaet blir mer
ekstremt og uforutsigbart.

USIKKERHETER : drivkrefter som har ulike fremtider (går i ulike retninger) og som
vil ha stor betydning for byutviklingen .
Eksempel: kritiske usikkerheter kan være hvordan ønsker vi å bo? Hvordan ser
velferdsstaten ut om 20 år? Hvem har midler til byutvikling? Får vi en sosial
motreaksjon mot stress og teknologi? Vil vi forbruke minimalt eller mye i fremtiden?

SCENARIOPLANLE GGING : vi utforsker hvordan fremtiden kan se ut, basert på
drivkrefter vi ser i samfunnet i dag. Vi spår ikke, vi lager ingen favoritt, og vi velger
heller ikke. Vi snakker sammen for å øke vår forståelse og kunnskap om hva som
skjer i dag og hvordan det v il forme fremtiden. Målet er å få et klarere bilde av hvilke
valg vi skal ta i dag.

SCENARIO : «Ekstreme», troverdige historier om hvordan fremtiden kan tenkes å se
ut. Drivkrefter kategorisert som usikkerheter danner rammeverket for scenariene.

STRATEGI : strategi handler om å velge et alternativ for hvordan vi ønsker at byen
skal se ut fremover.

MÅL: hvor vi ønsker å være innenfor et definert tidsrom, her definert som år 2040.
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Saksprotokoll - 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. 

gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler 

av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  

3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 
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0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs 

behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på 

deler av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  
3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet, og kommunen ønsker å 

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

Planforslaget innebærer restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen har i alt 

14 uttaleparter sendt inn uttalelse. Som følge av offentlig ettersyn er det gjort noen endringer og 

suppleringer i planen. Her oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra 
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høringsuttalelsene og innarbeidet i planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene 

kommentert i følgende tabell, vedlegg som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinnstans Endring i plan som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om 

verdifullt naturmangfold av nasjonal verdi samt anbefaling fra 

Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler av område 

som til 1. gangs behandling lå inne med formål LNF-område. Område 

som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 

beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil legges inn i plankart 

med tilleggsformål til LNF; Naturformål (LNA) – sosikode 5120. Det 

legges inn bestemmelse til formålsområde at planer om hogst skal 

legges frem for Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det avklares om biolog skal gjennomføre 

nødvendige kartlegginger før hogst. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. 

Mattilsynet Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Kulturminne med Id 241192 sikres med hensynssone (H_730) med 

tilhørende bestemmelse. 

 

Statens vegvesen Plangrensen trekkes 15 m fra fylkesvei 172. Det stilles rekkefølgekrav 

om sikring av frisiktssone for avkjørsel på fv. 172 og inn til 

vannverket. 

NVE Bestemmelser om grunnvannsuttak og overvåkning av 

grunnvannsmagasinet legges inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

 
Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

(unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21) er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Området brukes hovedsakelig til friluftsliv, skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknyttet dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen utarbeides 

som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en kommunal 

plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som vedlegg 

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart merka 2. gangs behandling. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.09.18. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det 

er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. Beredskapsplanen er 

todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse og beredskapsplanens 

operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. 

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (o_BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (o_BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil 

tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. Det er 

behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende bestemmelser, 

disse skal ivareta sikkerheten til grunnvannet. Sikringssonene er inndelt i fem soner: 0, 1, 2A, 2B 

og 3. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av temakart hensynssoner (vedlagt).  

 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området er 

vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Av notat datert 01.12.15, Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, 

gjennomført av Asplan viak fremgår areal sør i planområdet med forekomst av Sandfuruskog. 

Arealet fra kartleggingen, vil i plankart legges inn med tilleggsformål til LNF; Naturformål 

(LNA). Reguleringsbestemmelse vil sikre nødvendige hensyn som skal tas i slike naturmiljøer; 

Innenfor formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges Landbrukskontoret i 

Ringerike og Hole i god tid før hogst. I samråd med Landbrukskontoret skal det avklares om 

biolog skal gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.  

 

Kulturminne med Id 241192 sikres i plan med hensynssone (H_730) med tilhørende bestemmelse. 

 

Trase for fremføring av kommunalteknisk infrastruktur er vist på plankartet som infrastruktursone 

(H410_1-2). Innenfor denne sonen kan det fremføres kommunalteknisk infrastruktur uavhengig 

av underliggende arealformål. Hovedvannledninger og strømledninger vil delvis følge 

adkomstveg i området. 

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven og 

eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra 

bestemmelsene til hensynssonene. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planen grenser mot gjeldende områderegulering 344 Kilemoen sanduttak og 226 Nedre Kilemoen; 

Det skal være sømløse grense mot disse. På vestsiden av fv. 172 ligger reguleringsplan 308 

Vestsiden Pukkverk. Alle tilgrensende planer legger til rette for masseuttak.  

 

Reguleringsplan under arbeid:  

Områderegulering for 424 Follummoen som berører sikringssone H110_Sone 2B og 3 er satt i 

bero, jf. sak 11/18, 20.03.18. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til LNF-område med båndlegging 

Område for grunnvann. Kommuneplanens arealdel er nå under revidering. De overordnede formål 

i områdereguleringen samsvarer med forslag i revidert kommuneplan. 
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Viser til forslag til revidert kommuneplanbestemmelse § 1.2, derav fremgår det at 

områdereguleringer vedtatt etter 01.01.2007 skal ved motstrid gjelde foran kommuneplanens 

arealdel. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2.  

 

Grunneiere i planområdet er Ringerike kommune (gnr. 52/17,19), Hans Anton Støen (gnr. 52/1), 

Bjarne Olsen Høyås og Lisa Katrin Olsen Høyås (gnr. 52/2,3) og Marthe Kristine Kihle (gnr. 

51/1). 

 

Klausuleringsplan 
I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og det 

er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 05.04.16 

2016, som følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan.  

Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt døgnbehov på 160 l/s, 13 824 m3/døgn (fordelt på 

90 l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene ved 

Tjorputten). 

 

Konsekvensutredning 
Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning (2017). Regulering av steinbrudd og 

masseuttak utløser derimot normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca. 30 

daa til steinbrudd og masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak og er i 

gjeldende arealdel fra 2007 avsatt til LNF-formål, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny 

arealdel som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til 

eksisterende arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller 

forslag til ny klausuleringsplan og områderegulering for området. 

 

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for 

beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er 

berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF-områder. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette området. 

Kommunen legger til grunn at nødvendige utredninger knytta til konsekvenser av videre grusuttak 

må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil krav om 

planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt. 

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommune at planforslaget ikke utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger. Planbeskrivelsen 

belyser imidlertid virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Reguleringsplan: 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, i sak 44/14 Oppstart av 0605_354 Områderegulering for 

Ringerike vannverk. 

 Formannskapet vedtok 24.10.17, i sak 132/17, å utsette saken. 

 Formannskapet 2 vedtok den 23.01.18, i sak 1/18 å sende områdereguleringen på høring 

og legge denne ut til offentlig ettersyn. 

 
Øvrige behandlinger: 

 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på gnr/bnr 52/1, datert 05.04.16. 
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Høringsuttalelser  
Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

30.01.18 – 19.03.18. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. 14 ulike uttaleparter har sendt sin 

uttale, disse følger vedlagt med unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, som er unntatt offentligheten. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling  
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandlingen følger i tabell: 

 

Høringsinnstans Innspill Endring i plan som følge av 

innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

Fylkesmannen påpeker at det er viktig at 

det ikke åpnes opp for noen tiltak som 

reduserer verdien av den nasjonale 

viktige naturtypen sandfuruskog. FM 

anbefaler at arealene med naturtypen 

sandfuruskog blir regulert inn i planen 

med et arealformål som sikrer 

lokaliteten, for eksempel 

naturvernformål eller naturformål med 

tilhørende bestemmelser som blant annet 

sikrer at skogsområdet ikke blir hugd 

ned. 

Den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen vil legges inn i 

plankart med tilleggsformål til 

LNF; Naturformål (LNA). Det 

legges inn bestemmelse til 

formålsområde; Planer om hogst 

skal legges frem for 

Landbrukskontoret i Ringerike og 

Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det 

avklares om biolog skal 

gjennomføre nødvendige 

kartlegginger før hogst. 
 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

En evt. utvidelse av eksisterende 

masseuttak på ca. 30 daa innenfor 

planområdet, vil komme i konflikt med 

viktige natur- og friluftsinteresser, 

samtidig som det vil være en risiko 

knyttet til forurensning av 

drikkevannskilden. FM anbefaler derfor 

at det ikke legges opp til noen utvidelse. 

FM påpeker at område i dag er avsatt 

som LNF-område og mener at 

kommunen derfor må vurdere krav om 

konsekvensutredning. På grunn av 

sterke samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke minst 

drikkevann, mener FM at en utvidelse 

av uttaket vil medføre krav om 

konsekvensutredning. 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 

før ytterligere uttak i 

bestemmelse område (#1) skal det 

utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Mattilsynet Mattilsynet fremhever trygt drikkevann 

som avgjørende for folkehelse og mener 

det er feil å gi tillatelse til grusuttak 

basert på forutsetninger. Når utnyttelse 

av grunnvannsressursen skal vektes mot 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 
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utnyttelse av grusressursen er det etter 

Mattilsynets syn ingen tvil om at 

hensynet til grunnvannskilden må veie 

tyngst i et samfunnsnytteperspektiv. 

Mattilsynet anbefaler at det ikke tas ut 

ytterligere masser i hensynssonene til 

Ringerike vannverk Kilemoen og 

forventer at ytterligere masseuttak i 

planområdet vil medføre krav til 

konsekvensutredning.  

før ytterligere uttak i 

bestemmelse område (#1) skal det 

utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Buskerud Fylkeskommune har ved de 

arkeologiske registreringer og gjort funn 

av en arkeologisk fredet gravrøys. 

Gravrøysa og dens sikringssone blir 

båndlagt etter kulturminneloven, og 

underlagt en hensynssone H730 i 

plankart. Det bes om at følgende 

bestemmelse brukes til hensynssonen:  

«Båndlagt etter kulturminneloven av 

1978. Innenfor gjeldende område 

(H730) ligger automatisk fredete 

kulturminne (Id 241192). Det må ikke 

forekomme noen form for inngrep i 

grunnen eller andre tiltak innenfor 

denne sonen uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

 

Kulturminner med Id 241192 

sikres med hensynssone (H_730) 

og det tillegges bestemmelse 

§ 6.5 Kulturminne 

 

«Båndlagt etter kulturminneloven 

av 1978. Innenfor gjeldende 

område (H730) ligger automatisk 

fredete kulturminne (Id 241192). 

Det må ikke forekomme noen 

form for inngrep i grunnen eller 

andre tiltak innenfor denne sonen 

uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

Statens vegvesen 

(SVV) 

Statens vegvesen forutsetter at 

vannverket ikke er til hinder for normal 

drift av fylkesvei 172. De ber om at 

plangrensen flyttes 15 meter ut fra 

fv.172 som er normal byggegrense for 

fylkesvei. Det må tegnes på frisiktsone 

for  avkjørselen på fv. 172 og inntil 

vannverket. 

Plangrensen er endret som 

forutsatt fra Statens vegvesens 

side, 15 m fra fv. 172.  

 

Frisiktsone kan ikke tegnes inn da 

denne vil ligge utenfor 

planavgrensningen. Men det er 

muntlig avklart med SVV, 

19.09.18 at det istedet legges inn 

rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene for å 

sikre frisiktsone for avkjørsel på 

fv. 172 og inn til vannverket. 

NVE Tiltaket er konsesjonspliktig etter 

vannressursloven. For at 

reguleringsplanen skal kunne erstatte 

konsesjon etter Vannressursloven (§ 20 

bokstav d) må makimalt uttak 

innarbeides i bestemmelsene til planen. 

Bestemmelse om overvåkning som 

sikrer at uttaket ikke går ut over 

tålegrensen må også innarbeides.  

Bestemmelser om 

grunnvannsuttak og overvåkning 

av grunnvannsmagasinet legges 

inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å 

fastsette at det ikke trengs 

konsesjon så snart kommunestyre 

har vedtatt planen, jf. 

Vannressursloven § 20 bokstav d.  

 



- 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Juridiske forhold 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til vedtak. 

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

delegeringsreglementet. 

 

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. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, 

skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Vannressursloven 
Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 20 

bokstav d. åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. For at reguleringsplanen skal kunne erstatte konsesjon etter vannressursloven § 

20 d. er maksimalt uttak innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, i tillegg til rutiner for 

overvåkning (§ 1.1 Kommunaltekniske anlegg). Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å fastsette at det ikke trengs konsesjon så snart kommunestyre har 

vedtatt planen, jf. Vannressursloven § 20 bokstav d. 

 

Økonomiske forhold 
Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen 

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen. 

 
Kostnader knyttet til prosjektering og etablering av vannforsyningsanlegg for supplerende 

vannkilde/reservevann vil komme som egen sak som følge av planvedtak.  

 

Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak. 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette er 

en kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige utredninger i 

forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at plan- og 

utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres av den 

aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering etter pbl. § 

12-3. Dette handler også om likebehandling. 

Jf. pbl. § 12-7 stilles det som krav i reguleringsbestemmelse at før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning.  

 

Naturmiljø 

Rådmannen anser sikring av naturtypen sandfuruskog er i tråd med den overordnede hensikten 

med planen. Naturformål LNA med bestemmelser vil i tilstrekkelig grad ivaretar verdien av den 

nasjonalt viktige naturtypen sandfuruskog.  



- 

  

Kulturminne 

Sikres tilstrekkelig i plan. 

 

Konsesjon etter vannressursloven 

Reguleringsbestemmelsene sikrer i tilstrekkelig grad de krav som stilles for at reguleringsplan 

etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter vannressursloven. 

 

Samlet vurdering 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører noe 

endret soneinndeling rundt brønnene, dertil reviderte klausuleringsbestemmelser. 

Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med bestemmelser for klausulering av sikringssonene. 

Med planen kommer området i fremtiden til å få en bedre beskyttelse av naturen og naturverdiene 

enn i dag. 

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal ha 

en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal være 

strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et klart 

overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet og vurdert, 

og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta drikkevannet.  

Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn. Rådmannen anser at planforslaget er godt 

bearbeida. 
 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Vedlegg: 

 
1. Plankart, merka 2. gangs behandling. 

2. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

3. Planbeskrivelse, datert 18.09.18. 

4. Temakart, hensynssoner, datert 14.03.16. 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 19.09.18. 

6. Referat ra møte med Mattilsynet 31.08.18. 

7. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 12.03.18. 

8. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 15.08.18. 

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 19.03.18 

10. Uttalelse fra Norges vassdrags og energidirektorat, datert 05.03.18. 

11. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 29.06.18. 

12. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 28.02.18. 

13. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 22.03.18. 

14. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 06.09.18. 

15. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.03.18 

16. Uttalelse fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 19.03.18. 

17. Uttalelse fra Jørgen Bergsund og Marthe Kihle, 19.03.18. 

18. Uttalelse fra Hans Anton Støen, 12.03.18. 

19. Uttalelse fra Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, 12.03.18 

20. Uttalelse fra Mary Blikken Gravdal, 20.03.18. 

21. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 16.03.18. 



- 

22. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 15.04.18. 

23. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 22.09.17 

24. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 11.01.18 

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Terje Dahlen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 354

Område regulering for
RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

Utarbeidet av Asplan V iak AS 29.05.2013
R evidert av Ringerike kommune 18.09.18

1 .gangs behandling i Formannskapet 23.01.18 , sak 1/18.
Høring og offentlig ettersyn 30.01.18 – 19.03.18 .
2 .gangs behandling i h ovedkomitee n for miljø - og arealforvaltning 08.10.18 , sak SAKNR
Formannskapet 16.10.18 , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunestyret 01.11.18 , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring D ato S ign atur
01 Tillegg arealformål N aturformål LNA (5120) 18.09.18 MSS
0 2 Tillegg hensynssone Sikringssone kulturminner H _ 730 18.09.18 MSS
03 § 1.1 .2 Grunnvannsuttak 18.09.18 MSS
04 § 1.1 .3 Overvåkning av grunnvannsmagasinet 18.09.18 MSS
0 5 § 4.2 LNF - naturformål 18.09.18 MSS
0 6 § 6.5 Kulturminne 18.09.18 MSS
0 7 § 7.1 Rekkefølgekrav om frisiktssone mot fylkesvei 172 18.09.18 MSS

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor planavgrensningen som er vist på plasnkartet.
Område t reguleres til følgende formål og hensynssoner , jf. Pbl. §§ 12 - 5 og 12 - 6:

Feltnavn
Arealformål:
Bebyggelse og anlegg

Steinbrudd og masseuttak (1201) BSM
Vannforsyningsanlegg (1541) O_BVF

1 - 3
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg (2011 ) SKV

Landb ruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk
og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert p å gårdens ressursgrunnlag (5100)
N aturformål ( 5120)

LNF

LNA

Bruk og vern av sjø og vassdrag
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Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6620) VNS

Hensynssoner :
Sikringssoner. Område for grunnvannsforsyning H120
Sikringssoner. Nedslagsfelt for drikkevann
Infrastruktursone. Krav vedrørende infrastruktur
Sikringssone r. B åndlagt etter kulturminneloven

H110
H410
H730

Bestemmelser:
Bestemmelsessone – krav om detaljregulering #1

I parentes bak hver bestemmelse er det vist til § i pbl. som gir hjemmel for
bestemmelsen.

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Kommunaltekniske anlegg ( § 12 - 7, nr. 2)
1. Tiltak i forbindelse med kommunalteknisk anlegg kan tillates , også i LNF - områder.

2. Grunnvannsuttak
Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt døgnbehov på 160 l/s 13 824 m3/døgn
(fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye
løsmassebrønnene ved Tjorputten).

3. Overvåkning av grunnvannsmagasinet
Det er i forbindelse med prøvepumping i begge uttaksområder, etablert et større antall
peilerør på forekomsten. Disse skal benyttes til overvåkning av grunnvanns magasinet.
D et skal installeres automatiske nivåmålere og vannmålere, slik at det til enhver tid
kan avleses vannstand og uttaksmengde for hver brønn. Dette skal innarbeides i
vannverkets internkontroll rutiner, og dataene skal fremlegges for
Vassdragsmyndi gheten på forespørsel.

§ 1.2 Bevaring av vegetasjon og terreng ( § 12 - 7, nr. 1 og 9 )
Eksisterende vegetasjon skal bevares så langt det lar seg gjøre i anleggsperioden. Inngrep i
sideterreng skal tilbakeføres til opprinnelig bruk (skog, myr eller åpen eng). Det skal
brukes stedegen vegetasjon ved ferdigstillelse av anlegget. I anleggsperioden og når
anlegget er i drift, skal virksomheten ikke påvirke naturområdet og det biologiske
mangfoldet negativt.

§ 1.3 Gjødsel og sprøytemidler (§ 12 - 7 nr.3)
B r uk av g j ø d s e l s k al s k j e i hen h o l d t i l g j ød s e l p l an. Bruk av godkjente sprøytemidler
skal dokumenteres, og kun brukes av autorisert personell. Nærmere bestemmelser er
gitt i § 6 Hensynssoner.



3 av 5

§ 1.4 Terrenginngrep og aktivitetsendringer ( § 12 - 7, nr. 2)
A ll e t e rr e n g i nn g r ep og a k t i v it e t s end r i n g er i nn e n f o r p l a no m r ådet , som i kk e er sær li g o m t a l t i
r e g u l e r i n g sb e s t e m m e l s e ne , s k al f o r e l e gg es kommunen og d ri kk e v ann s m y nd i g he t ene f or
g od k j en n i ng f ør e v e n t u e l l e t i l t ak g j e nno m f ø r e s .

§ 1.5 Avløpsanlegg (§ 12 - 7 nr. 2)
Etablering av større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen tillates ikke.

§ 1 . 6 Skilting ( pbl. § 12 - 7, nr. 9 )
Vannverkseier skal sette opp og vedlikeholde skilt med kart som opplyser om
vannforsyningen og bestemmelsene for bruk av nedslagsfeltet.

§ 1 . 7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses, og kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd.

§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Steinbrudd og masseuttak (BSM)
1. Krav om detaljregulering (§ 12 - 7 nr. 11 og 12)
Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering for uttaksområdet.
Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.
Områderegulering med sikringssoner skal ligge til grunn for en eventuell detaljregulering.
Det skal utarbeides en konsekvensutredning for konsekvenser av tiltaket. Temaer i
konsekvensutredningen må avklares nærmere, men følgende må i alle fall utredes:

a . Hensyn til vannverk og drikkevann
b. Avgrensning av uttaksområde
c. Avslutning og istandsetting, også når det gjelder areal berørt av tidligere masseuttak
(hele bestemmelsesområde #1 vist på plankart)

§ 2.2 Vannforsyningsanlegg ( o_ BVF 1 - 3)
1. F ormål ( § 12 - 7, nr. 2 )
O m r åder for v ann f o r sy n i n g s a n l e g g s k al k un n y tt es t i l a k ti v it e t k n y tt et t i l d r i f t av
v ann v e r k e t . Det kan etableres brønner m ed b r ø nnhus f o r e l - i ns t a l l a s j on e r og
d r i f t s k on tr o ll .

2. Framdriftsplan ( § 12 - 7 nr . 12 )
Det skal utarbeides en framdriftsplan for utbyg ging av reservevannforsyningen. Denne
skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse for dette arbeidet gis.

3 . Inngjerding ( § 12 - 7, nr . 4 )
D et skal e t ab l e r es i nn g j er d i ng m ed l ås r u n dt p r odu ks j ons b r øn n er i o_ BVF 2 og o_ BVF 3 .
H v er b r øn n t opp skal ha en e g en i nn g j e r d i ng på minimum 1 0 x 1 0 m . G j e r d et s k al h a en
hø y de på m i n i m u m 1,8 m e t e r . I n n g j e r d i ng r u n dt o_ BVF 1 skal o p p r e t t h o l de s .
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3 .1 Kjøreveg (SKV)
SKV skal være privat og nyttes til nødvendig drift av vannverket , landbruksdrift og som
adkomst for eiendommene .

§ 4. Landb ruks - , natur - og friluftsformål

§ 4 .1 LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNF ) (§ 12 - 5 nr. 5 )
Områdene kan n y t tes t i l jordbruk, skogbruk og friluftsliv , innenfor de begrensnin ger som
framgår av § 6 Hensynssoner .

§ 4.2 N aturformål ( LNA) ( § 12 - 5 nr. 5 )

1. Områdene kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som
framgår av § 6 Hensynssoner.

2. Innenfor formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. I samråd med Landbrukskontoret skal det
avklares om biolog skal gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.

§ 5. Bruk og vern av sjø o g vassdrag

§ 5 .1 Naturområde i sjø og vas sdrag med tilhørende strandsone (VNS) ( § 12 - 7 nr. 2 og
12 )
M a s s e u t f y lli n g , b y g g , hø y de r e g u l e ri ng e l l er and r e i nn g r ep s om r e dus e r er e l v as v e r di som
b i o t op og r e k r e as j ons k i l de er ikke tillatt . E v en t ue l l e t i l t ak f or å h i n dr e e r os j o n s k al
k ons e kv en s u tr e d es og f o r e l e gg es k o m m une n og vassdragsmyndigheter for g od k j en n i n g .
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§ 6. Hensynssoner

§ 6 .1 Felles bestemmelser for sikringssoner
Restriksjoner gitt for en sone gjelder også for alle soner innenfor denne. Sikringssonene rundt
brønnene er inndelt i fem soner: 0, 1, 2A, 2B og 3.
Disse er vist på plankartet som Område for grunnvannsforsyning H120 og Nedslagsfelt for
drikkevann H110. Se også eget temakart som viser hensynssonene.

§ 6 .2 Sikringssone r – område for grunnvannsforsyning (H _ 120) (§12 - 7 nr. 1, 2, 3, 4, 9)
Sone 0
Sonen s k al k un b e n y tt es t i l a k ti v it e t k n y tt et t i l d r i f t en a v v ann v e r k e t .

Sone 1
a. Forbud m ot u t t ak av g r us.
b. Forbud m ot e t a b l e r i ng av a l l e a n d r e b r ø n ner enn f or d r i f t og o v e r v å k n i ng av

v annve r k e t .
c. Forbud m ot l a g ri ng e l l er f y l li ng av d ri v s t o f f og a ll e an d r e m i l j ø f a r l i g e k j e m i k a li e r .
d. Forbud m ot o r g an i s e r t l e ir s l a g n i ng, s t e v ne r , m ilit æ r ø v e l s e r e t c.
e. Fo r bud m ot a l l a nnen t r a f i k k av k j ø r e t ø y er e nn d e t som er nød v en d i g f or d r i f t a v

v ann v e r k e t , j o r d b r uk og s k o g sd rift .
f. Forbud m ot b r uk av p l a n t ev e r n m i d l e r .
g. Forbud m ot nydyrking og beiting. Dette betyr at det ikke tillates jordbruk i sone 1.
h. Forbud mot lagring/opplasting av tømmer .

§ 6.3 Sikringssone r – nedslagsfelt drikkevann (H _ 110)
Sone 2 A
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 155,00 ( n o r m al g r unn v ann s s t a n d er r e g net f r a

k o t e 147, 0 0 ) .
b. U tt ak av g r us s k al g j ø r e s i henho l d t i l g od k j e n t e d r i ft s p l an e r . La g r i ng og f y lli ng av

d ri v s t o f f i f o r b i nd e l s e m ed g r usu t t ak m å s k j e u t e n f o r de n ne s on e n, og m å v i de r e s k j e
p å p l a s s e r m ed t e t t unde r l a g . S l i k e p l a s s e r s k al g od k j enn e s a v M a t t il s y n e t .

c. Forbud m ot b r uk av na t u r g j øds e l .
d. Forbud m ot l a g ri ng av m i l j ø f a r li g e k j e m i k a li e r m ed s a m l et v o l um o v er 50 l p r .

e i e ndom og o l j e og and r e p e tr o l eu m s p r odu k t er m ed s a m l et v o l um o v er 300 l pr
e i e n do m . A l l e l a g e r t an k er m å s t å p å t e t t un d e r l ag m ed k a n t er s t øpt hø y e nok ti l å
sa m l e opp he l e t a n k ens i n n h o l d. T an k ene s k al v æ r e l e t t e å i n sp i s e r e f o r l e k k a sj e r .
F o r b u det g j e l d er i kk e d ri v s t o f f t an k er på k j ø r e t ø y .

e. Forbud m ot l a g ri ng og depone r i ng av f ór som ha l m l u ti n g s a n l e g g og su rf o r s il o e r .
Forbud e t g j e l der i kk e m e ll o m l a g ri ng av r undb a ll e r .

f. Forbud m ot b r uk av sp r ø y t e m i d l er ( s k og og d y r k et m a r k ) t i l h ø r en d e g r uppe 2 :
” P r epa r a t e r som har en t en høy he l s e f a r e og l av sp r ed n i n g s i n de k s e ll e r l av he l s e f a r e

og høy sp r edn i n g s i nde k s ” og g r uppe 3 :” p r ep a r a t er m ed høy he l s e f a r e og høy
sp r e dn i n g s i n d e k s ”, d e fi n e r t i M a t t i l s y ne t s v e il ed e r ” B r uk av p l an t e v e r n m i d l er n æ r
v ann k il der ( 2 0 05 ) ” D e t p r e s i s e r es at v a n l i g e u g r a s be k j e m pende s p r ø y t e m i d l er som
v an li gv i s b e n y tt es v ed g r a s p r odu ks j on, f or e k s e m pel R a m bo og a ll e t y per R o u n d up,
t i l l a t es b r u k t i henh o l d t i l g j ød s e l p l a n .
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g. Forbud m ot e t a b l e r i ng av ca m p i n g p l a s s e r og pa r k e r i n g sp l a s s e r .

Sone 2 B
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 1 52,00. U t t ak av g r us s k al g j ø r e s i h enh o l d t i l

g odk j e n t e d r i ft s p l a ne r . La g ri ng og f y l l i ng av d ri v s t o f f i f o r b i n de l s e m ed g r usu tt ak s k al
s k j e p å p l a s s e r m ed t e t t un d e r l a g , og s li k e p l a s s er s k al g od k j enn e s a v M a t ti l s y ne t .

b. Forbud m ot ny beb y g g e l se m ed unn t ak av en k l e by g n i n g er ( u t en i nn l a g t v ann)
t i l k n y tt et l a n db r uk ( v ed l a g e r , fl y tt b a r e s k o g sb r a kk er e t c. ) . S t ø rr e b yg n i n g e r ( b o li g hus,
f j øs e t c . ) i t i l k n y t n i ng ti l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l se k r e v er g od k j en n i ng fr a M a t t i l s y ne t .

c. Forbud m ot ned g r a v de o l j e - e ll er k j e m i k a li e t an k e r . Mak s i m u m l a g e rt a n k f or o l j e o g

o l j ep r o d u k t er er 1,5 m3. A ll e l a g e r t an k er m å st å på t e t t unde r l ag m ed k an t er s t øpt h ø y e
nok ti l å s a m l e opp h e l e t an k ens i n n ho l d. T a n k ene s k al v æ r e l e t t e å i ns p i s e r e f o r
l e kk a s j e r . M a k si m a l t 1 t ank p r . e i e n dom i nnen f o r s one 2 B .

d. Forbud m ot i n f i l t r as j on av a v l øps v ann i g r un n en.
e. Forbud m ot o m f a t t ende g r av ea r be i d er i e l v e l øp. E v en t ue l l e ti lt ak f o r å h i n d r e e r o s j on

b ø r k ons e k v en s u t r ed e s og s k al f o r e l e gg es d ri kk e v ann s m y n d i g he t e r og
v a s sd r a g s m y n d i g he t er f o r ende l i g g od k j en n i n g .

f. Forbud m ot e t a b l e r i ng av n y e k o n k u rr e r e nde b r øn n er m ed unn t ak av e v en t ue l t
g r unn v ann s u t t ak av g r unne i er t i l e g et f o r b r uk e t t er a v t a l e. B r ønn e r t i l
j o r db r u k s v ann i ng o m f a tt e s av f o r bud e t .

Sone 3
a. Forbud m ot e t a b l e r i ng av bed r i f t e r , v i r k so m he t er e ll e r an l e g g som k an u t g j ø r e e n

po t e n s i e l l f o r u r e n sn i n g s t r u s s e l m ot g r unn v anne t . B e s t e m m e l s e ne o m f a tt e r o g så
be d r i f t er s o m b r u k er s li k e s t o f f e r som r å s t o f f i p r o d u ks j on e n. Fo r bud e t o m f a t t er i k k e
opp f ø r i ng av by g n i n g er i t il k n y t n i ng t i l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l s e .

b. Forbud m ot dep o ne r i ng av hush o l dn i n g s a v f a ll , k l o a k ks l am og annet o r g an i sk a v f a l l
( g j e l der o g så m e ll o m l a g ri ng av k l oak k s l am ti l b r uk på d y r k et m a r k ) .

c. Forbud m ot ub e s ky tt et l a g r i ng u t endø r s a v s t o f f er m ed u t v a s k ba r e k j e m i k a li e r .
K u ns t g j ød s el k an l a g r es u t e på p a l l d e r so m e m ba ll a s j en h i n d r er u t va s k i n g .

d. Forbud m ot l a g ri ng av d ri v s t o f f , p l a n t e v e r n m i d l e r e l l e r k j e m i k a li er i s t ø r r e m en g der
e n n d e t som er nød v end i g f or g å r ds d r i f t og hus h o l d n i ng ( m a k s i m u m 1 å r s f o r b r u k ) .

e. Forbud m ot s t ø r r e / f e l l es a v l øps a n l e g g ba s e r t på i n f i l t ras j on i g r unne n .

§ 6.4 Infrast r u ktursone – krav vedrørende infrastruktur (H _ 410)
Trase for fremføring av kommunalteknisk infrastruktur er vist på plankartet som
infrastruktursone. Innenfor denne sonen kan det fremføres kommunalteknisk infrastruktur
uavhengig av underliggende arealformål.

§ 6.5 Kulturminne (H _ 730)
Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminne (Id 241192). Det må ikke forekomme noen form for inngrep i
grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten.

§ 7. Rekkefølgekrav

§ 7.1 Frisiktsone
Det skal sikres frisiktsone for avkjørselen på fv. 172 og inn mot vannverket i forbindelse med
igangsetting av nye tiltak innenfor planavgrensningen.
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1 HENSIKT MED PLANEN
O m r å d et ø n s k es r e g u l e r t m ed b a k g r u n n i Ri n g er i ke k o m m u n es m ål om å b es k y t t e de l er av
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t en på Kil emoen, som er e n e s t e v a n n k il de t i l Ri n g e r i ke v a n n v erk Kil emoen.
D et k o mm u n a l e va n n v er k et f ors y ner H ø n e f oss o g o m e g n m ed drik k e v a n n, t il s v arende om l a g
23 0 0 0 i n n b y gg e re . V a n n v e r k e t s k al t i l e n h v er t i d d e k k e v a n n f o r br u k e t i r e g i o n en.

F o r å ø k e s i kkerhe t en i v a n n f ors y n i n g en h a r Ri n g e r i k e k o mm u n e etab l e r t t o f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t en på sa m m e f o r e k o m s t , s o m s kal f u n g e r e s o m su p p l erende
v a n n k il d e /r e se rv e v a n n k il de for v a n n v er k e t . D e n ne d el en av v a n n f o r s y n i n g en s k al o g så s i k r es .

Beskyttelsessonene i ny klausuleringsplan er beregnet ut fra et maksimalt døgn uttak på 160 l/s
fordelt med 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og 70 l/s fra brønnene i Tjorputten. Hvis
vannforbruket i framtiden blir vesentlig høyere enn 160 l/s , må det vurderes ny revisjon av
sonegrensene. Gjennomsnittlig uttak for 2015 er stipulert til 105 l/s .

Klausuleringsplanen tar for seg hensyn knytta til nødvendig beskyttelse av vannkilden, og
behandler ikke søknadskrav for tiltak for eksempel etter plan - og bygningsloven og
mineralloven.

H e n s i k t en m ed p l a n en e r å r e g u l ere gnr/bnr 52/17 og 52/19 samt deler av 52/1 til
vannforsyningsanlegg. Ø v r i g e d el er av 52/1, s a m t a r e al er i n n e n f or gnr/bnr 51/1, 51/2, 52/2,
52/3, 52/6 og 52/9 som ligger innenfor sikringssonene for vannforsyningen, foreslås regulert til
LNF - formål. Deler av eksisterende grusuttak på gnr/bnr 52/1 foreslås regulert til steinbrudd og
masseuttak. Dette er en oppdatering av planformål i forhold til dagens bruk. Det stilles krav om
detaljregulering for dette område før videre uttak . Nødvendig k onsekvensutredning for dette
tiltaket blir en del av en eventuell detaljregulering for grustaket.

Videre foreslås det h e ns y nss o n e r i form av sikringssoner for å ivareta behovet for beskyttelse i
tråd med ny klausuleringsplan . Pl a n o m r å d e t v i l tota l t s e tt o m fa t te a ll e s i k r i n g sso n ene 0, I , II A ,
IIB o g III ru n dt brøn n o m rå d e n e , s l i k de f r a m g år i so n e i n n d eli n g s kart e t i forsl a g e t t i l ny
klausuleringsplan ( vedlagt ).

E ks i sterende brøn n o mrå d e b estår av s e k s b rø n n e r i D ø di sg ro p a , me n s de to n y etab l erte
brøn ne ne er p l ass e r t i h v ert s it t brøn n o m rå d e v ed Tjorp u tten om l ag 5 0 0 met e r l e n g er n o rd ø s t .
Brønnområdene utgjør sikringssone 0. Ø v r i g e areal u t gjør so n e I, IIA , IIB og III d e r de u li k e
h e ns y nss o n e ne samme n fa ll er med ut b r e d el sen av s i kr i n g s so n e n e ru n d t b rø n n e n e , o g e r
d e f i n e rt s o m O m rå d e for gru n n va n n s forsyn i ng og N e d s l a g sfe l t f o r d r i kkev a nn.

E t o mrå d e p a ra ll e l t med e l v e k a n ten l e n g st n o rd i p l a n områ d et foreslås regulert t i l
N atur o m r å d e i s j ø og vass d rag med t il h ø re n de s tra n ds o n e . A r e a l et er en d e l av sikringssone III .
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2 P LANSTATUS OG RAMMEBE TINGELSER

2.1 P lanstatus – kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 er p l an o mr å d e t i sin helhet avsatt t i l L N F -
o m r å d e . Området er også markert som område for grunnvann og vanninntak.

Kommuneplanens arealdel er under revidering , og var på høring i perioden mai – september
2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR - formål, med hensynssone for
grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er
den delen av omr ådet som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye
klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I
tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Di sse
områdene tilsvarer to av områdene foreslått regulert til vannforsyningsanlegg (BVF1 og BVF3) i
områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det også utarbeidet en temautredning om
masseforvaltning .

2.2 T idligere vedtak og avtaler i saken

E k s i s t erende v a n n f o r s y n i ng s o m bas e r e r s e g på g r u n n v a n n f r a s e k s brø n n e r i D ø di s g r o p a h a r
v æ r t i d r i f t i o v er 20 å r . D et e r t i d li g ere i n n g å t t a v t a l er m e ll om ko m m u n en o g grunn ei ere om
t ill ate l se t i l brøn n b o r i n g , e t a bl eri n g, prø v e p u m p i ng o g d r i f t av d i sse br ø n n e n e. Ri n g er i k e
k o mm u n e e i er nå d e tt e b r ø n n o m r å d et ( 5 2 / 1 9 ) .

D et er o g så i n n g å t t a v t a l er i f orb i n d e l se m ed g j e n n o m f ø r i n g en av su p p l er e n d e
g r u n n v a n ns u n d ers ø k e l s er v ed T j o r p ut t e n , s a m t f or b o r i n g en av de n y e b r ønnene o g
prø v e p ump i ng av d i sse. E n av brøn n e n e e r p l as s ert i n n e n f or Ri n g e r i k e k o mm u n es e i e n d o m
( 5 2 / 1 7 ) . D en a n dre li g g e r i n n e n f or gnr/bnr 5 2 / 1 . D e n y e b r ø n n e ne v i l i n n gå som su p p l erende
v a n n f ors y ning /r es e r v e v a n n f or s y n i ng.

D e n y etab l er t e b r ø n n e ne v ed T j orp u tt en e r v urde r t av NV E i f orho l d t i l k o n ses j o n sp l i k t e n . NV E
h a r u t i fr a i n n se n dt m a t eri al e b e s t e m t a t t ilt a k e t k an b e h a n dl es g j e n n o m r e g u l eri n g sp l a n en.
M an k an b e n y t t e § 20 i v a n nr ess u r s l o v en f or v a n n u tt a k e t i f orb i n d e l se m ed h ø r i ng a v
r e g u l eri n g sp l an f or k l a us ul eri n g av v a n n k il d e n . D et t e k r e v er a t r e g u l eri n g sp l a n en b e s k r i v er
v a n n u tt a k et o g o v er v å k i n g s r u t i n e n e , jf . kapittel 4.9 .
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2.3 K rav om konsekvensutredning og planprogram

2.3.1 Aktuelle bestemmelser

Aktuelle bestemmer i forskrift om konsekvensutredninger (2017) er:

§ 6 bokstav a) fastslår at områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 1 og 2
alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. Relevante punkt i vedleggene er:

Vedlegg 1 er punkt 11: Anlegg for grunnvann der de n mengden vann som tas ut el ler
infiltreres utgjør minst 10 millioner m3hver år .
Vedlegg 2 punkt 2a: Mineraluttak

§ 8 omhandler planer som skal konsekvensutredes men ikke ha planprogram, dersom de kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. kriterier i § 10).

§ 8 boks tav a) fastslår at dette gjelder reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, med mindre det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og reguleringsplanen er i samsvar
med denne. Relevant punkt i vedlegg 2 er punkt 2a: Mineraluttak.

2.3.2 Vurder ing av krav om KU og planprogram

Planforslaget setter rammer for grunnvannsanlegg. Beregninger viser imidlertid at grensen for
vannmengden som tas ut eller infiltreres ikke passeres.

O mrådereguleringen regulerer ca . 30 daa t il steinbrudd/masseuttak. Dette arealet er avsatt til
LNF - formål i gjeldende arealdel fra 2007, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel
som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende
arealbruk, og ikke i strid med gjeldend e klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny
klausuleringsplan og områderegulering for området.

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for
beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Om rådet omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF - områder.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette
området. Kommunen legger til grunn at nødvendige utred ninger knytta til konsekvenser av
videre grusuttak må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil
krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt.

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommu ne at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger.
Planbeskrivelsen skal imidlertid belyse virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan - og
bygningsloven.
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3 DAGENS SITUASJON

3.1 B e li gg e nh et o g d a g e n s a r e a l b r u k

Gr u n n v a n ns b r ø n n e ne er l o k a li se r t på Kil emoen ca . 5 km n o r d f or H ø ne f oss se nt r u m , o g n o r d
f or f y l k es v eg 1 7 2 . B r ø n n o mr å d e 1 Dødisgrupa er brøn n e n e som u t g j ø r h o v e d v a n n f o r s y n i n g en
v ed v a n n v er k et. B r ø n n o mr å d e 2 o g 3 m a r k er e r om r å d e n e f o r h v er av de n y etab l er t e f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e ne v ed T j orp u t t e n . D et er en d i s t a n se på 1 5 0 m et e r m e ll om brønn ene v ed
T j orp u tt e n , o g de b li r d e rm ed li gg e n de i h v ert s it t b r ø n n o mr å d e . A v s t a n d e n m e l l om brøn n e n e i
D ø d i s g r o pa o g b r ø n n e n v ed T j orp u tt en er ca. 5 0 0 m e t e r . S e Figur 1 f or p l ass e r i ng av
brøn n o mr å d e n e .

F o r uten dr i f t av e k s i s t er e n d e v a n n f o r s y n i ng v ed R i n g er i k e v a n n v e r k , b e n y t t es p l a n o m r å d et i
d a g t i l r e k r e a s j o n/ fr il u ft s li v , s k o g sdr i ft og j ord b r u k . Det har også vært drevet g r us u tt a k i
området . Pl a n om r å d e t l i g g er f o r d e t a ll er m este i u tm a r k .

Figur 1 : Oversiktskart med alle brønnområder på Kil emoen inntegnet .
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Figur 2 : Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

3.2 Grunnforhold

3.2.1 Berggrunn og løsmasser

B erggrunn e n b e s t å r av g a b b r o/ am f i b o li t t , g li m m e r s k i f er o g d i ori t t i s k - gran it t i sk
g n ei s / m i g m a t it t , jf . Figur 3 .

D et er i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d
v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. I n g en av v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e s k al v æ r e utsa t t f or s k r e d .
A v setn i n g en er d o m i n e r t av fr i k s j o n s j o r d a r t er n ed t i l til d el s s t ore d y p.

O m r å d et er pr e g e t av b r e el v a v setn i n g er , jf . Figur 4 . Kil em o en er et i s r a n d d e l t a som b l e a v satt
m o t s ø r . B r ø n n o mr å d e ne li g g e r i d el er av a v setn i n g en d e r i ska n t en l å und e r o p p b y gg i n g en av
d el t a e t e ll er d el er av d e tt e . T i d li g e r e und e r s ø k e l ser av N G U v i ser a t d e n sørl i g e de l en b e s t å r av
s a n d - o g g r us l a g . I de se n tr a l e de l er er d e t p å v i st f i ns a n d m e k t i g h e t er på o v er 60 m e t e r , m e n s
d e t i d e n n o r d l i g e de l en er a v satt g r o v ere m a s se r . B ori n g e r v i ser o v er 30 m e t er m ed gro v e
m a s ser av sa n d o g g r u s m ed g od v a n n g j e n n o m g a n g. I brøn n o m r å d et v ed T j o r p ut t en er d e n
u m e t t e d e s o n e n ca. 3 - 5 m , m e n s o m r å d et r u n dt h a r en ume t t et so n e m e ll om 10 og 30 m . I
brøn n o m r å d e ne i D ø d i s g r o p a o g v ed T j orp u tt en er d e t et o p ptil 10 m t y k t l a g av f i n sa n d/si l t
o v er se l v e g r u n n v a n nsma g as i n et . S e l v e g r u n n v a n nsm a g as i n e t b estår av grus o g grus i g s a n d.
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Figur 3 : Berggrunnsgeologisk kart (Kart: NGU).

3.2.2 F o r u r ensn i ng

U t fr a d a g e n s a r e al br u k og eksisterende k l a u su l e r i n g sb e s t e mm e l s e r g j e n n o m g ås p o t e n s i e ll e
f or u r e n sn i n g s k il d e r i n n e n t il r e n n i n g so m r å d e t til brønnene i Dødisgropa og Tjorputten . D et er
i k k e f a s t b e b y g g e l se e ll er o ff e n t li g e v e g er i n n e n tilr e n n ing so mr å d e t . Grusuttaket er d en mest
alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet.

Grusuttak. Det foregår tidvis uttak fra et grustak i tilrenningsområdet til brønnene. Gr ustaket
ligger både innen for klausulerings sone I og II A. Masser skal blant annet ha vært tatt ut i
forbindelse med veg prosjektet R v. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det tas ut masser
spora disk innenfor gnr/bnr 52/1. Uttaket er ikke i strid med eksisterende klausuleringsplan for
området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh . og 152 moh . i hhv. sone I og II A.
Naturlig grunnvannstand er 147 moh.

Infiltrasjon av forurenset elvevann . Man må regne med at Begna er noe forurenset fra
kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort
oppholdstid fra vannet infiltreres i elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan
dermed føre til dårl ig vannkvalitet.

Dyrket mark og beiting. Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe
forurensning. Området ligger innenfor sone IIA og IIB i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års
drift er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsling eller beiting i
drikkevannet, slik at det dyrkede arealet ikke representerer noen forurensningsfare slik det
drives i dag. Området rundt brønnene er ikke mye belastet med beiting per i dag, men det kan
være aktuelt å be nytte området til dette senere.
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Skogbruk. Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskilder. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke inne bærer lagring av helsefarlige produkter og
drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser ingen tegn til at denne arealbruken påvirker grunnvannet.
Den gode naturlige besk yttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt
sjelden, gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet.

Fr il u ft s li v . O mr å d e t e r n oe br u kt t i l fr il uf t s li v . M ed d e n g o d e n a t u r li g e b e s k y tt e l sen t i l
g r u n n v a n nsm a g as i n e t , r e p r es e nt e r t v ed en r e l ati v t m e k t i g u m e tt e t so n e s t e d v i s b e s t å e n d e av
f i ns a n d / s il t , u t g j ør friluftsliv i n g en t r uss e l m ot v a n n k v a li t eten. D et er i m i d l er ti d f orbud m o t
o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i n n en so n e I .

T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på d a g e n s
area l br u k.

3.2.3 H y d r og e o l ogi

Gr u n n v a n nsm a g as i n e t li g g e r i en g r u n n v a n n s f o r e k o m s t s o m e r kar a k t eri s ert i t r åd m ed EU s
v a n nra mm e di r e k t i v ( g r u n n v a n ns di r e k t i v et ) . F o r e komst 012 - 97 2 - G Kil emo e n i n n g å r i v a n nre g i on
V es t - V i k en o g v a n n o mr å d e T y r i fj ord e n. T o t a l t a r e a l er b e r e g n et t i l om l ag 5,7 k m2. O mr å d e t e r
en d e l a v d e n s t ore br e e l v a v setn i n g en på Kil emoen.

Figur 4 : Løsmasse kart . Utbredelsen av breelvavsetningen vist med oransje farge (Kart: NGU) .
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På Kilemoen er d et p å v i st 10 - 50 m tykke sa n d - o g g r usmass e r m ed m e g e t g o d
v a n n g j e n n o m g a n g . U m e tt e t so n e ( s o n en o v er grunn v a n ns ni v å e t ) h a r en m e k t i g h e t på opptil 50
m e t er o g b e s t å r av f i n e r e s e d i m e n t i f i ns a n d/ s il t - fr a k s j o n e n .

D en tykke um e tt e d e so n en av finkornige sedimenter b i drar t i l å g i en g od b e s k y tt e l se av
f or e kom s t en m ot f o r urensn i n g som i n f il tr eres fr a o v er f l ate n .

D en n a t url i g e grad i e n t en t i l g r u n n v a n nss p e il et f ø l g e r grad i e n t en t i l B e g n a . D en n a t url i g e
g r u n n v a n n s st r ø mm en ( u t en p u m p e b el a s t n i n g ) g å r fr a B e g n a / T j o r p ut t en o g m ot sø r - sør ø s t .
D e n ne grunn v a n nsst r ø m m en e r s t y r t av et l a v ere li g g e n de e l v e ni v å ned e nfor e t s tr y k i B e g na
sørøst f o r Kil e m o e n . Ha s t i g h e t en på d e n n a t url i g e g r u n n v a n nss t r ø m m en er c a. 2 m / d ø g n, m en
v i l s i k k e r t v ari e r e fr a m i n dre e n n 0,1 m / d ø g n i f i n s a n d/sand t i l o v er 10 m / d ø g n i g r ov g r u s.

Ny dannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra Begna , mens ca. 10 % (10 - 15
l/s) vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon på avsetningen og innenfor influensområdet . E n
uttaksmengde på inntil 100 l/s vil utgjøre kun 0,12 % (1,2 ‰ ) av midlere vannføring i Begna.

3.3 L a nd skap

A v setn i n g en på Kil emoen s t r e k k e r s e g o v er t o l a n d s k a p s r e g i o n e r , d e r m a n i n o r d f i n n er
l a n ds k a p s r e g i o n en Nedre dalbygder på Ø s t l a n d e t o g i sør I n n s j ø - og s il urbyg d e n e på Ø s t l a n d e t
(jf. Figur 5 ). Pl a n om r å d et b e s t å r for det meste av ut m a r k . D et er noe b e b y g g e l se i p l a n om r å d e t s
n o r d v es tr e d e l. K v ar t æ r g e ol o g i s k e r o m r å d et i n t e r ess a n t o g v i k t i g v ed at a v setn i n g en m a r k e r er
et r a n d tr i nn ( bre r a n d d el t a) e t t er s i s t e i s t i d, d e r d e t er t y d eli g e sp o r e tt e r i s h a v s s m e l t n i n g e n.
L a n d s k a p et er t y p i sk f or et i s k o n t a k t d elt a m ed d ø d i s g r o p e r .

Figur 5 : Landskapsregioner - Nedre dalbygder på Østlandet med beige og innsjø - og silurbygdene på Østlandet med gult (Kilde:
NIBIO).
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3.4 N at u r verdier

Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog (verdi A) innenfor planområdet.
Sandfuruskog med rik soppflora. Skogen har trolig et potensiale for fler e artsfunn av sopp
utover de to rødlisteartene som ble påvist i forbindelse med konsekvensutredningen (blåfot
storpigg, VU og furufåresopp, NT). Middels verdi.

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vu rdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.

I forbindelse med områderegulering Kilemoen sanduttak ble det i 2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelsen av sandfuruskog på Kilemoen
(Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 , vedlagt ). Formålet med registreringene var
blant annet å oppdaterer beskrivelse og avgrensning av lokaliteten. Som følge av
registreringer ble det gjennomført en grov avgrensning av Sandfuruskog på Ki lemoen.

Foruten sandfuruskog med tilhørende artsforekomster som omtalt ovenfor, er det det e r
i k k e r e g i s tr e r t ar t s f or e k o m s t er e ll er n a t ur t y p e r i n n e n f o r om r å d e t s o m k r e v er a t s p e s i e ll e
hens y n m å t as v ed utb y g g i n g e n / dr i ft . A v ar t s f or e kom s t er er d e t i planområdet g j o r t
r e g i s t r eri n g er av b l a n t a n n e t h j or t evil t , sopp, skogsfugl, ugler, ka r plan t er og flagg s pet t .

P å m ots a t t s i de av Begna f i n n er m an H e nst j e r n, s o m a n s e s s o m en sp e s i e l l og v i k t i g
na t u rt y p e . T il t a k e t v i l i k k e b e r øre d e tt e o m r å d e t .
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Figur 6 : Artsforekomster/rødlistearter (Kart: Arealis, ngu.no).

3.5 F ril u f ts l i v /r e k r ea s jo n

Kilemoen er et mye brukt bynært trenings - og friluftsområde, og nyttes bl.a. til frilu ftsliv,
rekreasjon, jakt, fiske, turgåing og orientering . Kommunen gjennomførte i 2013 en
kartlegging og verdisetting av bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her
klassifisert som et B - område. Som retningslinje for saksbehandling for B - områder gjelder
følgende:

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende
reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som
ikke forrin ger områdets verdi som friluftsområde. Det bør ikke igangsettes
reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi som friluftsområde. Hvis
det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som
friluftsområde bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt.

Områderegulering for Kilemoen sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06.04.2017. Av
hensyn til sandfuruskogen ble uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak
i kommu neplanens arealdel. Ved uttak i tråd med vedtatt områderegulering vil
friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig redusert. Kilemoen er altså under press
fra flere kanter, og det er et stort engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings -
og friluftsområde.

Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 : Dødisgroa



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 15

Ringerike kommune Asplan Viak AS

3.6 Kulturminner og - miljø

D et er r e g i s tr e r t to a r k e o l o g i s k f u n n innenfor planområdet .

1. Regist r er i n g g j o r t p å d y r k e t m a r k i n n e n f o r hensyns sone H110 – sone II A. Kulturminnet er
et innlevert l øs f u n n av en steinøks m ed u v i ss a l d e r , og v ernes t at u s e r p e r 7.10.2015 u k l ar .
Steinøksa oppbevares på Ringerike museum ( Kil d e : R i k s a n t i k v are n ) . F u n n et h a r l o k a li t e t s - I D
3 8 38 ( E n g e h a u g e n ) .

2. Registrert en automatisk fredet gravrøys (I D241192) på eiendom gnr. 51/1.

D et e r r e g i s t r ert f l e r e k u l t u rm i n n e r s ø r for planområdet . Disse vil ikke bli berørt av tiltaket ,
men viser at det har vært aktivitet her i lang tid . S E F R A K - b y g n i n g er er r e g i s tr e r t i n o r d på
g r e n sa m e ll om sikringssone II B og III , m en v i l i k k e b l i b e r ø r t av t il t a k e t .

Figur 7 : Registrerte kulturminner i Riksantikvarens database Askeladden (Kilde: Askeladden 2016 ).
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3.7 Eksis t e r e nd e t e k n i sk i n f r ast r u kt u r

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k / b e b y gg e l se i n o r d v est, s a m t v a n n v er k e t s i n s t a ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g
v ed T j o r p ut t e n .

F y l k es v e g en g år i n nti l p l a n om r å d ets sør v estl i g e de l . F r a f y l k es v e g en g å r d e t av v eg b l a n t
a n n et m ot v a n n v er k e t . D e tt e er pri v at g r us v e g som l e d e r n e d t i l brøn n o m r å d et o g p u m p e h u s
i D ø d i s g r o p a , o g pu m p e h u s / i n f ilt r a s j o n sb a sse n g v ed T j o r p ut t e n . Det går også en grusveg
ned til grusuttaket. D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av gru s v e g t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r
t il k n y t t et v a n n v er k et på Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l e r t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en
n e d t i l T j orp u tt en b l e o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t
v ed v a n n v er k e t , som li gg e r på n o r d s i d e n av v a n n e t .

A v e k s i s t e r e n de i n fr a s tr u k t ur t i l k n y tt et v a n n v er k e t er b r ø n n e r m ed brøn n h u s, a d k o m s t v e g er
( grus v e g er ) , f u ll s k a l a p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t e n, p u m p e h u s, i n f il tr a s j o n s a n l e g g o g
l e d n i n g s t r ase fr a i n f il tr a s j o n sa nl e g g t i l v a n nfo r s y n i n g sa nl e gg BVF 1 , o g l e d n i n g s tr ase fr a d e tt e
a nl e g g et t i l b e h a nd li n g s a n l e g g s o m li g g er ute n f or p l a n om r å d e t .

3.8 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

P å s t r e k n i n g en fr a H en t i l H ø n e f oss e r d e t f i r e k r a ft s t a s j o n e r , som alle påvirker vannføringen
i Begna.
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4 PLAN FORSLAGE T

4.1 Planområdet

Planområdet er 1 823 664 m2.

Figur 8 : Planområdet vist med blå stiplet avgrensning.
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4.2 Planlagt arealbruk

Tabell 1 viser oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Tabell 1 : Oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Formål /hensynssone
/bestemmelse r

Feltnavn Areal Beskrivelse

§ 12 - 5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg
Vannforsyningsanlegg
(1541)

o_BVF 1 3 955 m2 B r ønno m r åde e k si s t erende
v annfo r s y ning. De t t e in k luderer
b r ønn 1 - 6 i D ø dis g r op a , sa m t
b r ønnhu s , p u m pehus o g deler
av ad k o m s t v eg .

o_BVF 2 100 m2 B r ønno m r åde f or brønn 1 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann,
samt e k sis t erende
i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig
p u m pehus.

o_BVF 3 4 753 m2 B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v an n ,
samt e ksis t erende
i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig
p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens
eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) .

Steinbrudd og
masseuttak (1201)

BSM 29 910 m2 Eksisterende grusuttak i nnenfor
sikringssone 2 A.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011) SKV 8 415 m2 Eksisterende kjøreveger i

planområdet. Reguleres med 6
meters bredde.

5 . Landbruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for
nødvendige tiltak for
landbruk og
gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens
ressursgrunnlag (5100)

LNF og LNA 1 585 349 m2

6 . Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og
vassdrag med
tilhørende strandsone
(6620)

V NS 191 182 m2 Område langs elva nord i
planområdet.
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§12 - 6 H ENSYNSSONER
Sikringssoner.
Område for
grunnvannsforsyning

H120

Sone 0
Sone 1

4 155 m2

350 720 m2

Sikringssoner.
Nedslagsfelt for
drikkevann

H110

Sone 2 A
Sone 2 B
Sone 3

492 764 m2

310 390 m2

665 635 m2

Infrastruktursone. Krav
vedr ørende
infrastruktur.

H410

Sone 1

Kulturminne H730

Sone 2B
§ 12 - 7 BESTEMMELSER

#1 49662 m2 Eksisterende grusuttak i sone 1
og 2A . Krav om detaljregulering
for v idere uttak i sone 2 og
avslutning/istandsetting i sone
1 .

4.3 Bebyggelse og anlegg

4.3.1 Vannforsyningsanlegg – BVF1, BVF2 og BVF3

Eksisterende vannforsyningsanlegg i Dødisgropa med brønn 1 - 6, brønnhus og deler av
adkomstveg reguleres til BVF1. Brønnområde for brønn 1 ved Tjorputten, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann, samt e k sis t erende i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig p u m pehus
reguleres til BVF2 . B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed T j orp u tt e n, supplerende v an n f ors y ning /
r es e r v e v an n , samt e ksis t erende i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) reguleres til BVF3 .
Vannforsynin gsanleggene skal være offentlig eid .

D e n y e b r ø n n e ne v ed T j orpu t t en v i l b e s k y t t es m e d b r ø n n h us , o g b r ø n n o m r å d e n e s k al
g j erdes i nn på p e r m a n e n t b a s i s . Gj e r d e t v i l ha l ås b ar p o r t m ed h ø y de m i n. 1,8 m e t e r . D e t v i l
se n ere b l i m o n t e r t t e t t b r ø n n h o d es i k r i ng o g b r ø n n e n e v i l b y gg es i n n i brø n n h u s . D e t s k al
o g så se t t es o p p e t p u m p e h us nede v ed T j orp u tt e n.

4.3.2 Steinbrudd og masseuttak – BSM

For område som foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak stilles det krav om
detaljregulering for videre uttak , jf . b estemmelsessone #1 og tilhørende
reguleringsbestemmelser . D et er f orbud m o t grusu t t a k i n n e n f or s o n e I . D et er l a g t
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i n n s k j e r p e de r es t r i ks j o n e r på so n e n e II A og II B . U t o v er d e t t e g j e l d e r t i l enhv e r t i d
be s t e mm e l s e r i g o d k j e n t e dr i ft sp l a n e r , og krav om tillatelse etter plan - og bygningsloven.

E k s i s t erende k l a u su l eri n g sp l an ( 1 9 8 4 ) h a r fr a m t i l nå g it t a nl e d n i n g t i l g r u s ut t a k i so n e I o g II
så l e n g e b e s t e m m e l se n e v e d r øren d e f or u r e n se n d e s t o ff e r o g d y b d en på u t t a k et f ø l g e s . D e t
h a r v æ r t l a g t r e s t r i ks j o n e r på t ill a t t u tt a k sd y bde i so n e I o g II A . N G U s G i N - v e il e d er nr. 7
o m h a n dl er b es k y t t e l se av g r u n n v a n ns a n l e g g . D et fr a m g år i r e v i d e r t u t g a v e av v e i l e d eren,
da t e r t a p r i l 2 0 1 1 , a t d e t i so n e I i kke bør t ill ates g r us ut t a k . Ut t a k i so n e II k an t ill ates, m en da
på v i sse v il k å r .

M ed h e ns y n til d e n f or ur e n sn i n g s r i s i k o som er k n y tt et t i l e k s i s t e r e n de gru s ut t a k på grensen
m e ll om so n e I o g II A , er det i r e v i d e r t k l a u su l eri n g sp l a n f or e s l ått i n n s k j e r p i ng på r es t r i ks j o n e r
i so n e I o g II , m e n s d e t i so n e III i k k e er l a g t r es t r i k s j o n er uto v er de k r av s o m s t ill es t i l
dr i ft sp l a n er o g l a g r i ng av k j e m i k a li er / u t s t y r/ dri v s t o ff . Se plankart og bestemmelser for
oversikt over soner og restriksjoner.

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.4.1 Kjøreveg – SKV

D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av grus v eg t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r t il k n y t t et v a n n v er k et på
Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l er t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en n e d t i l T j orp u tt en b l e
o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t v ed v a n n v er k e t , som
li gg e r p å n o r d s i d e n av v a n n e t . Disse adkomst ve g ene skal benyttes videre. Adkomst til
brønnene må sikres gjennom privatrettslige avtaler. Kjøreveger reguleres i 6 meters bredde
for å ha rom for mindre utbedringer i fremtiden.

Ledningstrase for kommunalteknisk anlegg lagt inn i plankartet. Traseen er vist som en
hensynssone (H 410 _1 - 2 ) på plankartet, og følger delvis adkomstveg i området.
Gjennomføring av tiltaket vil forsøkes løst gjennom minnelig avtale med grunneiere. Dersom
dett e ikke er mulig, vil reguleringsplanen kunne gi grunnlag for ekspropriasjon til
gjennomføring av ledningstrase som vist på plankartet.

4.5 Landbruks - , natur - , og friluftsformål

4.5.1 LNF - areal

Områder regulert til LNF - areal er eksisterende LNF - arealer og ligger inn enfor sikringssonene
for vannforsyningsanlegget. Eventuelle i n n g r ep i t e rr e n g ved anleggelse av teknisk
infrastruktur s k al m i n i m eres , o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og g r a v i ng
skal u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en slik m å t e at det i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt , s li k at r i s i k o f or e r os j on m i n i m ere s .
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4.5.2 LNA - areal

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige
soppforekomster. Av notat datert 01.12.15, Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015,
gjennomført av Asplan viak fremgår areal sør i planområdet med forekomst av
Sandfuruskog. Arealet fra kartleggingen, vil i plankart legges inn med tilleggsformål til LNF;
Naturformål (LNA). Reguleringsbestemmelse vil sikre nødvendige hensyn som skal tas i slike
naturmiljøer; In nenfor formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole i god tid før hogst. I samråd med Landbrukskontoret
skal det avklares om biolog skal gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.

4.6 Sikringss oner

D et er v i k t i g å s i k r e o mr å d e t m ot f o r uren s n i n g , s o m k an u t g j ø r e en t r uss e l m ot
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t e n . F e m u l i k e son e r r e g u l er e r o g be s k r i v er a r e al br u k e n f o r å s i k r e at
g r u n n v a n n e t i k k e b li r f o r u r e n se t . I h o v e d s a k e r d e t etab l e r t f i r e so n er f o r b e s k y t t e l se
( so n e n e 0, I, II og III ) , m en so n e II e r v i d e r e i n n d e l t i t o so n e r som f ø l g e av
g r u n n v a n n s m a g as i n e t s b e s k a ff e n h et. S o n e n e e r : so n e 0, so n e I , so n e II A , so n e II B o g so n e III .
S o n e 0 e r se l v e b r ø n n o m r å d e n e o g s k al g j erdes i n n . D et t e om r å d et er a ll erede i n n g j erd e t f or
e k s i s t er e n d e p r o d u k s j o n s b r ø n n e r i D ø d i s g r o p a . Sikringssonene er vist på plankartet som
hensynssoner H120 (sone 0 og I) og H110 (sone IIA, IIB og III) .

4.7 Bestemmelser

E ksisterende grusuttak er i sin helhet markert med bestemmelsessone #1 på plankart et .
Dersom det utarbeides en detaljregulering for BSM , kreves det at det samtidig lages en
plan for a vslutning og istandsetting av resten av bestemmelsessone #1, d et vil si areal
berørt av tidligere masseuttak i sone I .

4.8 Anleggsvirksomhet

A n l e g g s v i r k s o m h e t k n y t t es t i l u t b y g g i n g en av r e s er v e v a n n f ors y n i n g e n . T il t a k et i n n e b æ r e r a t
d e t fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s t r ø m - o g s i g n a l k a b el fr a d e n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a D ø di s g r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. D e t s kal l e g g es h ø y sp e nt fr a T j or p ut t en t i l D ø di s g r o p a ( j or d k a b e l ) . Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.
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4.9 B eskr i v e l se av v a nnu ttaket o g o v e r v åk i ng s r u t i n er

4.9.1 Grunnvannsbrønner

Brønner i Dødisgropa

Va nnverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa . Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Vannverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm - brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 9 ) .

Figur 9 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 10 : Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 - 6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene (B1 - B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4 - B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sam men produs eres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
denne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 - 2013 økt
fra 78 - 103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013.

Den totale brønnkapasiteten er dermed mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brø nnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 11 ) . Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnkapasiteten for begge brønner ved
Tjorputten tilfredsstiller kravene til re servevannforsyning/supplerende vannforsyning ved
Ringerike vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et anbefales at uttaket
per brønn ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s . Hvis dette ikke er tilstrekkelig har
vannverket muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til
infiltrasjon av vann fra Tjorputten.

Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnv annet har god
oppholdstid og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og
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smittestoffer. Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene
til drikkevann. Forhøyede manganverdier knyttes til inntrekning av redusert grunnvann.

Brønn 1 Brønn 2

Figur 11 Brønntegninger av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4.9.2 Total barrierehøyde og vannbehandling

Drikkevannsforskriften krever at vannforsyningen skal inneholde to uavhengige hygieniske
barrierer. For grunnvannsanlegg vil normalt rensing i grunnen utgjøre en hygienisk barriere. I
dette tilfellet , hvor grunnvannet tas ut fra en dyp sand/grusavsetning , vil filtrering i grunnen
være en sikker hygienisk barriere. Dette er dokumente r t gjennom prøvepumping og lang
drift av brønner i Dødisgropa, samt prøvepumping av brønner ved Tjorputten. I tillegg vil
klausulering av tilrenningsområdet gi en ekstra hygienisk sikring.

I dag består vannbehandlingen kun av lufting før vannet går på ne tt. Vannverket har
desinfeksjon i reserve. På grunn av grunnvannets høye manganinnhold og de bruksmessige
problemene dette har medført siden pr oblemet oppstod i 2006, har Ringerike kommune
planlagt å bygge et vannbehandlingsanlegg bestående av ozonering fo r fjerning av jern og
mangan, marmorfilter for korrosjonskontroll og pH - justering, samt U V for en ekstra
hygienisk barriere. Anlegget som vil bli bygd ved eksisterende høydebasseng og
vannbehandlingsanlegg sørøst på Kilemoen er planlagt ferdig desember 201 7 . Dette
anlegget ligger ikke innenfor planområdet , og vil derfor ikke omtales videre i denne
planbeskrivelsen.

4.9.3 Overvåkning av grunnvannstand og vannkvalitet

For videre overvåkning og kontroll med hvorvidt potensielle forurensningskilder påvirker
grunnvannet, og om grunnvannsuttaket gir endringer i de naturgitte forholdene, vil det i
forbindelse med driften av grunnvannsanlegget bli utarbeidet planer for overvå kning av
grunnvannsnivå og grunnvannskvalitet. Det er i forbindelse med prøvepumping i begge
uttaksområder, etablert et større antall peilerør på forekomsten, som kan benyttes til denne
overvåkningen. I tillegg skal det installeres automatiske nivåmålere o g vannmålere, slik at
det til enhver tid kan avleses vannstand og uttaksmengde for hver brønn.
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5 KONSEKVENSER AV PLAN FORSLAGET

5.1 Beliggenhet og arealbruk

5.1.1 Land b r u k , jordbruk og skogbruk

Gr u n n v a n ns ut t a k et v i l i k k e m e d f øre b e h o v f o r o m f a tt e n de r e s tr i k s j o n e r i f orho l d t i l j o r d b r u k
og s k o g br u k, m en v i sse r est r i k s j o n er på g j ø d s li n g og sprø y t i n g av d y r k et m a r k v i l v æ r e
n ø d v e n d i g . B e i t e og nydyrking t ill ates i k k e i so n e I. D et er f o r b u d m o t b r u k a v n a t u r g j ø d sel
i nnenfor so n e II A , mens det i n n e n f o r so n e I v i l b l i f o r b u d m ot b ei t i n g og nydyrking. Det
finnes ikke dyrket mark og d et f or e g år i k k e b eiti ng i sone I i d a g . T il t a k et v i l d e rm ed f å en
s v æ r t b e g r e n set n e g ativ k o n s e k v e n s.

D et er g i t t r est r i k s j o n er på sprø y t i ng k n y tt et t i l s k o g b r u k. U t o v er d et t e g j e l d e r de k r av som er
s t il t t i l s k o g/ j o r d b r u k i g o d k j e nte d r i f t sp l a n e r . Utover forbud mot lagring og lasting av
tømmer innenfor sone I, samt f orbud m o t l a g r i n g o g f y lling av dri v s t o f f inne n f or s one IIA, er
det i k k e l a gt spesielle begrensn i n g e r på s k o g s dr i f t. D e t f or u t se t t es a t d r i f tsplaner f ø l g es.
T il t a k e t v il ik k e ha noen sæ r lig n e g a t iv k ons e k v e ns f o r s k o g br u k.

5.1.2 G r u s u ttak

D et foreslås en i n n s k j e r p i ng av restriksjoner for grus u tt a k . D et er l a g t i n n s k j e r p e d e
r e s tr i k s j o n er på so n e n e II A o g II B , o g det v i l b l i f o r b u d m o t u tt a k i n n e n f or so n e I . Videre
stilles det krav om detaljregulering for område som foreslås regu lert til
steinbrudd/masseuttak. Restriksjonene kan innebære økonomiske konsekvenser for
kommunen.

5.1.3 Bebyggelse

I h e n h o l d t i l b e s t e m m e l se n e i k l a u su l eri n g sp l a n en o g r e g ul eri n gs pl a n en er d e t i k k e t ill att å
etab l ere ny bebyggelse i sone 0, I og II A. I sone II B tillates det ikke etablert ny bebyggelse
med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann) tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare
skogsbr akker etc.). Større bygninger ( bolighus, fjøs etc.) i tilknytning til eksisterende
bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet. I sone III er det ikke noe generelt forbud mot
etablering av ny bebyggelse, men det er forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter
eller anlegg som kan utgjøre en potensiell forurensningstrussel mot grunnvannet.
Bestemmelsene omfatter også bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen.
Forbudet omfatter ikke oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
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5.2 G runnforhold

5.2.1 Berggrunn og løsmasser

Hele planområdet ligger innenfor en stor breelvavsetning bestående av sand og grus. Det er
ikke registrert fare for ras eller skred, og d et er heller i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i
f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. Denne situasjonen forventes
ikke endret.

5.2.2 Forurensning

Klausuleringsplanen med restriksjon på arealbruk som kan medføre forurensning av
grunnvann bidrar til en generell reduksjon av forurensningsfaren innen planområdet. Dette
gjel der særlig for aktiviteter knyttet til grusuttak og landbruk. Planen legger også klare
begrensninger i ny bebyggelse og annen virksomhet som kan gi økt forurensningsfare.

Utbygging av brønnområdet ved Tjorputten med tilhørende infrastruktur vil gi midlert idig
økt forurensningsfare, men so m for all annen aktivitet vil det bli satt strenge krav til at
arbeidet utføres med minst mulig risiko for forurensning.

Grusuttak. Som følge av økt framtidig uttak og brønnetableringen ved Tjorputten er
soneinndelingskar tet endret, og grusuttaket vil nå berøre både sone I og sone IIA.

Med hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til eksisterende grusuttak på grensen
mellom sone I og II A, er det i klausuleringsplanen foreslått forbud mot grusuttak i sone I (se
kap . 5.1 . 2). Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til
tillatt uttaksdybde, mens det i sone III ikke er lagt restriksjoner utover de krav som stilles til
driftsplaner og lagring av kjemikalier/utstyr/drivstoff. Normal t blir det stilt krav om at det
ikke skal tas ut masser dypere enn 2 - 3 m over grunnvannsstanden. I sone IIA bør grusuttak
kun tillates under forutsetning av overvåkning, overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde
og etter grunnundersøkelser for nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I
denne sonen skal det ikke lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regne med at Begna fortsetter å være noe
forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset
grunn etc., men situasjonen forventes ikke å forverres på noen måte. Oppholdstiden fra elv
til brønner er imidlertid såpass lang at det oppnås en god rensing av vannet.

Dyrket mark og beiting. Det er i klausuleringsplanen og reguleringsbestemmelsene foreslått
forbud mot nydyrking og beiting innenfor sone I.

Skogbruk. I den nye klausuleringsplanen foreslås det, i tillegg til eksisterende krav, forbud
mot lagring o g opplasting av tømmer i sone I. Dette innføres for å begrense kjøring med
hogstmaskiner og tømmertransport i brønnenes nærområde.

Fr il u ft s li v . D et er f orbud m o t o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i so n e I .
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T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på
d a g e n s area l br u k. E n k e lt e t il t a k k an i m i d l er t i d v æ r e a k t u el t i a nl e g g s f as e n f or å a v v er g e
f or u r e n sn i ng av f o r e k o m s t e n . U t o v er d e tt e er d e t i k k e p l a n er o m a k t i v i t et s om v i l e n dre
situa s j o n e n .

5.2.3 Hydrogeologi

I kap. 3.2.3 er det gitt en beskrivelse av hydrogeologien innen planområdet, og kap. 4.8.1
beskriver brønnene med uttaksmengder og vannkvalitet.

Ø kt grunnvannsuttak med et supplerende grunnvannsanlegg ved Tjorputten vil få
konsekvenser for gr unnvannsstrømningen i området. Over 90 % av n y dannelsen av
g r unn v ann til brønnene ved Tjorputten v il s k j e v ed in f il tr a s j on fr a B e g n a , m ens resten vil
dannes v ed nedbørsi n f ilt r asjon i in f luens o mr åd e t . Økt elveinfiltrasjon skjer v ed at det
oppstår en større hydraulisk gradient fra elva og inn mot brønnene som følge av en s e n k ni n g
av grunn v annsspeilet r undt brønne n e un d er u tt a k.

Klausuleringsplanen tar utgangspunkt i framtidig uttak på inn t il 1 6 0 l / s . Dette v il u t g j ø r e k un
0, 1 9 % ( 1, 9 ‰) av m idlere v an n f øri n g i B e g na. Ut t a k et på in n t il 1 6 0 l/s k an f ordeles på de
uli k e brø n nene ( de uli k e brønn o m r ådene) e tt e r beho v . Un d ers ø k elser o g v urderin g er u f ø r t
av N GU og Asplan Vi a k v iser a t grunn v annsm a g asine t s t ålee v ne er over 1 6 0 l / s , men at man
ved store uttak over lang tid muligens må infiltrere vann fra Tjorputten ned i
grunnvannsmagasinet. I forbindelse med utbyggingen av de første brønnene i Dødisgropa
ble det bygd infiltrasjonsanlegg med vanninntak fra Tjorputten og infiltrasjon i dype
løsmassebrønner.

Ved utt a k fr a Dødisgropa er det r e g ist r e r t se n k ni n g av grunn v annsni v ået i hele
t il r ennin g s o mr åd e t ( y tt e r g r ensen av sone II B ) , o g g r unn v annss t r ø m me n går d e rm ed m o t
brønnene i Dødi s g r opa f r a hele de t t e om r åde t . S e n k ni n g en av grunn v annsni v ået v ed
T j orp u tt en s o m f ø l g e av ut t a k e t i Dødi s gropa e r c a. 1 m . Dette dokumenterer at det er god
hydraulisk kommunikasjon i hele tilrenningsområdet, noe som igjen viser viktigheten av å
legge restriksjoner på arealbruk som kan medføre forurensning av grunnvannet.

5.3 Landskap

V a n n f o r s y n i n g sa n l e g g BVF 1 li g g e r i en d ø d i s g r o p , en f o r se n k n i n g i t e r r e n g et i n n e på
d el t a f l aten. V a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 li g g e r ca. 1 5 0 m e t er s ø r øst f o r T j orp u tt en o g o m l ag
5 0 0 m e t er fr a v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF1 . V a n n f o r s y n i ng sa nl e gg BVF 3 er l o k a li sert i n n t i l
T j o r p ut t e n s sørl i g e b r e d d .

N ord o g n o r d v est f or br ø n n e n e f i n n er m an g å r ds b r u k i t il k n y t n i n g t i l j o r d b r u k s a r e al e n e på
a v setn i n g e n . F u nn av k u l t u r m i n n er v i ser a t d e t h ar v æ r t a k t i v i t et h e r i l a n g t i d ( se kapittel
3.6 ) . D et er d o m i n e r e n de b a r s k o g i o mr å d e t , som r e g n es å ha m i d d e l s - s v æ r t h øy b o n i t et.

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k, s a m t v a n n v er k ets i nsta ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g v e d T j o r p ut t e n .
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5.4 N at u r verdier

5.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven kap . II § 8 - 1 2 .

Som det framgår av naturmangfoldloven (nml . ) § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 - 12 legges
til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet i arealplanleggingen. En
vurdering av planen opp mot disse bestemmelsene skal fremgå av beslutningsgrunnlaget. En
vurdering av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen , i henhold til nml . §§ 8 - 12 er
presentert under. Lovteksten er vist i kursiv.

§ 8 Krav til kunnskapsgrunnlaget

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et ri melig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

I tråd med dette prinsippet er det gjort en vurdering av områdets naturverdier.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være rimelig godt i forhold til tiltaket s art og innenfor
lovens krav s elv om det ikke er gjort nye feltregistreringer spesifikt innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på eksisterende informasjon som ligger tilgjengelig på
Miljødirektoratets naturbase, Artdatabankens artskart og flybilder.

§ 9 Føre - var - prinsip pet

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel s kade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.

Føre - var - prinsippet t aler i utgangspunktet for at nytt feltarbeid bør gjøres, men det er en
liten del av arealet med natu r innenfor planområdet hvor det faktisk skal gjøres
tiltak/inngrep . K unnskapsgrunnlaget er også nokså godt, og det vurderes derfor at føre - var -
prinsippet ikke kommer til anvendelse i den forstand at nytt feltarbeid er nødvendig for
tilstrekkelig sikkerhet i vurderingene. Det vurderes at det ikke foreligger fare for irreversibel
skade på naturmangfoldet som følge av vannverket, men for grusuttaket må det gjøres
nærmere utredninger i en evt. detaljregulering .

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

En p åvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

I n n g r e p e t i o mr å d e t er b e g r e n set t i l b r ø n ntopp e r , brøn n h u s , p u m p e h u s , s amt anleggelse av
rør/ledninger langs a d k o m s t v e g . V a n n l e d n i n g , s tr ø m - o g s i g n a l k a b el v i l g r a v es n e d pa r a ll e l t
m ed a d k o m s t v eg i s t ore d el er av l e d n i n g s tr as e e n s u t s t r e k n i n g . T il t a k e t v i l derfor i k k e
m e d f øre v es e ntl i g e e n dri n g er i l a n ds k a p sb il d e t . V ed b e h o v k an d el er av tr as é en r e v e g e t er e s.
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D e u li k e u t b y g g i n g sa l t ern a t i v e n e l e gg e s så l a n g t d e t l ar s e g g j ø r e i a ll erede berø r t e om r å d e r .
D e t t e v i l b i dra t i l å m i n i m ere o m f a n g et av arbe i d e n e.

N atu r o m r å d e n e i p l a n en s k al i k k e e n d r es e ll er p å v i r k es på n e g ativ m å t e. D et er v i k t i g å v erne
om r å d e t fr a a ll e t y p e r f o r urense n de v i r ks o m h et . Reguleringsbestemmelsene sam m e n f a ll er
m ed b e s t e mm e l s e r f or k l a u su l eri n g av sikrings so n e n e. M ed p l a n e n k o m m e r om r å d e t i
fr e m t i d e n t i l å f å en b e d r e be s k y t t e l se a v n a t uren o g na t u r v erd i e n e enn i d a g.

I n n g r ep i t e rr e n g s k al m i n i m eres o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og
g r a v i ng u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en m å t e s o m i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt s li k at r i s i k o e n f or e r os j on m i n i m ere s .

Påvirkningen fra grusuttak må vurde res på nytt etter naturmangfold loven i en eventuell
detaljregulering .

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er ur imelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Ringerike kommune vil bære kostnader ved gjennomføring av eventuelle avbøtende tiltak
for å begrense skader på naturmangfoldet som følge av vannverket . Eventuell gjennomføring
av avbøtende tiltak som følge av grusuttaket må bæres av tiltakshaver for grusuttaket og
avbøtende tiltak sk al også behandles nærmere i eventuell detaljregulering .

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resu ltater.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.

5.5 Friluftsliv / rekreasjon

Gr u n n v a n ns ut t a k et o g u t b y gg i n g en av r es e r v e v a n n f ors y n i n g en v i l i k k e e n dre m u li g h e t e n e
f or br u k en av o mr å d e t t i l f r i lu f t s li v /r e k r e a s j on ( j a k t / f i s k e ) . Når det gjelder barn og unges
muligheter for aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen legge begrensninger for dette.
M ed h e ns y n t i l r e k r e as j o n/ fr il u ft s li v v i l d e t imidlertid i n n e n f o r s o n e I i k k e t ill ates l e i r s l a g n i n g ,
s t e v n e r et c . , m en o mr å d e t v i l e ll ers k u n ne b e n y tt es s o m f ø r . Når det gjelder stevner som er
spesielt nevnt i klausuleringsbes temmelsene er det ikke noe i ve i en for å arrangere f.eks.
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i sone I og det må gjøres en vurdering av
forurensningsfaren ved gjennomføring med tan ke på parkering for deltagerne. Slik br u k av
om r å d et ( so n e I ) e r i m i d l er t i d sv æ r t b e s k j e d e n o g e t a b l eri n g en av r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l
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f å l i t en i n n v i r kn i ng på fr il u f t s li v /r ekreas j on s a m l et s e t t . I n n g j e r d i ng av brøn n o m r å d e n e v ed
T j orp u t t en v i l i k k e l e g g e b e s l a g på v i k t i g e r ut e r/ s t i e r .

T il t a k e t v i l k u n ne f å en m i d l er t i d i g n e g a t i v k o n s e kv e n s m ed h e ns y n t i l a nl e g g s a r b ei d e r o g
u l emper f or utø v e l se av fr il uf t s li v .

5.6 Kulturminner og – miljø

Buskerud fylkeskommune (BFK) gjennomførte arkeologisk registrering av d et planlagte
reguleringsområdet sommeren 2018 . BFK har ved de arkeologiske registreringer og gjort
funn av en arkeologisk fredet gravrøys. De ber om at gravrøysa og dens sikringssone blir
båndlagt etter kulturminneloven, og underlagt en hensynssone H730 i plankart. Det bes om
at følgende bestemmelse brukes til hensynssonen:

«Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminne (Id 241192). Det må ikke forekomme noen form for inngrep
i grunnen elle r andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».

Utover dette er øvrig kulturminne i området er fjernet og oppbevares på Ringerike museum .

T iltaket får følgelig ingen virkninger for kulturminne ne innenfor planområdet .

5.7 T eknisk infrastruktur

D e n y etab l er t e f u ll s k a l a prø v e b r ø n n e ne s o m i n n g å r i v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 o g BVF3 v i l
sam m en m ed ø v r i g t e k n i sk i n fr as t r u k t u r i n n g å i d et n y e an l e g g et . T il t a k e t i n n e b æ r e r a t d e t
fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s tr ø m - o g s i g n a l k a b el fr a de n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a Dø d s r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. I de n a k t u ell e l e d n i n g s tr aseen er l ø s m ass e ne domi n e r t av f i n sa n d/si l t n ær
brøn n o m r å d e n e, s o m g å r o v er i l e t t g r a v b a r e s a n d / g r u s m ass e r m ot ø s t o g sør. Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

5.8 St ø y

D et er i k k e f or e t a t t s t ø y v urderi n g er i o m r å d e t . F o r d e n n e v i r k somh e t en a n ses de t t e som
u n ø d v e n d i g . N oe s t øy m å i m i d l er t i d p å r e g n e s i a n l e g g s f a se n . Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.
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5.9 T r af i kk s i kk e r h et

D et vil være n oe trafikk ø k n i ng t i l og f r a o m r å d et i b y g g e - o g a n l e g g s f a se n . P å l a n g s i kt b li r d e t
i n g en s æ r li g t r a f i k k ø k n i n g, da e n e s t e tr a f i kk t i l brøn n o m r å d e n e er k n y tt e t t i l r uti n eme s s i g
k o n tr o l l ( p r ø v eta k i n g , o v er v å k n i ng a v g r u n n v a n ns ni v å) og dr i f t / v e dli k e h o l d a v a nl e g g e t .
E k s i s t erende a d k o m st t i l T j orp u tt en har på ko r t t i d, s o m f ø l g e av eksisterende g r u su t t a k , nå
b li t t uo v ers i k t li g o g d e t m a n g l er s i k r i n g . V e g en li g g er nå på t o p p e n av en s k r e n t i utkanten av
område for grusuttak , som e r p o t e n s i e l t s k r e d f arl i g da m ass e r s o m li g g er n ær r as v i n k el k an
g l i u t . A d k o m st t i l T j orp u tt en må sikres på en forsvarlig måte slik at den er i h e n h o l d t i l de
k r av som s t ill es t i l s i kkerh e t .

5.10 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

Ringerike vannverk har tatt ut grunnvann fra brønner på Kilemoen siden 1980 og har
ervervet nødvendige rettigheter til dette. En fordeling av uttaket mellom brønner i
Dødisgropa og brønner ved Tjorputten vil ikke ha betydning for vannføringen i Begna.

Gr u n n v a n n s ut t a k e t består av over 90 % grunn v ann d a n n et ved e l v e i n f il tr a s j o n , d e r et b i dr a g
o g så v i l k o mm e g j e n n o m s å k a l t i n d us e r t n y d a n n e l se, det vil si nydannelse som skyldes
senkning av grunnvannsn ivået rundt produksjonsbrønner. D et t e utgjør mindre enn 0,2 % av
m i d d e l v a n n f øri n g en i B e g n a . U t t a k et v i l f ø l g e li g i kke k o m m e i særlig k o n f li kt m ed
r e g u l eri n g e n av v ass d r a g et o g k r a ft prod u ks j o n .

5.11 R i s i k o - o g så r b a rh et (ROS)

ROS - analyse er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det er også utarbeida
en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS - analysen. Beredskapsplanen er todelt, og
består av en administrativ del og en operativ del.

ROS - analyse og beredskapsplanens o perative del er unntatt offentlighet jf.
offentlighetsloven § 21.

U t b y g g i n g en av v a n n k il d e n v ed T j orp u t t en v i l f å s t atus s o m r es e r v e v a n n f o r s y n i n g /
s u p pl erende v a n n f o r s y n i n g , o g v i l f ø l g e li g b i dra t i l å ø k e b e r e d s ka p en v ed v a n n v er k e t . S e l v e
t il t a k et v i l i k k e b i d r a t i l å r e d us e r e o mr å d e s t a bili t e t en. U t b y g g i n g en a v
r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l i k k e b e r øre o mr å d e r m ed m arin l e i r e .

Det er identifisert mulige uønskede hendelser for kilde n , inntak et , behandlingsanlegg et og
distribusjon. Deretter er det utført en risikoanalyse av de uønskede hendelsene med
v urdering av sannsynlighet og konsekvens. Deretter er det a ngitt eksisterende
beredskapstiltak og gitt forslag til eventuelle nye forebyggende tiltak.
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6 PLAN PROSESS OG M EDVIRKNING
I f o r k a n t av p l a n arbe i d e t h a r m an r å d f ø r t s e g m ed e n k e l t e o f f e n t li g e m y n d i g h e t e r . D e t t e er
NVE , M at t il s y n e t og m ilj øre t t et h el se v ern i k o m m u n e n .

Oppstart av p l a n a r b ei d et b l e varslet i 2014, med brev til berørte grunneiere og offentlige
myndigheter, samt kunngjøring i Ringerikes blad og på kommunens nettsider. Det ble
avholdt informasjonsmøte med berørte grunneiere 31.01.2014. Det vil bli avholdt et nytt
informasjonsmøte ved h øring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Det kom inn 14 uttalelser ved varsel om oppstart. Se oversikt i tabell nedenfor. Uttalelse n fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bere dskap er unntatt offentlighet . Uttalelsen har ikke
direkte konsekvenser for planforslaget.

Uttalelser til høring og offentlig ettersyn ligger som vedlegg.

På de neste sidene er de enkelte uttalelsene fra oppstart oppsummert og kommentert.

Tabell 2 : Oversikt over innkomne innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet.

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014
2 Buskerud fylkeskommune 08.05.2014
3 Norge s vassdrags - og energidirektorat 14.05.2014
4 Mattilsynet 07.04.2014
5 Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014
6 Statens vegvesen 09.05.2014
7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 09.04.2014
8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1 Mai 2014
9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegne av Hans Anton

Støen
15.05.2014

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere gnr/bnr
52/9

07.05.2014

11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1 Udatert
12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth 09.05.2014
13 Ringerike venstre 13.05.2014
14 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – unntatt

offent lighet
26.03.2014
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Oppsummering av uttalelser Kommentar fra Asplan viak Rådmannens kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud

Ber om at forhold knytta til vassdrag, naturmangfold, landskap,
friluftsliv, barn og unge, trafikksikkerhet og støy blir tilstrekkelig
utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.
Grustaket bør reguleres dersom det er ak tuelt med videre uttak.
Fylkesmannen vil i så fall komme tilbake med innspill til dette. Hvis
kommunen kommer til at uttaket ikke skal fortsette, forutsettes
det at planen gir føringer om istandsetting av uttaksområdet.
Det må redegjøres for hvordan naturmangfoldloven §§ 8 - 12 er
vurdert og fulgt opp. L andskap og geologisk mangfold, f.eks.
kvartærgeologiske elementer som dødisgroper omfattes også av
loven.
Det er en rekke stier i området, og fylkesmannen ber om at det
leg ges vekt på å ivareta friluftsinteresser og allmennhetens
tilgjengelighet.
Barn og unges muligheter for aktiviteter og uorganisert lek må
vurderes, samt trafikkmessige forhold, spesielt hensyn til
trafikksikker skolevei.
Det forutsettes at virksomheten ik ke påfører nærliggende
støyømfintlig bebyggelse støynivåer over anbefalte grenseverdier i
tabell 3 i retningslinje T1442/2012. Evt. nødvendige
skjermingstiltak må innarbeides i planen.

Fylkesmannens krav til ulike tema og
redegjørelser må etterkommes. Det skal i
planarbeidet kartlegges hva som evt. går tapt,
og konsekvensene for naturmangfold og i
forhold til naturmangfoldloven skal beskrives.
Klausuleringen er med på å bevare
naturmangfoldet. Det sikrer bl.a. dødisgroper.
Når det gjelder barn og unges mu ligheter for
aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen
legge begrensninger for dette. Det vil ikke
være tillatt å slå leir i området, men lek forbys
ikke. Når det gjelder stevner som er spesielt
nevnt i klausulerings - bes temmelsene er det
ikke noe i v eg en for å arrangere f.eks. et
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i
sone 1 og det må gjøre s en vurdering av
forurensnings faren ved gjennomføring, spesielt
med tanke på parkering for deltagerne.
Det er ikke foretatt støyvurderinger i området.
F or denne virksomheten anses dette som
unødvendig. Noe støy må imidlertid påregnes i
anl eggsfasen. Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.
Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til
opprydding/istandsetting av grusuttak dersom
det avs luttes. Opprydding/istandsetting ved
avslutning av grusuttak skal også være tema i
evt. detaljplan for grusuttaket .

Planforslaget stiller krav til
detaljregulering for videre
uttak av masser.

Det er redegjort for
forholdet til
naturmangfoldloven i kap.
5.4.1 i planbeskrivelsen.
Hensikten med
planarbeidet er blant
annet å unngå
terrenginngrep, og dette
vil igjen gjøre at
naturmangfold vil bli
ivaretatt.

Støy og skoleveg må
utredes nærmere ved en
evt. detaljregulering for
masseuttak.
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2 Buskerud fylkeskommune
H ar ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i
planområdet. Det er funnet en steinøks på gnr/bnr 52/2, noe som
tyder på bosetning i området i yngre steinalder.
K an ikke uttale seg om planen vil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner før planområdet er registrert. V iser til
kulturminneloven §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikt.
LNF åpner for en rekke tiltak som kan komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder spesielt i dyrka
mark. Sikringssoner vil ikke gi t ilstrekkelig vern av eventuelle
kulturminner. Registrering er derfor nødvendig.
Det er aktuelt å sj akte med gravemaskin i dyrka/beitemark.
Tidsbruk beregnes til 225 tim er, hvorav 150 til gravemaskin,
budsjettert til kr 210 125, - .
Ingen kommentarer til nyere tids kulturminner.

Formålet med planarbeidet er
å beskytte
grunnvannsforekomsten,
herunder å h indre
terrenginngrep ved bruk av
sikringssoner.
Undersøkelsesmetode og
tidsbruk virker svært
omfattende. Rådmannen har
høsten 2017 bestilt
undersøkelser, samt bedt
fylkeskommunen om å
vurdere omfang og
undersøkelsesmetode
nærmere .

3 Norge s vassdrags - og e nergidirektorat
Viser til brev 13.02.12 der de har vurdert at tiltaket er
konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 44, 45, 66 og 8.
Dersom det utarbeides reguleringsplan som omfatter de hensyn
vannressursloven skal ivareta, kan planen erstatte konsesj on etter
vannressursloven, jf. § 20. NVE vil ved offentlig ettersyn av planen
vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at samordning lar seg
gjøre.
Ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og bistår gjerne
med informasjon eller veiledning ved behov.

NVE vil bli holdt orientert i det videre arbeidet. Tas til orientering. Vannuttak
og overvåkningsrutiner er
beskrevet i planbeskrivelsen
kap. 4.9.
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4 Mattilsynet
Mattilsynet forvalter bestemmelsene i matloven, herunder
drikkevannsforskriften som gir bestemmelser om forbud mot
forurensning av vannforsyningssystem (§ 4). Drikkevannsforskriften
§ 14 omhandler vannkilde og vannbehandling. Viser også til
vannforskriften , som gir bestemmelser om drikkevann (§ 17).
Hygieniske barrierer er viktig for sikker vannforsyning. Et viktig
prinsipp i norsk vannforsyning er at man så langt som mulig velger
gode vannkilder og beskytter disse mot forurensning, slik at
vannkilden i se g selv fungerer som hygienisk barriere. I motsatt fall,
må det kompenseres ved omfattende vannbehandling. Risiko
legges til grunn for å vurdere hvor omfattende barrierer må være.
Vannkilden beskyttes best ved at aktivitet i nedbørsfeltet
begrenses ved klau sulering. Vannverkseier har ansvar for å sikre
helsemessig trygt drikkevann, iverksette tiltak basert på
risikovurderinger og om nødvendig erverve rettigheter til å
beskytte vannkilden. Der det er mulig skal nedbørsfelt avsettes og
beskyttes i arealplaner.
Asplan Viak har på vegne av kommunen utarbeidet forslag til
klausuleringsplan for helhetlig områdebeskyttelse av nedslagsfelt
til løsmassebrønnene i Dødisgropa og Tjorputten.
Beskyttelsessoner er foreslått med utgangspunkt i retningslinjer fra
Folkehelsei nstituttet. Mattilsynet støtter seg til fagekspertenes
undersøkelser og vurderinger når det gjelder hydrologiske forhold.
Mattilsynets inntrykk er at det ligger et grundig arbeid til grunn for
foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.
Mattilsynet ser at det kan være en konflikt mellom
drikkevannshensyn og grusuttak i området. Målet må være å
komme frem til mest mulig entydige klausuleringsbestemmelser,
som ut fra drikkevannshensyn og vannverkseiers behov, gir
tilstrekkelig og best mulig vern i et langt perspektiv. All inngripen i

Planen vil gi entydige bestemmelser for hva som
tillates innenfor hver av hensynssonene ( tidligere
klausuleringssoner).

Tas til orientering.

Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
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nedbørsfelt et må vurderes nøye mht. m u lig negativ påvirkning av
vannkilden. Drikkevannshensyn m å veie tungt i arealplanlegging.
Det er av betydning at beskyttelsestiltakene respekteres.

er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til L NF.

5 Direktoratet for mineralforvaltning
Det er registrert en grusforekomst i planområdet, klassifisert som
nasjonalt viktig.
G jør oppmerksom på minerallovens krav om driftskonsesjon og
driftsplan for uttak på mer enn 10 000 m3 masse, jf. § 43. Konsesjon
gis bare til den som har utvinningsrett. Konsesjon skal inneholde
opplysninger om tiltakets status etter plan - og bygningsloven.

Forslaget vil legge begrensning på grusressursen,
og belyses i planforslaget.

Rådmannen er klar over at
grusforekomsten i
planområdet er en del av en
nasjonalt viktig forekomst.
Planforslaget fører imidlertid
hverken til direkte eller
indirekte nedbygging av
forekomsten. Det vises til
kommunens uttalelse til
søknad om driftskonsesjon
datert 22.08.201 7.

6 Statens vegvesen
Forutsetter at det blir tatt hensyn til at det kan bli en økning i
trafikken i området, spesielt med tanke på naboer (støy), samt
gående og syklende (trafikksikkerhet), selv om det ikke blir på lang
sikt. Vegvesenet antar at det bl. a. gjelder Fv. 172.
Minner om at endret bruk av avkjørsel normalt krever ny
avkjørselstillatelse.

Kravene fra SVV må etterkommes og at dette evt.
gjelder boliger og endrete trafikkforhold for
grustaket.

Infrastruktur og t rafikk er
omtalt i plan beskrive lsens pkt.
3.7 og 5.9 . Tiltaket vil gi noe
økt trafikk i bygge - og
anleggsfasen. På sikt blir det
ingen særlig økning, da eneste
trafikk til brønnområdene er
knytta til rutinemessig kontroll
og drift/vedlikehold.
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7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune
Kommuneoverlegens vurdering av valg av vannkilde og beskyttelse
av denne inngår i Ma ttilsynets godkjenning av valgt vannkilde.
S tøtter fors lag om regulering av klausulert område for å få en
fortsatt god og sikker vannkilde for store deler av Ringerikes
befolkning.
Grusuttak i området må reguleres i samsvar med plan - og
bygningslovens bestemmelser for slik drift, og slik at annen bruk av
grusuttaket ikke medfører en risiko for forringelse av
drikkevannskvalitet el ler redusert sikkerhet i vannleveransen.

Uttalelse tas til orientering. Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til LNF.

8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1
Det har vært grustaksdrift på eiendommen i mer enn 40 år.
Vegvesenet produserte oljegrus på 70 - tallet.
Har samarbeidet lojalt med kommunen siden 2010 om
planarbeidet og tillatelser til prøveboring o.l.
Det er til nå tatt ut ca . 500 000 m3 grus, uten at det er skjedd uhell
eller blitt registrert forurenset grunn. Gjenværende grusressurs på
eiendommen er ber egna til ca . 2 mill . m3.
Kommunen la stor vekt på at drift av uttaket fortsatt skulle være
tillatt innenfor rammene av klausuleringsbestemmelsene ifm.
klausulering og skjønn som foregikk fram til 1990. Støen mener
dette må bety a t drift av uttaket må ses på som en godkjent
virksomhet fra kommunen. I gjeldende kommuneplans
retningslinjer for massetak står det: Igangværende godkjente
virksomheter kan fortsette.
Området ligger usjenert til for naboer og bebyggelse. Det er ikke
registrert truede arter, artsfo rekomster eller naturtyper,
kulturminner eller spesielle friluftsinteresser knytta til området.
Støen viser til;

Plan - og bygningsloven setter rammer for hva som
skal erstattes og på hvilken måte.

Uttalelsen tas til orientering.

Når det gjelder spørsmålet om
grusuttaket er en godkjent
virksomhet vises det til
tidligere korrespondanse i
saken.
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- Plan - og utredningsprogram - Kilemoen vannverk, foreløpig
utkast av 18.01.20 11 .

- Planbeskrivelse - Ringerike vannverk - Kilemoen utgave 1 2013 -
05 - 27 .

- Asplan Viaks rapporter, utgave 2 datert 2012 - 11 - 20 (merknad:
antar riktig årstall er 2013)

- Utgave 3 datert 2014 - 02 - 16.
Kommenterer at forslag til klausulering har blitt innskjerpet.
Forslaget representerer et formidabelt inngrep overfor Støens
eie ndom, og innebærer i praksis et forbud mot å ta ut det
vesentlige av gjenværende grus - og steinressurser. Det vises til
A splans rapport, utgave 2 hvor det står: Erstatninger i forhold til
innskjerpinger på grusuttak beregnes som volum . Støen har en
avtale med Hæhre AS om grusuttak, som til nå har til gode uttak av
grus til en verdi av flere hundre tusen kroner. Forbud mot
grusuttak må anses som et ekspropriasjonsartet inngrep, og ikke
vederlagsfri båndlegging etter plan - og bygningsloven.
Ut fra kommunens f ormål med planen er det uaktuelt å utarbeide
en privat reguleringsplan for uttaket . Støen deltar gjerne i et
samarbeid med kommunen, men presiserer at dette ikke begrenser
erstat ningskrav som følge av eventuelle innskjerpinger som
vanskeliggjør eller sette r forbud mot uttak av gjenværende grus - og
steinressurser, og som kommer i tillegg til tidligere klausulering .
Støen forutsetter at det legges vekt på følgende i det videre
planarbeidet:
- Soneinndelingen, kan f.eks. sone 1 krympes?
- Hvor stor mektighet av grus kreves for å sikre grunnvannet, sett

i lys av 40 års drift, bl.a. med produksjon av oljegrus, uten
påviselige forurensninger av grunnen?

Det er ikke grunnlag for å krympe sone 1.
Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere
klausulering er begrunnet med etablering av
brønner ved Tjorputten, samt et økt framtidig
uttak av grunnvann som gir økt hastighet på
grunnvannet inn mot brønnene og min dre
oppholdstid. I følge NGU og Folkehelseinstituttet
skal vann i grunnvannssonen ved yttergrensen
bruke minimum 60 døgn fram til brønnene under
full belastning.

Det er riktig at forslag til
klausulering er blitt
innskjerpet. Kommunens
overordna hensyn er å ivareta
drikkevannsikkerhet. Det er
imidlertid ikke ønskelig å gå
lenger enn det som er helt
nødvendig når det gjelder
restriksjoner i planområdet.

Når det gjelder
soneinndeling en er denne
grundig vurdert av Asplan
V iak , som har fagkompetanse
på dette området. Foreslått
avgrensning av sonene er
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- Beregninger av hvor store grus - og steinvolum som blir
båndlagt under de aktuelle bestemmelsene i ulike alternativer
for klausulering.

Planforslaget kan ha store økonomiske konsekvenser og er langt
mer komplisert enn en ordinær sak etter plan - og bygnings loven.
Har sett seg nødt til å engasjere advokat, bl.a. fordi kommunen selv
stiller med ekstern advokat i møter. I forrige runde med
klausuleringer, ledet av en politisk styringsgruppe, tilbød
kommunen å dekke slike advokatutgifter. Støen finner det urimel ig
om kommunen ikke gjør det samme denne gangen.

nødvendig for å gi nødvendig
beskyttelse av grunnvannet.

Når det gjelder dekning av
advokatutgifter vises det til
tidligere tilbakemeldinger om
dette.

9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegne av Støen, grunneier
gnr/bnr 52/1

Innledningen redegjør for ba kgrunnen for innspillet og rettslig
utgangspunkt, b l.a. grustakets historie og avtaler gjort ved
klausulering i 19 84 . Ved etablering av de første
grunnvannsbrønnene i området ble det i 1984 vedtatt
klausuleringsbestemmelser som satte begrensninger for videre
masseuttak. Bestemmelsene ble forankret i en avtale med
grunneierne, og det ble gjennomført avtaleskjønn til fastse ttelse av
erstatning for de tap grunneierne ble påført.
Innjord mener ny soneinndeling og bestemmelser i stor grad vil
være til hinder for videreføring av etablert arealbruk på gnr/bnr
52/1.
Ut fra de opplysninger som foreligger, synes kommunen å være av
den oppfatning at Støen er avhengig av tillatelse etter plan - og
bygningsloven (pbl.) for å fortsette dr iften av det etablerte uttaket .
Innjord mener dette i så fall beror på en misforståelse. Pbls. regler
om søknadsplikt knytter seg til nye tiltak, jf. § 20 - 1 sammenholdt
med § 1 - 6. Det er heller ikke slik at kommunen gjennom en ny
reguleringsplan kan forby allerede etablert arealbruk, jf. pbl. § 12 -

Viser til kommentarer
ovenfor.
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4, 1. ledd. Kommunen står fritt til å utarbeide reguleringsplan for
uttaket , men noe grunnlag for å stille k rav om reguleringsplan som
betingelse for fortsatt drift av det eksisterende grustaket har
kommunen ikke, i følge Innjord. Ønskes driften stanset , må det skje
enten ved ekspropriasjon eller ved en avtale med Støen.
Hæhre AS vil ivareta krav om driftskonse sjon m.v. etter
mineralloven.
Stiller spørsmål ved behovet for de betydelige restriksjoner som
foreslås innført mht. arealbruk i området. Påpeker at det så langt
ikke er påvist forurensning av grunnvannet som følge av
virksomheten som hittil har foregått i samsva r med klausuleringen
fra 1984. Det forutsettes at nødvendigheten av foreslåtte
innskjerpinger gis en grundig vurdering i det videre planarbeidet.
Støen er positivt til samarbeid om en reguleringsplan som også
omfatter masseuttak på gnr/bnr 52/1. De tte kan legge til rette for
løsninger som i størst mulig grad ivaretar de kryssende hensyn som
gjør seg gjeldende, og som innebærer at kommunen ikke
unødvendig pådrar seg kostnader knyttet til inngrep i etablert bruk.
Kommunen må i så fall ta initiativ til slikt samarbeid.

Soneinndelingen baserer seg på NGUs veileder
«Grunnvann – Beskyttelse av drikkevannskilder».
Det er ingen ting ved grunnforholdene akkurat her,
som tilsier at anbefalingene fra NGU kan lempes
på.

Hæhre AS søkte om
driftskonsesjon 1.12.2014.
Direktoratet for
mineralforvaltning sendte
denne på høring 30.06.2017.
Kommunen uttalte seg til
søknaden 22.08.2017.

Et slikt samarbeid ble vurdert
tidligere i prosessen.
Rådmannen valgte imidlertid å
gå videre med å utarbeide en
områderegulering med krav
om detaljregulering for evt.
masseuttak.

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere
gnr/bnr 52/9

Frem tidig bruk av Trehørningen 52/9 er enten grusuttak eller
bebyggelse (boligfelt eller industri). Avstand til Hønefoss og E16 er
kort , og det er store planer for utvikling av regionen. Klausulering
er en begrensning for utnyttelse av eiendommen. Før de tar
k ontakt med aktuelle firmaer for uttak av grus/bebyggelse, ønsker
de å få avklart hvilke klausuleringer som vil ligge på eiendommen.
Store deler av gnr/bnr 52/9 er kartlagt av NGU og registrert som
forekomst av nasjonal kvalitet. De ber derfor om at eiendo mmen
innlemmes arbeid med temautredning av pukk - og grusressurser ,

Det gjøres ingen endringer i omfang og utstrekning
av klausuleringssone 3, men det vil bli lettelser i
bestemmelsene ift. gjeldende klausulering .
Klausuleringsbestemmelsene for sone 3 endres slik
at det åpnes for lett boligbebyggelse og lett
i ndustri. Det må likevel søkes etter plan - og
bygningsloven som normalt.

Yttergrensen på sone 3 markerer yttergrensen for
planområdet. Sone 3 defineres som det ytre

Jf. gjeldende kommuneplan er
fr amtidig anvendelse av 52/9
land bruks - , natur - og
friluftsformål (LNF). Dette
betyr at det i utgangspunktet
er byggeforbud i området.

Grunneiere som ønsker en
annen arealbruk bør formidle
dette som et innspill til
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og anbefales som aktuelt område for grusuttak.
Anmoder om at klausuleringsområde 3 på 52/9 oppheves.
Ber om begrunnelse for avgrensing av klausuleringsområdet, i
forhold til faktiske farer for forurensning. I følge planbeskrivelsen
2014 - 02 - 16 pkt . 2.3 skjer nydannelse av grunnvann hovedsakelig
ved infiltrasjon fra Begna, mens en mindre andel grunnvann dannes
ved nedbørinfiltrasjon på avsetni ngen innenfor området. Ved
senkn ing av grunnv annsspeilet rundt brønnene vil mer elvevann
mates inn i magasinet. Elveinfiltrasjon vil stå for mer enn 90 % av
nydannelsen av vann. Derfor mener Gundhus og Oppen at den
vestlige delen av Trehørningen 52/9, mot fv172 ikke er en
potensiell forurensningsfare og ikke skal klausuleres. Dersom en
mindre sone på eiendom 52/9 skal opprettholdes, kunne man
bruke samme prinsipp som for sone 0 og slå e n sirkel med sentrum
i sone 0 (D ødisgropa) med en radius på 250 - 300 meter og innenfor
dette området klausulere som so ne 3.
Ber om konkretisering av klausuleringsbestemmelsene, spesielt
pkt . 1 om etablering av bedrifter/virksomheter/anlegg. Hvordan
defineres potensiell forurensningstrussel?
For et potensielt masseuttak på 52/9 kan man anslagsvis beregne
en dybde på 15 - 20 m. Arealet på 200 000 m2 vil da med en høyde
på 17 m kunne beregnes til en masse på 3 400 000 m3.
Grunnvannsnivå er 147 moh. I sone 1 og 2A kan det tas ut masser
inntil hhv. 155 og 152 moh. Trehørningen ligger på ca . 195 moh . , så
et uttak inntil ca. 175 moh . vil ligge godt over dette. Restriksjoner
for sone 3 begrenser mulighetene for utnyttelse av arealet.
Gundhus og Oppen mener det er urimelig at det ikke er praksis å gi
erstatning for områder som ligger innenfor sone 3, og vil be om
kompensasjon f or de ulemper og begrensninger som er påført
eiendommen, dersom klausulering ikke blir opphevet.
Bebyggelse vil være boligfelt eller industri. Klausuleringen har flere

verneområde – dette er et areal som kanskje kan
innvirke på grunnvannets kvalitet. Yttergr ensen er
ikke endret i forhold til eksisterende
klausuleringsplan (1984).

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak i
notat datert 7.3.2014 og ønsker ikke å legge
unødige føringer i området. Nevnte no tat gir en
grundig vurdering av grensene for sone I , og det
blir også gitt en begrunnelse for utvidelse av
sonene. Forrige klausuleringsplan bygget på et
uttak på opptil 100 l/s fra brønnene i D ødisgropa,
mens dagens forslag bygger på et maksimalt uttak
på til sammen inntil 160 l/s fra D ødisgropa og
Tjorputten. Klausuleringsplanen tar også høyde for
at anlegget for kunstig infiltrasjon av vann fra
Tjorputten kan bli brukt for å styrke nydannelsen
av grunnvann. Hele området rundt Tjorpu tten er
derfor tatt me d i sone I .

For sone 3 gjelder generelle retningslinjer for
grusuttak. Normalt tillates det uttak ned til 2 - 3 m
over grunnvannsnivået. For uttak ned mot dette
dypet kreves det observasjonsbrønn for
dokumentasjon av grunnvannsnivå. Dette må
presiseres i be stemmelsene for sone 3.

Kompensasjon for ulemper er tatt i forbindelse
med oppstart av vannverket.

revisjon av kommuneplanens
arealdel. Rådmannen har ikke
mottatt innspill som berører
gnr/bnr 52/9 ifm. p ågående
revisjon av kommuneplanen.
Når det gjelder grusuttak viser
utredning i forbindelse med
kommuneplanen at det er
store arealer avsatt og
regulert til dette formålet per i
dag. Dette vil dekke behovet i
lang tid. For andre viktige
ressurser som ikke er avsatt til
uttak, er det viktig for
kommunen å sikre disse for
framtida ved å unngå direkte
og indirekte nedbygging av
disse.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettelser i restriksjoner, i
forhold t il forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
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forbud mot dette. Det vises til punktene ovenfor, da samme
forhold gjelder for evt. beb yggelse.

tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.

11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1
Vei ned til masseuttak på gnr/bnr 52/1 eies av 52/1, 52/2 og 51/1.
Halvparten av veien ligger på 51/1 ned til eksisterende grusuttak. Veien
nyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkomst til
nordre del av eiendommen.

Bemerker at forsl ag til klausuleringssonene 2A, 2B og 3 er for
omfattende, og legger unødvendige begrensninger på 51/1.

Vegen vil bli regulert som privat veg .
Klausuleringsbestemmelsene som nå blir
hensynssoner, endres slik at punktet om
bebyggelse i sone 3 strykes og at d et i stedet kan
tillates oppføring av bygninger/lett industri som
ikke er i konflikt med vannverksinteresser. Det må
søkes om byggetillatelse etter plan - og
bygningsloven. Soneinndelingen baserer seg på
NGUs veileder «Grunnvann – Beskyttelse av
drikkevanns kilder». Det er ingen ting ved
grunnforholdene akkurat her, som tilsier at
anbefalingene fra NGU kan lempes på.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettelser i restriksjoner, i
forhold til forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.

12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth
På det tidligere impregneringsverket ved Ådalselva på Hen ble det
funnet en markant økning i arsen innholdet i grunnvanne t i en av
brønnene ( NGI - notat 30/1 - 13 ) . Hvilken type virksomhet tillater
kommunen på den tidligere industritomta mtp. arsenet i grunnen?
De mener risikoen for at arsen spres gjennom grunnvannet og til
det kommunale vannverkets abonnenter må utredes.
I januar 2012 sank brønnen på Hen gjestgiveri med flere meter.
Andre i nabolaget opplevde det samme. En sammenheng med
prøvepumpingen som foregikk samtidig i Ringerike vannverk er
sannsynlig. Rystelsene i grunnen, som pågikk i over to år, kan også

Saken er tidligere vurdert i Asplan Viak - notatene
datert hhv. 11.6.2010 (Vurdering av forurensning
fra Hen treimpregneringstomt) og 23.8.2012
(Vurdering av bortfall av vann fra privat brønn).
Førstnevnte notat konkluderer med at det ikke er
risiko for spredning av forurensning fra tomta til
brønnene. I sistnevnte not at ble det vurdert som
usannsynlig at uttaket til vannverket gir bortfall av
vann i brønnene på andre siden av Begna.
Prøvepumping av brønnene ved Tjorputten (over
12 måneder) og analyse på CCA - forbindelser i

Viser til kommentarer fra
A splan Viak .
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ses i sa mmenheng. Nivået i brønnen er nå på det normale og
rystelsene har gitt seg. Baserer va nnverket seg fortsatt på å pumpe
opp grunnvann slik at grunnvannsspeilet s ynker og private brønner
likeså?

denne perioden har heller ikke gitt noen
indika sjoner på at grunnvannet som vannverket
benytter seg av er forurenset av virksomheten som
har foregått på treimpregneringstomta.
Det har vært kontinuerlig uttak fra Dødisgropa
siden vannverket først ble opprettet på 80 - tallet.
Prøvepumpingen ved Tjorputte n pågikk i over ett
år, men er avsluttet.
NGI - RAPPORT datert 30.1.2013 foreligger hos
kommunen, ved Nybråten.

13 Ringerike venstre
Gir honnør til kommunen for grundig saksutredning i en komplisert
sak. Vannsikkerhet og kvalitet kan vanskelig kompromisses om.
Det er grunn til å se på hvilke konkrete fysiske belastninger uttak og
transport av grus har på grunnen og vannmagasinet/
grunn vannsforhold . Kan bruk av dumpere, gravemaskiner, tunge
transportbiler medføre rystelser, forskyvninger i sand - og gruslag
og/eller endringer på mettethetsgrad i gruslag, og dermed endret
vanngjennomstrømning/hastighet? S pørsmålene bør være tema
ifm. forun dersøkelser rundt videre masseuttak lenger framme/sør
på moen, og som skjer i retning drikkevannsområdet, mot sone 3.
Bør ikke hele sone 2 omfattes av forbud mot grusuttak, i likhet med
sone 1 og 0, når uttak i sone 2A og B jf. ekspertuttalelser er
behefte t med så mye usikkerhet? Venstre deler rådmannens
bekymring for at grusuttak og hendelse i uttaket kan påvirke
nåværende og framtidig vannkvalitet. I saker som denne, som
gjelder tilgang til livsviktige goder, skal det mye til før restriksjoner
på tiltak s om iverksettes, oppleves som for strenge.

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak,
og ønsker ikke å legge unødige føringer i området.
Det er gjort grundig vurdering av grensene for sone
1 av Asplan Viak i notat datert 7.3.2014 (se
kommentar side 15).

I plan - og bygningsloven § 12 -
7 står det at det i en
reguleringsplan kan gis
bestemmelser i nødvendig
utstrekning. Det er ikke
ønskelig at bestemmelsene er
mer omfattende enn
nødvendig. Bes kyttelse av
vannkilden er hoved prioritet.
Behovet for sikringssoner og
bestemmelser er grundig
utredet og vurdert. Med
bakgrunn i dette mener
rådmannen foreslåtte soner
og bestemmelser gir en
tilstrekkelig beskyttelse av
vannkilden. Det vis es for øvrig
til uttalelse f ra M attilsynet,
som støtter vurderingene som
er gjort.





SAMMENDRAG AV UTTALELSER TIL
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OMRÅDEREGULERING FOR RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Buskerud Fylkeskommune 12.03.18 og 15.08.18
2 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 16.03.18
3 Direktoratet for mineralforvaltning 09.03.18
4 Fylkesmannen i Buskerud 19.03.18
5 Norges vassdrags - og energidirektorat 05.03.18
6 Statens vegvesen 28.02.18
7 Miljørettet helsevern 22.03.18 og 06.09.18
8 Miljøvernforbundet Hønefoss 19.03.18
9 Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 19.03.18
10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 12.03.18
11 Mary Blikken Gravdal 20.03.18
12 Tom J. Myrvang 16.03.18 og 15.04.18
13 Mattilsynet 29.06.18
14 Hans Anton Støen 12.03.18



Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Buskerud Fylkeskommu n e , uttalelse datert
12.03.18 og 15.08.18.

1. Foreløpig uttalelse fra 12.03.18; BFK b er
om utvidet høringsfrist .

2. Uttalelse fra 15.08.18; BFK har ved de
arkeologiske registreringer og gjort funn av
en arkeologisk fredet gravrøys. De ber om
at gravrøysa og dens sikringssone blir
båndlagt etter kulturminneloven, og
underlagt en hensynssone H730 i plankart.
Det bes om at følgende bestemmelse brukes
til hensynssonen:
«Båndlagt etter kulturminneloven av 1978.
Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminne (Id
241192). Det må ikke forekomme noen form
for inngrep i grunnen eller andre ti ltak
innenfor denne sonen uten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».

1. Det ble gitt utvidet høringsfrist til 15.08.18.

2. F unnet er ikke i konflikt med tiltakene det
reguleres for i Områderegulering for Ringerike
vannverk Kilemoen. Hensynssonen legges inn i
plankart og angitt bestemmelse blir tillagt
sonen.

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

2. Rådmann ser at hensynssonen er lagt inn i
plankart og bestemmelse er innarbeidet,
uttalelsen er dermed tilstrekkelig
kommentert av forslagsstiller.

2. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap, uttalelse datert 16.03.18

1. Unntatt offentlighet



3. Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) ,
uttalelse datert 09.03.18

1. Planområdet dekker en stor andel av
grusforekomsten Kilemoen. Forekomsten er
av NGU vurdert til å ha nasjonal betydning
som byggeråstoffressurs. Forekomsten har
store volum med sorterte breelvavsetninger
som kan brukes til mange formål samfunnet
har behov for.

DMF har forståelse for at kommunen
ønsker å legge føringer som skal hindre
risiko for forurensning av drikkevannet.
DMF mener videre at det bør være mulig å
legge føringer i en detaljregulering, som
skjermer grunnvannet, men at det åpnes for
å gjøre vurderinger av muligheten for å
drive masseuttak i det s amme området .

Det er gitt driftskonsesjon for Støen grustak
som går ut over området som nå er satt av
til steinbrudd og masseuttak inn i
område reguleringen. DMF er kjent med at
konsesjonssaken er påklaget og vil bli
oversendt Nærings - og
Fiskeridepartementet for klagebehandling.

Uttak som skal gi driftskonsesjon etter
mineralloven trenger en arealavklaring fra
kommunen. DMF mener at det må følg e en
vurdering av hva kommunen forventer av

1. Ringerike kommune er kjent med at
forekomsten har stort volum og at NGU har
vurdert grusforekomsten til å ha nasjonal
betydning.

Kommunens overordna hensikt med
planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det
legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet. Disse
begrensningene er i hovedsak allerede
gjeldende gjennom eksisterende
klausuleringsavtale for området.
I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale
for Ringerike vannverk mellom ko mmunen og
grunneiere. Avtalen inneholder
klausuleringssoner og bestemmelser som gir
restriksjoner for området. Nye brønner og nye
krav fra NGI medfører endret soneinndeling
rundt brønnene, og det er derfor utarbeida en
ny klausuleringsplan for området (Asp lan Viak
AS 2012, revidert
2016).

Område som i plan kart er avsatt til
råstoffutvinning omfatter kun deler av
eksisterende uttaksområde . O mråde avsatt til
råstoffutvinning i plankartet er 30 daa, altså

1. Rådmannen er klar over at
grusforekomsten i planområdet er en del
av en nasjonalt viktig forekomst.
Planforslaget fører imidlertid hverken til
direkte eller indirekte nedbygging av
forekomsten.

Bestemmelsene i reguleringsplanen skal
ha en hjemmel og et saklig begrunna
behov. Rådmannen ønsker ikke at
bestemmelsene skal være strengere enn
nødvendig. I denne saken veie r imidlertid
drikkevannssikkerhet som et klart
overordna samfunnsmessig hensyn tyngst.
Behovet for restriksjoner er grundig
utredet og vurdert, og planforslaget som
foreligger inneholder nødvendige
restriksjoner for å ivareta drikkevannet.
Dette har i noen tilfeller måttet gå foran
private hensyn.

Det vises til kommunens uttalelse til
søknad om driftskonsesjon datert
22.08.2017 samt påklaget vedtak om
tildeling av driftskonsesjon for Støen
grusuttak , datert 07.11.17. Kommunen har
bedt om at klagen gis oppsettende
virkning jf. Forvaltningsloven, noe DMF
har avslått i brev datert 22.01.18. Vedtak



området avsatt til LNF der det samtidig er
gitt konsesjon. For å skape forutsigbarhet
for involverte parter bør planen klargjøre
hvilke muligheter for arealavklaring som
følger av de forskjellige alterna tivene.

vesentlig mindre enn tildelt konsesjonsområde
(ca. 91 dekar).

Klausuleringssonene og bestemmelser
for Ringerike vannverk gir tydelige føringer for
tiltak innenfor de enkelte sonene.

om tildeling er også påklaget av
Mattilsynet. Klagene er nå oversendt til
Nærings - og fiskeridepartementet for
endelig avgjør else . Det foreligger ikke
svar på klagen per. 20.09.18.
Nærings - o g fiskeridepartementet er
kontaktet for å høre når en avgjørelse kan
komme i klagesaken. I denne forbindelse
er det også anmodet om et møte med
departementet for å belyse saken
ytterligere.

4. Fylkesmanne i Buskerud, uttalelse datert
19.03.18 (FM)

1. Fylkesmannen er positiv til at kommunen
har satt i gang et reguleringsplanarbeid for
å sikre vannkilden.

2. Fylkesmannen påpeker at det er viktig at
det ikke åpnes opp for noen tiltak som
reduserer verdien av den nasjonale viktige
naturtypen sandfuruskog. FM anbefaler at
arealene med naturtypen sandfuruskog blir
regulert inn i planen med et arealformål
som sikre r lokaliteten, for eksempel
naturvernformål eller naturformål med
tilhørende bestemmelser som blant annet
sikrer at skogsområdet ikke blir hugd ned –
dette samsvarer med formålet med
planarbeidet med å sikre vannkilden og
området som et viktig friluftsområ de.

1. –
2. Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som

en svært viktig naturtypelokalitet og området er
vurdert å være en av de mest verdifulle
sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av
viktige soppforekomster. Av notat datert
01.12.15: Kartlegging av sandfuruskog på
Kilemoen 2015 gjennomført av Asplan viak
fremgår areal med forekomst av Sandfuruskog.
Arealet vil i plankart legges i nn med
tilleggsformål til LNF; N aturformål (LNA)
m ed hjemmel i pbl . ( § 12 - 5 nr. 5 )
Det legges inn reguleringsbestemmelse som vil
sikre de nødvendige hensyn som skal tas i slike
naturmiljøer. Det vises videre til Skogloven
som gjelder med de restriksjonene som ligger i
bærekraftforskriften og ikke minst PEFC -
standarden (bransjestandarden). Innenfor

1. –

2. Rådmann ser at formålet er lagt inn i
plankart og bestemmelse er innarbeidet,
uttalelsen er dermed tilstrekkelig
kommentert av forslagsstiller.

3. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.

4. Rådmann ser at bestemmelse er
innarbeidet og uttalelsen er tilstrekkelig
kommentert av forslagsstiller.

5. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.



3. FM forutsetter at kommune n legger til
grunn en bærekrafti g arealpolitikk hvor
arealdisponeringen i kommunen blir
forvaltet å en måte som sikrer kommende
generasjoner de samme mulighetene.

4. Når det gjelder eksisterende masseuttak på
ca. 30 daa innenfor planområdet, vil en
eventuell utvidelse av uttaket komme i
konflikt med viktige natur - og
friluftsinteresser, samtidig som det vil være
en risiko knyttet til forurensning av
drikkevannskilden. FM anbefaler derfor at
det ikke legges opp til noen utvidelse. FM
påpeker at område i dag er avsatt som LNF -
område og mener at kommunen derfor må
vurdere krav om konsekvensutredning. På
grunn av sterke samfunnsinteresser knyttet
til naturmangfold, friluft sliv og ikke minst
drikkevann, mener FM at en utvidelse av
uttaket vil medføre krav om
konsekvensutredning.

5. FM viser videre til plan - og bygningslovens
§ 4 - 3 hvor det er krav til utarbeidelse av
risiko - og sårbarhetsanalyse. FM ber om at
ROS - analysen følg er planforslaget ved
offentlig ettersyn.

klausuleri ngssonen for vannverket vil det
stilles krav om at Landbrukskon toret i
kommunen varsels om hogst, i god tid før
tiltaket starter opp. Dette har også tidligere
vært et ønsk e fra ansvarlige for vannverket,
etter at det ble satt i gang drifter de ikke var
kjent med for noen år tilbake . Det vil derfor
innarbeides bestemmelse for område med
for mål LNF - naturformål om at det ved planlagt
hogst skal sendes varsel til Ringerike og Hole
landbrukskontor i god tid og at det skal
området som skal berøres skal kartlegges av
biolog – rapport skal foreligge før hogst.

3. Det stilles krav til vannverkseier om a t man
skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av
grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg).
Naturområdene i planen skal ikke endres eller
påvirkes på negativ måte. Det er viktig å verne
om rådet fra alle typer forurensende virksomhet.
Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med
bestemmelser for klausulering av
sikringssonene. Med planen kommer området i
fremtiden til å få en bedre beskyttelse av
naturen og naturverdiene enn i dag.

4. I henhold ti l planforslaget legges det ikke opp
til noen utvidelse av Steinbrudd og masseuttak.
På grunn av sterke samfunnsinteresser knyttet
til naturmangfold, friluftsliv og ikke minst
drikkevann, stilles det som krav i
reguleringsbestemmelse at før ytterligere utta k



i BSM skal det utarbeides en detaljregulering
med tilhørende konsekvensutredning for
uttaksområdet.

5. ROS - analyse foreligger, denne danner
grunnlaget for beredskapsplan og er unntatt
offentlighet.

5. Norges Vassdrags - og Energidirektorat
(NVE) , uttalelse datert 05.03.18

1. Tiltaket er konsesjons pliktig etter
vannressursloven. NVE signalisert at de vil
fatte enkeltvedtak etter vannressursloven §
20 bokstav d) om at det ikke trengs
konsesjon for tiltak som er tillatt i
reguleringsplan etter plan - og
bygningsloven. For at reguleringsplanen
skal kunne erstatte konsesjon etter
vannressursloven § 20, må maksimalt uttak
innarbeides i bestemmelsene til planen.
Dersom det på et senere tidspunkt
planlegges med et større grunnvannsuttak,
må dette da vurderes etter bestemmelsene i
vannressursloven.

2. Bestemmelsene om overvåkning som sikr er
at uttaket ikke går ut over tålegrensen må
også innarbeides i bestemmelsene.
Overvåkning skal sikre at tiltaket ikke fører
til brudd på vannressursloven § 44 .

3. NVE viser ellers til den generelle
aktsomhetsplikten for grunnvann i
vannressursloven § 43 a.

1. Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt
døgnbehov på 160 l/s (13 824 m3/døgn (fordelt
på 90 l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa
og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene ved
Tjorputten).

Følgende bestemmelse sikres i
Fellesbestemme l s ene:
Grunnvannsuttak
« Maksimalt døgnbehov på
vannforsyningsanlegget er 160 l/s (13 824
m3/døgn (fordelt på 90 l/s fra eksisterende
brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye
løsmassebrønnene ved Tjorputten). »

2. Bestemmelse om overvåkning som sikrer at
uttaket ikke går ut over tålegrens en skal
innarbeides i felles bestemmelsene
Overvåkningen skal sikre at tiltaket ikke fører
til brudd på vannressursloven.

Overvåkning av grunnvannsmagasinet
« Det er i forbindelse med prøvepumping i
begge uttaksområder, etablert et større antall

1. Rådmann ser at bestemmelse er
innarbeidet og uttalelsen er
tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.

2. Rådmann ser at bestemmelse er
innarbeidet og uttalelsen er
tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.

3. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.



peilerør på forekomsten. Disse skal benyttes til
overvåkning av grunnvannsmagasinet. D et skal
installeres automatiske nivåmålere og
vannmålere, slik at det til enhver ti d kan
avleses vannstand og uttaksmengde for hver
brønn. Dette skal innarbeides i vannverkets
internkontroll rutiner, og dataene vil kunne
fremlegges for Vassdragsmyndigheten på
forespørsel. »

3. Aktsomhetsplikten for grunnvann vil ivaretas.

6. Statens vegvesen, uttalelse datert 28.02.18
(SVV)

1. Statens vegvesen forutsetter at vannverket
ikke er til hinder for normal drift av
fylkesvei 172. De ber om at plangren sen
flyttes 15 meter ut fra fv. 172 som er normal
byggegrense for fylkesvei. Det må tegnes
på frisiktsone for avkjørselen på fv. 172 og
inntil vannverket.

1. Planen grenser til f v . 172 .

S tatens vegvesen forutsetter at plangrensen
flyttes 15 m ut fra fv. 172. Det er i
utgangspunktet ikke noe i veien for at dette
gjennomføres som anmodet . Kommunen har en
eksisterende vannledning (VL SJK 600) på
vestsiden av fylkesvei 172, frem til
vannb ehandlingsanlegg. Det skal eta b leres to
nye vannledninger i tillegg til eksisterende
ledning. Dette vil ikke være til hinder for
normal drift av f v . 172, men kan ligge innenfor
15 m sonen til vei. Ved prosjektering av VA
ledning og plassering vil dette skje i dialog
med SVV.

Frisikt sone kan ikke tegnes inn da de nne vil
ligge utenfor planavgrens ningen. Men det er
muntlig avklart med SVV, 19.09.18 at det i

1. Rådmann ser at plangrensen er flyttet
15 m fra fv. 172 og uttalelsen er
tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller. Det forutsettes at
plassering av nye vannledninger skal
dette skje i samråd med Statens
vegvesen.

K ravet om frisikt er nærmere regulert i
vegloven § 43 som fastslår at
avkjørsler skal bygges og holdes ved
like i samsvar med regler som
Veg direktoratet fastsetter, og at det i
slike regler også kan fastsettes at det
skal gjelde særlige frisiktlinjer mellom
avkjørselen og den offentlige
vegen. Om veimyndighetene finner
det nødvendig, kan slike frisiktlinjer
også gjøres gj eldende utenfor



sted et legges inn rekkefølgekrav i
reguleringsbe stemmelsene for å sikre
frisikt sone n for avkjørsel p å fv. 172 og inn til
vannverket, med hjemmel i Vegloven § 43.

bygge grensene. Vegmyndigheten kan
også sette som vilkår for tillatelse til
avkjørsel i det enkelte tilfellet at
eieren eller brukeren av avkjørselen
sørger for å holde fri sikt etter slike
linjer som er fastsatt av
vegmyndigheten. Bestemmelsen må
sees i sammen heng med vegloven §
40 som fastslår at avkjørsel fra
offentlig vei bare må bygges eller
benyttes etter reguleringsplan eller
arealdel av kommuneplan etter plan -
og bygningsloven.

7. Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern,
uttalelse datert 22.03.18 og 06.09.18

1. Miljørettet helsevern har i sin uttalelse
påpekt følgende: Beskyttelse av
vanntilsigsområdet for Ringerike vannverk
er et viktig «føre var» tiltak for å sikre
befolkningen betryggende drikkevann.
Fastsettelse av planbestemmelser for
vanntilsigsområdet er spesielt viktig for
Ringerike vannverk som forsyner en stor
andel av befolkningen og flere sårbare
institusjoner med rent drikkevann. Det er
nødvendig at det blir fastsatt restriksjoner
for bruk av vanntilsigsområdet for å sikre
trygg vannforsyning i fremtiden.
Kommuneoverlegen støtter Mattilsynets
uttalelse av 29.6.2018.

1. Det stilles krav til vannverkseier om at man
skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av
grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg).
Det er viktig å verne området fra alle typer
forurensende virksomhet er .
Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med
bestemmelser for klausulering av
sikringssonene. Med planen kommer området i
fremtiden t il å få en b edre beskyttelse enn i
dag.

1. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.



8. Miljøvernforbundet, Hønefoss, uttalelse
datert 19.03.18

1. Naturgrus er en uerstattelig naturressurs og
viktig for nåværende og fremtidig
vannforsyning. Betong - og asfaltbransjen
må over til pukk, mener
Miljøvernforbundet og oppfordrer
Ringerike kommune å viser
samfunnsansvar og arbeide aktivt for at
våre verdifulle naturr essurser blir brukt til
det beste for innbyggerne, også med tanke
på kommende generasjoner.
Miljøvernforbundet oppfordrer Ringerike
kommune om å be Næringsdepartementet
sørge for å ivareta den norske naturgrusen
for å sikre «grunnvann av god kvalitet» på
l inje med praksis i Sverige.

1. Kommunens overordna hensikt med
planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det
legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet . I henhold til
planforslaget legges det ikke opp til noen
utvidelse av Steinbrudd og masseuttak. På
grunn av sterke samfunnsinteresser knyttet til
naturmangfold, friluftsliv og ikke minst
drikkevann, stilles det som krav i
reguleringsbestemmelse at før ytt erligere uttak
i BSM skal det utarbeides en detaljregulering
med tilhørende konsekvensutredning for
uttaksområdet.

1. Ringerike kommune er enige i at det bør
oppmuntres til lavere forbruk av ikke
fornybarressurs herunder sand/grus.
Rådmann viser til at det er igangsatt
arbeid med en kommunedelplan for
masseforvaltning i Ringerike kommune .
Ringerike kommunes samfunnsansvar opp
mot våre verdifulle naturressurser vil tas
opp blant temaene i denne planen på et
overordnet nivå .

9. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle , uttalelse
datert, 19.03.18

1. Bergsund og Kihle etterlyser et møte med
de berørte grunneierne og tiltakshaver,
Ringerike kommune / Asplan viak; først og
fremst for å tilegne seg mer kunnskap om
områdereguleringen, klausuleringsplanen
og dens betydning for eiendommen.
Oppfordrer derfor kommunen til å
arrangere et møte der kun berørte
grunneiere, saksbehandlere og tiltakshaver
er deltagere. Hele eiendom gnr. 51/1 er
kartlagt av NGU og er registrert som

1. 31.01. 2014 ble avholdt møte der bl.a.
grunneiere gnr. 52/2 og 3 og 52/1 deltok . det
fremgår ikke av innkallingen hvilke grunneiere
som ble innkalt til møte.

2. Grunnen til endringer i restriksjoner og sonene
er bl.a. etablering av nye brønner, økt
dimensjonerende vannbehov.
Beskytte lsessonene er foreslått med hensyn til
retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU
I 2011 ble det utført supplerende
undersøkelsesboringer, for å bestemme
nøyaktig plassering av nye brønner. Med

1. Rådmann beklager at grunneier på gnr.
51/1 ikke ble inv itert til møte som ble
avholdt for grunneierne 31.01.2014.
Rådmann viser til at kommunen i denne
saken har fulgt loven da gjelder varsel og
medvirkning.

2. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

3. Høringsuttalelsen fra Bergsund og Kihle
aktualiserer etter rådmannens oppfatning
skill et mellom hvilke rettigheter
kommunen har for gj ennomføring av
planen fysisk, og behov for å erver ve



sandforekomst av nasjonal kvalitet og
interesse.

2. Be rgsund og Kihle mener det er urimelig
store områder som blir berørt (2A, 2B, 3)
og utelukker derfor ikke et fremtidig
erstatningskrav .

3. Bergsund og Kihle har som eiere av Kihle
gård, gnr. 51 bnr. 1, etterlyse r også en
avtale mellom grunneier og tiltakshaver.
Det angis her at Ringerike kommune må
være ansvarlig for å utarbeide nye avtaler
med de berørte grunneierne iht. de nye
innskjerpede restriksjonene, samt
regulering av klausuleringssonene 2 A og 2
B. Det er angitt at det må kompenseres for
de ulemper dette medfører for fremtidig
utvikling av eiendommen.

Det er i den forbindelse vist til forslag til
plankart der grusveien ned til sandtak på
gnr. 52 bnr. 1 (Støa) eies av gnr. 52 bnr. 1
og gnr. 52/2 og Kile går d, og hvor
halvparten av veien ligger på eiendommen
gnr. 51 bnr. 1 ned til eksisterende grusuttak.
Det er opplyst om at veien vil benyttes til
skogsdrift, fremtidig grusuttak og som
generell adkomst til nordre del av
eiendommen.

bakgrunn i resultater fra prøvepumpingen, samt
nevnte innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012
utarbeidet et forslag til revidert
klausuleringsplan.
Siden denne planen ble utarbeidet har
Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til
160 l/s. Dette vil ha betydning for
klau suleringssonene i og med at det krever en
større hastighet på grunnvannsstrømmen inn
mot brønnene. Kommunens overordna hensikt
med planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det
legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet . Dette har i noen
tilfeller måttet gå foran private hensyn.

3. Se rådmannens svar.

gjennom avtale med grunneier alternativt
ved hjelp av ekspropriasjon fattet av
kommunestyret med hjemmel i plan - og
bygningsloven 16 - 2, så lenge grunnen i
planen ikke er avsatt til landbruk etter §
12 - 5 nr. 5, på den ene siden, og
restriksjoner i nedbørfeltet som er å anse
som rådigh etsinnskrenkninger på den
annen side.

Når det gjelder spørsmålet om slike
rådighetsinnskrenkninger uten videre blir
gjeldende for den aktuelle eiendommen,
eller om disse også evt. må gjennomføres
ved avtale eller ekspropriasjon med
grunneieren må man se h en til
rettsvirkningen av en reguleringsplan etter
plan - og bygningsloven § 12 - 4.

Det fremgår her at en reguleringsplan
fastsetter fremtidig arealbruk for området
og er ved kommunestyrets vedtak
bindende for nye tiltak eller utvidelse av
eksisterende tilt ak som nevnt i § 1 - 6.
Tiltak etter § 1 - 6 første ledd, herunder
bruksendring etter § 31 - 2, jf. også § 1 - 6
andre ledd, må ikke være i strid med
planens arealformål og bestemmelser.

Det innebærer at dersom restriksjonene
griper inn i eksisterende, eller
igan gværende lovlig bruk fra Bergsund og



Kihle sin side, og begrenser slik bruk, må
disse gjennomføres i form av en avtale
med dem, mens restriksjoner som ikke
griper inn i en bestående virksomhet og
hindrer denne, men kun får virkning for
nye tiltak, vil være bindende for
grunneierne uten avtale eller
ekspropriasjon.

Rådmannen vil ta nærmere konkret
stilling til hva det er behov for en
nærmere avtaleregulering av og hvilke
restriksjoner som vil være bindende uten
slik avtaleregulering etter at
reguleringsplan en er endelig vedtatt. Det
vil da også legges opp til et møte med
Bergsund og Ki hle for å drøfte dette
nærmere.

10. Oppen Gundhus og Oppen , uttalelse datert
12.03.18

1. Gundhus og Oppen bemerker i sin uttalelse
at saksdokumentene som legges til grunn i
saken ikke fører til ytterligere
begrensninger i utnyttelsen av gnr. 52/9.

1. Eiendom gnr. 52/9 ligge r innenfor
klausuleringssone 3 . R estriksjoner og
arealb ruk fastsatt for klausuleringssone 3 er
her gjeldende. Utover dette gjelder
restriksjoner i kommunens arealp lan
(kommuneplan) og i tillegg annet lovverk
som Forurensningsloven, Vannressursloven
og Plan - o g bygningsloven.

2. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller

11. Mary Blikken Gravdal , uttalelse datert
20.03.18.

1. Kommunens overordna hensikt med
planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det

1. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller .



1. Blikken Gravdal finner det høyst betenkelig
at det i planområdet skal kunne tillates
steinbrudd og masseuttak.

2. Blikken Gravdal viser til Asplan viaks
konklusjon angående beskyttelse av vann -
forekomsten «Den mest alvorlige
forurensningskilden i tilrenningsområdet er
grusuttak». Blikken Gravdal skriver at
restriksjoner og innskjerpelser på uttak i
sone IIA og IIB ikke bidrar til å overbevise
mht. sikkerhet.

3. Når grusuttak i både sone IIA og IIB iflg
ekspertuttalelser er beheftet med så mye
usikkerhet, burde også hel e sonen omfattes
av forbud om grusuttak i likehet med sone I
og 0. Vann er viktigere enn sand.

4. Sverige har for mange år siden nedlagt
forbud om grusuttak hvor virksomheten kan
virke inn på vannforsyningen.

legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet. Det stilles krav
til vannverkseier om at man skal sikre et
hygienisk sikkert og godt drikkevann gjennom
beskyttelse av grunnvannsforekomsten
(Forskrifter om drikkevann m.m. og
vannforsyningsanlegg). Det er viktig å verne
området fra alle typer forurensende
virksomhet er . Reguleringsbestemmelsene
sammenfaller med bestemmelser for
klausulering av sikringssonene . I tillegg vil det
i forslag til plan stilles krav om detaljregulering
og konsekvensutredning ved enhver form for
ytterligere uttak i område avsatt til BSM. Med
denne planen som nå legges frem til 2. gangs
behandling kommer området i fremtiden t il å få
en bedre beskyttelse enn i dag.

2. Asplan Viak AS fastholder at de utarbeidede
sonene og tilhørende bestemmelser til disse, fra
et hydrogeologisk ståsted, vil kunne ivareta
sikkerheten mot forurensning av Ringerike
vannverk, Kilemoen ved videre grusuttak på en
tilfredsstillende måte etter gjeldende regelverk.

3. Se svar over.
4. Se rådmannens svar.

2. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller .

3. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller .

4. Ringerike kommune er enige i at det bør
oppmuntres til lavere forbruk av ikke
fornybarressurs herunder sand/grus.
Rådmann viser til at det er igangsatt
arbeid med en kommunedelplan for
masseforvaltning i Ringerike kommune.
Ringerike kommunes samfunnsansvar opp
mot våre verdifulle naturressur ser vil tas
opp blant temaene i denne planen på et
overordnet nivå.

12. Tom J. Myrvang , uttalelse datert 16.03.18 og
15.04.18

1. Tom J. Myrvang viser til områder som i
plan foreslås regulert til steinbrudd og

1. Ringerike kommune stiller krav i
reguleringsbestemmelse om at
områderegulering med sikringssone skal
ligge til grunn for en eventuell

1. Ringerike vannverk Kilemoen
reguleres i form av en
områderegulering etter pbl. § 12 - 2.
Dette er en kommunal plantype, hvor



masseuttak (BSM) . Tom J. Myrvang stiller
spørsmål til hvem som dekker kostnad for
det regulerte formålet BSM. Han påpeker i
sin uttalelse på at det skal være like
konkurranseforhold i Ringerike kommune
og at grunneier selv skal måtte gjennomføre
konsekvensutredning og ta regningen for
denne. Det påpekes at eksisterende grustak
ligger like inntil Ringerikes
drikkevannskilde og bør/må utredes i en
konsekvensutredning.

2. Uttaket må falle inn under de samme
reglene som Direktoratet for
mineralforvaltningen pålegger de øvrige
som produserer byggeråstoff .

detaljregulering for område BSM med
konsekvensutredning for konsekvensene av
tiltaket.

2. Steinbrudd og masseuttak på gn r. 52/1 skal
følge g jeldende lover og forskrifter på lik
linje med andre aktører i kommunen .

kommunen legger føringene og sørger
for nødvendige utredninger i
forbindelse med planarbeidet.
Rådmannen anser at det er
hensiktsmessig at plan - og
utredningsarbeid som direkte utløses
av private tiltak også bekostes og
gjennomføres av den aktuelle
tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses
best gjennom en privat
detaljregulering etter pbl. § 12 - 3.
Dette handler også om likebehandling.

2. Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller .

13. Mattilsynet , uttalelse datert 29.06.18

1. Mattilsynet anser det som svært viktig at
områderegulering for Ringerike vannverk
Kilemoen med hensynssoner kommer på
plass.

2. I etterkant av forrige varsel om oppstart av
planarbeid har regjeringen 22. mai 2014
vedtatt Nasjon ale mål for vann og helse.
Her gi s klare føringer om prioritering av
drikkevannssikkerhet. Et av de vikti g st e
kravene som fremgår av de nasjonale
målene er bedre beskyttelse av vannkilder
hvor avsetting av hensynssoner og
restriksjoner i nedbørsfeltet er eksempler på
tiltak.

1. –

2. Det stilles krav til vannverkseier om at man
skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av
grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg).
Det er viktig å verne området fra alle typer
forurensende virksomhet er .
Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med
bestemmelser for klausulering av
sikringssonene. Med planen kommer området i
fremtiden t il å få en b edre beskyttelse enn i dag

Ringerike kommune, Asplan viak og
Mattilsynet og Adv. Guttorm Jakobsen
avholdt møte 31.08.18 der innspillene fra
Mattilsynet ble gjennomgått. Det vises til
referat fra møte, datert 04.09.18.

Mattilsynets 5 punkter er svart ut på bakgrunn
av informasjon som fremkom på møtet med
Mattilsynet 31.08.18 og svar fra forslagstiller
anses uttalelsene tilstrek kelig kommentert.



3. 1. januar 2017 kom en revidert
drikkevannsforskrift som blant annet
innebærer streng ere krav til alle
drikkevannsprodusenter. Denne skal verne
om drikkevannet og presiserer at det er
forbudt å forurense drikkevann. Den er
også utformet for å sette
vannforsyningssystemene i best mulig stand
til å møte nye utfordringer som
klimaendringer, s ikkerhetssituasjon mm.

4. Mattilsynet trekker frem i sin vurdering av
planforslaget at det i klausuleringsplanen
for Ringerike vannverk Kilemoen fremgår
det at den mest alvorlige
f orurensningskilden i tilrennings området til
brønnene i Dødisgr opa og Tjorputten er
grusuttak. Dagens aktivitet i grustaket i
disse delen av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvannet med
hensyn til eksisterende og fremtidig
vannforsyning. De nye hensynssonene skal
også sikre nye brønner ved Tjorputte n;
disse skal fungere som reservevann kilde til
Ringeri ke vannverk, dette er svært vik t i g
for leveringssikkerheten. Det er i dag in gen
varig uavhengig reservevann forsyning. Å
åpne opp for arealbruk med uttak av masser
bidrar til å redusere umettet sone og d ermed
nedsettes magasinets naturlige rense - evne.
Det er en forurensningsrisiko knyttet til
selve driften og uttaket.

3. Ringerike kommune har som mål å ha en
drikkevannskilde som krever minst mulig
vannbehandling.

4. Det er lagt opp til en innskjerping av tillatelsen
fra klausuleringsplanen fra 1984. Det er tatt
utgangspunkt i NGUs GiN veileder nr. 7. Uttak
vil kun tillates på visse vilkår. Med hensyn til
den forurensningsrisiko som er knyttet til
eksisterende gr usuttak på grensen mellom sone
1 og 2 A, er det i klausuleringsplanen foreslått
forbud mot grusuttak i sone 1 . Det er også
foretatt innskje rping på restriksjoner i sone 2 A
og 2 B med hensyn til tillatt uttaksdybde, mens
det i sone 3 ikke er lagt restriksjoner utover de
krav som stilles til driftsplaner og lagring av
kjemika lier/utstyr/drivstoff. I sone 2 A er det
forbud mot å ta ut grus under kote 155, som
innebærer at det skal være minst 8 m ned til
grunnvannsspeilet etter uttak. Disse 8 m gir en
god og naturlig beskyttelse. Ved å ha forbud
mot uttak dypere enn 8 m over
grunnvannsnivået vil man da ha god tid til å
fjerne eventue ll forurensning før det når
grunnvannet. Man graver da bort all forurenset
masse og erstatter det med rene finkornige
masser. Videre skal det finnes lett tilgjengelige
adsorberende stoffer for å suge opp
drivstofflekkasjer. Grunnvannet er beregnet til
å br uke minst 60 døgn fra s one 2 A og til
vannverkets brønner. Hvis man har mistanke
om at forurensning likevel kan ha sivet ned til



5. Mattilsynet fremhever trygt drikkevann
som avgjørende for folkehelsen.
Mattilsynet mener dermed at det er feil å gi
tillatelse til grusuttak basert på
forutsetninger. En potensiell forurensning
vil kunne ødelegge drikkevannskilden. De
alvorlige konsekvense ne burde tilsi at man
heller velger å fjerne risikofaktorene, enn å
prøve å redusere sannsynligheten for at
uheldige hendelser skjer.
Mattilsynet anbefaler derfor at det ikke tas
ut ytterligere masser i hensynssonene til
Ringerike vannverk
Kilemoen. Vi fo rventer at ytterligere
masseuttak i planområdet vil medføre en
krav til konsekvensutredning.

grunnvannet, vil man ha tilstrekkelig med tid til
å stenge ned de mest utsatte brønnene og
etablere nye avvergingsbrønner for å pumpe
opp eventuelt forurenset grunnvann. Det
fremgår av klausuleringsplanen at gr ustak er
den største trusselen. Forslag til
områderegulering for Ringerike vannverk vil
ikke åpne opp for ytterligere uttak. Det stilles
krav i reguleringsbestemmelse at det før
ytterligere uttak skal foreligge detaljregulering
med konsekvensutredning . Med planen
kommer området i fremtiden til å få en bedre
beskyttelse enn i dag .

5. På møtet den 31.08.18 ble det blant annet
diskutert om de foreslåtte
reguleringsbestemmelsene er s trenge nok, eller
om de ytterligere bør skjerpes. Asplan viak ,
som kommunens konsulent i denne saken, viste
til at hvis man legger opp til så strenge
restriksjoner i hele tilsigsområdet for
grunnvannsbrønner som Mattilsynet vurderer
som aktuelt, kan det bl i svært store erstatninger
til grunneiere for begrensninger i næringsrettet
virksomhet (jordbruk, skogbruk, grusuttak,
turisme etc). Dette kan i neste omgang føre til
at vannverkseiere ut fra økonomiske hensyn ser
seg nødt til å benytte andre og dårligere
råvannskilder som krever mer omfattende
vannbehandling. Man risikerer dermed å få
motsatt effekt av det som var intensjonen i
utgangspunktet. D et er lagt opp til en
innskjerping av tillatelsen fra



klausuleringsplanen fra 1984. Det er tatt
utgangspunkt i NGUs GiN veileder nr. 7. Uttak
vil kun tillates på visse vilkår.
Som følge av at Asplan Viak fastholder at de
utarbeidede sonene og tilhørende bestemmelser
til disse, fra et hydrogeologisk ståsted, v il
kunne ivareta sikkerheten mot forurensning av
Ringerike vannverk, Kilemoen ved videre
grusuttak på en tilfredsstillende måte etter
gjeldende regelverk har kommunen besluttet at
den vil fremme de utarbeidede
klausuleringsbestemmelsene til 2. gangs
behand ling.

Planen vil ikke åpne opp for ytterligere uttak.
Det stilles krav i reguleringsbestemmelse at det
før ytterligere uttak skal foreligge
detaljregu lering med konsekvensutredning.

14. HANS ANTON STØEN, 12.03.18.

1. Støen påpeker at det er vanskelig å forstå
kommunens oversendelsesbrev, men er
positiv til at deler av gnr. 52/1 reguleres til
masseuttak. Det bemerkes i tillegg at det
oppfattes at kommunen foreslår å
båndlegge i størrelsesorden to millioner
kubikkmeter gr us på andre deler av
eiendommen til annet formål.

2. Støen skriver i sin uttalelse at det drives et
lovlig grustak på eiendom gnr. 52/1, hvor
Hæhre Entreprenør AS har fått
driftskonsesjon fra Direktoratet for

1. Det er riktig at kun deler av eiendommen
reguleres til masseuttak . Av hensyn til
beskyttelse av grunnvannsbrønnene blir det satt
klare begrensninger for hvilke områder slikt
uttak kan finne sted og til hvilke dybder det kan
tas ut grus, samt at det i tillegg vil bli stilt krav
om detaljregulering og konsekvensutredning,
før uttak kan finne sted innenfor det avsatte
område i område reguleringen .

2. Ringerike k ommunen anser at det ikke lovlig
kan tas ut ytterligere grusmasser på Støens
eiendom før det søkt om tillatelse til dette etter
plan - og bygningslovens regler. Når det gjelder

1. Rådmannens kommentar følger under
tabell.



mineralforvaltning. Det påpekes at
kommunens anmodning om oppsettende
virkning i forbindelse med klage på
konsesjonen, er avvist.

3. D et vises til at grustaksvirksomheten er
forankret i en avtale fra 1985 , avtalen skal
inneholde retter og plikter for beg ge parter.

4. Støen skriver i sin uttalelse at k ommunen
har anledning til å overstyre avtalen
gjennom reguleringsplan i medhold av
plan - og bygningsloven. I den grad slik
regulering innebærer en båndlegging av
grusressursen er dette å anses som en
ekspropria sjon av de grunneierrettigheter
som følger av avtalen. Støen skriver videre
at n år det gjelder økonomisk erstatning for
slik båndlegging, vises det til kommunens
egen konsulent, Asplan Viak AS, som
under henvisning til vannressursloven har
uttalt at "tiltakshaver (er) ansvarlig uten
hensyn til skyld for skade eller rettigheter
fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. ........
Erstatninger i forhold til innskjerpinger på
grusuttak beregnes som volum". Jfr. rapport
fra Asplan Viak AS, utgave 3 av 2016 - 03 -
11, side 36.

5. Støen mener at det allerede foreligger en
avtalefestet, streng detaljregulering
gjennom de etablerte
klausuleringsbestemmelsene. I den grad
kommunen ønsker endringer i disse
sonene/b estemmelsene på grunn av

det forhold at kommunens anmodning om
oppsettende virkning i forbindelse med klage
på konsesjonen, er avvist av direktoratet, har
det ingen betydning for beh andlingen av
regulerings planen, og det uavhengig av hva
utfallet av klagesaken skul le bli, da direktoratet
uttrykkelig har presisert at uttak ikke vil kunne
finne sted før endelig reguleringsplan er vedtatt
med de begrensninger som måtte følge av
denne.

3. Dette forholdet er uttrykkelig kommentert
under pkt. 7 med overskriften
«Klausulering savtale og skjønnsforutsetninger»
i brevet som Ringerike kommune sendte til
Støen den 5. april 2016 med forhåndsvarsel om
pålegg om stans av grustaksdriften.

4. Det forhold at Ringerike kommune gjennom
sin advokat Alf Skogly i 1985 besluttet å inngå
en avtale med Støen om avtaleskjønn basert på
ekspropriasjonsrettslige prinsipper, hadde
sammenheng med at man i motsatt fall ville ha
måttet foreta en formell ekspropriasjon etter
vassdragsloven § 18, og at kommunen etter en
slik ekspropriasjon måtte ha påstevnet skjønn
etter skjønnsprosessloven innen 1 år. Det er
ikke tvilsomt at erstatningsutmålingen basert
på et slikt skjønn i så fall skulle være basert på
ekspropriasjonsrettslige regler fastsatt på
bakgrunn av ekspropriasjonserstatningsloven
av 6. april 1984 nr . 17.
Det synes ikke som om båndlegging etter plan -
og bygningsloven på det daværende tidspunkt



utvidelsen av vannverket, må det være
kommunens ansvar som tiltakshaver for
nytt grunnvannsinntak å forestå
gjennomføringen av slike endringer.

6. Uklart hvem som vil kunne kreve
planprogram og konsekvensutredning for
driften av et al lerede etablert og regulert
grustak med driftskonsesjon.

7. Dersom kommunen skulle ende opp med å
regulere min eiendom til LNF - formål,
endrer ikke dette det etablerte
avtaleforholdet mellom kommunen og meg.
Driften av grustaket ville fortsatt være
avtalefeste t og lovlig, fram til kommunen
eventuelt hadde vedtatt bestemmelser om
forbud mot grusuttak.

8. Jeg vil minne om at grustaket har vært i
drift i 50 år uten at det finnes spor etter
forurensning i grunnen. Når det gjelder
beskyttelse av grunnvannet, har de str enge
klausuleringsbestemmesene, kombinert
med ansvarsbevisste drivere, vist seg å
være fullt ut tilfredsstillende for
vannverksdriften. Jeg vil derfor understreke
at eventuelle nye restriksjonsbehov er
foranlediget av den planlagte utvidelsen, og
ikke av s ituasjonen slik den er i dag.

var vurdert. Det er også uklart om den
dagjeldende plan - og bygningslovgivningen ga
tilstrekkelig grunnlag for slik båndlegging.
Det kan uansett ikke binde komm unen til å
foreta båndlegging basert på reguleringsplan
etter gjeldende plan - og bygningslov av 2008,
når kommunen i dag har behov for å etablere
tilstrekkelig beskyttelse for sitt
grunnvannsuttak knyttet til anleggelse av nye
brønner med dertil nye klausu leringsområder.

5 . Viser til plan - og bygningsloven § 12 - 1.

6 . Berørt statlig eller regionalt organ vil kunne
stille krav om planprogram og
konsekvensutredning i saker av nasjonal eller
regional betydning, eller av andre grunner av
vesentlig betydning for vedkommende organs
saksområde.

7. I forslag til reguleringsplan for R ingerike
vannverk Kilemoen legges det opp til å beholde
område for grusuttak (BSM) , men med krav om
utarbeidelse av detaljregulering med
konsekvensutredning før ytterligere grusuttak kan
finne sted. K ommunen påpeker uttrykkelig at det
ikke tillates ytterligere grusuttak fra massetak på
gnr. 52/1 før det er søkt om dette etter plan - og
bygningslovens regler, og at det derfor pr. dato
ikke er tale om noe lovlig masseuttak fra den
aktuelle eiendommen før dette er bragt i orden, jf.
at søknadsplikten inntrådte ved de store
grusuttakene som fant sted på eiendommen særlig
etter 2010.



1. Vedr. pkt. 1 i merknadene fra grunneier Hans Anton Støen vil rådmannen bemerke at kommunen, i tråd med det Støen har lagt til
grunn, legger opp til å regulere deler av eiendommen gnr. 52 bnr. 1 til massetak. Det gjelder først og fr emst området hvor det frem
ti l nå har vært drevet grusu ttak. Av hensyn til beskyttelse av grunnvannsbrønnene blir det satt klare begrensninger for i hvilke
områder slikt uttak kan finne sted og til hvilke dybder det kan tas ut grus.

Det er imidlertid satt som et krav i områdereguleringsplanen at det utarbeides en detaljregulerings plan, og i den forbindelse stilles
det også krav til utarbeidelse av en nærmere konsekvensutredning, for å kunne få sikkerhet for at grusuttak kan finne sted innenfor
det angitte området uten at det kan være til skade og ulem pe, ikke bare sett i forhold til grunnvannsbrønnene som er etablert, men
også i forhold til øvrige natur - og samfunnsinteresser som et slikt uttak må vurderes i forhold til.

2. Støen har i pkt. 2 i sin høringsuttalelse påpekt at det allerede drives et lovlig grusuttak på hans eiendom, hvor Hæhre Entreprenør
AS har fått driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning, og at kommunens anmodning om oppsettende virkning, i
forbindelse med klage på konsesjonen, er avvist av direktoratet. Sistnevnte har ing en betydning for Støens adgang til å ta ut grus,
da det i konsesjonen er understreket at uttaket må forholde seg til det som fremgår av vedtatt reguleringsplan.

Når det gjelder lovligheten av Støens uttak, vil rådmannen vise til brev fra Ringerike kommune ved Areal og byplankontoret den
5. april 2016 til Støen, der det ble gitt forhåndsvarsel med pålegg om stans av uttak av masseuttaket, da kommunen fant at de t
hadde funnet sted en vesentlig endring/utvidelse av masseuttaket, som innebar at dette var søkna dspliktig til kommunen.

8 . Kommunens overordna hensikt med
planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det
legges begrensninger på ulike dri ftsformer og
terrenginngrep i planområdet , jf. klausuleringsplan .
Det vil stilles krav om detaljregulering med
tilhørende konsekvensutredning f ø r ytterligere
uttak i området.



Av dette brevet fremgår det at masseuttak og fylling ved en lovendring i plan - og bygningsloven den 5. mai 1995 ble endret til
vesentlige terrenginngrep, og samtidig ble det innført en søknadsplikt for slike tiltak i § 84 i plan - o g bygningsloven av 1985. I
forarbeidene til lovendringen i 1995 er som eksempler på vesentlige terrenginngrep nevnt blant annet tiltak som innebærer en
omarbeidelse av terreng, så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre masseuttak mv.

Det fremgikk av kom mentarene til loven at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne sees over tid, slik at myndighetene
kunne gripe inn dersom mindre arbeider samlet sett medførte vesentlige inngrep, og at jo mer ømfintlig eller sårbart terrenge t er,
jo lavere vil terskel en være for når et inngrep anses som vesentlig og dermed er underlagt søknadsplikten, jf. Kommunal - og
regionaldepartementets tolknings - og prinsipputtalelse om nedre grense for vesentlig terrenginngrep etter pbl. § 93.

Det ble vist til at masseuttak inne bærer et vesentlig terrenginngrep, og har vært omfattet av søknadsplikten etter pbl. § 20 - 1
bokstav k siden 1. juli 2010. I perioden 1995 til 30. juni 2010 fulgte søknadsplikten av § 93 første ledd bokstav i, jf. pbl. 84 i plan -
og bygningsloven av 1985.

Det ble i brevet vist til en sammenlignbar sak fra Bø kommune som krevde innsendelse av søknad etter pbl. § 20 - 1 bokstav k, for
å gi tillatelse til fortsatt grusuttak i forkant av et pågående arbeid med en reguleringsplan. Grunneieren søkte, fikk tillat els e på
vilkår, og påklagde tillatelsen til fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et
vesentlig terrenginngrep. I den aktuelle saken var det tale om et årlig grusuttak på 6000 til 15000 kubikkmeter, som ble anse t t for
å utgjøre et vesentlig terrenginngrep, sett på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas hensyn til bruk og
vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke ført e til
forurensning av drikkevannet.

Hva gjaldt det konkrete uttaket av grus på eiendommen gnr. 52 bnr. 1, ble det vist til at Hæhre Entreprenør AS i sin søknad o m
driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i området den 1. desember 2014 søkte om et tota lvolum for uttak på 2.600.000
kubikkmeter, på et oppgitt areal på 130 da og et forventet årlig uttak på ca . 50.000 kubikkmeter. Vedlagt brevet fulgte en rekke
flyfo to av området tatt i perioden 20 04 til 2013 som viste hvordan terrenginngrepene hadde utvikl et seg i disse årene, og at
kommunen i januar 2016 hadde foretatt en innmåling av grustaket, som viste at berørt areal i dag var på ca . 40 da. Det omsøkte
arealet i konsesjonssøknaden var derfor betydelig større enn det området som frem til nå har vært ber ørt av uttak.

Hva gjaldt vurderingen av søknadsplikt ble det bl.a. påpekt følgende på s. 6, 3. og 4. avsnitt under pkt. 5.2:



«Kommunen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en vesentlig endring/utvidelse av
masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995. Dette gjelder særlig i perioden 2009 - 2013. Altså på et tidspunkt etter
innføring a v søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift. Tidligere uttak. Uttak er
foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige dimensjoner. Vedlagte flyfoto illustrerer dette.
Grunneier har latt det blir utført tiltak som krever vesentlige terrenginngrep på sin eiendom, uten at det foreligger nødvendige
tillatelser til dette. Det at det ikke var krav om tillatelse da uttaket ble starta på 1960 - tallet, gjør at det er forståelig at grunneier
ik ke uten videre tenkte på at også videre drift i samme omfang som tidligere etter hvert krevde tillatelse. Det er imidlertid s lik at
tiltakshaver plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for virksomheten, så rettsvillfarelse ikke kan påberopes. Grunn eier hadde
i tillegg en særlig grunn til å undersøke behovet for tillatelse på det tidspunkt da virksomheten økte betydelig i volum, og det ble
tatt ut 300 000 kubikkmeter i løpet av få år.»

3. Støen gir i pkt. 3 i sin høringsuttalelse uttrykk for at lovligh eten av grustaksdriften er forankret og nærmere regulert i en avtale fra
1985 mellom ham og Ringerike kommune. Det anføres at kommunen gjennom avtalen har godtatt grunneiers rett til grusuttak.

Ringerike kommune har gitt uttrykk for sin oppfatning av denne avtalen under pkt. 7 i brev fra Ringerike kommune til Støen den
5. april 2016 der det ble gitt forhåndsvarsel om pålegg om stans av drift i grustaket inntil det var innsendt søknad om vider e uttak
etter plan - og bygningsloven og kommunen hadde gitt t illatelse til dette.

I forbindelse med den klausulering som var nødvendig å gjennomføre i 1985 som følge av etableringen av de daværende brønner
på Støens eiendom hadde kommunen ekspropriasjonshjemmel i daværende § 18 i vassdragsloven.

Det ble imidlertid ikke nødvendig å innhente formell ekspropriasjonstillatelse da kommunen og grunneierne, representert ved sine
respektive advokater i et forhandlingsmøte den 15. februar 1985 inngikk en avtale der kommunen fikk de nødvendige rettigheter
etter datidens klau sulering, mot å begjære avtaleskjønn etter skjønnsprosessloven § 4 for å få fastsatt de erstatninger kommunen
skulle betale for erverv av grunn og rettigheter.

Klausuleringsavtalen fra 1985 satte forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 152, og under kote 150 i sone 2 A. Videre ble det
gjennomført et etterfølgende skjønn for å komme frem til det erstatningsbeløp for de begrensningene som klausuleringen
medførte, da partene den gang var enige om at dette skulle skje etter ekspropriasjonsrettslige regler , som om



ekspropriasjonssamtykke fra fylkesmannen hadde foreligget. Skjønnet ble fullført i 1990, og ca . 3 millioner kubikkmeter grus var
omfattet av skjønnet.

Som påpekt under pkt. 7.2 i kommunens brev til Støen den 5. april 2016, kan klausuleringsavtale n ikke overstyre lovmessige krav
som har kommet til i etterkant, og innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter plan - og bygningsloven, eller
annet lovverk, dersom tiltak i ettertid er av e t slikt omfang at søknadsplikt inntrer. Avt alen i seg selv gir ingen godkjenning for
grusuttak etter plan - og bygningslovens regler, og kan ikke erstatte behandling etter plan - og bygningsloven.

Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunktet var etablert, og behovet f or å beskytte disse. I dag er
det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i
nedbørsfeltet rundt det samlede brønnfeltet er derfor større en n tidligere, blant annet som følge av nyere retningslinjer for
beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.

Disse prosessene må ikke blandes sammen med eventuelle øvrige tillatelser som en til takshaver er avhengig av for å f å
gjennomført sine tiltak, det være se g behov for konsesjon etter mineralloven eller nødvendige tillatelser etter plan - og
bygningsloven. Da avtalen ble inngått i 1985 forelå det for øvrig ikke søknadsplikt for grusuttaket etter plan - og bygningslovens
regler.

Når det er tale om et vesentlig terrenginngrep i form av utvidelse av masseuttaket sett i forhold til det uttaket som var etablert før
1995, da det ble innført søknadsplikt for denne type tiltak, har den ansvarlige en s elvstendig plikt til å avklare om denne type uttak
var søknadspliktig med kommunen, og om nødvendig innhente nødvendige tillatelser. Rådmannen fastholder, i likhet med det
som fremgår av brevet den 5. april 2016 til Støen, at tidligere klausuleringsavtale fra 1985 ikke kan erstatte nødvendige til latelse r
etter plan - og bygn ingsloven.

4. Støen gir i pkt. 4 i sin høringsuttalelse uttrykk for at kommunen gjennom reguleringsplan har anledning til å overstyre den
inngåtte avtalen mellom ham og kommunen, men at dette er å anse som en ekspropriasjon av hans grunneierrettigheter som g ir
ham rett til full erstatning for tapte grusuttaksmuligheter.



Rådmannen vil i denne forbindelse vise til at avtalen fra 1985 ikke regulerer hvilke regler som kommer til anvendelse ved beh ov
for utvidet klausulering i forbindelse med etablering av nye produksjonsbrønner på Kilemoen. Dette må vurderes ut fra de regler
som gjelder på det tidspunktet slike restriksjoner blir fastsatt, dvs. på tidspunktet for vedtagelsen av foreslåtte regulerin gsplan.

Det er heller ikke tale om noe konsesjonsgitt vassdrags tiltak, da NVE i sin høringsuttalelse den 5. mars 2018 har påpekt at så
lenge maksimalt tillatt uttaksmengde på 100 l/s fra brønnene i Dødisgropa, og 60 l/s fra brønnene ved Tjorputten inntas i
reguleringsplanens fellesbestemmelser, vil NVE benytte samordn ingsbestemmelsen i vannressursloven § 20 for tiltaket.

Vannressursloven § 20 bokstav d gir hjemmel for at NVE som vassdragsmyndighet kan fastsette i det enkelte tilfelle at det ikk e
trengs konsesjon etter vannressursloven for tiltak som er tillatt i regul eringsplan eller bebyggelsesplan etter plan - og
bygningsloven.

Det innebærer at det ikke er vannressurslovens erstatningsregler som regulerer evt. erstatningsansvar i denne saken, men de
ulovfestede reglene om i hvilke tilfeller rådighetsinnskrenkninger m edfører plikt til å betale erstatning.

Rådmannen vil i denne forbindelse vise til den presentasjon som advokat Guttorm Jakobsen holdt for formannskapet i Ringerike
den 23. januar 2018, og hvor det i etterkant ble besluttet å sende forslag til områdereguleringsplan for Ringerike vannverk
Kilemoen ut på høring og utlegging av planen til offentlig ettersyn.

Det ble i advokat Jakobsens presentasjon påpekt at det klare utgangspunktet basert på rettspraksis, er at rådighetsinnskrenkn inger
ikke medfø rer plikt til å betale erstatning for det offentlige, da det er en vesensforskjell mellom hva som er å anse som en
rådighetsinnskrenkning og hva som er å anse som ekspropriasjon, hvor det følger av Grunnloven § 105 at det skal betales full
erstatning.

Det ble påpekt at rett til erstatning kun vil være aktuelt i særlige unntakstilfelle der dette følger av rettspraksis eller av de n lov som
hjemler den aktuelle rådighetsinnskrenkningen. Plan - og bygningsloven har ingen generell bestemmelse om erstatning for
r ådighetsreguleringer. Utgangspunktet er derfor at erstatning for rådighetsinnskrenkninger etter loven bare kan kreves i den
utstrekning dette følger av de prinsipper som domstolene har utviklet med basis i Grunnloven § 105. Det vil si at inngrepet m å
være vesentlig og det må i tillegg være sterkt urimelig om inngrepet skal tåles uten erstatning for å utløse erstatningsansvar.



Som eksempel ble gjennomgått Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2005 s. 469, der det ble fremsatt krav om erstatning etter
vernevedtak i to landskapsarealer som var sentrale for bevaringen av grunnvanns - forekomsten på Gardermoen, og hvor
vernevedtakene satte forbud mot uttak av grus fra visse områder som inngikk i grunnvannsavsetningen.

Høyesterett vektla i sin vurdering, der erstatning ikke ble tilkjent, at masseuttak var en utnyttelsesform som lå utenfor tradisjonell
jordbruksdrift, og at den generelle hovedregel om at det ikke skulle betales erstatning for denne type rådighetsbegrensninger måtte
stå særlig sterkt. Selv der uttaket før vernevedtaket var lovlig ble det ikke gitt erstatning av Høyesterett, da vernevedtaket tok sikte
på å beskytte mot den type varige og irreversible inngrep i naturen som uttak av grus innebar, og at vedtaket forfulgte et vi ktig
samfunnsmessig mål.

Hva spes ielt gjelder det tap som kan oppstå som følge av vedtagelse av en reguleringsplan er dette særskilt regulert i plan - og
bygningsloven § 15 - 3. Bestemmelsen angir at dersom en reguleringsplan av andre særlige grunner medfører at en eiendom blir
ødelagt som b yggetomt, og heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn
med mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16 - 9. Det samme gjelder hvis reguleringsplanen medfører at eiendom som
bare kan nyttes til la ndbruksformål ikke lenger kan drives regningssvarende.

Som rådmannen tidligere har vært inne på foreligger det ikke pr. i dag noen tillatelser etter plan - og bygningsloven til gjeldende
uttak av grus på Støens eiendom. Området har tidligere vært uregulert , og er utlagt til LNF - område i gjeldende arealplan. Det kan
reises spørsmål om denne bestemmelsen kommer direkte til anvendelse etter sin ordlyd, men det kan neppe føre til andre result ater
hva gjelder erstatningsansvaret enn det som følger av den generel le ulovfestede læren om i hvilke tilfeller det skal betales
erstatning for rådighetsinnskrenkninger.

Det sentrale i Høyesterettspraksis på dette punktet er at det ikke er tilstrekkelig at eiendommen, sett under ett, ikke kan u tnyttes
med samme økonomiske resultat som tidligere. Eieren må finne seg i at det pålegges restriksjoner som reduserer lønnsomheten, og
det spiller i prinsippet ingen rolle hvor stor denne reduksjonen er, så lenge de utnyttelsesmuligheter som er i behold, gir g runnlag
for en akseptabe l økonomisk utnyttelse av eiendommen.

Grunneieren kan følgelig ikke basere sitt krav på en sammenligning mellom den utnyttelse som var påregnelig før reguleringen og
utnyttelsen etter reguleringen.



Rådmannen vil påpeke at kommunen har engasjert Asplan Vi ak til å foreta et anslag over hvilke resterende grusressurser som
Støen kan ta ut innenfor sone 2 A dersom reguleringsplanforslaget blir vedtatt som foreslått. Det er anslått at det dreier seg om en
gjenstående grusforekomst på 657.100 kubikkmeter i sone 2 A som kan utnyttes over kote 155, dersom detaljreguleringsprosessen
og den konsekvensutredning som i den forbindelse må foretas, for øvrig åpner for slikt uttak.

Det er etter rådmannens syn ikke åpenbart at en slik uttaksmulighet ikke av domstolene vil bli ansett for overhodet å gi grunnlag
for regningssvarende drift, selv om uttaksmulighetene er mindre enn før restriksjonene ble vedtatt. Det blir i så fall opp ti l
domstolene å ta stilling til dette spørsmålet, dersom Støen skulle ønske å bringe saken in n for disse .

5. Støen påpeker i pkt. 5 i sin høringsuttalelse at det etter hans oppfatning burde være unødvendig å innta et krav om detaljreg ulering
i områdereguleringsplanen for at ytterligere grusuttak skal kunne finne sted. Han angir at etter hans oppfatning foreligger det
allerede en avtalefestet streng detaljregulering gjennom de etablerte klausuleringsbestemmelsene, og i den grad kommunen ønsk er
endringer i disse sonene på grunn av utvidelsen av vannverket, må det være kommunens ansvar som tiltak shaver for nytt
grunnvannsinntak å forestå gjennomføringen av slike endringer.

Rådmannen vil til dette påpeke at kommunen gjennom utkast til områdereguleringsplan og de detaljerte beregninger og
prøvepumpinger som har vært foretatt gjennom mange år, og so m kommunen har hatt bistand til fra Asplan Viak AS, har forestått
de utredninger og gjennomført de undersøkelser som det utvidede behovet for vannuttak i området gir grunnlag for.
Planmyndighetene har konkludert med at vannuttaket ikke utløser krav om deta ljregulering eller konsekvensutredning. Derimot
vil ytterligere grusuttak i det aktuelle området utløse krav om detaljregulering og konsekvens utredning, ikke bare av forholdet til
eksisterende og planlagt vannuttak, og behovet for beskyttelse av grunnvanns brønnene i den forbindelse, men også i forhold til
øvrige interesser i det aktuelle området som kan bli berørt av et slikt uttak.

Det er derfor naturlig at det er tiltakshaveren bak et slikt økt grusuttak som må forestå og bekoste det arbeid som er nødvendig å
utføre for å få utredet om dette lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte. Det innebærer at det er Støen som må fremme en
detaljreguleringsplan og som i den bindelse må gjennomføre kravet om konsekvensutredning.

6. Støen anfører under pkt. 6 i s itt brev at det er uklart for ham hvem som evt. skulle kreve planprogram og konsekvensutredninger
for driften av et allerede etablert og regulert, lovlig grustak med driftskonsesjon. Det angis at et slikt krav aldri ville o ppstått



dersom kommunen ikke hadd e tatt initiativ til etablering av et reservevanninntak. Han angir at han anser at det er kommunen som
tiltakshaver som har ansvaret for å forstå en slik prosess.

Rådmannen vil p å dette punktet vise til det som er anført ovenfor som svar under pkt. 5, som rådmann anser gir et dekkende svar
på dette.

7. Støen påpeker under pkt. 7 i hans brev at dersom kommunen skulle ende opp med å regulere hans eiendom til LNF - formål, vil
dette ikke endre det etablerte avtaleforholdet mellom kommunen og han, da driften av gr ustaket fortsatt vil være avtalefestet og
lovlig, frem til kommunen evt. har vedtatt bestemmelser om forbud mot grusuttak, og at kommunen i så fall vil båndlegge i
størrelsesorden 2,5 millioner kubikkmeter grus, og at kommunen må ta høyde for at dette vil utløse krav om erstatning fra
grunneier og drifter av grustaket.

Rådmannen vil for det første påpeke at det i gjeldende forslag ikke legges opp til å regulere hans eiendom til LNF - formål, men til
område for grusuttak, men med krav om utarbeidelse av detal jregulering og konsekvensutredning før videre grusuttak kan finne
sted.

For det annet er det å bemerke at kommunen har vært svært tydelige på i sitt brev til Støen med varsel om stans av uttak fra
massetaket den 5. april 2016 at intet ytterligere grusutta k kan finne sted fra Støens massetak før det er søkt om dette etter plan - og
bygningslovens regler, og at det derfor pr. dato ikke er tale om noe lovlig masseuttak fra den aktuelle eiendommen før dette er
bragt i orden, jf. at søknadsplikten inntrådte ved de store grusuttakene som fant sted på eiendommen særlig etter 2010 som følge
av at kommunen anser dette som et vesentlig terrenginngrep.

Hva gjelder erstatningsspør smålet for øvrig vises det til kommentar til punkt 4.

8. Støen påpeker under pkt. 8 at grust aket har vært i drift i 50 år uten at det har blitt påvist spor av forurensning i grunnen, og at de
gjeldende klausuleringsbestemmelsene, kombinert med ansvars - bevisste drivere, har vist seg å være fullt ut tilfredsstillende for
vannverksdriften. Det er på denne bakgrunn angitt at eventuelle nye restriksjonsbehov er foranlediget av den planlagte utvidelsen,
og ikke er påkrevet ut fra den eksisterende situasjonen.
Rådmannen vil til dette påpeke at det er behov for nye restriksjoner som følge av etablering av nye grunnvannsbrønner og at d et
medfører behov for nye klausuleringssoner med tilhørende bestemmelser som er tilpasset dagens krav. Selv om det så langt ikke



ha r blitt påvist spor av forurensning i grunnen er det ingen garanti for at dette vil vedvare, og konsekvensene ved slik forure nsning
er potensielt så store at man ikke kan ta noen sjanser på dette punktet.

Hvorvidt det utelukkende er behovet for sikring av grunnvannsbrønnene som er årsaken til evt. restriksjoner på grusuttaket på
eiendommen, eller om det også er øvrige forhold som spiller inn i så måte vil bli nærmere klarlagt gjennom den
detaljreguleringsplan og den konsekvensutredning som Støen som eier a v massetaket må foreta dersom han ønsker videre
grusuttak i det aktuelle området.
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Referat fra møte med Mattilsynet og Asplan viak 31.08.18 

Vedrørende uttalelse fra Mattilsynet. 

 
Til:     Mattilsynet v/ Anita Klemensdottir 

           Advokat Guttorm Jakobsen AS 

           Asplan viak v/ Mari Vestland 

           Asplan viak v/ Bernt Olav Hilmo 

           Ringerike kommune v/ Jostein Nybråten 

 

Fra:    Ringerike kommune v/ Mari Sandsund 

 

Kopi: Ringerike kommune v/ Hilde Brørby Fivelsdal, 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1016-56 31272/18 L12  04.09.2018 

 
Sted: Fossveien 9 

Tid: 31.08.18 kl. 0900 – 1030 

Tilstede:  

Asplan viak Mari Vestland og Bernt Olav Hilmo 

Mattilsynet v/ Anita Klemensdottir 

Advokat Guttorm Jakobsen  

Ringerike kommune v/ Jostein Nybråten og Mari Sandsund 

  
Bakgrunn 

Bakgrunnen for møte var at Ringerike kommune nå er inne i siste fase i planprosessen og 

forbereder plandokumentene for 2. gangs behandling og vedtak av Områderegulering for 

Ringerike vannverk, Kilemoen. I denne prosessen har høringsuttalelsene fra 1. gangs 

behandlingen en sentral plass i utarbeidelse av det endelige planforslaget. 

Av Mattilsynets uttalelse, datert 29.06.18, fremgår det at det uavhengig av spørsmålet om 

konsekvensutredning og søknadsplikt, anbefales at det ikke tas ut ytterligere masser innenfor 

hensynssonene til Ringerike vannverk, Kilemoen. Dette reiser spørsmålet om de foreslåtte 

reguleringsbestemmelsene er strenge nok, eller om de bør ytterligere skjerpes.  

 

Møtets innhold 

Møtet ble innledet ved at advokat Guttorm Jakobsen gjennomgikk Mattilsynets tidligere 

uttalelser i forbindelse med kunngjøringen av oppstart av reguleringsarbeidet. Derav fremgår 

bl.a. at Mattilsynet støtter seg til fagekspertenes undersøkelser og vurderinger når det gjelder 

hydrogeologiske forhold. Og videre at Mattilsynet mener at det ligger et grundig arbeid til 

grunn for de foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.  

Grunneier på gnr. 52/1 har gitt utrykk for tidligere i prosessen med 

klausuleringsbestemmelsene, at det er ønskelig å lempe på restriksjonene i sone I. 

Asplan viak orienterer om at det er lagt opp til en innskjerping av tillatelsen fra 

klausuleringsplanen fra 1984. Det er tatt utgangspunkt i NGUs GiN veileder nr. 7. Uttak vil 

kun tillates på visse vilkår. Med hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til 

eksisterende grusuttak på grensen mellom sone I og IIA, er det i klausuleringsplanen foreslått 
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forbud mot grusuttak i sone I. Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone IIA og 

IIB med hensyn til tillatt uttaksdybde, mens det i sone III ikke er lagt restriksjoner utover de 

krav som stilles til driftsplaner og lagring av kjemikalier/utstyr/drivstoff. I sone IIA er det 

forbud mot å ta ut grus under kote 155, som innebærer at det skal være minst 8 m ned til 

grunnvannsspeilet etter uttak. Disse 8 m gir en god og naturlig beskyttelse. Det trekkes frem 

eksempel fra Bø kommune der denne buffersonen er nede i 3 m over grunnvann.  

 

Ved å ha forbud mot uttak dypere enn 8 m over grunnvannsnivået vil man da ha god tid til å 

fjerne eventuell forurensning før det når grunnvannet. Man graver da bort all forurenset masse 

og erstatter det med rene finkornige masser. Videre skal det finnes lett tilgjengelige 

adsorberende stoffer for å suge opp drivstofflekkasjer. Grunnvannet er beregnet til å bruke 

minst 60 døgn fra sone IIA og til vannverkets brønner. Hvis man har mistanke om at 

forurensning likevel kan ha sivet ned til grunnvannet, vil man ha tilstrekkelig med tid til å 

stenge ned de mest utsatte brønnene og etablere nye avvergingsbrønner for å pumpe opp 

eventuelt forurenset grunnvann.   

 

I sone IIA bør grusuttak også kun tillates under forutsetning av overvåkning, overholdelse av 

maksimalt tillatt uttakshøyde og etter grunnundersøkelser for nærmere bestemmelse av 

løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke lagres kjøretøy eller 

drivstoff/kjemikalier. Ved forbud mot håndtering og lagring av forurensende stoffer (drivstoff, 

olje etc.) og forbud mot å ha oppstillingsplasser for kjøretøy i sone II, er det kun lekkasje fra 

kjøretøy under drift av massetaket som gir særlig fare for forurensning.  

 

Asplan viak og Mattilsynet anbefaler å benytte drikkevannskilder som krever minst mulig 

vannbehandling. Asplan viak mener videre at hvis man legger opp til så strenge restriksjoner i 

hele tilsigsområdet for grunnvannsbrønner som Mattilsynet vurderer som aktuelt, kan det bli 

svært store erstatninger til grunneiere for begrensninger i næringsrettet virksomhet (jordbruk, 

skogbruk, grusuttak, turisme etc). Dette kan i neste omgang føre til at vannverkseiere ut fra 

økonomiske hensyn ser seg nødt til å benytte andre og dårligere råvannskilder som krever mer 

omfattende vannbehandling. Man risikerer dermed å få motsatt effekt av det som var 

intensjonen i utgangspunktet. 

 

Asplan viak har tidligere foreslått supplerende grunnundersøkelser med etablering av noen 

flere peilebrønner for å eventuelt å kunne utarbeide en mer presis avgrensing av sone I. Asplan 

viak mener slike undersøkelser særlig vil være aktuelt dersom det stilles krav om 

detaljregulering for videre grusuttak på eiendom 52/1.  

 

Mattilsynet viser til sin uttalelse og at denne baserer seg på endrede retningslinjer og regelverk 

og utfordrer Ringerike kommune til å se til det nye regelverket og retningslinjene som er av 

betydning for drikkevannsforvaltningen. Disse stiller store krav til vannverkseier og 

kommunens plikter. Mattilsynet fremhever at Ringerike vannverk er av betydelig størrelse og 

at det vil kunne få samfunnsmessig store konsekvenser ved forurensning.  

Asplan viak viser til at gjeldende GiN-veilederen ikke er i strid med den nye 

drikkevannsforskriften. (NGU har ikke kommer med ny veileder etter at de nye retningslinjene 

kom.) Den nye drikkevannsforskriften tar med at det skal gjennomføres en farekartlegging – 

det vises til at dette er gjennomført for Ringerike vannverk, Kilemoen. Asplan viak sier seg 

helt enige i at det er svært viktig at de riktige valgene tas for å beskytte drikkevannskilden og 

at det utføres tiltak på en god måte. De mener videre at Mattilsynet går litt langt i å trygge 

kilden – da svært mange forutsetninger er satt og at kilden i tilstrekkelig grad er beskyttet slik 

klausuleringsbestemmelsene er utformet. 



 3 

 

Ringerike kommune tok videre opp hvordan det i plan sikres at det blir en god prosess dersom 

grunneier ønsker videre grusuttak på eiendom gnr. 52/1. Det vises til at det stilles krav i 

forslag til reguleringsbestemmelsene om detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 

før videre uttak i område, som i planforslaget ligger inne, med formål Steinbrudd og 

Masseuttak (BSM).  

 

Det ble reist spørsmål i møtet om Mattilsynet ville fremkomme med en formell innsigelse 

dersom områdereguleringsplanen blir vedtatt med de klausuleringsbestemmelser som nå er 

foreslått fra kommunens side. 

 

Mattilsynet trakk frem viktigheten av å ta klimaendringene godt nok med i betraktning, og fant 

det vanskelig å svare konkret på om det ville kunne komme en innsigelse mot planen, dersom 

bestemmelsene ble stående uendret i forhold til dagens forslag, men påpekte igjen viktigheten 

av at kommunen hadde med seg det nye regelverket og retningslinjene til dette i den videre 

prosessen. 

 

Ringerike kommune vil ha en tett dialog med Mattilsynet i det videre arbeidet når prosjekt 

skal planlegges og iverksettes innenfor områdereguleringens avgrensning. 

 

Som følge av at Asplan Viak AS fastholder at de utarbeidede sonene og tilhørende 

bestemmelser til disse, fra et hydrogeologisk ståsted, vil kunne ivareta sikkerheten mot 

forurensning av Ringerike vannverk, Kilemoen ved videre grusuttak på en tilfredsstillende 

måte etter gjeldende regelverk, og Mattilsynets representant ikke er i besittelse av 

hydrogeologisk kompetanse, har kommunen besluttet at den vil fremme de utarbeidede 

klausuleringsbestemmelsene til 2. gangs behandling.  Dette for å unngå at det fastsettes 

strengere restriksjoner som ikke er faglig begrunnet og som derfor kan medføre en fare for at 

de senere kan bli tilsidesatt ved en evt. klage på disse. 

 

 

Med hilsen 

 

Mari Solheim Sandsund 

arealplanlegger 

mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ringerike vannverk Kilemoen - Ringerike kommune -
områderegulering - foreløpig uttalelse - forespørsel om utsatt
høringsfrist

Vi viser til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - PlanID 354 - som er sendt til
offentlig ettersyn 30.01.2018. Høringsfristen er satt til 19.3.2018.

Ber om utvidet høringsfrist gjeldene kulturminnehensyn
Kulturminneregistreringer må gjennomføres for å oppfylle kulturminnelovens § 9,
undersøkelsesplikten. Undersøkelsesplikten må oppfylles før planen kan vedtas, og skal senest
foregå i høringsperioden. Dette må gjøres for å få på plass et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å
kunne gi en uttalelse til planen.

Vi viser til kulturminnelovens §9, 2. ledd som gir fylkeskommuen utvidet høringsfrist på inntil 4
mnd for å kunne avklare om og på hvilken måte et planforslag rører ved automatisk fredete
kulturminner. Dette vil ikke være tilstrekkelig i denne saken da man må ta høyde for at
værforholdene ikke tillater oppstart av registreringer før i mai.

Høringsfristen må av denne grunn utvides til 15.08.2018. Vi ber om en skriftlig tilbakemelding på
at utvidet frist er akseptert. Fylkeskommunen vil ha anledning til å søke Riksantikvaren om utsatt
høringsfrist dersom kommunen ikke aksepterer dette. Det er da opp til Riksantikvaren å avgjøre
om fylkeskommunen får utsatt høringsfrist eller ikke.

Krav om arkeologisk registrering
Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige
og større private tiltak. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Utgifter til slik
granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10.

Arealformålet i planen vil i all hovedsak være LNFområder. Et slik arealformål åpner for en rekke
tiltak som kan komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder spesielt

Ringerike kommune
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Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
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automatisk fredete kulturminner i dyrka mark. I henhold til føringer gitt av Riksantikvaren heter
det således:

"Hovedregelen er at kulturminneloven § 9 skal oppfylles i forbindelse med utarbeiding av
reguleringsplan. Dette inkluderer i utgangspunktet alle typer arealformål. Når det gjelder
verneformål i reguleringsplaner, altså formål der bestemmelsene i praksis sikrer et
«graveforbud», vil det ikke være verken nødvendig eller hensiktsmessig med omfattende
registrering… For formålene grønnstruktur og landbruk er forholdet annerledes. Disse
formålene åpner for tilretteleggingstiltak og ulike former for drift som kan komme i
konflikt med kulturminner. Kulturminneloven §9 må i disse områdene oppfylles på en slik
måte at kulturminneforvaltningen kan uttale seg til planen."
(Riksantikvarens veileder for regional kulturminneforvaltning, 2010 s. 65f ).
http://www.riksantikvaren.no/filestore/Veileder22.8.10.pdf

De planlagte sikringssonene vil heller ikke sørge for et tilstrekkelig vern av eventuelle automatisk
fredete kulturminner i planområdet da de åpner for videre bruk av LNF-områdene. Det vil derfor
være nødvendig å få kartlagt eventuelle automatisk fredete kulturminner i planområdet og legge
disse under hensynssoner som sørger for et forsvarlig vern.

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
455 arbeidstimer. Dette utgjør en kostnadsramme på kr 660642-. Se vedlagt budsjett med
spesifiserte kostnader.

Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller høyere,
skal betalast 50% a-konto før registreringen kan påbegynnes.

Utviklingsavdelingen ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til:
postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

Med vennlig hilsen

Håvard Hoftun Lars Hovland
fylkeskonservator agleder arkeologi rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.
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Vedlegg:
1 Budsjett arkeologisk registrering
2 Prosjektbeskrivelse arkeologisk registrering
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no
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Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
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Ringerike vannverk Kilemoen - Ringerike kommune -
områderegulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til reguleringsplanarbeid for Ringerike vannverk på Kilemoen i Ringerike kommune.
Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 30.01.2018 – 10.03.2018.
Fylkeskommunen har fått utsatt føringsfrist for å avklare forholdet til automatisk fredete
kulturminner.

Funn av automatisk fredete kulturminner
Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune har nå gjennomført arkeologisk registrering av
det planlagte reguleringsområdet.

Vi viser til vedlagt rapport. Det ble funnet en automatisk fredet gravrøys under registreringa (Id
241192). Denne typen kulturminne er automatisk fredet jamfør kulturminnelovens § 4j. Alle
automatisk fredete kulturminner har i tillegg en sikringssone på minimum 5 meter utenfor synlig
ytterkant.

Vi ber om at gravrøysa og dens sikringssone blir båndlagt etter kulturminneloven, underlagt en
hensynssone H730 i plankartet.

Vi ber om at følgende bestemmelse brukses til hensynssonen:

«Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminne (Id 241192). Det må ikke forekomme noen form for
inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».

Vi viser til vedlagte regneskap for registreringen. Faktura på kr 190916,- vil bli sendt fra
regneskapsseksjonen snarest til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 Hønefoss.

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
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Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Vedlegg:
1 Rapport Ringerike vannverk
2 Regnskap Ringerike vannverk

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN



Vår dato: 19.03.2018 
Vår referanse: 2014/2013 
Arkivnr.: 421.4 
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering 
for Ringerike vannverk på Kilemoen 
 

Vi viser til brev av 30. januar 2018 med varsel om oppstart av arbeid med områderegulering 
for Ringerike vannverk på Kilemoen. 
 
Hensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk som er en 
vannkilde for ca. 24 000 mennesker i Hønefossområdet. For å hindre risiko for forurensning 
av drikkevannskilden er det nødvendig med visse restriksjoner på aktiviteter og arealbruk i 
området. Planen vil derfor inneholde hensynssoner med ulike bestemmelser om dette. 
 
Fylkesmannen er positiv til at kommunen har satt i gang et reguleringsplanarbeid for å sikre 
vannkilden. Det er tidligere varslet oppstart av planarbeid med det samme formålet. Vi legger 
derfor med vår uttalelse fra 2. april 2014 som vedlegg til dette brevet. 
 
I utgangspunktet viser vi til de merknadene vi hadde sist til dette planarbeidet. Siden den gang 
har vi likevel fått ny kunnskap som vi mener er relevant for planarbeidet. Vi viser til 
planarbeidet for masseuttaket for Kilemoen hvor det ble dokumentert en nasjonalt viktig 
naturtype i dette området med sandfuruskog. Det er viktig at det ikke åpnes opp for noen 
tiltak som reduserer verdien av denne naturtypen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen legger til grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor 
arealdisponeringen i kommunen blir forvaltet på en måte som sikrer kommende generasjoner 
de samme mulighetene. Vi viser i den sammenheng også til nasjonale føringer om 
naturmangfold. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for 
naturmangfold, går det frem at regjeringen legger generasjonsperspektivet til grunn i 
forvaltningen av norsk natur og at dagens bruk av naturen skal være bærekraftig for blant 
annet å hindre at truete arter utryddes og naturtyper forsvinner. Videre går det frem av 
nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 
12. juni 2015, at kommunene skal identifisere viktige verdier av naturmangfold og landskap, 
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivareta disse i kommunale planer. Tilgjengelig 
kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til. 
 
Vi anbefaler at arealene med naturtypen sandfuruskog blir regulert inn i planen med et 
arealformål som sikrer lokaliteten, for eksempel naturvernformål eller naturformål med 
tilhørende bestemmelser som blant annet sikrer at skogsområdet ikke blir hugd ned. Slik vi 
vurderer saken vil dette også samsvare med formålet med planarbeidet med å sikre vannkilden 
og området som et viktig friluftsområde. 
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Når det gjelder eksisterende masseuttak på ca. 30 daa innenfor planområdet, vil en eventuell 
utvidelse av uttaket komme i konflikt med viktige natur- og friluftsinteresser, samtidig som 
det vil være en risiko knyttet til forurensning av drikkevannskilden. Vi anbefaler derfor at det 
ikke legges opp til noen utvidelse her. I Gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF-
område, kommunen må derfor vurdere krav om konsekvensutredning. På grunn av sterke 
samfunnsinteresser knyttet til naturmangfold, friluftsliv og ikke minst drikkevann, mener vi 
en utvidelse av uttaket vil medføre krav til konsekvensutredning. Vi viser til plan- og 
bygningsloven § 4-2 og kapittel 3 i forskrift om konsekvensutredning for vurdering av om 
planer krever konsekvensutredning. 
   
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som 
har betydning for planarbeidet og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Vi viser til DSB sin nye veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging fra 2017 som nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-analysen følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region Sør 

Postboks 2124 3103 Tønsberg 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Mattilsynet Felles postmottak - postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
 
 
 
Vedlegg 
1 Uttalelse datert 2. april 2014 
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Statens tilsgn for planter, fisk, dgr og næringsmidler

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV OMRAOCRCCULERING
FOR RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

Viser til brev av 30. januar 2018 med varsel om oppstart av områderegulering for Ringerike
vannverk Kilemoen.

Hensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk, som er vannkilde tor 24
000 mennesker i Hønefossområdet.
For å hindre risiko for forurensning av drikkevannskilden er det nødvendig med visse restriksjoner
på aktiviteter og arealbruk i området. Planen inneholder derfor hensynssoner med ulike.
bestemmelser om dette.

Mattilsynet er sektormyndighet med ansvar for ivaretagelse av nasjonale, regionale og lokale må|,
regler og retningslinjer vedrørende forhold som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder.

Vern av drikkevannskilder er en viktig og prioritert oppgave for Mattilsynet.

Mattilsynet skal bidra til å sikre levering av trygt drikkevann til hele befolkningen. Dette innebærer
blant annet at vi skal bidra til at drikkevannskilder ikke blir forurenset.

Vi anser det som svært viktig at en områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med
hensynssoner kommer på plass. Ringerike kommune skal bruke grunnvann fra Kilemoen som
hovedkilde i et langt perspektiv og det er viktig å sikre grunnvannsforekomsten.

Det er tidligere varslet oppstart av planarbeid med det samme formålet. Mattilsynet ga sin uttalelse
til dette i brev av 7. mai 2014. Ny uttalelse baserer seg på endrede retningslinjer og regelverk.

Reqelverk oq retninqslinier som er av betvdninq for drikkevannsforvaltninqen
I etterkant av forrige varsel om oppstart av planarbeid har Regjeringen 22. mai 2014 vedtatt
nasjonale mål for vann og fielse. De er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent
drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. I tillegg skal det være en effektiv
beskyttelse av vannkilder som brukes til drikkevann. Denne gir klare føringer om prioritering av
d rikkevan nssikkerhet.
De nasjonale målene får betydning for både vannverkene og for offentlig forvaltning som skal følge
dem opp. De nasjonale målene stiller flere viktige krav til vannforsyninger. Et av disse er bedre

Mattilsgnet

Mattilsynet
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og
Valdres

Saksbehandler: Anita Klemensdott¡r
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet. no
(Husk mottakers navn)

wwì¡v.mattilsgnet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



beskyttelse av vannkilder hvor avsetting av hensynssoner og restriksjoner i nedbørsfeltet er
eksempler på tiltak.

1. januar 2017 kom en revidert drikkevannsforskrift (forskrift om vannforsyning og drikkevann) som
blant annet innebærer strengere krav til alle drikkevannsprodusenter. Revisjonen av forskriften er
et sentralt tiltak for à følge opp nasjonale mål for vann og helse.
Den er også utformet for å sette vannforsyningssystemene i best mulig stand til å møte nye
utford ri nger som kl imaend ri n ger, sikkerhetssituasjon m m.

Drikkevannsforskriften skal verne om drikkevannet og presiserer at det er forbudt å forurense
drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som kan
medføre fare for at drikkevannet blir forurenset, jf. forskriftens $ 4.

Vi viser også til Vannforskriften (forskrift om rammer for vannforvaltningen). Denne har en egen
presisering om vann som brurkes til drikkevann. Vannforekomster som er identifisert som
drikkevannskilder skal beskyttes mot forringelse av kvaliteten slik at omfanget av rensing vecl
produksjon av drikkevann reduseres.

I henhold til drikkevannsforskriftens $ 72 skalvannverkseier sikre at drikkevannet beskyttes mot
forurensning.
Vannverkseieren skal planlegge nØdvendige tiltak for à beskytte vanntilsigsområdet og
rävannskilden. Tiltakene skalvære basert på farekartleggingen i $ 6.

Va¡utverkseieren skal gjernontøre aktuelle beskylfe/sestiltak oE informere berørte kommuner ved
behov for tiltak som krever oppfølging etter $ 26.
Vannverkseieren skal informere allmennheten om forbudet mot forurensning, der dette er relevant.
Dette kan for eksempel gjØres med oppslag i vanntilsigsområdet.

Drikkevannsforskriftens $ 9 om leveringssikkerhet sier at vannverkseieren skal sikre at
vannforsymngssysfemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for åt

kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid.
Vannverkseieren skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nØdvannn til drikke
og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonsnettet.

I den nye forskriften vises det til den plikten kommunene har etter folkehelseloven og plan- og
bygningsloven til å ta drikkevannshensyn i planarbeidet, og til å vurdere behovet for restriksjoner i

vanntilsigsområdet eller råvannskilden

I henhold til forskriftens $ 26 skal kommunen i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta
rlrikkawannçhancttn når r'lan ttfarhaidar nraalrlaløn att kr¡rt'¡mttnanlanan nn ranttlarinnenlanar ccml,"'',,'"'ll'vg/^/¡u''vl'9u'llL

når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til
interkommunalt plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsynrngssystemet
ligger i flere kommuner.
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for ët beskytte
råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også I forbindelse med planarbeid etter plan- og
bygningsloven.
Kommunen skal pä bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige
vannforsyningssystemer i kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 2.

Kommunen skal ha oversikt over hvor innbyggerne i samsvar med $ 23 andre ledd kan finne
i nform a sjon om d ri kkeva n n skval iteten.
Kommunen skal uttale seg om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering til
planer for nye vannforsyningssystemer og ved sØknader om endringer som omtalt I S 78.
Kommunen ska/ I samsvar med sivilbeskyttelses/oven kapittel 5 og hensynet til samfunnssikkerhet
gitt i plan- og bygningsloven pàse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.

Vurdering:
I klausuleringsplanen for Ringerike vannverk Kilemoen fremgår det at den mest alvorlige
forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og Tjorputten er grusuttak
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Ringerike kommune har besluttet å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid
framover. Det finnes ikke noen opplagt drikkevannskilde som kan erstatte eksisterende hovedkilde
Planen inneholder endrede hensynssoner enn gjeldende klausuleringsplan. De nye
hensynssonene skal også sikre nye brønner ved Tjorputten. Disse skal fungere som
supplerende/reservevannskilde til Ringerike vannverk Kilemoen. Dette er svært viktig for
leveringssikkerheten. Det er per i dag ingen varig uavhengig reservevannforsyning.

I klausuleringsplanen vises det til NGUs GiN-veiledet nt.7, revidert utgave dater april 201 1, som
omhandler beskyttelse av grunnvann. I denne fremgår det at det i sone / ikke bør tillates grusuttak.
Uttak i sone llkan tillates, men eventuelt på visse vilkår.

Det fremgår også at den naturlige beskyttelsen til grunnvannsmagasinet på Kilemoen vurderes
som god, men at det sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I og sone llA.
Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes magasinets naturlige
renseevne. Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften og uttaket (bruk/lagring av
l<¡øreíøy, drivstoff, kjemikalier etc. ).
Dagens aktivitet i grustaket i disse delene av magasinet medfører en stor forurensningsrisiko for
grunnvannet med hensyn til eksisterende og framtidig vannforsyning.

Med hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til eksisterende grusuttak på grensen mellom
sone I og llA, er det i dette forslaget til ny klausuleringsplan foreslått forbud mot grusuttak i sone /.

Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone llA og //B med hensyn til tillatt uttaksdyp,
mens det i sone /// ikke er lagt restriksjoner utover de krav som stilles til driftsplaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff. I sone llAbør grusuttak kun tillates under forutsetning av overvåkning,
overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde og etter grunnundersøkelser for nærmere
bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå.

Konklusion
Mattilsynet fremhever trygt drikkevann som avgjørende for folkehelse. En trygg og sikker levering
av drikkevann til befolkning og næringsliv er en betingelse for god folkehelse og for et
velfungerende samfunn. Samfunnsutvikling (befolkningsøkning, aktivitetsøkning) og klimaendring
vil medføre økende belastning på drikkevannskilder og nedbørsfelt. Dette vil etter vår mening
medføre stadig økende behov for beskyttelse iframtida, og dermed kreve en streng vurdering av
aktivitet nær drikkevannskildene. Leveringssikkerhet for drikkevann er også avgjørende for at vann
til sanitær- og beredskapsformål som toaletter, dusj, mulighet for tapping av brannvann etc., skal
fungere.

Vi har følgende merknader til planforslaget:

Vi mener at det er feil å gi tillatelse til grusuttak basert på forutsetninger.
En potensiell forurensning vil kunne ødelegge drikkevannskilden. De alvorlige konsekvensene
burde tilsi at man heller velger å fjerne risikofaktorene, enn à prøve å reduserer sannsynligheten
for at uheldige hendelser skjer.

Det kan ikke tillates at kilden settes under press.

Når utnyttelse av grunnvannsressursen skal vektes mot utnyttelse av grusressursen, er det etter
Mattilsynets syn ingen tvil om at hensynet til grunnvannskilden må veie tyngst i et
samfu n nsnytteperspektiv.

Mattilsynet anbefaler at det ikke tas ut ytterligere masser i hensynssonene til Ringerike vannverk
Kilemoen. Vi forventer at ytterligere masseuttak i planområdet vil medføre en krav til
konsekvensutredning.
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som mët ha signatur blir itillegg sendt i papirversjon.

Med hilsen

Anita Klemensdottir

Kopitil:
Fylkesmannen iBuskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN
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Avsender: Mattilsynet
Postboks 383
2381 Brumunddal

iltil]iltiltilililililllilililil
50617 -33-22

Ringerike kommune
Postboks 123
3502 HØN EFOSS

Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen

Vedlagt f4lger dokument fra Mattilsynet.
Har du sp@rsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@mattilsynet.no eller ringe
22 40 00 00.
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RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

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

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

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

22.03.2018 

 

Vår ref.: 2014/1016 

  

Vedr. høring av forslag til områdereguleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen 

Det vises til deres brev av 30.1.2018 354 områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 

– høring og offentlig ettersyn.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)  

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har 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 ikke hatt tid til å gå gjennom dokumentasjonen, 

men forutsetter at helsemessig forsvarlighet legges til grunn for utvikling av området. 

 

  

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

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

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

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

06.09.2018 

 

Vår ref.: 2014/1016 

  

Uttalelse til områdereguleringsplan nr. 354  Ringerike vannverk Kilemoen 

Det vises til Areal- og byplankontorets brev av 30.1.2018 og avtale med deres saksbehandler 

om utsatt høringsfrist.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til Folkehelseloven 

kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter, herunder Drikkevannsforskriften. 

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. 

 

Beskyttelse av vanntilsigsområdet for Ringerike vannverk er et viktig «føre var» tiltak for å 

sikre befolkningen betryggende drikkevann. Fastsettelse av planbestemmelser for 

vanntilsigsområdet er spesielt viktig for Ringerike vannverk som forsyner en stor andel av 

befolkningen og flere sårbare institusjoner med rent drikkevann. Det er nødvendig at det blir 

fastsatt restriksjoner for bruk av vanntilsigsområdet for å sikre trygg vannforsyning i 

fremtiden. Kommuneoverlegen støtter Mattilsynets uttalelse av 29.6.2018.   

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 



 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av områderegulering for
354 Ringerike vannverk Kilemoen ¡ R¡nger¡ke kommune

Direktoratetfor mineralforvaltning med Bergmesteren forSvalbard (DMF)visertil
ovennevnte sak, datert 30. januar 2018.

Om planen
Planen skal sikre vannkilden for Ringerike vannverk med en del arealrestriksjoner,
samtidigerdetforeslåttå regulere etområde, allerede omfattetavetgrustaki
området, til steinbrudd og masseuttak.

Uttalelse til planen

Planområdet dekkeren storandel av grusforekomsten Kilemoen. Forekomsten er av

Norges geologiske undersØkelse (NGU)vurdert til å ha nasjonal betydning som
byggeråstoffressurs. Forekomsten harstore volum med sorterte breelvavsetninger
som kan bru kes ti I mange formå I samfu n net har behov for. DMF e r kjent med at

massersom tas ut fra forekomsten blant an net ben¡tes som betongtilslag , ogutg!ør
vi kti ge ressu rserfor det se ntrale Østl andsom rådet.

NGU har iflere omganger kartlagt i detalj både utstrekning og volum for massene og
gru nnvannet på Kilemoen. Det e r etter DMFs kjennskap også foretatt utredninger i regi

av kommu nen knyttet tilvan nverket. DMF har forståelse for at kommunen ønsker å

leggeføringersomskalhindrerisikoforforurensningavdrikkevannet. DMFmenerdet
bør være mulig å legge føringer i en detaljregulering, som skjermergrunnvannet, men
at det åpnes forå gjøre vurderingerav muligheten forå drive masseuttak i det samme

området.Detteerbasertpåfagligevurderingersomergjortredefori Klasuleringsplan

for Ringerike vonnverk Kilemoen, utarbeidet avAsplan Viak.

Det ergitt driftskonsesjon forStøen grustak som går ut over området som nå er satt av

tilsteinbrudd og masseuttak inn i områdereguleringen. Vi er kjent med at

konsesjonssaken er påklaget og vil bli oversendt til Nærings- og Fiskeridepartementet
for klagebehandling. lf6lge oversendelsesbrevet til områdereguleringen fra
kommunen erdet kun ønskelig med et massetaktilsvarende eksisterende uttak. Så

fremt det nå ved områderegu leringsplanen ikke blir behov for planprogram og
konsekvensutredning, men at dette gjØres som en privat detaljregulering, kan

kommunen akseptere at området blirstående som det er i planen. Alternativt vil
område regu leres til LN F-område.
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Uttak som skalgis driftskonsesjon etter mineralloven trengeren arealavklaringf ra

kommunen. Dersom arealet blirstående, slik det erforeslått ¡ planen, vil delerav
nåværende konsesjonsområde bliliggende utenforområdetavsatttilsteinbrudd og

masseuttak. Dersom hele områdetsettestil LNF, vil hele konsesjonsområdet mangle

arealavklaring. DMF me nerderfordet må følge en vu rdering av hva kommu nen

forventerav området avsatttil LNF derdetsamtidigergitt konsesjon. Forå skape

forutsigbarhet for involverte parter bør planen klargjøre hvilke muligheterfor
arealavkl ari ng som følger av de forskje I lige alte rnativene.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen
seksjonsl eder

Motta kere:

Ringerike kommune

Kopi til:
Fyl kesmannen i Buskerud

Lars Libach

rå dgiver

Dokumentet er elektronisk s¡gnert og horderfor ikke hândskrevne s¡gnoturer.

Sa ksbeha ndl er: Lars Ll bach
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Fra: Miljøvernforbundet Hønefoss [nmfhonefoss@hotmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Mari Solheim Sandsund [Mari.Solheim.Sandsund@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19.03.2018 07:39:53
Emne: Innspill: Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen
Vedlegg: 18_00172-2 Svar på henvendelse av 8 210344_1_0.pdf; 8. mars Spm. til NGU.odt
Grunnvann er vår viktigste naturressurs og grusuttak i planområdet kan følgelig ikke
aksepteres!

NGU uttaler i vedlagte brev til oss:

I Sverige er det et politisk mål at uttak av naturgrus skal reduseres, av hensyn til
grunnvannet. SGU har fra sine eiere i det svenske Næringsdepartementet fått i oppdrag å
rapportere hvordan denne utviklingen går, som en del av miljømålet «Grundvatten av god
kvalitet». Det foreligger ingen tilsvarende bestilling fra norske myndigheter.

På denne bakgrunn oppfordrer vi Ringerike kommune, som er rik på naturgrus, om å
be Næringsdepartementet sørge for å ivareta den norske naturgrusen for å sikre "grunnvan
av god kvalitet" på linje med praksisen i Sverige.

Naturgrus er en uerstattelig naturressurs og viktig for nåværende og framtidig
vannforsyning. Betong- og asfaltbransjen må over til pukk. Fjell har vi mye av, mens grus er vi
i ferd med å gå tomme for i Norge, ref. NGU. Ringerike må vise samfunnsansvar og arbeide
aktivt for at våre verdifulle naturressurser blir brukt til beste for innbyggerne, også med
tanke på kommende generasjoner.

Miljøvennlig hilsen
Miljøvernforbundet Hønefoss



Jørgen Bergsund Kile gård 19.mars 2018
Marthe Kihle

Kile Gård (51/1)
Kilealleen 23
3516 Hønefoss

Ringerike kommune, areal – og byplankontoret

Angående 0605 _354 Områderegulering for Ringerike Vannverk Kilemoen

Som eier av Kile Gård (gbnr 51/1) har vi følgende merknader til planbeskrivelsen.

Etterlyser et møte med oss som berørte grunneiere og tiltakshaver, Ringerike
kommune / Asplan Viak .
Først og fremst f or å tilegne seg mer kunnskap om områdereguleringen,
klausuleringsplan en og dens betydning for eiendommen.
Oppfordrer derfor kommunen til å arrangere et møte der kun berørte grunneiere,
saksbehandlere og tiltakshaver er deltagere.

Hele vår eiendom på Kil emoen er kartlagt av NGU, og er registret som sand forekomst av
nasjonal kvalitet og interesse.

Ulemper ved å ha en mer omfattende klausuleringsplan på eiendommen.
Mener det er urimelig store områder som blir berørt, (2 A ,2 B ,3) og utelukker derfor ik ke
et fremtidig erstatningskrav . Kommunen ønsker til dels å innføre strengere
restriksjoner på arealbruken ift gje ldene klausuleringsbestemmelser.

Etterlyser avtale mellom grunneier og tiltakshaver (RK).
Ringerike kommune er vel ansvarlig for at det utarbeide s nye a vtaler med de berørte
grunneiere iht de nye innskjerpede restriksjoner, samt reg ulering av
klausuleringssonene. 2A og 2B
Det må kompenseres for de ulemper dette medfører for fremtidig utvikling av
eiendommen.

Se forslag til pla nkart (5) : Grusveien ned til sandtak på gårdsnr. 52/1 (Støa)
Veien eies av 52/1, 52/2 og Kile Gård (51/1). Halvparten av veien ligger på
eiendommen 51/1 ned til eksisterende grusuttak.
Veien vil benyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkomst til nordre
del av eiendommen.

Mvh
Jørgen Bergsund
Marthe K. Khile
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354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - - Høring og
offentlig ettersyn. Uttalelse fra Hans Anton Støen, gnr 52 bnr 1

Jeg viser til kommunens brev av 30.01.2018, til tidligere merknader, og til
telefon samtale med Mari Solheim Sandsund 22. 02. d.å.

1. Jeg opplever at o versendelsesbrevet av 30.01.2018 er vanskelig å tolke på
en del punkter . H vis jeg har forstått det riktig, foreslår kommunen å
regulere deler av min eiendom til masseuttak. Dette er positivt .
K ommunen foreslår imidlertid samtidi g å båndlegge i størrelsesorden to
millioner kubikkmeter grus på andre deler av eiendommen.

2. Det drives allerede et lovlig grustak på min eiendom, hvor Hæhre
Entreprenør AS har fått driftskonsesjon fra Direktoratet for
mineralforvaltning. Kommunens anmod ning om oppsettende virkning i
forbindelse med klage på konsesjonen, er avvist av d irektoratet .

3. Lovligheten av grustaksdriften er forankret og nærmere regulert i en
avtale fra 1985 mellom kommunen og meg. Avtalen inneholder detaljerte
klausuleringsbestemmelser for området og grustak s driften. Avtalen er
undertegnet av ordfører og godkjent av kommunestyret. Denne avtalen
innebærer rettigheter og plikter for begge parter:

Kommunen har fått grunneiers samtykke i å etablere et strengt
klausuleringsregime for beskyttelse av grunnvannet. Grunneier
har forpliktet seg til å etterleve klausuleringsbestemmelsene.
Kommunen har samtidig godtatt grunneiers rett til grusuttak.
Grunneier har innrettet seg etter de s trenge
klausuleringsbestemmelsene . K ommunen har på sin side
samtykket i at grunneier i henhold til avtalen har rett til å drive
grusuttak i klausuleringsområdet .

4. Kommunen har anledning til å overstyre denne avtalen gjennom
reguleringsplan i medhold av plan - og bygningsloven. I den grad slik
regulering innebærer en båndlegging av grusressurser, er dette å anse
som en ekspropriasjon av de grunneierrettigheter som fø lger av avtalen.
Når det gjelder økonomisk erstatning for slik båndlegging, viser jeg til
kommunens egen konsulent, Asplan Viak AS, som under henvisning til
vannressursloven har uttalt at "tiltakshaver (er) ansvarlig uten hensyn til
skyld for skade eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak.
........ Erstatninger i forhold til innskjerpinger på grusuttak beregnes som
volum". Jfr. rapport fra Asplan Viak AS , utgave 3 av 2016 - 03 - 11, side 36.

5. I oversendelsesbrevet er det uttalt at videre drift av grustaket utløser kra v
om detaljregulering. Etter min oppfatning foreligger det allerede en
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avtalefestet, streng detaljregulering gjennom de etablerte
klausuleringsbestemmelsene. D isse bestemmelsene er kartfeste de og
soneinndelt e og har konkrete og detaljerte bestemmelser for hver sone.
Klausuleringen har også vært på høring. I den grad kommunen ønsker
endringer i disse sonene/bestemmelsene på grunn av utvidelsen av
vannverket , må det være kommunens ansvar som tiltakshaver for n ytt
grunnvannsinntak å forestå gjennomføringen av slike endringer.

6. Det er uklart for meg hvem som eventuelt skulle kreve planprogram og
konsekvensutredninger for driften av et allerede etablert og regulert, lovlig
grustak med driftskonsesjon. Et slikt kr av ville aldri oppstått dersom
kommunen ikke hadde tatt initiativ til etablering av et reserv evann inntak.
Det er kommunen som er tiltakshaver. Dette innebærer etter min
oppfatning at det må være kommunens ansvar eventuelt å forestå en slik
prosess.

7. Dersom kommunen skulle ende opp med å regulere min eiendom til LN F -
formål, endrer ikke dette det etablerte avtaleforholdet mellom kommunen
og meg. Driften av grustaket ville fortsatt være avtalefestet og lovlig,
fram til kommunen eventuelt hadde vedtatt b estemmelser om forbud mot
grusuttak. I så fall vil kommunen båndlegge i størrelsesorden 2,5
millioner kubikkmeter grus, og kommunen må da ta høyde for at dette vil
utløse krav om erstatning fra grunneier og drifter av grustaket.

8. Jeg vil minne om at grust aket har vært i drift i 50 år uten at det finnes
spor etter forurensning i grunnen. Når det gjelder beskyttelse av
grunnvannet, har de strenge klausuleringsbestemmesene, kombinert med
ansvarsbevisste drivere, vist seg å være fullt ut tilfredsstillende for
vannverksdrift en . Jeg vil derfor understreke at eventuelle nye
restriksjonsbehov er foranlediget av den planlagte utvidelsen, og ikke av
situasjonen slik den er i dag .

Støa, 12.03 .2018,

Hans Anton Støen



 

 

 

 

Ringerike kommune    Inger Helene Oppen Gundhus 
Areal- og byplankontoret    Jongsstubben 9 
Postboks 123, sentrum    1337 Sandvika og  
3502 Hønefoss 
       Ellen Oppen  
       Vestveien 32 
       0284 Oslo 
 
       gnr/bnr 52/9 
 
       Oslo, 12. mars 2018 
 
 
 
Deres saksnr, 14/1016-22 
 
 
354 OMRÅDEREGULERING FOR RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN 
MERKNADER TIL PLANARBEIDET  

 
Det vises til brev av 30.01.2018 med varsel om omregulering for Ringerike 
vannverk. Som eiere av Trehørningen, gnr. 52, bnr. 9 har vi følgende 
merknader: 
 
Det vises til ovennevnte sak, herunder saksbehandlingen med uttalelser i 
2014. 
Ut fra de saksdokumenter som følger saken nå, legges det til grunn at det 
ikke fører til ytterligere begrensning i utnyttelsen av gnr. 52, bnr. 9 i 
Ringerike. 
 
Situasjonen er således at eiendommen har utnyttelse som LNF-område, men 
kan, med omregulering, utnyttes til bolig og til lettere nærings-
/industrivirksomhet. 
På denne bakgrunn er det ikke nødvendig med ytterligere uttalelser nå 
knyttet til gnr. 52, bnr. 9. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 
 
 
 
 

  
 



Fra: mail [tgravdah@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 20.03.201 8 00:1 9:28
Emne: Høringssvar: Områderegulering for Ringerike Vannverk Kilemoen.
Vedlegg:

H ensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk. Et
vannverk som skal forsyne 24000 men nesker i Hønefossområdet rent og sikkert
drikkevann. U ndertegnede finner det høyst betenkelig at det i planområdet skal
kunne tillates steinbrudd og masseuttak.
I Asplan viaks hydrogeologiske konklu sjoner/formuleringer angående beskyttelse

20.11.2012). Soneinndelin gene 0, I , I I a og I I b og I I I er veiledende, men kan
vanskelig følges slavisk ifht klausulering/ikke klausulering på masseuttak.
Restriksjoner og innskjerpelse påuttak i sone I I a og I Ib bidrar heller ikke til å

u nder forutsetning av overvåking, overholdelse av makismalt tillatt uttakshøyde
og etter grunnundersøkelser for nærmere bestemmelse av løsmasser og

I tillegg henvises til at sårbarheten også må ses i sammenheng med belastningen
s om aktiviteter og arealbruken rundt medfører. I kke bare forurensningsfaren
alene, selv om den i seg selv representerer fare for uoversiktlige skader.

tynne skorpa/mantelen, som vi befinner oss på. Beregninger på vannets
oppholdstid i umettede og mettede soner, grader av mettethet, hastighet på
grunnvannsstrømmen inn mot brønnene kan derfor bare bli omtrentlige. I tillegg
til disse usikkerhetsmoentene, kommer hensynet til klimaend ringer,
uforutsigbarhet mht eksztremvær, store
postmottak@ringerike.kommune.no;nedbørsmengder, flom og vinder. N aturen er
mao blitt mer uforutsigbar enn tidligere. en er fullt klar over at slike sondringer er
det tatt høyde for i forundersøkelsene. M en hel ler ikke det gir garantier. I ngen
ting er likt, heller ikke mht inndeling av soner, hvor det også er glidene
overganger.
N år grusuttak i både sone I I a og sone I I b iflg ekspertuttalelser er beheftet med så
mye usikkerhet, burde også hele denne sonen omf ates av forbud om grusuttak i
likhet med
sone I og 0.
En deler fullt ut rådmannens bekymring forat uttak av grus og annen virksomhet i
grusuttaksområdet kan påvirke nåværende og framtidig vannkvalitet, både i
dagens brønner og reservebrønnene som nå er bl itt etablert. Vann viktigere enn



sand. (Notat dat. 10.03.2014. ) I saker som denne, som gjelder tilgang til
livsviktige goder, som vann er, skal det mye til før restriksjoner på tiltak som
iverksettes, oppleves som for strenge. Masseuttak i hele planområ det for
vannverket innebærer gambling med drikkevann og drikkevannsforsyning for
Ringerikes befolkning.

Ikke uten grunn at Sverige for mange år siden har nedlagt forbud om grusuttak
hvor virksomheten kan virke inn på vannforsyning. Som kjent er
naturgrus/sand viktig for både nåværende og framtidig vannforsyning.

Med hilsen

Mary Blikken Gravdahl.



Fra: Tom Jarle Myrvang [tom@myrvang.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 16.03.2018 19:40:43 

Emne: 0605-354 OmrådereguleringforRingerike vannverk Kilemoen/Støen grustak 

Vedlegg:  

Leser i deres Informasjon vedrørende Ringerike vannverk Kilemoen offentlig ettersyn av reguleringsplan, 3 februar 2018 i Ringerikes blad. 
I 4 avsnitt står følgende:   Deler av eksisterende grustak( Støen Grustak ) i området er foreslått regulert til steinbrudd og masseuttak. 
                                               Dersom dette etter offentlig ettersyn viser seg å medføre krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om  
                                               Konsekvensutredninger,reguleres området til NLF-formål. 
 
Har Ringerike kommune her planarbeidet og kostnadene, og ikke grunneier, på området som dekker steinbrudd og massetak ? 
Jeg mener at skal vi ha like konkuranse forhold i Ringerike kommune , må også grunneier/driver av grustaket (Støen Grustak ) selv dekke sine utgifter med 
planarbeide. 
Og at dette steinbruddet og massetaket ( Støen Grustak ) konsekvensutredes på lik linje med Svelviksand as på Kilemoen og John Myrvang as / Nordstone as 
på Hensmoen, samt ta kostnadene selv, og ikke belaste kommunen med dette. 
 
Det eksisterende grustaket ( Støen Grustak ) ligger dessuten like inntil Ringerikes drikkevannskilde og bør/må utredes nærmere med en 
konsekvensutredning. 
Samt og komme inn under de samme regler som Direktoratet for mineralforvaltning pålegger de som produserer og leverer tunge byggeråstoffer til bygg og 
anlegg. 
Husk at det er kun 2 dager siden Ringerike vannverk innviet den siste oppgraderingen av Kilemoen vannverk til en kostnad av 120 millioner kroner, og at vi 
her har Norges beste vann i følge Rådmannen i Ringerike kommune. 
 
 
Med Vennlig Hilsen 
 
Tom J.Myrvang 
Andreas Zeiersvei 1 
3510 Hønefoss 
tom@myrvang.no 



Fra: Tom Jarle Myrvang [tom@myrvang.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.04.2018 21:59:56 

Emne: 0605-354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen /Støen grustak 

Vedlegg:  

Leser i deres annonse vdr.Ringerike vannverk Kilemoen offentlig ettersyn av reguleringsplan, 3 februar 2018. 
At deler av eksisterende grustak(Støen grustak) i området er foreslått regulert til steinbrudd og masseuttak.Dersom dette etter offentlig ettersyn viser seg å 
medføre krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,reguleres område til LNF-formål. 
Her er det kommunen som har planarbeidet og kostnader, og ikke grunneier på området som dekker steinbrudd og massetak? 
Jeg mener at skal vi ha like konkuranse forhold i Ringerike kommune,må også Støen grustaket konekvensutredes på lik linje med Svelviksand på Kilemoen og 
John Myrvang as/Nordsone as på Hensmoen,samt ta kostnadene på dette selv,og ikke belaste kommunen med dette. 
Støen grustaket ligger dessuten like inntil Ringerikes drikkevannkilde og bør utredes nærmere med en konsekvens utredning. 
Og komme inn under de samme regler som  Direktoratet for mineralforvaltning pålegger de som produserer og leverer tunge byggeråstoffer til bygg og 
anlegg.  
Husk at det er kun 2 dager siden Ringerike vannverk innviet den siste oppgraderingen av kilemoen vannverk til en kostnad av 120 millioner,og her har vi 
norges beste vann. 
 
Med Vennlig hilsen 
Tom J.Myrvang 
Andreas Zeiersvei 1 
3510 Hønefoss 
tom@myrvang.no 
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Arkivsaksnr.: 14/1016-5   Arkiv: L12  

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen – 

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen sendes på høring og 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører 

krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål.  

 

Sammendrag / bakgrunn 

Ringerike vannverk Kilemoen er drikkevannskilde for over 20 000 mennesker i Hønefoss og 

omegn. Nytt vannbehandlingsanlegg og utvida høydebasseng skal stå klart i desember 2017, 

og vil gi bedre drikkevannssikkerhet og en betydelig større kapasitet framover. Dette er en 

del av kommunens tilrettelegging for vekst i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeida, og kommunen ønsker å 

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette ble det 

våren 2014 varsla oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden. Planforslaget innebærer 

restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. Før 2. gangsbehandling av 

planforslaget må arkeologisk registrering av planområdet være gjennomført, og avgrensning 

mot områderegulering for Follummoen må være avklart.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk.  



2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av 

grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående 

reguleringsplanens forhold til grusuttaket.  

3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som 

omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området brukes til friluftsliv, noe skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknytta dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen 

utarbeides som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en 

kommunal plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med vedlegg  

 

Oversiktskart i vedlegg 1 viser planområdets beliggenhet. Planavgrensning framgår av 

plankartet, og omfatter nedslagsfeltet for drikkevannskilden.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. 

Det er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. 

Beredskapsplanen er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse 

og beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21.  

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil 

tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. 

Det er behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende 

bestemmelser, som skal sikre at grunnvannet ikke blir forurensa. Sikringssonene er inndelt i 

fem soner: 0, I, IIA, IIB og III. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av 

temakart hensynssoner (vedlagt).   

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven 

og eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra 

bestemmelsene til hensynssonene.  

 

Klausuleringsplan  

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og 

det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 



2016, følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan. Sikringssoner er 

beregna ut fra et maksimalt døgnuttak på 160 l/s.  

 

Reguleringsplaner, gjeldende 

Planområdet er i dag uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner, som alle legger til 

rette for masseuttak:  

- 226 Nedre Kilemoen  

- 308 Vestsiden pukkverk  

- 344 Kilemoen sanduttak  

 

Reguleringsplan under arbeid - Follummoen 

Planavgrensningen for Ringerike vannverk Kilemoen overlapper delvis med forslag til 

områderegulering for Follummoen (nr. 424), som nylig var på høring og offentlig ettersyn. 

Dette gjelder ca. 100 daa sørøst i planområdet. I områderegulering for Follummoen foreslås 

dette arealet regulert til industri-datasenter, LNFR og friluftsformål med hensynssoner. Det er 

satt krav om detaljregulering for området 

 

Follummoen berører følgende sikringssoner for Ringerike vannverk:  

 H110_Sone IIB Nedslagsfelt for drikkevann  

 H110_Sone III  Nedslagsfelt for drikkevann 

 

Dersom deler av sikringssonene for Ringerike vannverk Kilemoen skal inngå i 

områderegulering for Follummoen, må sikringssoner med tilhørende bestemmelser 

innarbeides i planen. Endelig avgrensning mellom disse planene er ikke avklart, og forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk inkluderer inntil videre hele nedslagsfeltet med 

tilhørende sikringssoner.  

 

Eiendomsforhold 

Forslaget til planavgrensning omfatter følgende eiendommer, som er i privat eie: 51/1, 51/2, 

52/1, 52/2, 52/3, 52/6 og 52/9. I tillegg inngår gnr/bnr 52/17 og 19 som er kommunens 

eiendom i Dødisgropa og ved Tjorputten.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varsla, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 13.03.2014. Videre ble oppstart kunngjort i Ringerikes 

Blad og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt, med 

unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er unntatt 

offentlighet. Uttalelsene fordeler seg slik: åtte fra ulike offentlige myndigheter, fire fra 

grunneiere i planområdet, en fra et politisk parti og en fra grunneier på motsatt side av 

Begna. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 6. 

 

Konsekvensutredning 

Ved oppstart av planarbeidet vurderte kommunen at planen ikke utløser krav om 

planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Nærmere 

vurdering av dette er gitt i planbeskrivelsen kap. 2.3.  

 

Planbeskrivelse og klausuleringsplan fokuserer hovedsakelig på forhold som er av betydning 

for nødvendig sikring av vannkilden. Åpne grusmasser i planområdet gir kort vei ned til 

grunnvannet. Eksisterende vegetasjonsdekke er en viktig beskyttelse mot forurensning, og 



bør ikke fjernes. Ut fra dagens arealbruk er potensielle forurensningskilder i 

tilrenningsområdet gjennomgått. Aktuelle forurensningskilder er: grusuttak, infiltrasjon av 

forurensa elvevann, dyrka mark og beiting, skogbruk og friluftsliv. 

 

 Friluftsliv: Kilemoen er et mye brukt trenings- og friluftsområde og er klassifisert som 

et B-område i kommunens verdisetting av bynære friluftsområder. Planforslaget vil 

ikke endre muligheten for bruken av området til friluftsliv. I sone I er det foreslått 

forbud mot organisert leirslagning og stevner.  

 Naturtypelokalitet: Det er registrert en naturtypelokalitet i planområdet; Kalkskog 

(verdi A), sandfuruskog med rik soppflora. Denne naturtypen har begrenset 

utbredelse i Norge, og lokaliteten på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt 

naturmangfold. Tiltak ifm. Ringerike vannverk vil ikke medføre at 

naturtypelokalitetens verdi blir redusert. Konsekvenser av ytterligere grusuttak i 

området må imidlertid kartlegges nærmere i en eventuell detaljregulering for dette.   

 Grusforekomst: Det er registrert en grusforekomst i planområdet som er en del av en 

nasjonalt viktig forekomst. Planforslaget fører imidlertid hverken til direkte eller 

indirekte nedbygging av forekomsten. I kommuneplanens arealdel er det avsatt en 

rekke områder til råstoffutvinning, og tilgangen på masser i kommunen anses å være 

god.  

 Kulturminner: Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt 

fylkeskommunen vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen 

for dette er hensynet til eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å 

hindre terrenginngrep i området. Kommunen er bekymret for risiko for forurensning 

av drikkevannskilden, og er skeptiske til omfattende undersøkelser med en 15 tonns 

gravemaskin i området. Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område 

avsatt til LNF i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. 

Registrering blir bestilt høsten 2017. 

 

Grusuttak 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak, som ikke er avklart etter plan- og 

bygningsloven. Etter det kommunen kjenner til er det ikke tatt ut nye masser fra området de 

siste åra. Hæhre AS har søkt direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon etter 

mineralloven for Støen grusuttak. Kommunens uttalelse til søknaden 22.08.2017 følger 

vedlagt. Kommunen mener driftskonsesjon ikke bør innvilges, og at direktoratet vil ha et 

bedre grunnlag for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en 

detaljregulering for uttaket.  

 

Grusuttaket er den mest alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Uttak av masser 

bidrar til å redusere umettet sone, og dermed nedsette magasinets naturlige renseevne. Videre 

er det en forurensningsrisiko knytta til drift av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, 

kjemikalier etc.). Med bakgrunn i dette inneholder planforslaget restriksjoner når det gjelder 

grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6 Hensynssoner.  

 

Kommunen gjennomførte i januar 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er 

berørt av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155.  

 



Den delen av uttaket som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med 

krav om detaljregulering før videre uttak (plankrav). Dette er ca. 30 daa, og vesentlig mindre 

enn det arealet det er søkt driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i søknaden).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, er planområdet avsatt til landbruks- natur- og 

friluftsområde (LNF), og markert som "Nedslagsfelt for drikkevann".  

 

Kommuneplanens arealdel er under revidering, og var på høring i perioden mai – september 

2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR-formål, med hensynssone for 

grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette 

er den delen av området som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye 

klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I 

tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 

Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 (vannforsyningsanlegg) i forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.  

 

Juridiske forhold  

Høring og offentlig ettersyn 

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 og formannskapet.  

 

Vannressursloven 

Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 

20 åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. Dette krever at reguleringsplanen beskriver vannuttaket og 

overvåkningsrutinene. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 4.9. NVE vil ved høring og 

offentlig ettersyn av planforslaget vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at 

samordning lar seg gjøre.  

 

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. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Økonomiske forhold 

Vannrensing og utvidet høydebasseng ved Ringerike vannverk på Kilemoen skal stå klart i 

desember 2017. Midler til dette er avsatt i budsjett for 2017. Kostnader knyttet til 



områdereguleringen inngår i dette. Etablering av supplerende vannkilde/reservevann er ikke 

omtalt i gjeldende handlingsprogram, og vil bli foreslått innarbeidet senere.   

 

Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen 

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er godt bearbeida, og at utredningsplikten er oppfylt med 

unntak av at det mangler arkeologisk registrering av planområdet. Registrering må 

gjennomføres før 2. gangsbehandling.   

 

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til steinbrudd/masseuttak 

gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må 

en eventuell detaljregulering utrede konsekvensene av masseuttak, på samme måte som 

foreliggende planforslag legger opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i 

høringsdokumentene slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at 

planforslaget sendes på ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring.  

 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak allerede gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området.   

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal 

ha en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal 

være strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et 

klart overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet 

og vurdert, og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta 

drikkevannet. Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, 

datert 07.09.2015 

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017 

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak 

5. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014 

b. Buskerud fylkeskommune 08.05.2014 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.2014 



d. Mattilsynet 07.04.2014 

e. Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014 

f. Statens vegvesen 09.05.2014 

g. Miljøretta helsevern Ringerike kommune 09.04.2014 

h. Hans Anton Støen mai 2014 

i. Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Hans Anton Støen 15.05.2014 

j. Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 07.05.2014 

k. Marthe Kihle 

l. Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth, datert 09.05.2014  

m. Ringerike venstre 13.05.2014 

6. Kommunens uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grusuttak, datert 

22.08.2017 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.09.2017 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Guro Li og Mari Solheim Sandsund  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-19   Arkiv: L12  

 

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. 

gangsbehandling – tillegg til tidligere saksframlegg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav 

om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

reguleres området til LNF-formål. 

 

  

 

Sammendrag / bakgrunn 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk 

Kilemoen, som forsyner over 20 000 mennesker i Hønefoss og omegn. I 1985 ble det inngått 

en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og grunneiere. Avtalen 

inneholder soner og bestemmelser som gir restriksjoner for området. Nye brønner og nye krav 

fra NGI medfører endret soneinndeling, og det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for 

området. Kommunen ønsker å hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Våren 2014 varslet kommunen oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk 

Kilemoen. Høsten 2017 ble planforslaget lagt fram til politisk 1. gangsbehandling for 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (09.10.2017 sak 60/17) og formannskapet 

(24.10.2017 sak 132/17). Formannskapet vedtok å utsette saken, og dette er bakgrunnen for at 

rådmannen nå legger fram saken på nytt. Dette saksframlegget kommer i tillegg til tidligere 

saksframlegg, og belyser blant annet spørsmål som ble stilt i formannskapet ved forrige 

behandling. For nærmere beskrivelse av innholdet i planforslaget, se saksframlegg vedlegg 1.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget  



- 

I etterkant av formannskapets behandling 24.10.2017 er ledningstrase for kommunalteknisk 

anlegg lagt inn i plankartet. Traseen er vist som en hensynssone på plankartet, og følger delvis 

adkomstveg i området. Gjennomføring av tiltaket vil forsøkes løst gjennom minnelig avtale 

med grunneiere. Dersom dette ikke er mulig, vil reguleringsplanen kunne gi grunnlag for 

ekspropriasjon til gjennomføring av ledningstrase som vist på plankartet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av (vedlegg 2-4):  

- Plankart, datert 11.01.2018 

- Reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018 

- Planbeskrivelse med vedlegg, datert 20.09.2017 

 

Eksisterende grusuttak i planområdet 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak (gnr/bnr 52/1). Grusuttaket er den mest 

alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Planforslaget inneholder derfor 

restriksjoner når det gjelder grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6.  

 

Kommunen gjennomførte i 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er berørt 

av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155. Den delen av uttaket (ca 30 daa) 

som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med krav om detaljregulering 

før videre uttak (plankrav).  

 

Grusuttaket er omfattet av minerallovens krav om driftskonsesjon, hvor direktoratet for 

mineralforvaltning er myndighet. Hæhre Entreprenør AS søkte om driftskonsesjon i 2014, og 

direktoratet sendte søknaden på høring i juni 2017. Kommunen uttalte seg til søknaden, og 

mente driftskonsesjon ikke burde innvilges på nåværende tidspunkt. Begrunnelsen for dette var 

hensynet til pågående planarbeid, samt bekymring for konflikten mellom drikkevannshensyn og 

grusuttak. Direktoratet fattet vedtak om tildeling av driftskonsesjon 16.10.2017 (vedlegg 6). 

Direktoratet gjør i vedtaksbrevet oppmerksom på at driftskonsesjonen ikke erstatter krav om 

tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk. Kommunen og Mattilsynet 

har påklaget vedtak om driftskonsesjon (vedlegg 7 og 8). Mattilsynet bruker begrepet 

innsigelse i sitt brev. Rådmannen har muntlig avklart med Mattilsynet at det er klage etter 

forvaltningsloven som er ment.  

 

Kommunen har anmodet om at klagen gis oppsettende virkning (dvs. at vedtaket om konsesjon 

får utsatt iverksettelse inntil klagen er behandlet). Foreløpig har kommunen ikke mottatt 

tilbakemelding fra direktoratet på klagen, eller anmodning om oppsettende virkning.   

 

Rådmannen er kjent med at det videre vil være Isachsen Gruppen som vil være tiltakshaver for 

drift i grustaket. Endring av tiltakshaver har bakgrunn i diverse oppkjøp og fusjoner. 

Kommunen har i brev 24.11.2017 til direktoratet opplyst om ny tiltakshaver.  

 

Rådmannens vurdering 

Forslag til vedtak punkt 3 

Formannskapet har stilt spørsmål om bakgrunnen for rådmannens forslag til vedtak punkt 3, 

som lyder slik:  



- 

Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører 

krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er forklart i saksframlegget datert 22.09.2017 (vedlegg 1):   

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til 

steinbrudd/masseuttak gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen 

at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må en eventuell detaljregulering utrede 

konsekvensene av masseuttak, på samme måte som foreliggende planforslag legger 

opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i høringsdokumentene 

slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at planforslaget sendes på 

ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring. 

 

Alle planforslag skal ha en planbeskrivelse som blant annet beskriver planens hovedinnhold og 

virkninger, jf. pbl. § 4-2. For noen planer er det i tillegg krav om planprogram og 

konsekvensutredninger etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette medfører en mer 

omfattende planprosess: Ved oppstart av planarbeidet skal det utarbeides et forslag til 

planprogram, som sendes på høring og offentlig ettersyn. Videre skal planprogrammet 

fastsettes av planmyndigheten, og det må utarbeides en konsekvensutredning med 

utgangspunkt i planprogrammet og forskriften.  

 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav.  I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak, og som det iht. planforslaget 

kan være aktuelt å tillate uttak. Arealet samsvarer med areal foreslått avsatt til råstoffutvinning 

i kommuneplanens arealdel 2017-2030. Forslag til revidert arealdel ble behandlet i 

formannskapet 25.04.2017 sak 20/17, og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn.  

 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette 

er en kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige 

utredninger i forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at 

plan- og utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres 

av den aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering 

etter pbl. § 12-3. Dette handler også om likebehandling.  

 

Planbeskrivelsen for områdereguleringen fokuserer i hovedsak på forhold som er av betydning 

for sikring av vannkilden. I og med at områdereguleringen ikke utreder steinbrudd og 

masseuttak i detalj, har rådmannen foreslått at det stilles krav om detaljregulering for dette 

området. I en eventuell senere detaljregulering vil krav om konsekvensutredning etter 

forskriften kunne ivaretas. 

 

Rådmannen mener dette er en akseptabel løsning, men er usikker på om regionale myndigheter 

vil akseptere at utredningskrav knytta til masseuttak legges til en detaljregulering i denne 

saken. Rådmannen ønsket derfor å avvente høringsuttalelser om dette temaet. 

Dette er bakgrunnen for foreslått vedtakspunkt 3. Dersom området reguleres til LNF i 

områdereguleringen, kan det likevel tas initiativ til oppstart av en privat detaljregulering for 



- 

masseuttak i området. Sak om oppstart av et slikt planarbeid vil da legges fram til politisk 

behandling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, samt saksframlegg i vedlegg 1, anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg til 1. gangsbehandling, datert 22.09.2017 

2. Forslag til plankart, datert 11.01.2018  

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018  

4. Planbeskrivelse, datert 20.09.2017 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, datert 

07.09.2015  

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017  

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016  

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak  

5. Innspill fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, datert 04.10.2017 

6. Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Støen grustak, datert 16.10.2017 

7. Ringerike kommunes klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 07.11.2017 

8. Mattilsynets klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 09.11.2017 

9. Brev fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, til direktoratet for 

mineralforvaltning, datert 02.12.2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Guro Li 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-45  Arkiv: L13  

 

Sak: 65/18 

 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

Tor Bøhn fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer.  

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Bøhns (Frp) forslag, ble Rådmannens 

forslag vedtatt mot 1 stemme (Frp), som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-44   Arkiv: L13  

 

 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18 «planer som er igangsatt, som ikke vil ha 

innvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling. Avgjørelsen om hva som påvirker 

planen kan ikke tas av administrasjonen, men bør opp til politisk behandling. Derfor 

saksbehandles Kvartal 36. Rådmannen mener at videre planlegging av Kvartal 36 vil ha 

påvirkning på byplanen og legge føringer for den som vil kunne være uheldige i den videre 

utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 36 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg 

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 



- 

Det er viktig å presisere at å avvente ikke er det samme som å stoppe planen jf. plan- og 

bygningsloven §12-8. Å stoppe en plan innebærer at plansaken blir avsluttet. Hvis man, etter 

stopp, ønsker utvikling i framtida må man starte hele planprosessen på nytt, med søknad, 

oppstartsmøte og varsel om oppstart. Å avvente innebærer at planen sendes til ny 1. 

gangsbehandling etter at områderegulering Hønefoss (plan 431) har vært til behandling. På den 

måten er det byplanen som setter premissene for utviklingen i Hønefoss. 

 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 36 i den gamle sentrumsplanen slik at man 

kan realisere sentrumsboliger i tillegg til forretning, kontor og bevertning i det kvartalet. I 

planforslaget blir Storgata 20 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er boliger fra 

2. etasje og oppover. Parkering til leilighetene er løst i parkeringskjeller, i tillegg til at det 

åpnes for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for 

boligformål i tillegg til forretning/kontor. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak relevant for saken 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstarten 08.05.2017 i sak 29/17. 

Vedtakskpunktene er som følger:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 

23.05.2017, sak 17/17.  

 

Formannskapet 2 vedtok 20.02.2017 i sak 7/18:  

 Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført 

(jf. pbl § 12-8). 

 Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være 

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen. 

 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18:  

 planer som er igangsatt, som ikke vil ha innvirkning på byplanen, skal fremmes til 

politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er bebygd   

 

 

Konkret beskrivelse av dagens bruk og hva som befinner seg på arealene.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS.   



- 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Lafton Eiendom AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-36 (Kvartal 35-36) fra 

29.09.1983, 313-02 (Byporten) fra 04.05.2015 og 64-02 (Hønefoss Sentrum fra 20.12.1976. 

Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til forretninger, kontorer, veg, G/S-

veg/fortau, gågate/sykkelbane og veger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60 og bebyggelsen skal 

ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

318/514 – Storgaten 20 A og B AS 

318/137 – Stjernegruppen Ringerike AS 

318/138 – Lafton Eiendom AS 

3000/1 – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Det ble varslet oppstart i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 15.06.2017 og kunngjort det i Ringerikes Blad, samt på kommunens 

nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune14.08.2017 

Buskerud fylkeskommune gjør oppmerksom på at hjørnegården i Bloms gate 9 (318/118) og 

Storgata 20 (317/514) er vurdert til å ha høy verneverdi. BF anbefaler at den verneverdige 

bebyggelsen bevares og at nye tiltak tar hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse. 

Anbefaler at det stilles krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse for å sikre 

god tilpasning til omgivelsen og at det bør utarbeides gode illustrasjoner som viser hvordan 

den verneverdige bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.  

1. Forslagstillers kommentar: Det videre planarbeidet må vise hvordan noe av den 

verneverdige bebyggelsen kan bevares. Foreløpig er Storgata 20 tenkt revet. Her må 

verdien av bygget og verdien av en eventuell rivning og utbygging veies opp mot hverandre. 

Det er en del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til å ha høy verneverdi. Om det skal 

fortettes og bygges flere boliger i sentrum er det kanskje nødvendig å vurdere om alle 

byggene bør ivaretas. Dette må vurderes i det videre planarbeidet.  

 Rådmannens kommentar: Forslagstiller skriver i planbeskrivelsen at det er lite 

karakterpreg igjen av Storgata 20 etter endringer på huset. Området midt i sentrum er 

det av stor verdi å fortette. I forbindelse med plan 431 områderegulering Hønefoss blir 

det gjennomført en reregistrering av alle hus i Hønefoss. I tillegg utarbeides det en 

kulturhistorisk stedsanalyse. Disse vil være viktige som grunnlag for 

områdereguleringen, men også for denne planen. Disse har ikke vært klare i tide til 

denne behandlingen. På grunn av dette er ikke rådmannen udelt positiv til rivning av 

Storgata 20.  



- 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 15.09.2017 

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

- Støyhensyn skal ivaretas ihht. T-1442. Det kan aksepteres avvik fra anbefalte 

støygrenser dersom boligene sikres en stille side.  

- Luftkvalitet skal legges til grunn i planleggingen. Helst skal det ikke tilrettelegges 

for boliger i områder med dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig at det 

fortettes i sentrumsområder slik at bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli 

bedre.  

- Hensyn til barn og unge. Det skal være tilstrekkelig med lekeareal for barn i alle 

aldre. Lekeareal på tak godkjennes ikke som eneste løsning, kun som supplement 

til lekeareal på bakkenivå.  

- Tilknytning til fjernvarmenettet da planområdet ligger innenfor 

konsesjonsområdet.  

- Vurdere om vannbåren varme kan være hensiktsmessig. 

 Forslagstillers kommentar: Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med 

planarbeidet. Merknaden [luftkvalitet] er tatt til følge i planarbeidet. Merknaden 

[hensyn til barn og unge] er tatt til følge i planarbeidet. Det er undersøkte hvilke tilbud 

det er til barn og unge i nærheten i dag. Lekeareal er i planforslaget lagt på tak. 

Merknaden [tilknytning fjernvarmenett] er tatt til følge i planarbeidet 

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

reviderte planforslaget. Det er tilrettelagt for sandlekeplass på tak. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, 

spesielt for større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra 

til politisk behandling i januar 2019.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 26.09.2017 

Statensvegvesen er positiv til at det legges til rette for fortetting i sentrum. De mener at en 

virkning av økt trafikk som en fortetting vanligvis medfører må dokumenteres nærmere med 

en trafikkanalyse. Videre kommenterer SVV at byggegrensen må vurderes på nytt. Både med 

tanke på støy og «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i 

Buskerud» der byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. SVV minner også om 

tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive transportmidler, sykkel og gående. 

 Forslagstillers kommentar: En trafikkanalyse er utarbeidet og er en del av 

plandokumentene. Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i dag, da dette er et 

kvartal med eksisterende bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å legge nye bygg 

på linje med de eksisterende slik at kvartalsstrukturen videreføres. Tilrettelegging for 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler, for sykkel og gående er ivaretatt i 

planarbeidet. Det er lagt til bestemmelse om sykkelparkering innenfor området og 

tilgjengeligheten ellers er beskrevet i trafikkanalysen. 

 Rådmannens kommentar: Byggegrenser blir også drøftet i byplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

for fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningevekst fram mot 2030. 



- 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

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

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

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

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

Det er usikkert om kvartal 46 vil påvirke Områderegulering Hønefoss. Det er flere prinsipper i 

denne planen som bør avklares i overordnet plan. Disse er listet opp både i sammedraget og i 

rådmannens vurdering. 

 

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.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende 

betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i byplanen. Deretter kan 

planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 

Byplanen må legge føringer for de viktige kvartalene i sentrum av Hønefoss. Rådmannen 

mener at videre planlegging av kvartal 36 vil ha påvirkning på byplanen og legge føringer for 

den som vil være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag 

til vedtak at Kvartal 36 skal vente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg,  

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum, 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt. 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

Alternativt vedtak  

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 

Byggeplanene 

Blokkbebyggelse passer bra inn i sentrum og det er med på å bygge oppunder målet om 

fortetting. Eksisterende bygg er to etasjer pluss loft. Det nye bygget er tenkt i seks etasjer med 

den øverste inntrukket. Det er flere andre bygg på seks etasjer i området, slik at det høyt bygg 

vil ikke stikke seg ut. Det er en utfordring med boligbebyggelsen i nord, som ved å få en 6 

etasjers blokk tett innpå vil miste alt av dirkete sollys i de nederste etasjene. Den eksisterende 

boligblokken i bakkant er fire etasjer høy Byporten har to inntrukkede etasjer. Det må tas 

stilling til hvor stor del av byen som skal ha dette. Rådmannen mener dette bør tas i 

områderegulering Hønefoss (plan 431). 

 

Det er lagt opp til mulighet for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan. Dette er etter 

rådmanns mening for mange og bør både nedjusteres før 2. gangsbehandling og illustreres 

hvordan det kan gjennomføres.  

 

Rådmannen er i tvil om det er rett å rive Storgata 20. Fortetting av sentrum vil kreve at noe 

eksisterende blir revet og erstattet av nye bygg. Dette bør det gjøres en helhetlig vurdering av i 

områderegulering Hønefoss.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er planlagt en sandlekeplass for boligområdet på taket av bygget. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, spesielt for 

større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra til politisk 

behandling i januar 2018.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønefoss sentrum som vil kunne gi arbeidsplasser og 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 



- 

fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

som blir gitt i plan 431 områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 

14/18. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført, mars/april 2019. 
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Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den regu leringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Forretning/kontor/tjenesteyting (1813) B KB

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg (2011 ) S K V
Fortau (2012) SF

3 . Juridiske punkt og linjer
Regulerte tomtegrenser
Regulert fotgjengerfelt
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Avkjørsel – både inn og utkjøring
RpBåndleggingGrense
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FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

1. Minst halvparten a v rom for støyfølsom bruk skal ha grenseverdier for støy iht. T -
1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging .

2. Prosjekterte støytiltak i henhold til støyrapport , samt dokumentasjon som viser at
grenseverdiene er ivaretatt, skal vedlegges søknad. Før det gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest skal støytiltak være utført.

§ 1 .2 Tilgjengelighet for alle /universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

U niversell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer i bygningen, samt
gangadkomster til hovedinnganger. Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser
dimensjonert for bevegelseshemme de i henhold til gjeldende teknisk forskrift. Fortau skal ha
et tverrfall på maksimalt 2% og skal opparbeides med terskelfrie overganger.

§ 1 .3 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fr edete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 1 .4 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
s amtlige nye boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 .5 Oppvarming
Nye b ygg innenfor planområdet skal tilrettelegge for tilknytning til fjernvarme .

§ 1 .6 O vervann
Håndtering av overvann skal løses på egen grunn. Ved søknad om igangsetting skal plan for
overvannshåndtering foreligge.

§ 1.7 Renovasjon
Plassering og utforming av renovasjonsløsning skal fremkomme ved søknad om tiltak . Det
skal etable res nedgravd løsning der dette er mulig . Løsning for renovasjon skal godkjennes av
lokalt renovasjonsselskap ( HRA ) .

§ 1.8 Vegetasjon
Ved søknad om tiltak skal de t utarbeides en utomhusplan , denne skal vise eksisterende og ny
vegetasjon innenfor planområd et. Trær som står utenfor BKB skal bevares.
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§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/kontor, BKB.

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Område B KB er regulert til bolig/forretning/kontor.

Innfor formålet er det tilla t etablert kafeer , restauranter ol. I forbindelse med forretninger i
første etasje kan det etableres uteområder med uteservering. Det skal ikke etablere s
forretningsvirksomhet so m er spesielt trafikkskapende.

Innenfor BKB er det ikke tillatt med boliger i byggets 1. etasje .

2 . Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Maks t illat t utnytting er %BYA = 100% .
Maks tillatt BRA = 5000 m2

3. Byggehøyde (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

For BKB er m aksimalt tillatte gesims høyde opp til k ote + 97 og maksimalt 6 etasjer. Heissjakt
tillates bygd opp til kote +100 . Byggehøyder skal følge byggegrenser der dette er vist i
plankartet.

4. Byggets utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Nye b ygninger innenfor BKB skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk.

Bebyggelsen skal ha fasadeuttrykk i harmoni med omkringliggende bygg i sentrumsområdet i
Hønefoss.

5 . Parkering og adkomst (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7)

Overflateparkering inngår i BYA. Parkeringsdekningen skal være etter kommunal v edtekt.

Det skal maksimalt opparbeides én (1) parkeringsplass per boenhet. Parkering til boligene skal
være i parkeringskjeller. Gjesteparkering og parkering tilhørende forretningsareal tillates på
bakkeplan , maksimalt 25 parkeringsplasser innenfor BKB .

Antall sykkelparkering skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per
boenhet. Sykkelparkering skal være i egen sykkel bod som kan være i kjelleretasjen.

Eksisterende adkomster til bakenforliggende bebyggelse skal opprettholdes.
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6 . Lekeareal/uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Ved ny boligbebyggelse innenfor BKB skal det etableres leke - og uteoppholdsareal. Leke - og
uteoppholdsarealet skal etableres på tak.
L ekearealet skal minimum inneholde sand kasse, vippedyr og sittegru ppe.

Det skal etableres 20 m2 MUA per boenhet. 30 - 50 % kan løses på private balkonger.

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

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. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard .

§ 3 .1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau , SF

Fortau skal være opphøyd eller med sterk kontrast mot kjøreveg og med universell utforming
mot fotgjengeroverganger.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 4 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokum entert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger
iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.

O ffentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene.

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være
utført.
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1. Sammend rag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,
jf. pbl § 4 - 2, første ledd.

Denne planen har bakgrunn i et ønske om å kunne fortette et kvartal i Hønefoss sentrum . I
dagens situasjon er kvartalet brukt til bol ig, forretning og kontor . Området er i
kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål, og er regulert i reguleringsplan nr. 64
Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 til kombinert formål forretninger/ kontor, der bestemmelsene
også åpner for boliger.

I dette pla nforslaget er det lagt opp til kombinert formål bolig/forretning/kontor. Det er tenkt
bygg i 6 etasjer med forretning/kontor i første etasje og bolig i de øvrige etasjene. Da
planområdet er forholdsvis lite og ligger sentralt var plass til leke - og uteopph oldsareal en
utfordring. I planforslaget er det åpnet opp for at dette kan løses på takflater. I skissene på
mulig utforming av bygg er det lagt leke - og uteoppholdsareal på tak i 2. og 6. etasje som vil
være felles for feltet.

Andre viktige tema i regul eringsplanprosessen har vært trafikale forhold og trafikkstøy, og
kulturminner og kulturmiljø . Trafikk og trafikkstøy ble analysert nærmere i henholdsvis
trafikkanalyse og støyrapport. De trafikale utfordringene er størst i Storgata, i planforslaget er
hov edatkomsten lagt ut til Sundgata hvor det er betydelig mindre trafikk. Støyrapporten viser
at det må gjøres støytiltak på byggene for at det skal gi tilfredsstillende støyverdier. Leke - og
uteoppholdsarealene er plassert slik at disse vil kunne få tilfreds stillende støyverdier.
Trafikkanalysen og støyrapporten ligger også vedlagt. Det er et bygg innenfor planområdet
som har en høy verneverdi. Dette bygge t forutsettes fjernet, noe som vil være en konsekvens
av fortettingen.
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2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for
bolig formål i tillegg til for retning /kontor som er dagens regulerte arealformål .

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, tr afikkforhold,
estetikk, universel l utforming, sol/skygge - forhold og parkeringsløsninger .

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller: Lafton Eiendom AS

Plankonsulent : Mjøsplan AS har overtatt som plankonsulent etter Sivilingeniør Bjørn Leifsen
som tok seg av oppstartsfasen av prosjektet.
Mjøsplan AS, Kastbakkvegen 11, postboks 6, 2391 Moelv, tlf: 62365298 , v/Ida Marie
Weigård.

Grunneier e:
Planområdet omfatter eiendommene:
gnr/bnr
318/514 – Storgaten 20 A og B AS
318/137 – Stjernegru ppen Ringerike AS
318/138 – Lafton Eiendom AS
3000/1 – Ringerike kommune

2. 3 Tidligere vedtak i saken
Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i Formannskapet 23.05.17 , sak 17/17.

2. 4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger foreløpig ingen utbyggin gsavtaler.

2. 5 Krav om konsekvensutredning ?
Planen er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte).

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble v arslet 15. juni 2017, med merk nadsfrist 18.09.17 . Varslet
område var hele kvartal 36, som nå er begrenset til en mindre del av kvartalet. Merknader
kom fra Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen .
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4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale planer:
«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 201 6». I kap. 5 beskrives en areal - og
transportstrategi hvor hensikten er at kommunene knytter trafikknutepunkter opp til aktuelle
boligområder, og gjør overgang fra privatbil til kollektivt rafikk mest mulig tilgjengelig. Dette
planforslaget vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel :
Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for
utviklingen i Ringerike kommune. Fortet ting er et virkemiddel mot målet om redusert
transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er
aktuelt å koble seg på fjernvarmeanlegget . Planen vurderes å ikke være i konflikt med
kommuneplanens samfunnsdel.

Komm uneplanen s arealdel, evt. kommunedelplan:
Planområdet er avsatt til sent rums formål i kommuneplanen.

4.2 Gjeldende reguleringsplan
I dag er området regulert i regulerin g splan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 . Planområdet er
i regulert til kombinert for mål forretning/kontor der det åpnes for boliger i bestemmelsene.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i kvartalet på hjørnet mellom Sundgata og Storgata, i Hønefoss sentrum.
Totalt areal på planområdet er ca . 2,19 daa.

5.2 Eksisterende bygg og arealbruk
Det er flere forskjellige bygg i kvartalet i dag. Kvartalet består av mur - og tregårdsbebyggelse
i 2 til 4 etasjer av nyere og eldre dato . Bebyggelsen består av ulike funksjoner som
forretninger (blant ann et bilverksted, trafikkskole og frisør), serveringssteder (som
restauranten i første etasje på figur 2) og boliger. Kvartalet ellers består av parkering og
asfalterte områder. Selve planområdet begrenser seg til trehusbebyggelsen (figur 3 og 4). Det
finnes ikke noe grøntareal eller uteoppholdsareal innenfor planområdet.
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Figur 2 : Det n ordvestre hjørnet av Kvartal 36 (hentet fra maps.google.com) .

Figur 3 : Hjørnet av Storgata og Sundgata (hentet fra maps.google.com) .
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Figur 4 : Sørøstre hjørnet av planområdet, sett fra Sundga ta (hentet fra maps.google.com) .

5.3 Landskap og klima

Planområdet s landskap er relativt flatt . Området er bebygd fra før og området ellers er
asfaltert og består av parkering osv .

Da Hønefoss ligger relativt lavt i landet, og ikke i kystnæ re strøk er lokalklimaet typisk
innlandsklima og er heller ikke spesielt vindutsatt.

« I Buskerud er det store kontraster i klima fra områdene nær Oslofjorden og til indre og
høyereliggende strøk. I lavtliggende områder nær Oslofjorden er årsmiddeltemperaturen ca.
6 °C, mens den i nordvestlige høyfjellsområder er lavere enn - 4 °C. Indre dalstrøk har lave
vintertemperaturer; ved Nesbyen er det målt - 38 °C. Sommerstid kan det bli over 30 °C både
ved kysten og i indre dalstrøk. Således er den høyeste temperaturen i Norge på 35,6 °C målt
på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike og i enkelte
indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det forventes ikke at
det storstilte temperatur - og nedbørsmønsteret vil endr e seg vesentlig. Det beregnes at
årstemperaturen i Buskerud fra 1971 - 2000 til 2071 - 2100 vil øke med ca. 4 °C; med størst
økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 %.
Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og me d økt nedbørintensitet. For vind viser
beregningene små endringer, men usikkerheten er stor. » Fra Klimaprofil Buskerud
https: //cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil -
buskerud/_attachment/12029?_ts=15dcb13f302
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5 .4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert noen automatisk
fredete kulturminner innenfor planen, og
siden kvartalet er bebygd i ny ere tid er
sannsynligheten liten for at det er noe som
ligger uoppdaget.

Ringerike kommune gjennomførte en
verdivurdering av bebyggelsen i Hønefoss
i 2000/2001 , og deler av jugend - og
sveitserstilsbebyggelsen inn enfor det
varslede planområdet ble vurder t ti l å ha
verneverdi. H jørnegården i Bloms gate 9
(datert år 1900 - 1925) og Storgata 20B
(datert år 1850 - 1875) er vurdert til å ha
høy verneverdi. Det er kun Storgata 20B
som ligger innenfor planområdet i dag.

5.5 Naturverdier
Da hele planområdet er beby gd er det ingen kjente naturverdier i området.

5.6 Rekreasjonsver di/ rekreasjonsbruk og uteområder
Det er ingen uteoppholdsarealer innenfor planområdet i dag . Det er ca. 60 0 meter til
Schjongslunden som er dedikert til ulike typer idrettsanlegg og et fr iluftsområde. Søndre park
er også et populært uteområde i tilknytning til Hønefoss sentrum. Parken ligger 500 meter
unna planområdet , og den består av en større vanndam med springvann, en friluftsscene og
gangveier med sittebenker . Det er også anlagt en tr eningspar k (Tuftepark) øst for
friluft scenen. Fengselsparken som er et viktig rekreasjon - og uteområde for beboere i
Hønefoss sentrum ligger nord for planområdet.

5.7 Trafikkforhold
Planområdet ligger øst for Storgata, s ør for planområdet går Sundgata. O mrådet i dag har
parkering og innkjøringer flere steder . Det er parkering innenfor fortauet langs S undgata , og
det er innkjøring til området mellom byggene i Sundgata. Det er i tillegg gateparkering langs
Storgata. Parkeringen er synlig i ortofoto av plano mrådet (figur 6). P lanområdet ligger sentralt
i Hønefoss sentrum og det er k un 300 meter til Hønefoss busstasjon.

Det er laget en trafikkanalyse der det i forkant har blitt foretatt en trafikktelling på vegene i
tilknytning til kvartalet. Trafikkanalysen viser at det er en del trafikk i Storgata i vest og
betydelig mindre i Sundgata sør for planområdet. Storgata har en ÅDT på 7725 og en
fartsgrense på 30 km/t. Det er f ortau på begge sider av veien, og gateparkering på begge sider.
ÅDT for Sundgata er 725, med en tungtrafikkandel på 3%. Fartsgrensen her er 30 km/t. Det er
en to felts vei med fortau på begge sider av veien. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er

Figur 5 : Markering a v bygg med verneverdi. Brun sirkel er
høy verneverdi (hentet fra Ringerike kommunes karttjeneste).
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vurdert til å være god da det er fortau på begge sider av vegene i tilknytning til kvartalet og
det er fotgjengeroverganger flere steder. Trafikksituasjonen er videre omtalt i vedlagt
trafikkanalyse.

Figur 6 : Ortofoto av planområdet. Her er det tydelig at store deler av arealet i kvartaler går med til
parkering på bakkeni vå.

5.8 Barns interesser
Det er ingen lekeplasser eller områder tilpasset barn innenfor planområdet i dag. Det er
lekeplass på Søndre Torv i Hønefoss sentrum som ligger 3 - 4 minutters gange fra planområdet.
Det er også lekeplass ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre siden av
Storelva. Denne skolen skal legges ned og erstattes av en ny skole , Benterud skole med
tilhøren de lekearealer i Hønefoss syd. Avstanden vil ikke være særlig endret i forhold til Eikli
skole .
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5.9 Sosial infrastrukt ur

Planområdet ligger i grensen for opptaksområder for grunnskolen. Eikli barneskole er den
skolen som ligger nærmest kvartalet , denne skolen skal ri ktig nok legges ned og erstattes med
ny skole i Hønefoss syd . Dette vil ikke ha så mye å si for avstande n til skolen fra
planområdet . Av ungdomsskoler er det Hov eller Veienmarka skole som ligger i nærheten av
sentrumsområdet. De to videregående skolene Hønefoss og Ringerike ligger begge i nærhet
til planområde t der Ringerike helt klart er nærmest da denne grenser til planområdet i sør og
øst . Det er også flere barnehager i området, som en kan se i figur 6 .

5.10 Teknisk infrastruktur
Området er tilknyttet offentlig vann - og avløp og annen teknisk infrastruktur.

Figur 7 : Kart over skoler og barnehager i området. Planområdet er markert med svart
stjerne (hentet fra maps.googl e.com).
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5.11 Grunnforhold
G runnforholdene i og run dt planområdet anses for å være gode og stabile ifølge NGUs kart .

5.12 Støyforhold
Området er støyutsatt, da spesielt fra trafikken i Storgata . Deler av området er innenfor gul og
rød støysone, som krever at områder med funksjoner som er støysensitive bø r ligge på
skjermet side eller at det må iverksettes støydempende tiltak. Det er utarbeidet en egen
støyvurdering som er vedlagt. For støyvurdering for planforslaget se avsnitt 6.10.

5.13 Luftforurensing
O mrådet ligger i et sentrumsområde med en del trafi kk, og trafikk er den største kilden til
luftforurensning. Ringerike har en egen målestasjon, men resultatene av denne har ikke
kommet enda. I følge luftkvalitet.info kan Ringerike sammenlignes med de forhold som
finnes i Lillehammer. Resultatene for Lille hammer viser at målingene er under tillatte
overskridelser av grenseverdien (grønn fargekode) i alle måneder utenom november og
desember der tiltaksutredning i kommunen er påkrevd (se figur 8 ) .

Figur 8 : Tabell med resultater fra l uftforurensningsmålinger i Lillehammer 2016 (hentet fra
luftkvalitet.info) .

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting med boliger , kontorer og
f orretninger med mulighet for b evertning i området. Det er lagt opp til rivning av eksisterende
bebyggelse oppføring av nytt bygg i seks etasjer. Det vil være forretninger , kontor og
eventuelt bevertning i form av kafé, restaurant el. i første etasje og boliger i de øvrige
etasjene.

P arkering skal i hovedsak skje i parkeringskjellere, men det er også noen plasser på
bakkeplan.
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Reguleringsformål
- Bolig/forretning/kontor (B KB )
- Kjøreveg (SKV)
- Fortau ( SF )

Figur 9 : Plankart (datert 30.08.18)
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Bolig/forret ning/kontor (B KB )
Under formål bolig/kontor/forretning kan det oppføres bebyggelse i 6 etasjer med forretning
og kontorer i første etasje og bolig i de øvrige etasjene. Det åpnes også for at det kan etableres
kafeer, restauranter ol. innenfor formålet. Det er tillatt med parkering i kjelleretasje eller på
bakkeplan , samt uteoppholdsarealer/lekeplass i 2. og 6. etasje . Hovedandelen av
parkeringsplassene skal være i kjelleretasje. Forretningene i første etasje mot fortau og gate
bør være publikumsrettede forr etninger med detaljvarehandel o.l. eller bevertning med
servering. Likevel er det begrenset med parkeringsplasser innenfor planområdet, så spesielt
trafikkskapende forretning tillates ikke. Plasseringen av planområdet innenfor Hønefoss
sentrum gjør det til et egnet sted for forretning som baserer seg på gåen de.

Bebyggelsen innfor formålet skal ha arkitektonisk uttrykk som harmonerer med
omkringliggende bebyggelse i Hønefoss s entrum. Byggene er i denne fasen ikke ferdig
detaljprosjektert, men bebyggelsen er tenkt utført i et funksjonalistisk formspråk. Dette er et
formspråk som preger flere av de omkringliggende byggene som er bygget etter krigen og
som setter sitt preg på området. Bebyggelsen rundt og i planområdet i dag er av varierende
karakter. Det er st ørre bygningsvolumer i Storgata med opptil 6 etasjer, og det er mindre
trehus i to etasjer i området. Øst for planområdet er det i dag modulbygg tilhørende Ringerike
videregående skole. Her vil det komme en ny skole, med tilhørende parkering. Sør for
plano mrådet på andre siden av Sundgata er det regulert bebyggelse i opptil 6 etasjer som ikke
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er bygd enda . Bebyggelse inntil 6 etasjer på den sørligste delen av planområdet er derfor
tilpasset dette. Sol/skyggevirkning kan ses på figur 12 - 15. På figur 13 er og så dagens
situasjon vist med en utbygging sør for planområdet der det er bygd i 6 etasjer. Dette for å
kunne se litt mer av området rundt i sammenheng. Nærmere arkitektonisk beskrivelse ligger
vedlagt.
Parkeringen til bygg innenfor B KB skal i hovedsak vær e i kjeller (max. 1 plass per boenhet),
men parkering til forretningslokalene og gjesteparkeringer tillates på bakkeplan med max. 25
parkeringsplasser totalt på bakkeplan . Det skal også legges til rette for sykkelpark ering og
boder i kjeller etasjen .

Kjøre veg (SKV)
Kjøreveg er eksisterende veger rundt kvartalet og sikrer adkomst til kvartalet.

Fortau ( SF )
Formålet fortau er for gående . Disse skal bevares og sikre god tilgjengelighet for myke
trafikanter.

6.3 Bebyg gelsens plassering og utforming
6.3.1 Be byggelsens høyde
Maksimalt tillatte gesimshøyde for formål B KB 2 er opp til kot e +97 ,0, med flatt tak (se figur
10 ) der heissjakt tillates opp til kote +100,0 for å kunne sikre tilgjengelighet til
uteoppholdsarealer på tak . Den øve rste etasjen i BKB er innt rukket fra veggliv mot
omgivelsene. Dette gjør at bygget virker mindre ruvende i forhold til omkringliggende
bebyggelse.

Figur 10 : Snitt av et forslag til utforming av Sundgat a 10b.
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Figur 11 : Forslag til fasader.
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6.3.2 Sol/skyggevirk ning
På figur 12 - 15 er det vist ulike sol/skyggevirkninger for ulike alternativ. Figur 12 viser
sol/skygge slik situasjonen er i dag. Bebyggelsen er lav, og det er ingen bebyggelse i sør som
gir skyggevirkning for planområdet.

Figur 12 : Soldiagram for dagens situasjon (0 - alternativ).
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Figur 13 : Soldiagram der planområdet er slik som det er i dag, men der området sør for planområdet er
bebygd i 6 etasjer der de to øverste er inntrukket.

På figur 13 er det vist en fremtidig situasjon der området sør for kvartal 36 er bebygd etter
gjeldene reguleringsplan med 6 etasjer der de to øverste er inntrukket og kvartal 36 står slik
det er i dag. Kvartal 36 vil få en del mer skygge i dette alternativet om en sammenligner med
figur 12.
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Figur 14 : Sol/skygge ved sommersolverv.

Figur 15 : Sol/skygge ved vår - og høstjevndøgn.
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På figur 14 og 15 er sol/skygge vist for utbygd kvartal 36. Byggene nærmest, nord for ny
bebyggelse vil få noe mer skyggevirkning av den nye bebyggelsen. Dette er vanskelig å unngå
da det er relativt tett mellom byggene, om ny bebyggelse skal være høyere enn 2 etasjer som i
dag. Tiltak som gjør at det kan tilføres mer lys til bebyggelsen i nord for ny bebyggelse er
åpningen i første etasje der innkjøring til parker ingsplassene på bakkeplan er. Dette vil kunne
gi mer lys inn til bakgården, og vil gjøre at bakgården virker mer åpen og luftigere. Med
bebyggelse i 6 etasjer sør for planområdet vil 1. etasje og deler av 2. etasje ligge i skygge
store deler av høst/vårjev ndøgn. Med utstikkende balkonger fra fasaden vil også dette gi noe
skyggevirkning i vår/høstjevndøgn kl. 16. Dette vil ikke påvirke mer enn nærmestliggende
vindu i fasaden i forslaget til utforming av bygg , og gjelder kun ettermiddagen (kl 16), og
ikke tid ligere på dagen (vist med kl 9 og 12 ) .

6.3.3 Grad av utnytting
Tillat %BYA er 100%.

6.3.4 Størrelse på nye forretningsarealer
Planen gir ca. 500 m2 med forretnings - og kontor arealer i S und gata 10 , inkludert arealer til
eventuell bevertning . Dette er kun arealet i første etasje og ikke medregnet eventuelt areal for
lager ol. i kjelleretasjene.

6.3.5 Antall boliger, leilighetsfordeling
I forslaget til utforming er det lagt opp til ca. 42 leiligheter. Dette kan endres fram til endelig
detaljprosjekterin g av byggene da noen av leilighetene i dette forslaget er relativt store, og det
kanskje vil være ønskelig å dele de opp for å få flere mindre enheter. Vari asjon i
leilighetsstørrelser og sentrumsnær plassering gjør boligene attraktive for alt fra studente r og
småbarnsfamilier til eldre.
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Figur 17 : Forslag til planløsning 1. etasje.

Figur 16 : Forslag til planløsning kjelleretasje.
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Figur 18 : Forslag til planløsning 3., 4. og 5. etasje.

Figur 19 : Forslag til planløsning 2. etasje.
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6 .4 Parkering
Parkering skal være på bakkeplan og i kjeller . I planforslaget er det foreslått en løsning med
ca. 20 parkeringsplasser på bakkeplan og ca. 4 2 parkeringsplasser i kjeller .
Parkeringsplassene på bakkeplan er i hovedsak plassert under byggets 2. etasje, slik som i
innkjøringene (se figur 17 ). Parkeringsnormen krever 1 parkeringsplass per boenhet , dette er
ivaretatt gjennom parkeringsplasser i kjeller . P arkeringsplasse r på bakkeplan er tiltenkt som
parkering til forre tninger og kontorer. For BKB1 vil parkeringsløsningene være som i dag.

6.5 Tilknytning til infrastruktur
Nye bygg innenfor planområdet skal legge til rette for fjernvarme og skal tilkobles annen
offentlig infrastruktur.

6.6 Traf i kkløsning
6.6 .1 Kjøreatkomst
Atkomsten til planområdet vil være videreføring av eksisterende adkomst fra Storgata og
Sundgata . Nedkjøring til parkeringskjeller vil skje fra innkjøring lengst sørøst i plan området.
Her vil det også være en videreføring av ek sisterende innkjøring. Den andre adkomsten i sør
vil være til parkeringer på bakkeplan. Denne innkjøringen vil også gi en åpning til bakgården
som vil gi mer lys inn.

Figur 20 : Forslag til planløsning 6. etasje.
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6.6 .2 Varelevering
Varelevering til B KB2 skal skje via felles adko mst med parkering på bakkenivå.

6.6 .3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er god tilgjengelighet for gående og syklende i området. Det er fortau på siden mot
Storgata og mot Sundgata med fotgjengeroverganger på hjørnene der fortauet er nedsenket for
god framkommelighe t for alle.

Trafikksituasjonen er nærmere beskrevet i vedlagte trafikkanalyse.

6.7 Universell utforming
Utformingen av planområdet vil følge krav om universell utforming i TEK17 §12.

6.8 Uteoppholdsareal
I planforslaget er det lagt opp til felles ut eoppholdsareal og lekeområde for beboerne på taket
av 2. og 6. etasje . Arealene er på ca. 130 m2 i 2. etasje og ca. 190 m2 i 6. etasje, og skal
inneholde lekeareal med enkle lekeapparater for de minste, sandlekeplass samt
uteoppholdsarealer med sittegruppe r ol. Uteoppholdsarealet bør beplantes med ikke -
allergifremkallende vegetasjon. Leilighetene vil også ha tilgang på egne balkonger.
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6.9 Kulturminner
Storgata 20 og hjørnegården i Bloms gate 9 er vurdert å ha verneverdi innenfor varslet
plangrense. Plan forslaget med ny planavgrensning forutsetter rivning av eksisterende bygg i
Storgata 20. Dette er for å kunne øke utnyttelsen i sentrumsområdet.

Bygget er også beskrevet i boken «Hus i Hønefoss» som er skrevet av Jo Sellæg. Boken hører
med til vurderinge n av de verneverdige byggene i Hønefoss som ble gjort i 200 0 /2001 . I
denne boken er det skrevet at bygget i Storgata 20 har gjennomgått endringer i nyere tid. Det
er også beskrevet andre områder i Hønefoss der det er bygg med satt like høy verdi som ligger
litt lenger ut fra sentrumskjernen. På figur 18 er områder i Hønefoss med verneverdi vist.
Planområdet ligger ikke innenfor et av disse områdene der hvor det er flere bygg med
verneverdi samlet.

En rivning av Storgata 20 vil si en rivning av et bygg som er ansett å ha høy verneverdi. Med
de endringene som er gjort på bygget i nyere tid, så er det ikke så mye igjen av det som var
opprinnelig bygg. Bortsett fra takutstikk og vinduer og panel i øvre etasje er det lite
karakterpreg igjen. Da planområdet ligge r sentralt er det av stor verdi å kunne fortette i dette
området. Storgata 20 er ikke automatisk fredet, og det ligger heller ikke i et område der det er
flere bygg som skal ivaretas. Da det er et uttalt mål å fortette i byene, og at Ringerike
kommune skal ha en stor befolkningsvekst, er dette noe som må veies opp mot bevaringen av
bygget. I dette planforslaget er vurderingen at en utbygging kan bidra med flere gode

Figur 21 : Oversiktskart (hentet fra Ringerike kommunes karttjeneste) over områder med verneverdi i
Hønefoss. Planområdet vist med mørkeblå pil.
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kvaliteter med mer publikumsrettet 1. etasje og en fortetting med boliger i et veldig sentra lt
område der flere kan gå og sykle til daglige gjøremål som vil kunne veie tyngre enn å bevare
et bygg som likevel har gått gjennom store forandringer gjennom tiden.

Mer om kulturminner står i kapittel 5.4.

6.10 Støyforhold
Plano mrådet ligger i et tra fikkert område og er støyutsatt . Det er utført en støyberegning for
kvartalet generelt og mer spesifikt for det nye bygget i Sundgata 10 B . Rapporten fra
støyberegningen konkluderer med følgende:

Utvendig støy
Balkonger og vinduer som ligger ut mot Storga ta og Sundgata vil bli støyutsatt i 2. - 6. etasje
og krever skjermende tiltak for å tilfredsstille anbefalt grenseverdi iht. T - 1442. Leiligheter
med innbyggede balkonger ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme gjelder
felles leke - og ut e opphol dsareal og takterrasse.

Støy mot fasade
Fasader mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsatte i 2. - 6. etasje og inneholder
støyfølsomme rom. På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse
med vinduer til disse rommene.

Innvendi g støy
Fasade mot Storgata og Sundgata i 2. - 6. etasje krever lydegenskaper i yttervegg min Rw+Ctr
(C2) = 35dB for å tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige fasader oppfyller kravene mot at
skjermende tiltak gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasj on og ingen perforeringer
som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.

6 .11 ROS - analyse
I vedlagte ROS - analyse ble det gjennomgått en sjekkliste der ulike temaer ble sjekket. Det var
kun temaet radon som var ansett til å kunne være et problem i omr ådet og som da trengte
videre analyse i eget skjema. Analyseskjemaet viser at konsekvensene kan bli store ved
eksponering for radon, men det er risikoreduserende tiltak som kan utføres som vil gjøre at
risikoen for dette vil være minimal. Risikoreduserende tiltak er byggmessige tiltak som blant
annet radonsperre i grunnen og balansert ventilasjon. TEK - 17 har egne krav til bygg med
tanke på radon som uansett skal følges. Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten for
negative hendelser være minimal.

6.12 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.
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Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokume nteres for boliger
iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.

Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene.

Før det gis brukstilla telse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være
utført.

7 . Virkninger/konsekvenser av planforslaget

7 .1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer:
«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 2016» (kap. 5). Planen bidrar til tett beby gd tettsted
med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og kollektivtransport fremfor privatbil. Planen
vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel:
Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retnin gsgivende for
utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert
transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planen vurderes å ikke være i konflikt med
kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelpl an:
Planområdet er avsatt til senterformål i kommuneplanen. Planens formål følger overordnet
plan.

7 .2 Byform og estetikk
Hønefoss sentrum har en kvartalsstruktur som videreføres i planforslaget. Det er variasjon i
utformingen av byggene i sentrumsområden e. Det er en overvekt av eldre trebebyggelse, men
i dette kvartalet er det en overvekt av store betongbygg. Da planområdet ligger i
sentrumsområdet av Hønefoss er det flere høyere bygg i nærheten. Det er også et område sør
for kvartalet som i dag ligger br akk, men som har en nyere reguleringsplan der det er åpnet
opp for 6 etasjer. At en fremtidig utbygging vil vøre på 6 etasjer er ikke usannsynlig. I dette
planforslaget er det tatt høyde for at nye bygg skal tilpass es omkringliggende bebyggelse. Mer
om det te i 6.2.

7 .3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangf oldloven
De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8 - 12.
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§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vi tenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndigh etene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog
og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i
området. Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Det kan forekomme
mange lfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt med tanke på
naturmangfold, men området er bebygd fra før og det antas at kunnskapsgrunnlaget er
tilstrekkelig til å avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfo ldet.

§ 9. (føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko f or alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok da område t er utbygd .

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre noe n ytterligere belastning på na turtyper og økosystemet da området
i dag er bebygd.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er u rimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering:
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir.
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§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfu nnsmessige resultater.

Vurdering:
Byggeteknikke n og byggemetoden vil være i henhold til dagens standard og vurderes dermed
som miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt.

7 .4 Barns interesser
I tillegg til lek eplassen på tak i 2. etasje og i 6. etasje er det lekeplass på Søndre Torv i
Hønefoss sentrum som ligger ca. 4 minutters gange fra planområdet. Det er også lekeplass
ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre siden av Storelva. Når Eikli skol e
legges ned vil lekeplass være på den nye skolen, Benterud. Tilgjengeligheten til skoler og
barnehager er god, se kap 5.9. På dette grunnlaget vil vi si at barns interesser er tilstrekkelig
ivaretatt.

7 .5 Energibehov – energiforbruk
Byggene som er planl agt oppført i området følger moderne standard. Området er innenfor
område for konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet .

7 .6 Teknisk infrastruktur
Det er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering
blir gitt i byggesøknad/tekniske planer.

7 .7 ROS
Se vedlagt ROS - analyse.

7 . 8 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Så lenge ikke andre avtaler foreligger skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg
(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale
med kommunen dersom den skal overta drift og vedlikehold av disse anleggene når de er
ferdigstilt og godkjent av kommunen.

7.9 Avveining av virkninger
Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da om rådet tidligere var
bebygd og ligger i tett bebygd område.



Detaljregulering for Kvartal 36

29

8 . Innkomne innspill

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar

1. Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune gjør
oppmerksom på at hjørnegården i Bloms
gate 9 (318/118) og Stor gata 20 (317/514)
er vurdert til å ha høy verneverdi. BF
anbefaler at den verneverdige bebyggelsen
bevares og at nye tiltak tar hensyn til
eksisterende verneverdig bebyggelse.
Anbefaler at det stilles krav til plassering,
volum og utforming av ny bebyggels e for
å sikre god tilpasning til omgivelsen og at
det bør utarbeides gode illustrasjoner som
viser hvordan den verneverdige
bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.

Det videre planarbeidet må vise hvordan noe
av den verneverdige bebyggelsen kan bevar es.
Storgata 20 er tenkt revet. Her er verdien av
bygget og verdien av en even tuell rivning og
utbygging veid opp mot hverandre. Det er en
del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til
å ha høy verneverdi. Om det skal fortettes og
bygges flere boliger i s entrum er det nødvendig
å vurdere om alle byggene bør ivaretas. Dette
er vurdert .

2. Fylkesmannen i Buskerud
Standard uttalelse fra FMB i slike saker.
Spesielle relevante uttalelser er:
• Støyhensyn skal ivaretas ihht. T -
1442. Det kan aksepteres avvik fra
anbefalte støygrenser dersom boligene
sikres en stille side.
• Luftkvalitet skal legges til grunn i
planleggingen. Helst skal det ikke
tilrettelegges for boliger i områder med
dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig
at det fortettes i sentrumsområd er slik at
bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli
bedre.
• Hensyn til barn og unge. Det skal
være tilstrekkelig med lekeareal for barn i
alle aldre. Lekeareal på tak godkjennes
ikke som eneste løsning, kun som
supplement til lekeareal på bakkenivå.
• Tilknytning til fjernvarmenettet da
planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet.
• Vurdere om vannbåren varme kan
være hensiktsmessig.

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse
med planarbeidet.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet . Det
er undersøkte hvilke tilbud det er til barn og
unge i nærheten i dag. Lekeareal er i
planforslaget lagt på tak.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet.

3. Statens vegvesen



Detaljregulering for Kvartal 36

30

Statens vegvesen er positi v til at det legges
til rette for fortetting i sentrum. De mener
at en virkning av økt trafikk som en
fortetting vanligvis medfører må
dokumenteres nærmere med en
trafikkanalyse.

Videre kommenterer SV V at
byggegrensen må vurderes på nytt. Både
med tanke på støy og «Fylkesdelplan for
avkjørsler og byggegrenser langs
riksvegnettet i Buskerud» der
byggegrenser på riksvegnettet økes til 100
m.

SV V minner også om tilrettelegging for
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, sykkel og gående.

En trafi kkanalyse er utarbeidet og er en del av
plandokumentene.

Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i
dag, da dette er et kvartal med eksisterende
bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å
legge nye bygg på linje med de eksisterende slik
at kvartal sstrukturen videreføres.

Tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, for sykkel og gående er
ivaretatt i planarbeidet. Det er lagt til
bestemmelse om sykkelparkering innenfor
området og tilgjengeligheten ellers er beskrevet
i traf ikkanalysen .

9 . Avsluttende kommentar

Dette planforslaget bidrar til å fortette sentrumsområdet til Hønefoss. Det er kort vei til skole
og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen samsvarer med intensjonen i
Nasjonal gåstrategi (f ra Vegdirektoratet 2012) om at flere skal gå mer . En utfordring i
området er støy, og da spesielt mot S torgata , noe vedlagte støyrapport viser.

En annen utfordring er plass til leke - og uteoppholdsareal innenfor planområdet. Løsningen
her ble å benytte t akflate til disse formålene. Dette gir uteoppholdsareal med gode solforhold
og lite gatestøy. Uteoppholdsarealene er ikke optimale , men de tilbyr et sted å være ute og
nyte sol og frisk luft .

Planforslaget innebærer en rivning av Storgata 20 som er vurde rt til å ha hø y verneverdi, men
det har gått gjennom endringer i nyere tid. Dette bygget ligger ikke innenfor område i
Hønefoss med høy verneverdi. Hjørnegården i Bloms gate 9 som også har høy verneverdi
ligger innenfor planområdet og vil bevares slik det er. Rivningen av Storgata 20 vil bidra til
en fortetting i sentrum av Hønefoss og vil på den måten være i tråd med overordnede mål om
befolkningsvekst i kommunen, der store deler skal være i sentrumsområdene av Hønefoss. En
fortetting her gir også mulighet en til at flere kan gå og sykle til/fra området. Derfor er det
vurdert dit at de positive virkningene vil være større enn de negative.

Det er kort vei fra området til større lekeplasser og idrettsanlegg . Turområder i nærheten gir
muligheter for rekreasjo n, aktiv fritid og nærhet til naturen.
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K ort ARK beskrivelse av prosjekt Storgata 20B - Sundgata 1 0 B

Utvikling shistorikk
Sundgata ble anlagt i 1907 , og bebyggelsen følger Hans Bergs plan fra 1856 og N S Krumms
kvartalsregulering fra 1899.

Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsen i området er bygget over en periode fra byens etablering på 1850 - tallet og fram til i dag
og er svært uensartet. Bebyggelsen domineres og preges av bygg fra etterkrigstida , men inneholder
også en del gamle trehus, flere preget av tilfeldig vedlikehold og ombygginger over tid.

Bebyggelsesform
Langs Sundgata, vest for Storgata mot Hol mboes gate, ligger åpen bebyggelse av store herskapelige
murvillaer i kavartalsstruktur med ny - klassisistiske detaljer bygget omkring 1920 . Bebyggelsen
preges av velholdte villaer .

Bebyggelsen på østsiden av Storgata var i begynnelsen av 1900 tallet pr eget av trevillaer i 2 etasjer
som sto nokså tett. Opprinnelig detaljering har sveitser - og jugendtrekk.

Byggene som er oppført etter krigen i Storgata er preget av funksjonalisme. DS - kvartale t , Karlsen -
gården og Kino - tomta bygget med de mulighetene som lå i tidens uttrykk uten noen særlig
hensyntagen til byggene i omgivelsene når det gjaldt form, volum og fasadeuttrykk. Området i dag
preges av disse nevnte store bygningsvolumer med opptil 6 etasjer .

I den senere tid er bebyggelsen , som besto av verksteder , besninstasjon og b ilforretni n g , på Ford
kvartalet sør for Sundgata sanert . Disse ligger i dag brakk og h er forligger planer for en større
utbygging av bolige r. Av det som er kommet fram , ser det ut til å bli store volum og med mange fler
etasjer enn det som hittil er bygget i byen .

Kvartal 36
B eyggelsen i k vartal 36 i dag har fl ere murbygninger i nord mot Blomsgate . D e fleste er i 3 etasjer ,
bygget opp i gjennom forrige århundre. Mye av bygningsmassen er i bruk som verksteder med
boliger i ø v r e plan. Vid ere mot Kong ens gate er arealene midlertidig i b enyttet til modulbygg s om
benyttes av Ringerike Videregående skole. Her vil det k omme komme skolebygg og/ eller parkering
for skolen.

Mot Sundgata i sør, ligger det tilbake 3 2 - etasjes trehus med loft . Disse bygningen e, opprinnelig
bygget før 1 900, er til dels kra ftig ombygget . B ortsett fra takutstikk og vinduer og panel i øvre etasje
i bygningen nærmest Storgata , er det lite op prinnelig karakter p reg tilbake .

Foreslått ny beby ggelse
Lafton Eienedom AS foreslå r å bebygge tomtene Storgata 20 B 318/514 ( tomteareal 485.4 m2 ) ,
Sundgata 10 A 318/137 ( 446.4 m2 ) og Sundgata 10 B 318/138 ( 634.7 m2 ). T il sammen er
tomtearealet p å 1566. 5 m2 .

K vartal 36 ligger innenfor det som er definert som som sentrum . Det er en uttalt både nasjonal og
kommunal ambisjon om fortetting i bysentra. Vi mener derfor at det er naturlig å bygge minst på
høyde med eksisterende og kommende bygg i området.

B ebyggelsen som plan legges er på 6 etasjer over terreng . Under terreng er tenkt par keringskjeller
med bo der og teknisk areal . I tilbaketukket 1 etasje er vist næringsar eal på 539 m2 . Dette er ikke
endelig slik det er vist. Vi ser for oss at dette kan økes i størrelse , alternativ bl i mindre ved at



areal fordelingen a v næringsareal , u t e o p p h o l d s a r e a l p å b a k k e p l an og parkering av veies mot
hverandre.

Det er vist 41 l eiligheter i prosj e k tet. Fra p lan 2 til 5 er lagt lagt leiligheter , 9 på hvert plan . Størrelsen
BRA på leilighetene er fra ca 80 m2 til 95 m2 . Bebygget areal BYA er 657 m2. Etasjestørrelsen BTA er
på rundt 5 67 m2. 5 leiligheter er lagt i en tilbaketrukket 6 etasje .

Solforhold
Dette innebærer selvfølgelig at bygget også vil kaste skygge t il omgivelsene. På tilsvarende måte vil
også dette b ygget måtte påregne at framtid i g bebyggelse på Ford - tomta , som vil komme på
sørsiden, vil før til til endrede sol forhold for evt beboere i bygget. Der for kan fellesareal foreslå tt på
tak av b ygget være verdifullt. Se eksempli fisert ved link u nd er.

Uteoppholdsareale
Balko nger , delvis inntrukket for å skape varierte fasader og god e , skjermede uteoppholdarealer, er
o ri e ntert mot sør . På plan 2 etasje 318/138 og på plan 6 etasje 318 /514 er tenkt felles
uteoppholdsareal.

Parkering
Vi har beregnet behovet for p - plasser til nærmere 50 (47) plasser. Bygget plan l e gges med p - kjeller
fo r 4 2 biler . E t portrom på åpne r opp for adkomst og parkeing for 20 biler til eienedommene
innenfor gnr 318/ brnr 13 7. Nedkjøring til p - kjeller nås fra 318/138. Avkjøring fra Sundgata er felles
med innkjøring til bilverkste det inne n for.

Byggene er på dette tidspunkt ingen måte detaljprosjektert . M aterialvalg er ikke endelig bestemt og
fasade uttrykket er foreløpig skjem atisk. Men b ebyggelsen som foreslås er tenkt utført i et
funksjona lis tisk formspråk . Dette er et formspråk preger flere av omkringliggende bygg som er
bygget etter krigen og som s etter sitt preg på området .

Vi ser for mulighet e r for bruk av glass i fasader i tilbake trukket 1 e tasje for å åpne etasjen og bygget
mot omgivelsene. Også oppover i bygget med leiligheter ser vi for oss mulig bruk av tett glass , det vil
si isolert e vegg er med emaljert eller farget glass i fasadene . Under er link til eksemplifisert prosjekt .

http://infill.no/prosjekter/daelenenggata - 36/
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1 . Innledning

I forbindelse med planlagt oppføring av leilighetsblokk med forretningslokale i 1.etasje på
tomt adresse Sungata 10 i Ringerike kommune har Mjøspl an AS fått i oppdrag å utarbeide
en støyrapport. Tomta bygget skal plasseres på ligger sentralt i Hønefoss sentrum inntil
trafikkerte veger. Rapporten tar for seg støysituasjonen basert på trafikkbildet og drøfter
eventuelle tiltak mot støy .

2. Begreper

Lp ,A e q T Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h ) som midlingsperiode (Lp,A e q 24 h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB o g støy om nat ten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et stat istisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

Tomta ligger på hjørnet av Storgata / Sundgata der Storgata er den mest trafikkerte. I tillegg
passerer Kongens Gate i neste kvartal mot øst. Alle disse vegene er medregnet i
støyberegningen som dimensjonerende støykilder. Øvrige nærliggende gater blir utelatt fra
beregningene ettersom de er mindre trafikkerte og overdøves av støyen fra d e
dimensjonerende vegene.

Bygningskroppen samt plasseringen av denne tar utgangsp unkt i situasjonskart mottatt
1 2.06.201 7 datert 01 .06.201 7 , disse datoene gjelder også øvrige tegninger av bygget .
Kartgrunnlaget er mottatt grunnkart fra infoland 03 .0 3 .201 7 og f orutsettes korrekt.

Fylkesmannen har følgende uttalelse angående støy:
« Nye boliger med uteoppholds - og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med
retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det
eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte g renseverdier. Boligene må også
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. »

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærm est støykilden og bebyggelse
bør unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom støydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER VEG TRAFIKKSTØY

Utend ørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS81 75 lik nedre verdi for gul sone,
Lden=55dB (se tabell 3 ). Denne verdien gjelder også ut enfor vindu mot støyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Tabell 2 viser anbefalt støygrense for forretningsbygg som er planlagt i 1 .etasje.

Bygningstype Rom

Anbefalte
totale

lydnivåer,
Lp,Aeq.

dB

Kommersie lle steder – mindre forretning 45
– varehus, kjøpesenter 50

TABELL 2: ANBEFALT STØYGRENSE F ORRETNING
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Kravene til innvendig støy for boliger er angitt i Byggteknisk forskrift (TEK1 0) og tilsier at
klasse C i NS 81 75 er tilfredsstillende . Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 3 : MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man foruts ette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.

3.2. Trafikkdata
Det er foretatt en trafikktelling 0 3. 0 5.1 7 og 0 4. 0 5 .1 7 på de aktuelle vegene. Ut i fra denne
trafikktellingen er det også beregnet andel tungtrafikk. Tallene som er beregnet skal
fremdateres 1 0 - 20 år iht. T - 1 442. Nasjonal transportplan angir forventet årlig trafikkvekst i
ulike perioder, og avhengig av tids periode og type kjøretøy varierer de nn e fra ca 0,7 til 2,0%.
Ut ifra dette er tallene fremdatert til 2027 med en trafikkvekst på 2%. Dette gir følgende data:

Vei
Fartsgrense
[km/t]

Andel
tunge

ÅDT
2017

ÅDT
2027

Storgata 30 3 % 7725 9400
Sundgata 30 3 % 725 900

ÅDT
2016

ÅDT
2027

Kongens Gate 40 10 % 13500 16800

Kongens Gate antatt 40 10 % 10000 12000

TABELL 4 : TRAFIKKDATA

Iht. T - 1 442 deles døgnf ordelingen av ÅDT inn i ulike grupper avhengig av område. I dette
tilfelle er fordelingen beregnet ett er gruppe 2 som tilsvarer by og bynære områder .
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TABELL 5 : FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
Kart 1 viser dagens situasjon med det aktuelle området markert.

KART 1 : DAGENS SITUASJON

3.4 Planlagt situasjon
Kart 2 viser situasjo nsplan av nytt bygg med eksisterende bygg inntegnet i blått .

KART 2: SITUASJONSPLAN
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KART 3: PERSPEKTIV

3.5 Plantegninger og høyder
Bygget som plan legges består av 6 etasjer, p - kjeller med felles takhage/uteplass. Der
0 .etasje er satt av til garasjer og boder. 1 etasje er satt av til forretningslokaler og øvrige
etasjer består av leiligheter. Planløsningen til leilighetene i 2 og 6 etasje , like . Planløsningen
til leilighetene i 6 , trekkes bygningsmassen inn fra Sundgata g ate og erstattes av balkonger.
På taket i 6.etasje er bygningsmassen mot Sundgata gate og Storgata er inntrukket og tak
etasjen er pl anlagt som felles takterrasse / uteplass .

TEGNING 1 : PLANTEGNING 0 .ETASJE
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TEGNING 1 : PLANTEGNING 1 .ETASJE

TEGNING 2: PLANTEGNING 2 .ETASJE
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Tegning 2: Plantegning 3 – 4 - 5.etasje

TEGNING 4 : PLANTEGNING 6 .ETASJE
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Tegning 4: Plantegning Tak

Etasjehøyder er angitt på mottatt snittegning. Mottakerhøyder i de ulike etasjene ligger 1,5m
over etasjehøyde. Det gir følgende høyder:

• FG. 1.etasje: +76 .1 0 – Mottakerhøyde 1.eta sje: +77,60
• FG. 2.etasje: +81,10 – Mottakerhøyde 2 .etasje: + 82,60
• FG. 3.et asje: +84.10 – Mottakerhøyde 3 .etasje: +8 5,60
• FG. 4.etasje: + 87,10 – Mottakerhøyde 4 .etasje: + 8 8,60
• FG. 5.etasje: + 90,10 – Mottakerhøyde 5 .etas je: + 91,60
• FG. 6.etasje: +93 .50 – Mottakerhøyde 6 .etasje: + 95,00
• FG. Tak : +9 6,60 – Mottakerhøyde Tak .etasje: + 98,10

4 Beregninger

Som grunnlag i beregningene er det utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T - 1442
som tilsvarer 4m mottakerhøy de og beregningsenhet Lden. På bakgrunn av støysonekartet er
de t videre foretatt beregninger for hver etasje i mottakerpunkter med høyder angitt under
punkt 3.5. Ut i fra disse resultatene er det gjort vurderinger på utvendig og innvendig støy for
å drøfte om det er nødvendig med ekstra tiltak.

For å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregningsprogrammet NoMes 4.5. Rapporten tar ikke for seg støy internt i bygget eller fra
tekniske installasjoner. For behandli ng av kartdata og digitale tegninger er Gemini Terreng
v 1 2 benyttet . Det er ikke tatt hensyn til refleksjoner fra bygninger og annet .
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5 Resultater

5.1 Støysonekart
Støysonekartet er vist under med det aktuelle bygget markert med blå farge. Det er beregnet
gul og rød støysone med grunnlag i grense verdiene som er beskrevet i tabell 1 .

Som støysonekartet viser ligger bygget i gul støysone og deler av fasaden i vest i rød sone.
På bakgrunn av dette er det videre foretatt beregninger i mottakerpunkter på de støyutsatte
fasadene for hver etasje.

KART 3: STØYSONEKART , LDEN 4M



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post @mjosplan.no 1 2

5.2 Utvendig støy og støy mot fasader

KART 4 : KARTLEGGING AV STØY 1 .ETASJE , LDEN

Kartleggingen viser at høyeste støynivå utenfor fasade i 1 .etasje er på ca 65 dB. Med
forventet lydreduksjon fra utvendig til innvendi g nivå tilsvarer dette et innvendig nivå på
omtrent 3 0 dB. Forretningslokalet i 1 .etasje vil dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi.
Kart 5 - 1 0 viser støynivå mot fasader i de øvrige etasjene.
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Kart 5: Kartlegging av støy 2.etasje, Lden

Kart 6 : Kar tlegging av støy 3.etasje, Lden
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KART 7 : KARTLEGGING AV STØY 4.ETASJE , LDEN

KART 8 : KARTLEGGING AV STØY 5.ETASJE , LDEN
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KART 9 : KARTLEGGING AV STØY 6.ETASJE , LDEN

KART 1 0 : KARTLEGGING AV STØY F ELLES TAKTERRASSE , LDEN

Støyverdiene i mottakerpu nktene er oppsummert i tabell 6 med angitte farger i forhold til
støynivå . For å få oversikt over støysituasjonen viser tabell 7 romtype ved de ulike punktene.
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Grønn farge representerer at støynivå er innenfor anbefalt grenseverdi (55dB) , rød illustrerer
o ver anbefalt grenseverdi.

Etasje

Mottakerpunkt

m1 m2 m3 m4 m5 6 FT

2 65 dB 65 dB 6 1 dB 59 dB 59 dB 57 dB
3 64 dB 6 5 dB 61 dB 59 dB 59 dB 5 7 dB
4 64 dB 64 dB 61 dB 59 dB 59 dB 5 9 dB
5 6 3 dB 6 3 dB 61 dB 59 dB 60 dB 60 dB

6 63 dB 63 dB 61 dB 59 d B 60 dB 60 dB

Tak 62 dB 61 dB 60 dB 60 dB Takterrasse
TABELL 6: STØYVERDIER I MOTTAKE RPUNKTER

Etasje

Mottakerpunkt

m1 m2 m3 m4 m5 6 FT

2 Vindu Balkong Balkong Balkong Balkong Soverom
3 Vindu Balkong Balkong Balkong Balkong Soverom
4 Vindu Ba lkong Balkong Balkong Balkong Soverom
5 Vindu Balkong Balkong Balkong Balkong Soverom

6 Balkong Stue Balkong Balkong Balkong Balkong

Tak Uteplass Uteplass Uteplass Uteplass
TABELL 7: STØYVERDIER I MOTTAKE RPUNKTER
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Som tabellen viser overskride s grenseverdien i 2. - 6 . etasje. For å redusere støynivået i de
forskjellige mottakerpunktene er det vurdert ulike tiltak. Løsning A - D er vist på illustrasjon 1
og kan benyttes for å redusere støynivå på balkonger. U tenfor støyfølsomme rom som ikke
kan red useres via skjermet balkong er det foreslått en løsning med en falsk balkong som
krager ut ca 20 - 50cm med et tett glassrekkverk utenfor vinduet (l øsning E ). Glassrekkverket
bør dekke vinduet i minimum 1 ,5m høyde fra ferdig gulv, men av praktiske hensyn kan det
være greit at rekkverket går opp til overkant vindu. Mot stue / kjøkken i 2. - 5 . etasje (m2) bør
det benyttes fast vindu med gode lyd isolerende egenskaper ( min Rw+Ctr = 33dB ). Foreslåtte
tiltak er vist på tegning 5 og 6 .

ILLUSTRASJON 1 : STØYREDUSERE NDE TILTAK BALKONGER

ILLUSTRASJON 2: STØYREDUSERENDE TILTA K UTENFOR VINDU
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TEGNING 5: FORSLAG TIL STØYREDUSERENDE TILTAK , 2 .ETASJE

Tegning 6: Forsl ag til støyreduserende tiltak, 3 - 5 .etasje
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TEGNING 6: FORSLAG TIL STØYREDUSERENDE TILTAK , 6 .ETASJE

TEGNING 6: FORSLAG TIL STØYREDUSERENDE TILTAK FOR UTE OMRÅDE PÅ TAK
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5.3 Innvendig støy
For å bereg ne innvendig støy er det tatt utgangspunkt i beregningene gjort for utvendig støy .
Tabell 7 viser at det er fasade mot Storgata i 2. - 6 .etasje som må kartlegge s nærmere. På
bakgrunn av dette er det beregnet Leq24h og Lmax på fasaden i 2.etasje som er den mest
støyutsatte.

Kart 11: Leq24h 2.etasje

Kart 12: LAF,max 2.etasje

Verdiene er oppsummert i tabell 8 og viser differanse i forhold til normal forventet
støyreduksjon etter dagens byggestandard.
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Beregnet
utv. nivå

Forventet
lydreduksjon

Beregnet
innv. nivå

Innvendig
krav Differanse

Leq24h 65 dB 35 dB 30 dB 30 dB 0 dB

Lmax 80 dB 35 dB 45 dB 45 dB 0 dB
TABELL 8: BEREGNING FRA UTVENDI G TIL I NNVENDIG STØYNIVÅ

Som tabellen viser vil ikke fasaden e trenge ytterligere lydisolering i 2. - 6 . etasje.
Beregning er iht. NBI 421 .425 viser at yttervegg på denne fasaden krever min Rw+Ctr(C2) =
35 dB. Øvrige fasader tilfredsstiller kravene til innvendig st øy. Det forutsettes balansert
ventilasjon uten perforeringer som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.
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5 Konklusjon

I forbindelse med oppføring av et leilighetsbygg med forretningslokale i 1.etasje sentralt i
Hønefoss er det utarbeidet en støyr apport. Rapporten konkluderer med følgende:

Utvendig støy
Balkonger og vinduer som ligger ut mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsatt i 2. - 6 . etasje
og krever skjermende tiltak for å tilfredsstille anbefalt grenseverdi iht. T - 1442 . Leiligheter
med innb yggede balkonger ligge r skjermet og oppfylle r anbefalingene. Det s amme gjelder
felles leke - og utoppholdsareal og takterrasse .

Støy mot fasade
Fasader mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsatte i 2. - 6 . etasje og inneholder
støyfølsomme rom. På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse
med vinduer til disse rommene.

Innvendig støy
Fasade mot Storgata og Sundgata i 2. - 6 . etasje krever lydegenskaper i yttervegg min
Rw+Ctr(C2) = 35 dB for å tilfredsstille kravene i NS8175. Øvri ge fasader oppfyller kravene
mot at skjermende tiltak gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasjon og ingen
perforeringer som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.
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1. Bakgrunn
På oppdrag fra Lafton Eiendom AS utarbeider Mjøs P lan AS forslag t il reguleringsplan for Kvartal 3 6 i
Ringerike kommune.

I gjeldene kommuneplan er området satt av til sentrumsbebyggelse, og gjeldene reguleringsplan for
området er det satt av som forretning/kontor med åpning for bolig. Formålet med ny regulering er å
kunne tilrettelegge for en høyere utnytting med boliger , forretning , kontor og tjenesteyting i
området, da spesielt ny bebyggelse langs Sundgata.

Trafikkanalysen inneholde r en beskrivelse av dagens trafikksituasjon og endringer som følge av ny
reguleringsplan. Som en del av trafikkanalysen inngår en vurdering av forhold for myke trafikanter.
Det har blitt utført trafikktelling i området, der både personbiler, tungtrafikk og myke trafikanter har
blitt telt.

2. Dagens trafikksituasjon
2.1 Beskrivelse av infrastruktur
Planom rådet ligger i Hønefoss sentrum, på hjørnet mellom Storgata og Sundgata.

Kvartalet har innkjøring både fra Sundgata og fra Storgata og det er en intern veg med parkering
lengst nord i kvartalet. Det er også noe parkering inne på området.

Årsdøgntrafikk (heretter ÅDT) for S undgata er 725 , utregnet etter trafikktelling (04 .05.17) , med en
tungtrafikkandel på 3 % . F artsgrensen her er 3 0 km/t . Det er en t o felts vei med fortau på begge sider
av veien, og på fortauet mot bebyggelsen i kvartal 36 er det parkeringsplasser. Det er også
parkeringsplasser langs veien på motsatt side, og par keringsplass for turbusser. Storgata har en ÅDT
på 7725 og en fartsgrense på 30 km/t . Fortau på begge sider av veien, o g gateparkering på begge
sider .

Figur 1: Skråfoto av planområdet sett fra sør.
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Personbil og servicetrafikk
Den største delen av trafikken rundt plan området går i Storgata . Sundgata er en stillere gate med lite
gjennomfartstrafikk. S undgata har noe tungtransport, der mye av dette skyldes at det er parkering
for turbusser i gata.

Sykkel og gangtrafikk
Det er ikke eget felt for sykkel i noen av gatene. Likevel er det en del sykkeltrafikk i vei og på fortau.
Trafikktellingen (4. mai 2017) telte også sykkel - og ga ngtrafikken. Tellingen viste at det var mye gang -
og sykkeltrafikk i perioder. Det var klart flest gående og syklende i Storgata.

Det er fotgjengeroverganger ved hjø rnet av kvartalet . Overgangene er utformet med senket fortau,
slik at det skal være mest mulig tilgjengelig for alle.

Kollektivtrafikk
Kvartalet ligger veldig nærme (ca. 3 min g ange) busstasjonen Hønefoss sentrum hvor det går
busslinjer i alle retninger (se figur 2).

2.2 Trafikkvolum
I trafi kktellingen 04.05.17 ble personbiler, tung t ransport , syklende, gående og motorsykler telt.
Resultatene av tellingen e er vist i tabellene under. Det er også regnet ut ÅDT for de ulike veie ne og
andel tungtrafikk.

Figur 2: Linjekart over busslinjer i Hønefoss (fra brakar.no 29.06.17).
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Tabell 1 : Storgata (04.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsykler
06:30 - 07:30 142 18 25 37 4
07:30 - 08:30 452 25 65 192 33
10:30 - 11:30 477 17 20 155 8
11:30 - 12:30 525 19 26 184 20
14:30 - 15:30 719 18 39 231 33
15:30 - 16:30 709 23 46 199 22
16:30 - 17:30 596 15 18 99 9
20:00 - 21:00 308 6 29 67 10
21:00 - 22:00 139 3 14 39 5
SUM 4067 144 282 1203 144

ÅDT 7725
Andel
tungtransport 3 %

Tabell 2: Sundgata (04.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsykler
06:30 - 07:30 26 0 0 2 1
07:30 - 08:30 62 2 6 15 1
10:30 - 11:30 51 1 3 21 0
11:30 - 12:30 32 1 1 21 0
14:30 - 15:30 19 4 4 19 3
15:30 - 16:30 54 4 7 21 1
16:30 - 17:30 56 2 4 16 5
20:00 - 21:00 22 0 0 3 1
21:00 - 22:00 20 2 0 3 1
SUM 342 16 25 121 13

ÅDT 725
Andel
tungtransport 3 %

Ut ifra tellingen e er det tydelig at det er mest trafikk i Storgata .

2.3 Reisevaner
I Storgata var det en tydelig økning i motorsykler og scootere på morgenen, og ut over
ettermiddagen, noe av dette kan nok ses i forbin delse med skolestart på morgen en, lunsjpause på
skolene og skoleslutt på ettermiddagen da Hønefoss videregående ligger et stykke sør for
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planområdet , og Ringerike videregående grenser til planområdet i nordøst . Hvis en kjører sørover fra
Storgata kan en også komme til Oslo, så en antagelse er at det er en del av de som kjører i Storgata
kjører i retning til/fra Oslo f.eks. på jobb. I 2016 var det ifølge SSB 4 567 som pendler ut av Ringerike
kommune for jobb, og 3 835 som pendler inn. Dette er et samlet tall for hele kommunen, og ikke
bare Hø nefoss, men det sier litt om at det er en del reising inn og ut av kommunen, og det er
sannsynlig at en del av dette er til/fra Hønefoss.

2.4 Trafikksikkerhet
Det har vært få trafikkulykker i veiene rundt planområdet. Det har vært noen i krysset mellom
St orgata og Sundgata . Dette er traf ikkuhell som har lettere skadet som alvorligste grad. Disse er også
registrert ove r mange år, er blant annet en hendelse som er fra 199 6 (ifølge vegkart Statens
vegvesen).

For myke trafikanter er det fortau på begge sider av kvartalet , med fotgjengerover ganger hjørnet, et
som krysser Storgata og et som krysser Sundgata . Med tanke på skoleveg for barn og unge er det
fortau langs Storgata hele vegen til Eikli barneskole . Brua over Storelva har gjerde mellom
kjørebanen og fortauet. Når Eikli skole legges ned, vil skolevegen være relativt lik.

En kan si at det er god trafikksikkerhet da fartsgrensene på vegene er relativt lave og det er god sikt i
kryssene. For myke trafikanter er vegnettet godt tilrettelagt med fortau og hyppig med
fotgjenge roverganger.

3. Framtidig trafikksituasjon
3.1 Om planforslaget
Reguleringsplanforslaget gir et forslag på fortetting av området med ny bebyggelse langs Sundgata
der det skal være forretning i første etasje og bolig i de øvrige etasjene . Antallet parkerings plasser vil
være styrende for biltrafikken inn og ut av området I denne trafikkanalysen ta r vi utgangspunkt i at
det blir parkeringskjeller med 45 plasser , og parkering på bakkeplan med ca. 20 plasser. I kvartalet i
dag er det ca. 10 plasser. Dette gir 6 0 ekstra parkeringsplasser i planen i forhold til dagens situasjon.

3.2 Framtidig trafikkvolum
Tallene som fremskrives blir ÅDT og deretter makstime. For å finne makstimen bruker vi den
generelle utregningen som er 22% av ÅDT , her er den regnet ut med tille ggene for ÅDT fra
reguleringsplanen . Tallene her er 60 ekstra parkeringsplasser med 3,5 turer per plass. Dette gir en
ÅDT på 210 . Disse turene vil i en viss grad fordele seg på vegene. Det er inn/ut - kjøring både i Storgata
og i Sundgata. Da innkjøringen ti l garasjeanlegget er i Sundgata vil størstedelen av den nyskapte
trafikken passere Sundgata. Vi beregner derfor at 90 % passerer Sundgata. En videre antagelse er at
95 % passerer Storgata. Da er det tatt høyde for at noen vil velge å kjøre fra Sundgata og ut til
Kongens gate. Det gir ve rdiene i tabell 4 under. Framskrivningen av ÅDT er etter 10 år, med 2 %
økning i trafikk (tabell 5).

Tabell 4:

ÅDT Tillegg ÅDT Total ÅDT Makstime
S undgata 725 190 915 200
Storgata 7725 200 7925 1745
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Tabell 5:

ÅDT 2028 Makstime 2028
S undgata 1115 1776
Storgata 9661 2078

Utregningen av makstime kan være noe unøyaktig da tallene fra trafikktellingen viser at det er en
jevnere fordeling ut over dagen enn det makstimen tar høyde for. Tilleggene i trafikken vil bli små i
forhold til trafikken som allerede er på vegene. Under tellingene ble også trafikken og trafikkflyten
observert. Det ble ikke dannet kø noen av stedene. Med tan ke på at planområdet ligger i et kvartal
med flere mulige kjøreveger hvor de nye bilene vil forde le seg, vil den nyskapte trafikken gi små
konsekvenser .

4. Oppsummering

Det er gjennomført en vurdering av planlagt utbygging/arealbruk for planområdet. Basert på
forutsetningene i denne analysen er det estimert at utbyggingen medfører en nyprodusert trafikk
til/fra planområdet på rundt ÅDT 210 kjt/d. Trafikken til/fra planomr ådet vil ikke øke belastningen på
vegene i særlig grad. Området har fortau og et godt utbygd kollektivtilbud.

For beboere, ansatte og besøkende på området tilsier vurderingene av området at det er potensial
for at flesteparten av personturene kan foretas med andre transportmidler enn bil. Dette er ikke
hensynstatt i ber e gningene slik at tallene kan gi et for høyt antall bilturer fra området.

Da området ligger midt i Hønefoss sentrum med få parkeringsmuligheter for besøkende vil dette gi
utslag i antall kjørende til forretningene. Det er likevel vanskelig å kvantifisere hvor mange av
personreisene til/fra handelsvirksomheten som kan overføres til andre transportmidler.
Pa rkeringsmuligheter i området vil gi utslag i fordelingen av gående og kjørende besøk til kvartalet.

Det må understrekes at det er usikkerhet i beregningene.

5. Kilder
• Statens vegvesen, «Håndbok V713 Trafikkberegninger»

• Statens vegvesen, «Håndbok 127 Kapasitet i kryss»

• Statens vegvesens Trafikkdatabase, vegkart.no

• Brakar .no, ruteopplysning buss.
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Kvartal 36 i Hønefoss 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for  
Kvartal 36 i Storgata i Hønefoss hvor det skal legges til rette for oppføring av 
bebyggelse i seks etasjer. Vi ber om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og 
unge, landskap, klima, energi og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Fylkesmannen viser til brev av 18. august 2017 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for kvartal 36 ved Storgata i Hønefoss sentrum. Hensikten med planarbeidet 
er å legge til rette for oppføring av bebyggelse i seks etasjer hvor 1. etasje skal være til næring 
og de øvrige etasjene skal legges til rette for bolig. Den 6. etasjen skal være tilbaketrukket. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. Ut 
fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det eventuelt ved 
dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle boliger sikres 
en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett soverom, skal 
ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også ha tilgang til 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen.  
 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å 
redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart 
holdning til hvor nye boliger lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger.  
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Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak 
ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved 
en eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de 
rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de 
generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker 
skolevei. 
 
Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 
 
Eventuelt verdifullt naturmiljø, for eksempel gamle trær, bør ivaretas. Det må som en del av 
planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da 
vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og settes av areal til rørtraseer, 
varmesentral og lignende. 
 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger 
for gående og syklende med god tilgjengelighet til sentrum. Det må også vurderes om det er 
behov for tiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 
 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
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RI SI KO OG SÅRB ARH E TSAN AL YSE

REGU LERI N GSPLAN FOR
Kvartal 36, plan - ID 0605_414

30.08 . 2018

Beskrivelse av planområdet

Planområdet er på ca. 2 ,1 9 daa og ligger i Hønefoss sentrum med Storgata i vest og Sundgata i sør.
Reguleringsplanen har bakgrunn i et ønske om å kunne fortette et kvartal i Hønefoss sentrum. I
dagens situasjon er kvartalet brukt til bolig, forretning og kontor. Området er i kommuneplanens
arealdel satt av til sentrum sformål, og er regulert i reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983
til kombinert formål forretninger/kontor, der bestemmelsene også åpner for boliger

Metode og forutsetninger

Sjekklisten skal fungere som en oversikt for å avklare hvilke hendelser som er til stede og hva som
skal analyseres nærmere ih t . DSB sin veileder for Risiko og sårbarhetsanalyse i arealplanlegging –
2017. Der det foreligger grunnlag for analyse, er analys eskjema utarbeidet ih t . veilederen og ligger
vedlagt.

Figur 1 : Pl anområdet vist med stipla linje



Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i
kolonnen «Nei» og kun unntaksvis kommentert.

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i sak er etter plan - og bygningsloven

Aktuelle innsynsløsninger som er benyttet til kildeinformasjon:
DSB: https://www.dsb.no/lover/risiko - sarbarhet - og - beredskap/ og
https://kart.dsb.no/
NVE : https://www.nve.no/flaum - og - skred/arealplanlegging/
- Sjekkliste for reguleringsplan – vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder:
sjekkliste_nve_2016.pdf
- http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_05.pdf
Miljødirektoratet: http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester - og - verktoy/Database/

NGU: http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn

Kart Ringerike kommune : http://kart.ringerike.kommune.no/

NIBIO: https://kilden.nibio.no

Norsk Klimaservicesenter: https://klimaservicesenter.no/

Riksantikvaren: https://www.riksantikvaren.no/

Klimahjelperen: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere - handboker - og -
informasjonsmateriell/veiledere/klimahjelperen.pdf

Sjekkliste

Problemstillinger: Kommentar
NATURRISIKO Ja Nei
Skred/Ras/ustabil
grunn

Er planområdet utsatt for
snø - , is - , jord - , stein - eller
fjellskred?

x Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde for skred på
NVE/NGUs aktsomhetskart.

Er det fare for utglidning av
området (ustabile
grunnforhold, dårlig
byggegrunn), eks. kvikkleire.

x Planområdet ligger ikke
innenfor områder med
kvikkleire ifølge NVEs
aktsomhetskart.

Planlegges det tiltak nærere
enn 20 meter fra
bratt/masseførende bekk?

x

Er det fare for flodbølger
som følge av fjellskred i
vann/sjø?

x

Flom i vassdrag Er planområdet utsatt for
flom eller flomskred, også
når en tar hensyn til økt
nedbør som følge av
klimaendringer (se NVE
Atlas)?

x Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde for flom
ifølge NVEs kart.



Problemer med
overflatevann, avløpssystem,
lukkede bekker,
oversvømmelse i kjellere ,
oppstuving av flomvann
(elveutløp) osv.?

x Det er ikke kjent at det er slike
problemer. Overvann kan
likevel være en utfordring i
tettbebygde strøk med mange
harde overflater, slik at det må
tas hensyn til.

VA - plan må inkludere
overvannshåndtering.

Stormflo Er området utsatt for
stormflo, også når en tar
hensyn til havnivåstigning
som følge av
klimaendringer?

x

Er området utsatt for
bølgepåvirkning eller
oppstuving av flomvann
(elveutløp) i kombinasjon
med stormflo?

x

Vind og nedbør Er området spesielt utsatt for
sterk vind eller store
nedbørsmengder eks. snø?

x Det er stor usikkerhet knyttet til
klimafremskrivninger , men
ifølge Norsk
Klimaservicesenters klimaprofil
for Buskerud fylke, så antas det
at det kan komme større
mengder nedbør fremover.

Planområdet er ikke spesielt
utsatt for store
nedbørsmengder, men som
resten av landet, så kan det ti l
tider komme større mengder
nedbør. Dette er likevel ikke i
større grad enn normalt for
landet, så det anses ikke som
aktuelt med videre utredning.

Skog/lyngbrann Er området utsatt for tørke
eller spesiell brannrisiko som
følge av toglinje, veier,
lyne dslag mm?

x Det er ikke kjent at området er
utsatt for tørke eller spesiell
brannrisiko.

Radon Trengs det særskilte hensyn
til radon?

x Planområde ligger innenfor
område med høy
aktsomhetsgrad på radon ifølge
NGUs kart. Bygg må sikres i
henhold til gjeldene teknisk
forskrift. Temaet er vurdert
videre i analyseskjema 1 .

Kritisk infrastruktur/ samfunnsfunksjoner
Samferdsel/
Transport

Vil uønskede hendelser på
nærliggende transportnett

x En uønsket hendelse på
transportnett vil ikke utgjøre



utgjøre en risiko for
planområdet?

noen v esentlig risiko på
planområdet.

- Vei, bru, tunnel? x
- Sjø, vann, elv,

havneanlegg?
x

- Jernbane ? x
- Flyplass? x

Kan området bli isolert som
følge av blokkert
transportnett, eks som følge
av naturhendelser?

x Det er flere veier til
planområdet, så det er ikke
sannsynlig at området blir
isolert.

Er det transport av farlig
gods i området?

x Det er i kke kjent at det
transporteres farlig gods i
området.

Er det kjente ulykkespunkter
på transportnettet i
området?

x Ingen kjente ulykkespunkt
ifølge vegkart fra Statens
Vegvesen.

Er det spesielle farer
forbundet med bruk av
transportnettet for gående,
syklende og kjørende innen
området?

x Det er ingen spesielle farer for
planområdet.

- Til skole og
barnehage?

x

- Til nærmiljøanlegg,
idrettsanlegg mv.?

x

- Til butikker og
service?

x

- Til busstopp? x
Vannforsyning Ligger tiltaket i eller nær

nedslagsfeltet for
drikkevannskilde?

x

Vil planlagt tiltak/virksomhet
kunne medføre behov for å
styrke/sikre vannforsyningen
i området?

x

Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i
vannforsyningen?

x

Avløp og renovasjon Er det problemer tilknyttet
utslipp, avfallshåndtering,
spillvann, renovasjon osv.?

x

Kraftforsyning Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i
kraftforsyningen?

x

Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

x



Er området påvirket av
magnetfelt fra
høyspentlinjer?

x

Elektronisk
kommunikasjon

Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i ekom
(telefon og internett)?

x

Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

x

Virksomheter som representerer spesiell fare
Medfører planen etablering
av virksomhet (produksjon,
lagring eller transport av
farlige stoffer) som
innebærer spesiell risiko?

x

Vil uønskede hendelser hos
risikovirksomheter utenfor
planområdet
(industriforetak, lager eller
tankanlegg) utgjøre en risiko
for planen?

x

Fare for utslipp av farlige
stoffer, kjemikalier, gasser
eller væsker?

x

Fare for brann og
eksplosjon?

x

Faller virksomheten innenfor
storulykkesforskriften?

x

Ligger planområdet innenfor
en dambruddssone?

x

Berøres planområdet av
militært eller sivilt skytefelt?

x

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planen etablering
av samfunnsviktig
virksomhet (helse - og
omsorgsinstitusjon, skole,
barnehage osv.) som er
spesielt sårbar for bortfall av
kritisk infrastruktur
(samferdsel, vann og avløp,
kraftforsyning, ekom mm)?

x

Er planlagt virksomhet sårbar
for andre forhold?

x

Farlige omgivelser
Er det regulerte vannmagasin
med spesiell fare for usikker
is i nærheten?

x



Er det terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)?

x

Annet? x
Er området påvirket eller forurenset som følge av
tidligere bruk

Er området påvirket av
tidligere virksomhet eks.
forurenset
grunn/sjøbunn/sediment?

x Det er ikke kjent at området er
påvirket av tidligere virksomhet
eller at det har vært virksomhet
i området tidligere som kan
forurense grunn.

Industrivirksomhet som
f.eks. avfallsdeponering?

x

Gruver: åpne sjakter,
steintipper etc.?

x

Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?

x

Annet? x
Ulovlig virksomhet

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

x

Finnes det potensielle
sabotasje - /terrormål i
nærheten?

x

Brann - og ulykkesberedskap
Er det problemer tilknyttet
slukkevannforsyning
(mengde og trykk) i
området?

x

Er det problemer knyttet til
utrykning og utrykningstid,
spesielle brannobjekt i
området?

x Det er ca. 1,5 km fra
brannstasjonen i Hønefoss til
planområdet. Dette vil
innebære en kort utrykningstid.

Har området mangelfull
adkomst for
utrykningskjøretøy?

x Det er flere veger inn på
planområdet, og
tilgjengeligheten fra tilstøtende
veger er god.

Sårbare objekter Vil planforslaget gi økt risiko
for :

Ja Nei

Natur Naturvernområder, andre
viktige naturområder,
rekreasjons - og
friluftsområder

x

Helse - og
omsorgsinstitusjoner

Sykehus, sykehjem,
aldershjem/eldreboliger,
skoler, barnehage

x

Kulturminner Objekter med stor
kulturhistorisk verdi

x Det er ikke registrert
kulturminner i området ifølge
Askeladden. Det er likevel to
bygg vurdert til å ha høy



verneverdi innenfor
planområdet. Konsekvensene
for disse må vurderes o g tas
hensyn til i planarbeidet.

Viktige offentlige
bygninger

Administrasjonsbygg, bygg
for viktige tekniske
funksjoner

x

Trafikk - knutepunkt Jernbanestasjon,
bussterminal, havn, flyplass

x

El - forsyning Kraftverk,
høyspentledninger, trafoer,
dammer m.m.

x

I følge sjekklisten er det kun én hendelse som krever videre utredning.
Hendelsen som er vurdert i eget analyseskjema er følgende :

Analyse av uønsket hendelse nr
Radon 1

Konklusjon:

Eventuelle tiltak er beskrevet i disse analyseskjemaene. Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten
for negative hendelser være minimal.
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Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del) plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse . Forholdet til kollekti vtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg» . Nor malt kreves

teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik

fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering

før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. Byggegrensen

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle områ det. For

regulering av støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndeparte mentet 7.

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.



2

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Det er vik tig at det lages planer med god bredde på fortau og gang/sykkelveg. Bredden bør

være minimum 3 meter. Dette av hensyn til at gående og syklende kan passere hverandre

samt at fortauet må kunne ryddes maskinelt for snø.

Vi forutsetter ny uttalelse fra State ns vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

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 .



ANALYSE AV UØNSKET HENDELSE NUMMER:

NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE :

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE OG LOKALE FORHOLD:
Bakgrunn: Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radongass og de datterproduktene som
oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte
alfastråler. Disse strålene kan skade cel ler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til
kreftceller. Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft.

Uønsket hendelse – Bygging av blokker uten radonsperre som gir v arig eks ponering av alfastråler som fører til
tilfeller med lungekreft.

MULIGE ÅRSAKER TIL HENDELSEN:
Innpusting av radongass

Bygging på grunn med radon

Ikke radonsperre i bygg

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK

EKSISTERENDE SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE (FOREBYGGENDE) TILTAK:
Radonsperre

Radonmålinger

EKSISTERENDE KONSEKVENSREDUSERENDE (SKADEBEGRENSENDE) TILTAK:
Radonmåling

Ventilasjon

VURDERI NG AV SANNSYN LIGHET FOR HENDELSEN
SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring

x Sjeldnere enn 1 gang per 1 000 år
( < 0,01 %)

BEGRUNNELSE FOR SANNSYNLIGHET :

Er ca. 370 nordmenn som får lungekreft som følge av å være utsatt for radon hvert år. De fleste tilfellene skyldes
da av en kombinert røyking og radon. Radon kommer også fra grunnen, og med en blokk på flere etasjer vil
sannsynlighet for å puste inn farlige gasser bli mindre.

1

Radon



VURDERI NG AV KONSEKVENSER

VERDI: KONSEKVENSTYPE:
Konsekvenskategori

Forklaring1 2 3 4 5
L iv og helse Dødsfall

x
x 0 døde

1 skadetSkader og sykdom
BEGRUNNELSE:
Det er ca. 42 leiligheter i planforslaget. Dette vil si at det er mange som potensielt berøres av radongassen. Det er
likevel ingen leiligheter i 1 . etasje, kun i 2. - 6., noe som vil si at det er færre som blir skadet av gassen. 1 skadet er 1
om får lungekr eft som følge av langvarig eksponering for radon.

VERDI: KONSEKVENSTYPE: 1 2 3 4 5 Forklaring

Stabilitet Manglende dekning for
grunnleggende behov

x

Ingen

1 får forstyrrelser over lenger
tid

Forstyrrelser i
dagliglivet

BEGRUNNELSE:
Det vil ikke føre til manglende dekning for grunnleggende behov, og heller ikke stor konsekvensgrad av forstyrrelser
i dagliglivet. Det er her da regnet med at det kan bli en indirekte konsekvens av lungekreft at den ene personen blir
sykemel dt eller lignende, og derfor blir hindret i å dra på skole/jobb og at det endrer dagliglivet til den ene
personen .

VERDI: KONSEKVENSTYPE: 1 2 3 4 5 Forklaring

Natur og miljø Langtidsskader –
naturmiljø

Langtidsskader –
kulturmiljø

Ingen

Ingen

BEGRUNNELSE:

Ingen natur - eller kulturmiljøer blir skadet.

VERDI: KONSEKVENSTYPE: 1 2 3 4 5 Forklaring

Materielle verdier Økonomiske tap x < 1 mill. kr

BEGRUNNELSE:

Vil bli en økonomisk påkjenning for den ene skadete. Her er kun de direkte kostnadene for enkeltpersonen regnet
med.

SÅRBARHETSVURDERING

Radongassen med tilfeller av lungekreft berører b eboere i boligene .

Planområdet ligger innenfor område med høy aktsomhetsgrad for radon.



SAMLET VURDERING AV KONSEKVENS
Samlet vurdering av konsekvens vurderes å være stor på grunn av mulig skadet person. Øvrige konsekvenser er
ikke store, og det vil kun være den ene skadete og dens pårørende som vil bli berørt.

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK :

Balansert ventilasjon

Krav om radonmålinger

Krav om byggmessige tiltak som radonsperre ol.



BUSKERUD
TYLKESKOMMUNE M0TTATT 14 AtJË.2017

UTVIKTINGSAVDELINGEN

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS

Vår dato: 1.7.08.20L7

Deres dato: 75.06.20t7
Vår referanse:
Deres referanse:
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Vår saksbehandler:
lngvild Tjønneland, tlf. 32 80 86 38

PlanlD 414R - Kvartal 36 - Storgata Sundgata - gnr 318 bnr 5L4 ,

L37 ,138 m. fl. - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering

- varsel om oppstart - uttalelse om nyere tids kulturminner

Vi viser til brev datert 15. juni 2OL7 der det varsles oppstart av planarbeid for kvartal 36 (Storgata

- Sundgata) i Ringerike kommune, jf. pbl 5 12-8. Høringsfrist var 24. juli 20L7. Vi viser til e-post
sendt 2. juli 2OL7 hvor fylkeskommunen har fått utsatt svarfrist til 11. august 2017.

Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill tíl planarbeidet når det gjelder
nyere tids kulturminner.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger i sentrum av Hønefoss. Formålet med planarbeidet er å legge t¡l rette for
utvikling av tre eiendommer langs Sundgata. Det ønskes tilrettelagt for næringsareal i 1. etasje
samt boliger i 2.-6. etasje hvorav 6. etasje tenkes tilbaketrukket.

Det foreslås en relativt høy utnyttelse av de aktuelle tomtene med konsekvenser for sol og

skyggeforhold i omrâdet. Planområdet omfatter eldre bygninger hvorav enkelte bygg har hØV

bevaringsverdi. Forhold knyttet til solforhold, kulturminner og estetikk vil særlig tas hensyn til og

belyses i den videre planprosessen.

Planområdet er uregulert, men er avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan.
Arealbruken innenfor senterområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som kommune-
og regionsenter.

NYERE TIDS KULTURMINNER

Planområdet er bebygd. Bebyggelsen består av trehus- og murgårdsbebyggelse, av både nyere og

eldre dato. Ringerike kommune gjennomførte en verdivurdering av bebyggelsen i Hønefoss i

20OO/àOOL, og deler av jugend- og sveitserstilsbebyggelsen innenfor planområdet ble vurdert t¡lå
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ha verneverdi, Vi viser til denne kulturmínneregistreringen, og vi 9¡6r spesielt oppmerksom på at

hjørnegården i Bloms gate 9 (31 S/1 1 S) og Storgata 20 (3L71 5L4) er vurdert til ä ha høy verneverdi.

Vi anbefaler at ovennevnte kulturminneregistrering blir en del av kunnskapsgrunnlaget for
planarbeidet. Vi ser også positivt på at det skal tas hensyn til og legges vekt på kulturminner og

estetikk i planarbeidet, jamfør redegjørelse i oversendelsesbrev og i saksframlegget.

Vi vil ikke motsette oss at bygn¡nger som ikke er vurdert til å ha verneverdi rives, men vi anbefaler

at den verneverdige bebyggelsen bevarcs. Bruk av hcnsynssone c) bevaring av kulturm¡ljø (SOSI

H570), og bestemmelser til hensynssonen, er et virkem¡ddel for dette. Vi anbefaler videre at nye

tiltak i området tar hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse. Vi anbefaler derfor at

kommunen stiller krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse i planområdet for å

sikre god tilpasning til omgivelsene, jf. pbl 5 29-2. Det bØr utarbeides gode illustrasjoner som viser

hvordan planområdet er tenkt utbygd og hvordan den verneverdige bebyggelsen kan inkorpores i

prosjektet.

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken

fylkeskonservator

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

lngvild Tjønneland
rådgiver bygningsvern

Kopitil:
FYLKESMANNEN I BUSKERUD

Statens veryesen Region SØr

POSTBOKS 1 604

Serviceboks 723

3007

4808
DRAMMEN
ARENDAL
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Fra: Sindre Lafton <lafton@eiendomshuset.no> 
Sendt: 25. juni 2018 14:42 
Til: Mathilde Høglund 
Kopi: Kjell Hansen; Tore Isaksen; dag@fhr.no; Ida Marie Weigård; Einar Lundstad 
Emne: Kvartal 36 - Sundgata innstilling 
 
Arealplanlegger Mathilde Høglund 
 
Viser til telefonsamtale i dag. Det ble nevnt i samtalen at kommunens administrasjon så likt på reguleringssaken i kvartal 46 (Stangsgate) og kvartal 36 
(Sundgata), og jeg forsto det dithen at innstillingen da også ville være negativ til kvartal 36.  Ida (Mjøsplan) har sendt over plandokumentene for kvartal 36. 
Vi har nå lagt ned så mye arbeid i saken at vi ønsker den politisk behandlet. 
 
Når det gjelder selve innstillingen, vil jeg si at det vil være meget skuffende om innstillingen vil være annerledes enn hva innstillingen fra rådmannen var for 
1 år siden. I rådmannens vurdering av 18.04.2017 heter det: «Det anses ikke som nødvendig å avvente områdeplan for Hønefoss for nærmere avklaringer av 
overordnet transportsystem i Hønefoss. Dette fordi prosjektet ligger et stykke fra en mulig utvidelse av kollektivakse i Kongensgate». Nettopp forholdet til 
byplanen var en del av problemstillingen også for 1 år siden, der man kom frem til at prosjekt kvartal 36 skulle få fortsette uavhengig av byplanarbeidet. 
 
Dette ble vedtatt i Formannskapet for kun 1 år siden og Kommunestyret har siden dette gjentatt at pågående reguleringssaker som ikke er til hinder for 
byplanen skal få fortsette. Vi legger ned betydelige ressurser for å få fremmet disse sakene, nettopp på grunnlag av de vedtak som fattes i kommunen. Vi 
forventer derfor at denne saken vil få en positiv innstilling fra rådmannen med påfølgende politisk behandling. Noe annet vil være lite forutsigbar 
behandling. 
 
For vår del har denne saken og en annen side. For 2 år siden signerte vi avtaler med 2 grunneiere om opsjon på kjøp av deres eiendommer i 
Sundgata/Storgata. Disse avtalene er tidsbegrenset og har en varighet på 3 år fra nå. Vi brukte lang tid på forhandlinger for å få dette til og det er stor 
usikkerhet om disse kan fornyes dersom det viser at prosjektet ikke blir realisert før avtalens utløp. Under befaringen med Formannskapet mai 2017, var 
dette og et tema. Vi ser at det forventes at byplanen skal vedtas i løpet av 2019. Vi regner med at det fortsatt er en del usikkerhet med tanke på tidsaspektet 
på dette. Etter vi fikk vedtatt oppstart for kvartal 36 for 1 år siden, har vi lagt ned betydelig med tid og ressurser i dette prosjektet. Om det skulle vise seg at 
dette prosjektet må vente til behandling av byplanen, vil prosjektet mest sannsynlig ikke la seg gjennomføre. For oss ville det ha vært bedre om kommunen 
nektet oppstart for 1 år siden, slik at vi allerede da kunne skrinlagt prosjekt kvartal 36 og unngått å bruke masse tid og ressurser. 
 
Det er verdt å nevne at vi har 3 andre pågående reguleringsplaner i sentrum som allerede er stoppet på grunn av byplanarbeidet.  St. Olavs gate/Askveien, 
Telegrafalleen og kvartal 46. For prosjektene St. Olavs gate/Askveien og Telegrafalleen, har vi forståelse for at disse må vente på byplanen, da de blant annet 
kan komme i konflikt med nye veiløsninger. Når det gjelder kvartal 46, hadde vi forventet at denne skulle få fortsette uavhengig av byplanen. Men i denne 



saken var ikke byplanarbeidet blitt belyst på samme måte som i kvartal 36. Og når denne planen ble vurdert til å ha innvirkning på byplanen av rådmannen 
og politikerne, slår vi oss til ro og venter. Vi mener imidlertid at kvartal 46 ikke kan sammenlignes med kvartal 36, da det i kvartal 36 tidligere er gjort en 
vurdering med tanke på forholdet til det pågående byplanarbeidet. 
 
Vi håper nå at både administrasjon og politikere vil vise forutsigbar saksbehandling/politikk for planen i kvartal 36 og sende den ut på høring. 
 
Vennlig hilsen 
Lafton Eiendom AS 
Sindre Lafton 



Fra: Sindre Lafton [lafton@eiendomshuset.no] 

Til: Knut Kjennerud [Knut.Kjennerud@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Kjersti Fossum Engnæs [kfe@advokatkfe.no]; Kjell Hansen 

[Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; Tore Isaksen 

[Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; dag@fhr.no [dag@fhr.no]; Ida Marie Weigård 

[ida@mjosplan.no]; Einar Lundstad [el@sgark.no]; terje.dalen@ringerike.kommune.no 

[terje.dalen@ringerike.kommune.no]; Mathilde Høglund 

[Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no]; Linda Kristin Nethus []; 

arnfinn.baksvaer@glitreenergi.no [arnfinn.baksvaer@glitreenergi.no]; 

alf.h.meier@gmail.com [alf.h.meier@gmail.com]; arbrob@online.no [arbrob@online.no]; 

torbohn@aolnorge.no [torbohn@aolnorge.no]; elsalillps@gmail.com [elsalillps@gmail.com]; 

hilde_steinhovden@hotmail.com [hilde_steinhovden@hotmail.com]; Sindre Lafton 

[lafton@eiendomshuset.no]; anne.sandum@bfk.no [anne.sandum@bfk.no]; 

mariwe@online.no [mariwe@online.no]; stein.roar.eriksen@gmail.com 

[stein.roar.eriksen@gmail.com]; Pål Lafton [pal@eiendomshuset.no] 

Sendt: 29.08.2018 14:25:58 

Emne: Kvartal 36 - reguleringssak 

Vedlegg: Møtereferat 13.08.18.PDF; Kvartal 36 - fremdriftsplan regulering.docx 

Vi viser til pågående reguleringssak for kvartal 36 i Hønefoss, møte med kommunen 13.08, samt referat fra dette 

møtet. Det vises og til telefonsamtaler med saksbehandler Mathilde Høglund og assisterende rådmann Terje 

Dalen i etterkant av møtet fant sted. 

 

Vi har lest igjennom møtereferatet og gått igjennom saken fra vi startet med den. Møtereferatet er i og for seg 

korrekt, men det er flere punkter i dette som ikke ble diskutert i møtet, men som heller er av rene 

saksopplysninger. 

 

Kort fortalt er vi meget kritiske til hvordan kommunen har behandlet denne saken. Vi setter derfor rådmann, 

ordfører og politikere i HMA på kopi på denne epost, slik de også er klar over saksgangen. Det er også skrevet et 

eget brev som skal legges ved saksdokumentene som blir sendt til behandling. 
 

Ved behandling av oppstart var rådmannen positiv til at vi skulle få fortsette reguleringssaken uten å måtte vente 

på den nye områdeplanen for Hønefoss. Det ble argumentert fra rådmannen at "Dette prosjektet ligger et stykke 

fra en mulig utvidelse av kollektivakse i Kongensgate" og "Det var lite sannsynlig at rammene i dette prosjektet 

ville gå ut over det som ville bli akseptert i overordnet byplan".  Formannskapet stemte så for oppstart av 

prosjektet. 15 måneder etter dette ønsker nå administrasjonen i kommunen at vi skal vente på byplanen likevel. 

 

Ut ifra de opplysninger vi fikk i møtet med kommunen 13.08 og det som er skrevet i møtereferatet, kan vi ikke 

se noen nye vesentlige momenter i saken som skulle tilsi at denne planen nå skal settes på vent. Alle de 

problemstillinger som er nevnt i møtereferatet har vært diskutert og tatt opp tidligere i prosessen. Det pågående 

byplanarbeidet har vært en kjent sak i dette prosjektet fra vi startet opp. Som mot argumentasjon at det ikke er 

noen nye momenter i saken som skulle tilsi at prosjektet blir satt på vent, sier administrasjonen at det blir gjort på 
grunn av planfaglige vurderinger. Det virker derfor som om kommunen konstruerer nye argumenter for å sette 

planen på vent. 

 

Vi gjentar det vi skrev før behandling av oppstart, at å sette dette prosjektet på vent til høringsfristen til byplanen 

vil mest sannsynlig sette en stopper for hele prosjektet. Vi har en tidsbegrenset avtale om kjøp av to av 

eiendommene og ved å måtte vente på byplanen, vil vi i beste fall ha ett år igjen av avtalen når prosjektet er 

ferdig regulert. Dette er alt for kort tid på å kunne få realisert et slikt prosjekt. For vår del ville det derfor vært 

bedre om kommunen stanset dette prosjektet rett etter oppstartsmøte, slik at vi hadde unngått å bruke så mye tid 

og ressurser. I plan- og bygningslovens §12-8 heter det at dersom kommunen ønsker å stoppe et privat 

planinitiativ, skal dette gjøres så tidlig som mulig i oppstartsfasen og senest like etter oppstartsmøtet. For vår del, 

vil en utsettelse nå bety det samme som at saken blir stoppet. 
 

Det må og nevnes at vi i november 2015 fikk en fremdriftsplan fra kommunen, som selv foreslo fremdriftsplan 

for prosjektet med stadfestet reguleringsplan ultimo november 2016. Det er nå snart 2 år siden og det er kun 

kommunen som er skyld i treghet i fremdriften. Vi har på grunn av denne saken, og også andre saker vi  har 



under regulering heller ingen tiltro til at kommunen klarer å holde de lovnader de nå gir med behandling av den 

nye byplanen. 

 

Ringerike kommune kan ikke behandle en privat forslagsstiller på denne måten. Kommunen kan ikke først 

argumentere for at ett prosjekt ikke går utover byplanen, så at forslagsstiller bruker tid og ressurser i over et år 

for så plutselig å få det stoppet. Vi mener derfor rådmannen må revurdere sin varslede innstilling med å sette 

prosjektet på vent og at prosjektet får fortsette uavhengig av byplanen. Noe annet ville være fullstendig 

uforutsigbar behandling og det kan ikke Ringerike kommune være tjent med. 

 
Vennlig hilsen 

Lafton Eiendom AS 

Sindre Lafton 

 

Vedlegg: 

- Møtereferat 13.08.2018 

- Fremdriftsplan regulering 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-106  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 66/18 

 

Saksprotokoll - Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge. 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette 

saksfremlegget.» 

 

3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. 

forvaltningsloven § 42). 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«1. Klagene på vedtak av «Detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt» tas til 

følge.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Sp, KrF, V og MDG) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan/Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-104   Arkiv: PLN 401  

 

 

Klagebehandling. Nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge. 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette 

saksfremlegget.» 

 

3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. 

forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt, 

05.04.2018, sak 25/18. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på 

vedtaket, fremsatt av naboer, gjenboere og Nordsia Vel. 

 

Klagene dreier seg om høy utnyttelse av eiendommene, bygget er høyere enn omkringliggende 

bebyggelse, har en annen byggestil enn øvrig bebyggelse og vil skape presedens. Bygget truer 

boliger med høy verneverdi, det forringer bokvalitet og verdi av nabotomter og gir økt trafikk i 

en allerede belastet Hønengate og flere biler i sidegatene til Hønengaten, som vil gå ut over 

trafikksikkerheten og gi mye støy, bygget fører med seg dårligere lysfohold og gir skygge.  

 

Klagene tar ikke opp viktige momenter som ikke allerede er kommet frem i merknader til 

offentlig høring av planforslaget og som er vurdert i planprosessen. Rådmannen opprettholder 

derfor sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget ved 2. gangsbehandling, og anbefaler 

at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyret ikke vedtar å ta klagene til følge, sendes 

saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 



- 

 

Dersom klagene ender med at klagere likevel får medhold, vil det være uheldig å sette i gang 

tiltak på områdene for reguleringsplanen før klagen er endelig avgjort. Rådmannen anbefaler 

derfor at klagene gis utsettende virkning. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Oppstart av «detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt», ble 

behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 09.02. 2015, sak 12/15, 

og i formannskapet 17.02. 2015, sak 22/15. 

2. Planforslaget ble 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

03.10.2016, sak 92/16, og i formannskapet 18.10.2016, sak 203/16. 

3. Planforslaget ble 2. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

05.03. 2018, sak 12/18, i formannskapet 2, 20.03.2018, sak 8/18 og vedtatt i 

kommunestyret 05.04. 2018, sak 25/18.  

 

Nærmere om klagesaken 

Kommunestyret vedtok i møte 05.04. 2018, sak 25/18 detaljregulering for nr. 401 Hønengaten 

40-44 boligprosjekt. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på 

vedtaket, fremsatt av følgende:  

1. klage fra Cicilie Myrvang, datert 18.04. 2018 

2. revidert klage fra Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, datert i e-post 26.04. 2018 

3. klage fra Alida van Rooijen, datert 19.04. 2018 

4. klage fra Jamileh Masaeli, Carlos J. Rojas Mendoza og Yvonne Myhre, datert 19.04. 2018 

5. klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, Marte 

Ågesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 03.05. 2018 

6. klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 04.05. 2018. 

7. klage fra Tone Dalen, datert 04.05. 2018. 

 

Rådmannen tolker klagene til å inneholde følgende momenter: 

Klager 1 er eier av Parkgata 31 som ikke er nabo eller gjenboer, men beboer i nabolaget. Viser 

til uttalelser ved behandlingen. Klager på for høy utnyttelse av eiendommen og ett bygg som er 

2-3 etg. høyere enn all annen omkringliggende bebyggelse, som vil medføre mye støy, skygge, 

flere biler i sidegatene der det etterlyses trafikksikkerhet, dårlige lysforhold mm. Foreslår færre 

større leiligheter i flere mindre bygg i 2. etg. og at utkjøring for ny bebyggelse skal rett ut i 

Hønengata, slik at de som flytter inn ikke kan benytte omkringliggende gater for å komme 

hjem.  

 

Klager 2 representerer Nordsia Vels medlemmer i dette området. Viser til tidligere uttalelse. 

Nordsia Vel er en velforening som jobber med å fremme en fornuftig byutvikling i samspill med 

eksisterende bebyggelse, samtidig som innbyggernes interesser blir ivaretatt. Vellet reagerer på 

følgende forhold i planen: Bygget bryter med høyde og stil og opphever tidligere planer, 

bygget truer boliger med høy verneverdi og vil skape presedens, bygget forringer bokvalitet og 

verdi av nabotomter, bygget fører til økt trafikk i en allerede belastet Hønengata, samt 

sidegater som Parkgata og Grensegata. Trafikksikkerheten er et vesentlig punkt. Hønengaten, 

men spesielt Parkgata er en mye brukt skolevei som allerede nå er utsatt. Vellet føler seg 

tilsidesatt og ikke hørt i denne saken. Vellet forutsetter at klagen fører til at vedtaket blir 

opphevet, samtidig som den gir oppsettende virkning. 

 



- 

Klager 3 er eier av Hønengata 33 som er gjenboer på østsiden av Hønengata. Påpeker følgende 

saksbehandlingsfeil og mangler: Ringerike kommune har ikke kommet med tilstrekkelig 

solanalyse, samt støy og framtidig refleksjonstøy analyse som er vesentlig for hennes eiendom. 

Ringerike kommune trenger å komme med en megler/takst rapport i henhold til 

verdiforringelse for Hønengata 33. Stilen med 4 etasjer kommer ikke overens med 

omkringliggende bebyggelse og stil. En ny fasadetegning må fremvises. Innsyn fra 4. etg. 

Krever kompensasjon for støydempende skjermings gjerder, beplanting og vinduer. 

 

Klager 4 er eiere av Grensegata 12 som er gjenboere på østsiden av Hønengata. Tilnærmet 

likelydende klage som klager nr. 3 og viser til at de bor i et 110 år gammelt bygg som er 

følsomt for vibrasjoner. Er engstelig for byggeperioden for det nye bygget. 

 

Klager 5 er eier av henholdsvis Parkgata 29 og Parkgata 19 som er nærmeste naboer i vest.  

1. Det anmodes om at klagen gis oppsettende virkning.  

2. 1) Vedtakets manglende begrunnelse: Enkeltvedtaket mangler begrunnelse, 

saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav og manglende 

dokumentasjon/utredning. 

2. 2) Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav 

Mener at planer om boligblokk er i strid med føringer i overordnet og gjeldende kommuneplan. 

Kommunen har dispensert fra dette ved vedtak om detaljregulering av Hønengata 40-44. 

2. 3) Manglende dokumentasjon/utredning 

Endringene i dette området fra eneboliger til blokkbebyggelse skjer uten begrunnelse eller 

helhetlig vurdering. Utredningsnivået er utilstrekkelig i forhold til de virkningr/presedens 

vedtaket medfører og utredning er mangelfull. 

3. Annet  

Klager mener at en gesimshøyde i dette området på kote +93 vil kunne medføre et bygg på 5 

etasjer. 

4.Avslutning  

Planprosessen har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Virkninger av planen er ikke tilstrekkelig 

utredet. Den vedtatte planen og dets virkninger/presedens for omgivelsene er ikke tilstrekkelig 

utredet, dette anføres å ha virket bestemmende inn på innholdet i vedtaket. Vedtaket må 

kjennes ugyldig. 

 

Klager 6 er eier av Gullagata 14 og er nærmeste nabo til planen i syd. Mange, også politikere 

har hatt store motforestillinger i forhold til utbyggingen. Mener dette er en «spesialregulering» 

for de aktuelle tomtene. Klager på manglende overordnet plan for endringene denne planen 

skaper presedens for. Ikke gjort vurderinger i saksunderlaget for kapasiteter for barnehager, 

skoler, samt vann og avløp. Er en rekke nøyaktigheter og saksfeil. Eksempelvis negative 

konsekvenser for naboer. Vedlagte takster viser verdiforringelser i størrelsesorden 2,2 mill. kr. 

Påpeker stilbrudd i forhold eksisterende bebyggelse og manglende trafikksikkerhet i 

sidegatene. Hevder sviktende skjønn av kommunestyret da vedtaket bygger på en 

«spesialregulering» av tomtene. Klager er kjent med at andre fylkeskommuner hindrer 

kommunene i å bygge ut etter slik «spesialregulering». Ber om at klagen gir oppsettende 

virkning. 

 

Klager 7 er eier av Parkgata 30 som ikke er nabo eller gjenboer, men beboer i nabolaget. 

Konsekvensene av boligprosjekter er ikke godt nok utredet i forhold til trafikksikkerhet, 

byggets høyde og volum for nabolaget. Flere mindre bygg vil også stå for fortetting i forhold til 



- 

de tre eksisterende eneboligene på tomtene. Et slikt boligprosjekt vil stå i stil med omliggende 

bebyggelse og ikke fått så store konsekvenser som dagens plan får.  

 

Uttalelse fra forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

Forslagsstiller har oppsummert hver og en av klagene. Kommentarene er sammenstilt for alle 

fordi klagene er til dels svært like, stort sett basert på tidligere innspill som har vært behandlet i 

planprosessen og at de innbyr til «omkamp» av meninger om planinnholdet, noe som 

forslagsstiller mener er avgjort ved vedtaket i kommunestyret. Forslagsstiller går ikke inn på 

den formelle lovligheten og formen på vedtaket. 

Konkret mener to av klagerne (på andre siden av Hønengata) at de skulle fått utredet 

refleksjonsstøy og soldiagram for deres eiendommer. De kom ikke med tilsvarende merknader 

da saken var under behandling. Men deres eiendommer inngår i sol-/skygge-diagrammene i 

planbeskrivelsen. Mht refleksjonsstøy erstatter nytt bygg tilsvarende fasader for bebyggelsen 

som skal fjernes. Støy for deres eiendommer vil derfor ikke kunne bli endret, og i alle fall ikke 

så mye at de kan ha rett på tiltak. Når det nye bygget skal prosjekteres må tiltakshaver uansett 

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene. Klagegrunnlaget mht. 

at den vedtatte planen er ugyldig kan derfor ikke være til stede. Forslagsstiller mener 

grunnlaget for klagene bør baseres på om vedtaket er gyldig, basert på om saken har fulgt plan 

og bygningslovens intensjoner og bestemmelser bl.a. vedr.: i. Planprosess, ii. Medvirkning, iii. 

Planfremstilling, iv. Utredningsplikt 

 

i. vedr. planprosess: Planen er riktig varslet. Innspillene til varslene har fulgt saken og er 

kommentert i hht kommunens maler. Planbehandlingen har fulgt planlovens krav til utleggelse 

til offentlig 

ettersyn, dokumentasjon av innkomne merknader som alle er kommentert. 

Sluttvedtaket er etter forslagsstillers mening gyldig, og uten at det har vært gjenværende 

innsigelser på vedtakstidspunktet.  

ii. vedr. medvirkning: For uten de skriftlige rundene med varsel og offentlig utleggelse har det 

vært møter med naboer. Medvirkning og informasjon har derfor ikke vært mangelfull. Tvert 

om, pga naboers motstand har dette punktet vært spesielt viet oppmerksomhet. Planen er livlig 

kommentert i lokalavisen, slik at det ikke er tenkelig at noe er vedtatt uten naboer eller andres 

viten. 

iii. vedr. planfremstilling: Planen er blitt fremstilt i hht kommunens krav og statlige veiledere. 

Detaljplanen gjelder foran tidligere vedtatte planer, slik planloven beskriver. Det er ikke noe 

krav om at den skal være helt i tråd med eldre overordnede planer eller at det må lages 

overordnet plan først. Viktige prinsipper om utviklingen av Hønengata er spesifikt omtalt. 

iv. vedr. utredningsplikt: Planen har ikke hatt krav til konsekvensutredning. Utredede tema er i 

antall og omfang godkjent av kommunen. Det skal også gjøres oppmerksom på at kommunale 

etater har vært med å godkjenne planen uten at deres saksområde er grundig utredet, da de 

åpenbart ikke er problematiske. Dette er vanlig i planfremstilling og behandling. Tema som 

utredes bør være beslutningsrelevante for at de skal inn i plandokumentene i et vesentlig 

omfang. Følgene for naboene er etter beste skjønn både utredet og kommentert. Påstander om 

verdiforringelse er etter forslagsstillers mening feil, men kan bare overprøves i rettsapparatet 

dersom noen ønsker å fremme dette der. 

 

Rådmannens kommentarer 

Generelt er ikke naboer parter i reguleringssaker, men de skal varsles og har som oftest en 

rettslig klageinteresse og kan derfor klage. Det er vurdert i denne saken at vilkårene for 

realitetsbehandling er til stede.  



- 

 

Til klager 1: Klager på høy utnyttelse av eiendommen og høyde på bygget som vil medføre 

mye støy og skygge, flere biler i sidegatene der det etterlyses trafikksikkerhet. Foreslår færre, 

større leiligheter i mindre bygg i 2. etg. og utkjøring for ny bebyggelse føres rett ut i 

Hønengata.  

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse er framlagt i flere skisseprosjekter i løpet av 

planprosessen, og vurderes av rådmannen som tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen har inntatt i 

klagesaken et eget avsnitt som opplyser om høyder på bygg i nærliggende reguleringsplaner, se 

under. Rådmannen mener at foreslått høyde på bygg ikke avviker fra øvrige vedtatte 

reguleringsplaner i dette området av Hønefoss og at foreslått volum er innenfor kommunens 

vedtatte målsetting om fortetting og øket boligvekst i byen. Opplysninger om trafikken i 

sidegatene er viderformidlet til kommunal veimyndighet og utbyggingenheten, som i disse 

dager planlegger tiltak for å øke trafikksikkerheten i bl.a. Parkgata. Dette er tiltak som ligger 

utenfor denne reguleringsplanens grense. Det er ikke forsvarlig å etablere egen utkjørsel rett ut 

i Hønengata fra den nye bebyggelsen.  

 

Til klager 2: Norsia Vel føler seg tilsidesatt i denne saken og påpeker momenter som er drøftet 

tidligere i saksprosessen. Vellet er opptatt av byggestil, høyde, bokvalitet og det nye bygget 

truer boliger med høy verneverdi.  

Vellet har, som alle andre, hatt mulighet til å uttale seg gjennom hele planprosessen. Vellet har 

også benyttet seg av dette og kommet med uttaleser. De hensyn som påpekes av vellet har 

dermed blitt drøftet tidligere i planprosessen. Bolig med høy verneverdi er avklart med 

Buskerud fylkeskommune, ved offentlig ettersyn, til å være boliger med verneverdi. Men 

fylkeskommunen motsetter seg ikke riving, da bebyggelsen har store råteskader. Se for øvrig 

rådmannens kommentarer til de andre klagene om likelydende klagemomenter.  

 

Til klager 3: Det er ikke utført tilstrekkelig solanalyse, støy og framtidig refleksjonstøy-analyse 

som er vesentlig for hennes eiendom. Påpeker stilendring og problemer med innsyn. Hevder 

verdiforringelse og krever kompensasjon.  

Eiendommen, som ligger på andre siden av Hønengata, inngår i sol-/skygge-diagrammene i 

planbeskrivelsen. For refleksjonsstøy vises det til at nytt bygg tilsvarer fasader for bebyggelse 

som skal rives. Støy for deres eiendommer, Hønengata 33 og Grensegata 12, vil derfor ikke 

kunne bli endret særlig, og i alle fall ikke så mye at de kan ha rett på tiltak. Nytt bygg må 

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene.  

Påberopet erstatningsansvar/kompensasjon, ved vedtak om reguleringsplan, utløses bare ved 

diverse former for rådighetsinnskrenkninger på den aktuelle eiendommen. Rådmannen kan ikke 

se at denne eiendommen har fått noen rådighetsinnskrenkninger. 

 

Til klager 4: Nesten likelydende klage som nr. 3 og rådmannen viser til kommentarene for nr. 

3. Denne gjenboeren viser til at de bor i et gammelt hus som er følsomt for vibrasjoner, og er 

engstelig for byggeperioden for det nye bygget. Huset ligger på motsatt side av Hønengata og 

eksponeres antakelig i dag for både støy, støv og rystelser fra trafikken. Med tanke på 

byggeperioden for det nye bygget, så henviser rådmannen til byggetekniske forskrifter som 

uansett skal ivareta omgivelsene også i en byggeperiode.  

 

Til klager 5: Avsnitt 1. i klagen) Kravet om at klagen gis oppsettende virkning er 

imøtekommet.  

2. 1) Vedtak og begrunnelse.  



- 

I pbl § 1-9 første ledd, heter det at forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som 

er gitt i plan- og bygningsloven. Begrunnelsen for vedtaket om regulering dokumenteres 

skriftlig i saksframlegget, som framlegges samtidig med forslag til vedtak ved politisk 

behandling. Dette er en vanlig framgangsmåte i reguleringssaker. Et reguleringsvedtak der 

begrunnelsen ønskes i vedtaksform vil, som regel, måtte bli uhensiktsmessig langt.   

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger og begrunnelser for denne reguleringen slik 

de framgår av saksframlegg til 2. gangsbehandling. 

2. 2) Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav. 

Ved oppstart av arbeidet med reguleringsplan er det krav om varsling av berørte offentlige 

organer og andre interesserte. Det er også et krav om at planspørsmålet først skal tas opp med, 

og legges fram for planmyndigheten i møte dersom andre enn kommunen skal utarbeide 

planforslaget. I denne planprosessen var det en politisk planoppstart der informasjon om 

planlagt innhold og avgrensing av reguleringsplanen.  

Det foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en 

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i gjeldende arealdel av kommuneplan. I 

samfunnsdelen har kommunestyret vedtatt å planlegge for at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss-området. Rådmannen mener at reguleringsvedtaket følger opp målsettingen i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

2. 3) Manglende dokumentasjon/utredning 

Regulering nr. 401 faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning (KU). Temaer som 

det er gjort rede for i løpet av planprosessen er, etter rådmannens mening, tilstrekkelige for at 

kommunestyret skulle kunne fatte vedtak i reguleringssaken. 

3  Annet  

Klager mener at en gesimshøyde i dette området på kote +93 vil kunne medføre et bygg på 14 

m og dette vil kunne gi 5 etasjer. 

Maks byggehøyde er kote +93. Gjennomsnittshøyde på terreng er kote +79. Dette gir 14 m 

høyde som fordeles på 4 etasjer og delvis nedgravd parkeringskjeller.  

4  Avslutning  

Planprosess har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Virkninger er ikke tilstrekkelig utredet.  

Formålet ved varslig og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på 

planen og løsninger i området. Det er avholdt egne møter med naboer for gjensidig informasjon 

i løpet av planprosessen. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i 

reguleringsplanen. For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses så 

godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de temaer 

som er vanlige ved delatjregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret kunne fatte 

gyldig vedtak i reguleringssaken. 

 

Til klager 6: 

Overordnet plan for dette området er gjeldende arealdel i kommuneplanen med 

kommuneplanbestemmelsene. Denne er til revidering, men vedtatt arealdel gjelder inntil ny blir 

endelig vedtatt. I tilleg gjelder ny vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen. 

 

 

Det foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en 

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i kommuneplanen og vedtatte 

målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.  

En detaljregulering kan ikke danne presedens for andre regulereinger med mindre dette 

presiseres i vedtak eller bestemmelser. Det foreligger ikke noe vedtak eller bestemmelser i 

denne planen som binder opp andre reguleringer.  



- 

 

Det er ikke krav til dokumentasjon på valg av detaljnivå i en planprosess. Det er en faglig og 

politisk vurdering som legges til grunn, og i dette tilfelle ble det valgt en detaljregulering.  

 

Denne detaljreguleringen er ikke underlagt forskrift om konsekvensutredning (KU).  

Formålet ved varslig og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på 

planen og løsninger i området. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i 

reguleringsplanen. For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses så 

godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de temaer 

som er vanlige ved delatjregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret skulle kunne 

fatte vedtak i reguleringssaken. 

 

Når det gjelder påstander om erstatningsansvar ved vedtak om reguleringsplan, så utløses dette 

ved diverse former for rådighetsinnskrenkninger. Vedr. erstatningsansvar så heter det i pbl’s § 

15-3 medfører reguleringsplan «av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som 

byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen 

betale erstatning etter skjønn» Rådmannen kan ikke se at dette er tilfelle i denne saken. 

Kommunen kan også komme opp i saker om ekspropriasjon der kommunen reguelrer privat 

eiendom til fordel for samfunnstjenelige formål i strid med grunneiers ønsker. Rådmannen kan 

heller ikke se at dette er tilfelle. 

Kravet om at klagen gis oppsettende virkning er imøtekommet. 

 

Til klager 7:  

Regulering nr. 401 faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning (KU). Saken er 

opplyst så godt som mulig før vedtak i kommunestyret.  

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger og begrunnelser slik de framgår av saken 

 

Opplysning om høyder på bygg i nærliggende reguleringsplaner 

I regulering nr. 401 Hønengt 40-44 vil bygget kunne bli ca 13,5 m høyt, 4 etasjer, øverste 

etasje trappet ned mot naboene. Nedenfor sammenstilles høyder for reguleringer i nærheten 

langs Hønengata. 

 

I vedtatte nyere reguleringsplaner langs samme side av Hønengata er tillatte etasjehøyder som 

følger: 

Regulering nr. 358 Hønengata 18-20: tillatt gesimshøyder er 11.0 m og tillatt mønehøyde er 

15,0 meter over gjennomsmittlig terrengnivå. Mindre tekniske takoppbygg kan tillates høyere. 

Området er ikke bygd ut til maks høyder i dag. Området inngår i plan 431 Områderegulering 

Hønefoss og er dermed under ny planvurdering. 

Regulering nr. 394 Hønengata 26: Tillatt bygningshøyde er til kote +91,5, med flatt tak. 

Høyden på terreng er ca kote 76-77 Det vil si at bygget kan bli ca. 14,5 m høyt. 

Ventilasjonsrom mm kan ha større høyde. Dette betyr i praksis en bebyggelse på 4 etasjer med 

delvis nedgravd parkeringskjeller. Området inngår i plan 431 Områderegulering Hønefoss og er 

dermed under ny planvurdering.   

Boligblokka i Parkgata 13 er omtrent like høy som vedtatt høyde for Hønengata 26. 

 

På østsiden av Hønengata er det to reguleringer i gang i nærheten: 

Nr 410 Detaljregulering Hønengata terrasse: Forslag om 2 boligblokker i 2 – 5 etasjer som 

trappes opp bakover mot jerbanen. Her justerte strategi- og planutvalget høyden, ved 

1.gangsbehandlingen, til at det skal bygges med max. 3 etg.  
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Nr. 271 Områderegulering for Øvre Hønegata øst er i sin sluttfase, innsigelse fra Statens 

vegvesen gjenstår. Her legges det opp til bygg fra 2 etg. og opp til 7 etg. som vil gi max 24 m 

høyde.  

 

Juridiske forhold  

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

reguleringsplan påklages. Klagene er vurdert i forhold til § 28 i forvaltningsloven og 

kommunen har kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede.  

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), 

formannskapet (FS) og kommunestyret (KS). Dersom HMA og FS finner grunn til å ta klagen 

til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket.  

Dersom KS ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans etter delegeringsfullmakt fra departementet. 

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

ledd. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

1. Klagene på vedtak av «Detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt» 

tas til følge. 

 

Dersom kommunen velger å ta klagene til følge, vil dette kunne medføre at planen blir 

opphevet. For endring og oppheving av en reguleringsplan gjelder, i hovedregel, samme 

bestemmelser som for utarbeiding av ny reguleringsplan, jf. § 12-14. Konsekvensene kan da bli 

at forslagsstiller må utarbeide en ny reguleringsplan for dette området. 

 

Rådmannens vurdering 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i avsnittet «Rådmannen tolker klagen til å inneholde 

følgende momenter» og kommentert i avsnittet «Rådmannens kommentarer». Klagene er også 

forelagt forslagsstiller og dennes kommentarer er oppsummert under avsnittet «Uttalelse fra 

forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen AS».  

 

Klagene tar ikke opp viktige momenter som ikke allerede er kommet frem ved merknad til 

varsel om oppstart og ved offentlig høring av planforslaget. Det er viktig å merke seg at 

regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen. Rådmannen opprettholder 

derfor sine vurderinger og begrunnelser slik de framgår av saksframlegget ved 2. 

gangsbehandling. 

 

Basert på det overstående anbefaler rådmannen at klagene ikke tas til følge. Dersom klagene 

ender med at klager får medhold, vil det være uheldig å gjennomføre tiltak i planområdet før 

klagene er endelig avgjort. Dette begrunnes i at beslutning av iverksetting vil kunne medføre 

uopprettelig skade eller tap i tilfelle Fylkesmannen ikke finner det riktig å opprettholde 

kommunestyrets vedtak. Dette er en prosessledende beslutning og kan ikke påklages. 

Rådmannen anbefaler derfor at klagen gis utsettende virkning. Bygningsmyndigheter og 

tiltakshaver er underrettet om dette. 

 

I saksutredning til 2. gangsbehandling hadde rådmannen, i tillegg anbefalt vedtak, utformet to 

alternative forslag til vedtak i tillegg til innstillingen. Behandlingen i kommunestyret, 05.04. 

2018 i sak 25/18, ble derfor et planfaglig politisk valg der nr. 401 Detaljregulering av 

Hønengata 40-44 boligprosjekt ble vedtatt. Ut fra overstående mener rådmannen at hele 
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behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig saksbehandling og anbefaler at denne 

avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt. 

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt. 

Rådmannen mener at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens vedtatte 

målsettinger om fortetting og øket boligvekst i Hønefoss by. 

 

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

anbefaler at klagene ikke tas til følge. 

  

Vedlegg 

1.  Saksframlegg til 2.gangsbehandling av planforslaget, 16.02.18 

2. Oversiktskart, planområdet 

3. Planbeskrivelse nr. 401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt 

4. Reguleringsbestemmelser til nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

5. Plankart nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

6.  Klage fra Cicilie Myrvang, datert 18.04. 2018 

7.  Revidert klage fra Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, datert i e-post 26.04. 2018 

8.  Klage fra Alida van Rooijen, datert 19.04. 2018 

9.   Klage fra Jamileh Masaeli, Carlos J. Rojas Mendoza og Yvonne Myhre, dat. 19.04.18 

10. Klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, 

Marte Ågesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 03.05. 2018 

11. Klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 04.05. 2018. 

12. Klage fra Tone Dalen, datert 04.05. 2018. 

13. Uttalelse fra motpart, forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen 

AS, oversendt pr. e-post 13.06. 2018.  

14. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, HMA 05.03.18, sak 12/18 

15. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Formannskapet 20.03.18, sak 

8/18.  

16. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Kommunestyret 05.04.18, sak 

25/18  

17. Brev fra Bygningsmyndigheten i Ringerike kommune datert 27.07. 2018 med 

opplysning om at det foreligger nabomerknader og at byggesøknaden avventes 

inntil klagen er behandlet. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09. 2018 

 

 

 Tore Isaksen  

  rådmann 

 

 

ansvarlig hos rådmannen: Terje Dahlen 
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leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

2. gangsbehandling 0605_401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

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

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

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

 

 

 

Sammendrag 

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

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

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

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

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

en byggeskisse med flatt tak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

bebyggelse. 

 

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

planprosess i begynnelsen av 2015.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

tråd med forventet befolkningsvekst.  



- 

 

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

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

byggeskise med flatt tak. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

rette for fortetting i sentrumsnære områder og befolkningsvekst innen 2030.   

 

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

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

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

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

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

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

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

myndigheter.  

 

Vurdering av uttalelsene til planforslaget med både forslagstillerens og rådmannens 

kommentarer legges ved saken. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

omkringliggende bebyggelse. Politikerne har også tidligere i planprosessen signalisert behov 

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

forutsetninger om tilpasning ved gjennoppbygging av verneverdig bebyggelse. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Alternativ 1 

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

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse 

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

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

inntil forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser. 

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

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

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

befolkningsvekst. 

 

Alternativ 2 

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

byggeskisse med saltak. 

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

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom planprosessen har kommunen, Fylkeskommunen og privat forslagstiller prøvd å 

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

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

 

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

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

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

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

omkringliggende bebyggelse. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dermed gi en forverret situasjon i disse.  

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

utforminga, enn det rådmannen legger opp til. 

 

 

 

Utdyping av vedtaksalternativene:  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

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

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

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

byggeskisse/illustrasjon til 1.gangsbehandling. 

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 

 

Alternativt vedtak 1: 

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

Det vurderes at boligkonseptet med foreslått estetisk utforming ikke er tilstrekkelig 

tilpasset omkringliggende bebyggelse: 

o Svalgangsløsningen mot Hønengaten er et fremmed element i området og 

kvaliteten for leilighetene mot svalgangen blir dårligere. 

o Gavleveggene bør ha vinduer som bidrar positivt estetisk sett.  

o Alle foreslåtte takformer av forslagtilleren fremstår som fremmed element i 

området.  

o Utforming av vinduer mot svalgangen fremstår som fremmed element i 

området.  

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

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

økonomiske konsekvenser for utbyggeren. 

Administrasjonen tar ny runde med forslagtilleren etter gitte politiske signaler om 

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

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

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

sluttbehandling.  

 

Alternativt vedtak 2:  

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

byggeskisse for salt tak. 

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

byggeskisse/illustrasjon med saltak.  

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

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

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

om fortetting og sterk boligvekst i Hønefoss by.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Planbeskrivelse 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

3. Planbestemmelser 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

4. Plankart 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

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

6. Byggeskisse med saltak. 
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1 Bakgrunn

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

Firma Hønengt 40 - 44 AS vil være tiltakshaver.

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

Hønefoss, 15 . 4.2016

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

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

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

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

3 Dagen situasjon

3.1 Beliggenhet

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

Skråfoto:
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3.2 Planstatus

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

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

4 Reguleringsplan for s laget.

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

Hele plano mrådet er på ca 2,86 daa.

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

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

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

4.1 Bebyggelse

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

Snitt hele Hønengaten:
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Perspektiv mot Hønengata :

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

Fotoillustrasjoner:

Mot bakgården/ Parkgata:

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

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

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

4.3 Utnyttelse og høyder.

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

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

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

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

4.4 F ormål .

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

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

All eksisterende bebyggelse skal fjernes.

Eiendomsgrensene mellom dagens eiendommer skal fjernes.

4.5 Arealbruk .

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

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

4.6 Topografi .

Tomta er i hovedsak helt flat .
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5 Konsekvenser

5.1 Trafikk .

Gatenettet i området er her vist:

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

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

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

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

Ingen av de indre boliggatene har fortau.

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

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

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

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

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

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

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

Atkomst.

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

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

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

Parkering.

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

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

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

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

Gående og syklende .

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

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

5.2 Strøm, og vann - og avløpsnett

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

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

BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.

5.3 Barn - og unges interesser

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

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

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

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

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

5.5 Grunnforhold

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

5.6 Kulturminne r

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

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

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

5.7 Støy

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

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

Beregningene er gjort med multirefleksjon fra omkringliggende bebyggelse.

Grenseverdier.

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

Støynivå på ute plass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

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

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

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

Trafikk.

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

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

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

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

Resultater.

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

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

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

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

Tiltak.

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

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

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

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

5.8 Luftforurensning.

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

Trafikktall fremskrevet som i støyutredningen.

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

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

Komponent
Luftforurensningssone

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

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

Friske personer vil
sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

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

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

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

Resultater.

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

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

Svevestøv PM10.

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

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

Nitrogendioksid NO2.

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

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

Konklusjon.

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

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

5.9 Biologisk mangfold .

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

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

5. Radon

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

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

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak.

28. Støv og støy fra trafikk.

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

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

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.

43. Ulykke i av - /påkjørsler

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

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

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

Risikoen vurderes som akseptabel.
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REGULERINGSFORMÅL

Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.

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

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

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

3. Grønnstruktur
– Grønnstruktur G 1 - 3

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

§1.1 Felles bestemmelser

1. Bygg s plassering (2)

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

2 . Lekeplass (4)

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

Lekearealene skal være av type n s andlekeplass og nærlekeplass.

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

3. Radon. (4)

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

4. Støy . (3).

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

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

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

5. Luftforurensning. (3).

Luftinntak til ventilasjonsanlegg skal anlegges høyt og lengt unna Hønengata.

6 . Grunnforhold

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

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

I nnenfor p lanområdet skal det anlegges lokale overvannsløsninger.

8. Kulturminner

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

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

2 Bebyggelse og anlegg .

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

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

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

1 a . Utnyttelse (1)

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

Bygg skal plasseres i avsatt byggelinje mot Hønengata.

1 b . Byggehøyde (1)

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

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

1 c . Bebyggelsens utforming (1)

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

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

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

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

1.e. Miljøhensyn.

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

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna Hønengata.

2 . Område for felles renovasjon

2a. Formål (1)

Område BRE 1 skal nyttes til felles renovasjonsbeholdere.

2b. Utforming/bruk (4)

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

3. Gårdsplass

3a . Formål (1)

Område B GP 1 skal nyttes til felles gårdsplass .

3b . Utforming/bruk (4)

Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes.

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

Det skal også anlegges atkomst til bygget.

4 . Lekeplass

4a . Formål (1)

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

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

Universell utforming s kal legges til grunn for utforming.

Lekearealet skal stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2 . 1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)

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

§2 .2 Veg

1. Formål

Veg f_ S V1 skal nyttes til felles veg.

§2.3 Kjøreveg

1. Formål

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

§2.4 Fortau

1. Formål

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

§2 .4 Sykkelfelt

1. Formål

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

§2 . 5 Annen veggrunn - grøntareal
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1. Formål

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

§ 3 GRØN NSTRUKTUR

§3 .1 Grønnstruktur

1. Formål. (1)

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

2. Utforming/bruk (4)

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

§ 5 HENSYNSSONE R

§ 5 .1 Sikringssone f risikt (2/4)

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

§6 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING (4)

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

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

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

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

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

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

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

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

8. Prosjekterte støytiltak, samt d okumentasjon som viser at grensev erdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være
utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at beby ggelse har støynivå
over gjeldende grenseverdier i støyretningslinjene T - 1442 (2 016 ).
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KLAGE PÅ DETALJEREGULERING HØNENGATA 40-44 BOLIGPROSJEKT – OPPSETTENDE VIRKNING.  

 

Viser til kunngjøring av vedtak 401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt og vil klage på 

dette vedtaket i kommunestyret. Tidligere har sak vært opp i formannskap der det ble nedstemt. 

Klagen min gir oppsettende virkning. Iverksetting av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute, eller 

klagen er avgjort jf forvaltningsloven § 42.  

Viser også til tidligere innsendt klage der jeg har reagert på type bygg, høyde på bygg, 

trafikkproblematikk ifht særlig morgen og ettermiddagstrafikk som kjører inn i Parkgata for å komme 

fortere frem. Jeg har også vært i møte med kommunen der flere av samme punkter ble tatt opp.  

 

HENSYN TIL NABOER OG BEBOERE IKKE GJORT AV KOMMUNEN 

Jeg kan ikke se at kommunen har gjort noe med tidligere klage, og eller møtet. Hensynet til naboer er 

ikke ihensyntatt av kommunen/politikere.   

 

KOMMUNEN FØLGER IKKE ANMODNING AV FYLKESKOMMUNEN IFHT RIVING AV VERNEVERDIG 

BYGG – SETTE OPP NOE TILSVARENDE 

Jeg reagerer også på at verneverdig bygg rives og det ikke følges anmodning fra Fylkeskommunen om 

å sette opp noe tilsvarende bygg. Da jeg ikke kan se at en bygg er ett tilsvarende bygg. Jeg reagerer 

på at det vedtas ett bygg som er over fem etasjer når annen bebyggelse er mellom halvannen og tre 

etasjer, jeg reagerer på flatt tak kontra saltak, symetri i gaten forsvinner og dette passer ikke inn. 

 

UTBYGGER SØKTE I UTGANGSPUNKT OM Å SETTE OPP TO STK FIREMANNSBOLIGER 

 Jeg reagerer sterkt på at utbygger søkte kommunen i utgangspunktet om to stk fire manns boliger og 

fikk beskjed om at kommunen ønsket mer fortetting og blokk i ett gammelt villaområde. Her viser 



det at Ringerike kommune ikke tar hensyn til sine innbyggere eller at de tar hensyn til at villaområder 

forringes av sterk karakter.  

 

STORE TRAFIKALE PROBLEMER SOM IKKE IHENSYNSTAS AV KOMMUNEN 

I forhold til Trafikk må jeg si jeg er svært skuffet over måten kommunen har møtt denne 

problematikken med helt uteblivelse av løsning. Her går det skolebarn i den mest trafikerte tiden. 

Trafikken er sterk nedover hovedgaten som er Hønengaten, derfor velger mange bilister å benytte 

parkgata for å komme fortere frem. De kjører inn i villaområdet i en stor fart og det er svært mange 

og farlige situasjoner for små barn som skal til og fra skolen. Det undrer meg at kommunen ikke har 

tatt tak i dette problemet eller vist noen som helst interesse for å sikre disse barna.  

 

VINGLETE OG UKORREKT SAKSBEHANDING – SKILT INNKJØRING FORBUDT 

Jeg mener at kommunen i denne saken har tatt valg som de nå sliter med, saken har vært svært 

vinglete i lang tid. Med å si ja, for så å si nei, osv. Og mener at noe av grunnen til dette kan være at 

de føler de ikke kan si nei til blokk når det faktisk var de som foreslo det til utbygger. Det er svært 

trist at utbygger i dette tilfellet ikke fikk ett ja på to stk fire- manns boligere. Om han hadde fått det 

ville ikke denne klagen funnet sted. I tillegg forventer jeg at kommunen går inn å skilter all innkjøring 

forbudt inn Parkgata slik at denne gaten ikke blir brukt som gjennomgangstrafikk, og at våre barn skal 

kunne ha en trygg skolevei.  

 

STENGE PARKGATA FOR INNKJØRING – KREVER TILTAK IFHT STØY OG LYS AV KOMMUNEN 

I denne utbyggingen må det også være slik at de som evt blir boende i Hønengata 40-44 må svinge ut 

i Hønengata og ikke inn i Parkgata og bruke den som sin hovedvei. Vi vil da kunne telle mellom 25-45 

biler ekstra i denne boliggaten. Dette vil bli ett stort problem. Om kommunen velger å ha denne 

gaten åpen for ferdsel av alle bilister krever jeg samtidig at det settes opp skjerming mot min 

eiendom i form av skjerming mot lys og støy. I tillegg krever jeg at kommunen ser på 

trafikksikkerheten for våre barn og myke trafikanter i området. Man kan ikke fortette uten å ta 

hensyn til de som allerede bor i området. Vi har ingen barn å miste, og det er trist at kommunen 

velger å ikke gjøre noe for å skjerme de. Om man ønsker barnefamilier i byen må også byen være 

trygg for disse. Og særlig når de skal gå eller sykle til skole. Kommunens argumentasjon for fortetting 

i sentrum er jo at folk vil gå mer, men da må det også være trygt å gå.  

Det er det ikke i dette området i dag. – Ser frem til snarlige tiltak!  

 

Med Vennlig hilsen  

 

 

Cicilie Myrvang  
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REVIDERT KLAGE

Klage/Innsigelse på vedtak fattet av Kommunestyret vedr. Hønengaten 40 - 44

Nordsia Vel klage r på vedtaket med oppsettende virkning !

Nordsia Vel sitt formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for
stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan
ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen er partipolitisk og religiøst
uavhengig.

Det innebærer at vi også har barnas oppvekstmiljø og sikkerhet i fokus.

Våre medlemmer er innenfor områdene;

B egge sidere av Hønengata, fra bybrua til undergangen i Hønengata
Vesterntangen
Holttangen
Storløkka og Hengsle

Vi skal lytte til våre beboere og delta aktivt i aktuelle saker som gjelde r disse, ut ifra vår
formålsparagraf. Evt. også v ære deres talerør ovenfor myndigheter.

Vi registrerer at Kommunestyret den 5. april 2018 fattet vedtak om igangsetting av
boligblokkbygging på tomten Hønengaten 40 - 44 (HG40 - 44).

Nordsia Vel er en velforening jobber med å fremme en fornuftig byutvikling i samspill med
eksisterende bebyggelse , samtidig som innbyggernes interesser blir ivaretatt .

Vi ønsker at kultur og historie blir ivaretatt og videreført til de neste generasjoner.

Vel l et har siden starten i 20 15 engasjert seg i ulike saker og blitt en meningsbærer i flere
saker.

Prosjektet HG 40 - 44 er fulgt spesielt godt da mange av velets medlemmer har engasjert seg
aktivt i denne spesielle saken. Også ordføreren har nevnt viktigheten av å ha en
velfungerende og aktiv velforening i denne delen av byen som har mye by historie.

Velet har tidligere uttrykt sin store bekymring for prosjektet og kan ikke se at HG40 - 44 vil
være et fremtidsrettet boligprosjekt langs H ønengat a . Vi forstår at en by som Hønefoss skal
fortettes. Derimot må fortetting skje på en slik måte at alles interesser blir ivaretatt. Så vel
som kulturhistoriske som arkitektoniske elementer.

En god fortetting i HG40 - 44 ville vært en oppdelt og lavere bebyggelse med inntil 12
boenheter.

Nordsia Ve l reagerer på følgende i de fremlagte planer :

• Bygget bryter med høyde og stil og opphever tidligere planer
• Bygget truer boliger med høy verneverdi og vil skape presedens
• Bygget forringer bokvalitet og verdi av nabotomter
• Bygget fører til økt trafikk i en a llerede belastet Hønengat a , samt sidegater som

Parkgata og Grensegata



Trafikksikkerheten er et vesentlig punkt. Hønengaten, men spesielt Parkgata er en mye brukt
skolevei som allerede nå er utsatt. Morgenrushet skaper trafikale problemer og skumle
situasjoner for barn og foreldre som går til skolen. Vi ser at Parkgata blir brukt som omkjøring
spesielt om morgenen, da trafikken står stille i Hønengat a .

En blokk med 21 leiligheter betyr yt terligere 21 biler som skal ut i denne trafikken. Disse
kommer til å bruke Grensegata og Parkgata som naturlig vei.

Vel l et føler seg tilsidesatt og ikke hørt i denne saken. Vi forutsetter av vår klage fører til at
vedtaket blir opphevet, samtidig som den gir oppsettende virkning.

Styret i Nordsia Vel
v/ Jens E. Fjeld



Alida van Rooijen

Hønengate 33

3513 Høqefoss

Ringerike Kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123

3502 Hønefoss

Hønefoss 19.04-2018

Dokid:
1 8037598
(1 4t4304-87)
lnnsigelse

rnnsigelsp Saksnr 0605_401 detaljregulering Hønengate 40-44 boligprosjekt

Jeg, Alida van Rooijen, Hønengate 33, klage på kommunestyrets vedtak ift. Hønengate 40-44

Saksbehandlingsfeil og mangler

Ringerike Kommune har ikke kommet med tilstrekkelig solanalyse, samt støy og

framtidig refleksjonstøy analyse som er vesentlig for min eiendom, Hønengate 33 .

Ringerike Kommune trenger å kommer med en megler/takst rapport i henhold til verdi

forringelse for Hønengate 33.

Stilen til4 etasjers kommer ikke i overens med omkringliggende bebyggelse og stil.

En ny fasadetegning må fremvises!

Dagens situasjon i Hønengate :

Per i dag sliter jeg äkjøre ut av min eiendom til Hønengate. Det er allerede veldig travelt og

for å kunne komme inn til byen trenger man opptil 30min. Hvis det kommer en bygning med

21 leiligheter, vil dette kun forvenes. I tillegg til enda mer støy- og støv nivå.

a

a



Klaee os rettigheter

Hvis bygging av Hønengate 40-44 blir vedtatt, forventer jeg at Ringerike kommune påtar seg

kostnader for støydempende s(ermingsgjerder/ beplanting til eiendomsgrensen av Hønengate

JJ.

Et slikt bygning vil gi mindre solforhold, og gi innsyn av 4 etasjer. Dermed krever jeg at

Ringerike kommune påtar seg kostnaden til å bytte ut vinduer eller en bedre løsning mot

innsyn. Solforhold - og støyanalyse har kun blitt glort ved Hønengate 40-44. Jeg krever at

dette også blir gfort ved Hønengate 33. Dersom dette kan gi et annet utfall og dette har stor

betydning for meg og naboer.

Jeg krever at det kommer megler-/takst rapport som viser om det vil oppstå en verdi

forringelse pga. bygningen Hønengate 40-44. Ved verdi forringelse forventes at det skal bli

kompensert.

Beplantingen har blift sterkt redusert gjennom årene i Hønengate. Dette er veldig viktig ift.

støy, støv og oksygen. Dermed anmoder jeg at Ringerike Kommune vil sette seg inn i dette og

lagerlkrever mer "gtøwre" områder i de nye plantegninger.

Konklusjgn

Jeg føIer at vi ikke blihørt i forbindelse med sol, støy og innsyn.

Dermed er det minste jeg krever:

o StØy-, solanalyse rapport fra min side av veien, Hønengate 33

o Megler-/takstrapport

o Erstatning ved eventuell verdi forringelse

o Kompensasjon for støydempende skjermings gierder, beplanting og vinduer .

Jeg setter pris på om dette kan tas alvorlig og håper på et positivt svar.

Med vennlig hilsen,

Alida van Rooijen



Carlos J. Rojas Mendoza/ Jamileh Masaeli/ Yvonne Myhre

Grensegata 12

3513 Hønefoss

Hønefoss 19.04-2018

Ringerike Kommune 

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 

3502 Hønefoss

Innsigelse Saksnr 0605_401 detaljregulering Hønengate 40-44 boligprosjekt

Vi beboerer på tomansbolig Grensegate 12, klager på kommunestyrets vedtak ift. Hønengate 40-

44.

Saksbehandlingsfeil og mangler

 Ringerike Kommune har ikke kommet med tilstrekkelig solanalyse, samt støy og 

framtidig refleksjonstøy analyse som er vesentlig for vår eiendom Grensehgatea 

12.

 Ringerike Kommune trenger å kommer med en megler/takst rapport i henhold til verdi 

forringelse for Grensegata12

 Stilen til 4 etasjers kommer ikke i overens med omkringliggende bebyggelse og stil. En 

ny fasadetegning må fremvises!

Dagens situasjon i Hønengate :

Våres byggning er over 110 år gammel og det er usikkerhet hvor mye den kan tåle vibrasjoner 

som kan forårsake fra byggeannlegget,. Allerde får vi vibrasjon av tunge kjøretøyer som kjører 

forbi og vi kjenner det i hele huset .Byggeannlegget kan bli enstor ulempe og kan forårsake 

sprekk og ødeleggelse på våres hus. 

 Det er allerede veldig travelt og for å kunne komme inn til byen trenger man opptil 30min. Hvis 



det kommer en bygning med 21 leiligheter, vil dette kun forverres. I tillegg til enda mer støy- og 

støv nivå. 

Klage og rettigheter

Hvis bygging av Hønengate 40-44 blir vedtatt, forventer jeg at Ringerike kommune påtar seg 

kostnader for støydempende skjermingsgjerder/ beplanting til eiendomsgrensen av Grensegata 

12

Et slikt bygning vil gi mindre solforhold, og gi innsyn av 4 etasjer. Dermed krever jeg at 

Ringerike kommune påtar seg kostnaden til å bytte ut vinduer eller en bedre løsning mot innsyn. 

Solforhold -  og støyanalyse har kun blitt gjort ved Hønengate 40-44 . Jeg krever at dette også 

blir gjort ved Grensegate 12. Dersom dette kan gi et annet utfall og dette har stor betydning for 

meg og naboer.

Jeg krever at det kommer megler-/takst rapport som viser om det vil oppstå en verdi forringelse 

pga. bygningen Hønengate 40-44 . Ved verdi forringelse forventes at det skal bli kompensert. 

Beplantingen har blitt sterkt redusert gjennom årene i Hønengate. Dette er veldig viktig ift. støy, 

støv og oksygen. Dermed anmoder jeg at Ringerike Kommune vil sette seg inn i dette og 

lager/krever mer ”grønne” områder i  de nye plantegninger. 

Konklusjon

Jeg føler at vi ikke bli hørt i forbindelse med sol, støy og innsyn. 

Dermed er det minste jeg krever:  

 Støy-, solanalyse rapport fra min side av veien, Grensegata 12

 Megler-/takst rapport  

 Erstatning ved eventuell verdi forringelse, og ødeleggelse pga. byggeannlegg. 

 Kompensasjon for støydempende skjermings gjerder,  beplanting og vinduer .

Jeg setter pris på om dette kan tas alvorlig og håper på et positivt svar.



Med vennlig hilsen,

Carlos J. Rojas Mendoza

Jamileh Masaeli 

Yvonne Myhre

















Ringerike Kommune
PB 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Espen Odderbø
Gullagata 14
3513 Hønefoss

Hønefoss 4, mai 2017

Klage på vedtak i Ringerike Kommune av 5 april , sak 25/18

Saken

Ringerike Kommune har i kommunestyremøte av 5. april 2018 vedtatt planene for utbygging av
Hønengaten 40 - 44 i Hønefoss

Rådmannen i Ringerike kommune har kommunisert at bygget ikke passer inn i eksisterende
bebyggelse, men begrunnet anbefalingen med at utnyttelsesgrad er så viktig at det overskygger
andre viktige hensyn. I tillegg fremkommer det klart i sakspapirene at et vedtak får presedens for
området som da kan forventes videre utbygget, implisitt med samme sterke økning av
utnyttelsesgrad.

Byggesaken ble v ed annen gangs behandling i HMA ikke anb efalt. Formannskapet kom til samme
slutning . I formannskapet ble det også enighet om et forslag til å lage en områdeplan for Hønengaten
(område) , som skulle gi forutsigbarhet og grunnlag for å vurdere nye utbyggingsprosjekter i området.

Utbyggingen krever rivning av tre eksisterende bygninge r, hvorav en med høy verneverdi.
Fylkeskommunen har gitt tillatelse til rivning under forutsetning at ny bebyggelse tilpasses
omkringliggende bebyggelse. Kommunen har etter vedtaket i Fylkeskommunen forsøkt å få vedtaket
omgjort, men Fylkeskommun en har stått på sitt standpunkt og er klare på at daværende forslag
(nåværende vedtak) ikke oppfyller kravet til riving.

Saken har fått stor medieomtale lokalt og med et sterkt engasjement blant naboer og andre beboere
og velforen ing i Hønefoss. Alle har hatt klare motforestillinger mot bebyggelsen. Blant k ommunens
politikere er det også store motsetninger i forhold til utbyggingen .

Problemstillingen

Vedtatte utbygging kan ikke bygges innenfor eksisterende reguleringsplan for området. Vedtaket
bygger derfor på en «spesialregulering» av de tomtene bygget skal settes opp på.

Kommunestyret vedtok forslaget til bygging, med direkte signaler om presedens for området, men
avslo forslaget til ny områd eplan (som ble vedtatt foreslått i Forman n skapet) i samme møte.
Kommune n har således gjennom vedtaket anerkjent en potensielt stor utbygging i området
Hønengaten, uten a t området er regulert for dette og uten at viktige forutsetninger for en større
utbyggi ng er tilstrekkelig belyst



I sakspapire ne er det gjort en vurdering av trafikkavvikling for Hønengaten 40 - 44 som et
enkeltstående prosjekt (altså uten å ta hensyn til presedens) . Statens Vegvesen har kommet med en
uttalelse og anbefaler ikke utbygging på grunn av trafikkbelastningen. Det har også kommet
innsigelser fra naboer fordi utbyggingen fører til ytterligere belastning på allerede ove r belastede
småveier som brukes av gående og syklende skolebarn.

Når det gjelder kapasitet i barnehager , skoler, samt vann og avløp er det ikke gj ort vurdering er som
en del av saksunderlaget. Dette gjelder både for i forhold til den enkeltstående utbyggingen av
Hønengaten 40 - 44, og for resultatet av den presedens som det er kommunisert at denne
utbyggingen gir .

Saksfreml egget preges også av en rekke unøyaktigheter og saksfeil. Som et eksempel er fremholdt at
bygget ikke vil få vesentlige negative konsekvenser for naboer. Takster som er innhentet tyder på det
motsatte. For 3 av naboene alene har to uavheng ig e faglige vurde ringer konkludert med en
verdiforringelse i størrelsesorden 2,2 millioner kroner ( Vurderingene er vedlagt i Vedlegg 1 og
Vedlegg 2 )

Anmodning til Fylkesmannen i Buskerud

Samlet se tt virker det forvaltningsmessig uaktsomt å vedta bygging av Hønengaten 40 - 44 basert på
en spesialregulering. De negative konsekvensene for naboer og nabolag er store og svært godt
kommunisert, uten at dette er hensyntatt på noen måte. I tillegg vil dette vedtaket høyst sannsynlig
innebære en sterk utbygging på et uansvarlig grunnlag med sterke stilistiske brudd i et betydelig
sammenhengende eksisterende bolig område.

Saksgrunnlaget er derfor i den grad sviktende at d ette bare kan vurderes som et betydelig mangel på
bruk av gode forvaltningsmessige prinsipper på bekostning av innbyggeres interesser. Vedtaket gir en
meget belastende direkte kostnad samt uforutsigbarhet for befolkningen i området Hønengaten og
er risikofull i forhold til fremtidige potensielle kostnader i infrastruktur. Å starte en storstilt
utbygging som bryter med eksisterende områderegulering og som ikke er basert på nødvendige og
kritiske vurderinger av konsekvensene av en stor ny utbygging virker uansvarlig .

Undertegnede ber derfor Fylkesmannen gripe inn og overprøve vedtaket for utbygging av
Hønengaten 40 - 44 i Ringerike K ommune på bakgrunn av en vesentlig sviktende skjønnsmessig
vurdering i Ringerike Kommunes kommunestyre .

Jeg ber om at denne klagen gir oppsettende virkning.

Tilleggskommentar

Undertegnede er kjent med at andre Fylkeskommuner har regelverk som hindrer kommunene i
Fylket å gjennomføre utbygging av typen 40 - 44 med spesialreguleringer (f.eks. Akershus Fylke). Det
er også undertegnedes inntrykk fra samtaler med politikere med relevant og tung erfaring fra andre
kommuner, Fylkeskommuner og på rik splan at en slik spe sialregulering er svært spesiell , til dels
ukjent i en sammenheng som her, og fremfor alt svært lite fornuftig. Jeg har ikke gjort meg kjent med
om Buskerud Fylkeskommune har føringer for kommunene på bruk av spesialregulering.

2 Vedlegg

Mvh

Esp en Odderbø
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V urdering av verdi og verdiforringelse

over

Parkgata 29 Gnr 317 Bnr 230
Parkgata 1 9 Gnr 317 Bnr 221
Gullagata 1 4 Gnr 317 Bnr 405

351 3 Hønefoss
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Ringerike ko mmune
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MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Mail: einar.hurum@skade - takst.no Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS Mobil 970 12 600

Befaring

B efaring den 25.04.2018.
Daniel Alexander Holm, Espen Odderbø, Tor Gunnar Sand, Einar Hurum.

Dokumenter/oppl yninger

Opplysninger om område ble gitt av Daniel Alexander Holm og Espen Odd e bø .
Situasjonskart datert 24.04.2018.
Eiendomsdata.no datert 24.04.20 18, tomteareal og hjemmelsforhold.
Bilde av boligblokka og dronebilder av område.

Oppdrag /mandat

Det er gitt i oppdrag av eiere til nevnte eiendommer å utarbeide en vurdering av
markedsverdien pr dags dato og verdiforringelsen på eiendommene nevnt tidligere,
de skal vurderes for verdiforringelsen som etter oppsetting av boligblokk som grenser
inntil alle nevnte eiendommer av Parkgata 19 og 29 samt Gullagata 14. Det skal
settes en markedsve rdi og verdiforringelse på alles eiendommer separat .

Forutsetning

Boliger og eiendommer er vurdert etter en gjennomgang ute og samtaler med eiere
ved befaringen, eie r av Parkgata 19 har gitt opplysninger pr telefon . Tegninger,
eiendomsdata, tidligere takster, mm på eiendommer er innhentet.

Hjemmelshavere
317/23 0 Daniel Alexadnder Holm og Marte Aagesen Trondsen
317/221 Helge Ivar og Trinelise Østvang
317/405 Espen Oddebø

Til stede ved befaringen

B efaringen ble foretatt 25.04.2018. Daniel Alexander Holm, Espen Oddbø, Tor
Gunnar Sand og Einar Hurum var tilstede.
Helge Ivar Østvang har gitt op plysninger pr telefon.



ARN E BACH E FTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Mail: einar.hurum@skade - takst.no Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS Mobil 970 12 600

Parkgata 29 317/230
Tomta er på 1.629,7 m²
Enebolig BTA 350m² BRA 316m² (opplyst i tidligere takst).
Byggeår ca 1912, tilbygget senere.
Betydelig oppgradert utvendig og innvendig i senere tid. Høy tekn isk standard.
Omsatt i 2013 for kr 4.400.000, -

Anta tt omsetningsverdi i 2018 vurdert til kr 5. 9 00.000, -
Boligen er bygget mot Parkgata og grensegata og med avskjermet uteområde mot
øst.
Hekker og store trær skjermer mye for innsyn i dag .
Det er lite støy, u teområde mot øst og syd er usjenerte.

Mot øst mellom denne eiendommen og Hønengata er det plane r om en blokk med
høyde på ca 13,5 meter og totalt 21 leiligheter.
Alle leiligheter blir vestvendt med vinduer og balkonger mot denne eiendom .
Den ne eiendommen vil også grense mo t lekep lass f o r den nye blokka.

Boligblokka vil få innsyn fra alle leilighetene til denne eiendommens tidligere
usjenerte hage og uteareal. Hekker må fjernes pga frisiktsoner. Det bli adkomst og
parkering mot denne eiendommen. Det vil bli me r trafikk i Parkgata. Blokka vil skygge
for sol og lys i mange timer hver dag. Det blir generelt betydelig mer støybelastning
for denne eiendommen.

Antatt markedsverd i hvis blokka bygges vurdert til kr 4.9 00.000, -

Verdiforringelsen er vurdert til kr 1.000.000, -

E iendommen er vurdert av undertegnede til forholdsvis stor forringelse, stor bolig på
stor opparbeidet tomt, vil miste sin usjenerte hage, mister mye morgensol.
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Parkga ta 19 317/221
Tomten er på 660,8m²
Enebolig BTA 288m² BR A 263m² (beregnet fra tegninger)
Byggeår ca 1970
Boligen er v anlig vedlikeholdt med normal standard.
Antat t omsetningsverdi i 201 8 kr 4.4 00.000, -
Boligen dekker store deler av tomten. Uteplasser mot øst og syd.
Hekker mot øst skjermer for en del innsyn i dag . Det er lite støy til å være så sentral
beliggenhet.
Uteområde mot øst og syd er ganske usjenerte.

M ot øst og denne eiendommen og Hønengata er det planer om en blokk med høyde
p å ca 13,5 meter og 21 leiligheter med balkonger som vender mot vest.
Den ne eiendommen vil også grense mo t lekep lass f o r den nye blokka.

Boligblokka vil gi et innsyn til denne eiendommen, så det blir lite eller ingen usjenerte
uteområder igjen. All ferdsel og uteopphol d for blokka blir mot vest. Det vil bli mer
trafikk i Parkgata. Blokka vil skygge for morgensol.

Antatt markedsverd i hvis blokka bygges blir kr 3.6 00.000, - .

Verdiforringelsen er vurdert til kr 800.000, -

E iendommen er vurdert av undertegnede til forholdsvis stor forringelse, stor bolig på
stor opparbeidet tomt, vil miste sin usjenerte hage, mister også morgensol.



ARN E B ACH E F TF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Mail: einar.hurum@skade-takst.no Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS Mobil 970 12 600

Gullagata 14 317/405
Tomt 876,5m²
Enebolig med godkjent 3-roms leilighet i kjeller. BTA 305m² BRA 270m², arealene
er opplyst av eier.
Opprinnelig byggeår 1912.
Boligen har høy verneverdi. Gjennom senere tid er det foretatt betydelige
oppgraderinger utvendig (beholdt opprinnelig utvendig stil og fasader) og innvendig
oppgradert til en moderne leilighet med bra standard.
Leiligheten har egen inngang.
Antatt omsetningsverdi i 2018 kr 5.700.000,-

Eiendommen har et skjermet uteområde mot nord og øst med hekker for å hindre
innsyn. Noe trafikkstøy fra Hønengata.

Boligblokka vil gi en del innsyn til eiendommens tidligere skjerma uteareal. Det blir
gangvei fra alle leilighetene til Hønengata mellom blokka og leiligheten til
eiendommen, noe som gir mye gangtrafikk og støy. Antar at blokkas kortside mot syd
vil gi mye refleksstøy fra trafikken i Hønengata. Må også regne med at trafikken i
Gullagata også vil øke ved at det kommer 21 nye leiligheter.

Antatt markedsverdi hvis blokka blir bygget kr 5.300.000,-

Verdiforringelsen er vurdert til kr 400.000,-

Eiendommen er vurdert av undertegnede til moderat forringelse, stor bolig på stor
opparbeidet tomt, vil miste sin usjenerte hage, mister mye morgensol. Dette da den
får mindre innsyn av blokka og det er en del trafikkstøy fra Hønengata i dag.
Noe mer refleksstøy fra trafikken i Hønengata etter oppsett av blokka

Med hilsen
ARNE BACH EFTF. AS

MNTF Takstmann
Einar Hurum
Haug 29.04.2018











Fra: Tone Dalen [tone.dalen41@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.05.2018 22:47:02 

Emne: Klage på vedtak "Detaljregulering av Hønegaten 40 - 44" 

Vedlegg:  

Jeg henviser til våre tidligere innsigelser ifht. Detaljregulering av Hønegaten 40-44.  

 

Jeg synes fortsatt at konsekvensene av boligprosjekter ikke er godt nok utredet. Vurderinger 

av uttalelser som kom inn ved  høring, mener jeg viser at det ikke ønskes å forstå hva vi som 

beboere i nabolaget ser vil bli konsekvensene av utbyggingen. 

 

I forhold til trafikksikkerhet kommer det frem at man mener at trafikken som genereres av 

prosjektet er svært begrenset.  I en boligområde som allerde er presset trafikalt på enkelte 

deler av døgnet,  er det ikke tvil om at et bygg med 21 boenheter vil øke 

gjennomgangstrafikken! 

 

Det blir også utalt at bygges volum og høyde anbefales i forhold til forventet 

befolkningsvekst. Jeg har stor forståelse for at det ønskes fortetting i byen, men et eller flere 

mindre bygg vil også stå fortetting i forhold til de tre eksisterende eneboliger på tomtene. 

 

Jeg skulle også ønske jeg forstod  hva som menes med at prosjektet har  "en rekke positive 

effekter for naboene" . 

 

Jeg stiller meg også undrende til at jeg i ettertid har fått vite at utbygger på et tidlig tidspunkt 

hadde planer om en mindre/lavere bebyggelse av tomtene. Kommunen hadde da kommet med 

ønske om større volum i forhold til boligvekst/fortetting og boligvekst. Et slikt boligprosjekt 

ville etter min mening stått i stil med omliggende bebyggelse og ikke fått så store 

konsekvenser for omgivelsene som dagen planer får. 

 

 

Mvh Tone Dalen,  

Parkgata 30 

 

 



Hønengata 40-44

VURDERING AV PROTESTER AV VEDTATT PLAN

Detaljregulering for Hønengata 40-44. PlanID: 0605_ 401.

Nr Navn
1 Cicilie Myrvang
2 Norsia Vel v/Jens E. Fjeld
3 Alida van Rooijen
4 Jamileh Masaeli, Carlos J Rojas Mendoza og Yvonne Myhre
5 Advokatfirma Buttingsrud DA på vegne av Marte Aagesen Trondse n

og Daniel Alexander Holm samt Trinelise og Helge Østvang
6 Espen Odderbø
7 Tone Dalen

Oppsummering av uttalelser

1. Cecilie Myrvang. Parkgata 31.

(Søndre nabo langs Parkgata).

Viser til uttalelse til planen ved behandlingen.

Klagepunkter:

• Kommunen har ikke tatt hensyn til tidligere klager
• Verneverdig bygg rives/forsvinner
• Ikke tilsvarende bygg slik som Fylkeskommunen anbefalte skulle set tes opp
• For høyt og flatt tak.
• Symmetrien i gata forsvinner. Passer ikke inn.
• Kommunen ønsket større bygg enn det tiltakshaver først søkte om.
• Trafikk i Parkgata. Trenger innkjøring forbudt for å hindre fremme dtrafikk
• Vinglete saksbehandling
• De nye beboerne må kun kjøre inn og ut til Hønengata.

2. Norsia Vel’s styre.

Viser til tidligere uttalelse.

Klagepunkter:

• Bygget bryter med høyde og stil og opphever tidligere planer
• Truer boliger med høy verneverdi og vil skape presedens
• Forringer bokvalitet og verdi av nabotomter
• Øker trafikken i Hønengata og Parkgata og deres sidegater. Ve sentlig punkt.

3. Alida van Rooijen. Hønengt. 33.

(Motsatt side av Hønengata).

Klagepunkter:
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• Ikke kommet med tilstrekkelig solanalyse og støyanalyse for henne s eiendom.
• Vil ha megletakst for verdiforringelse. Krever kompensasjon.
• Stilen for nybygg ikke overensstemmelse for omkringliggende bebyggelse .
• Mer trafikk i Hønengata. Har problemer med egen inn- og utkjøring.
• Mer støy- og støvplage.
• Mener kommunen må påta seg støyskjerming og beplantning av henne s eiendom.
• Innsyn fra 4.etasje. Kommunen må betale bedre vindu eller løsning m ot innsyn.
• Krever mer beplantning i Hønengata.

4. Carlos J. Rojas Mendoza/JamilehMesaeli/Yvonne Myhre. Grensegata 12.

(Motsatt side av Hønengata).

Tilnærmet lik uttalelse som den til Alida van Rooijen. H ønengt. 33. Se ovenfor.

• Påpeker spesielt at de bor i et 110 år gammel bygg som er følsom t for vibrasjoner.
Engstelig for byggeperioden for det nye bygget.

5. Advokatfirma Buttingsrud på vegne av Marte Ågesen Trondsen Dan iel
Aleksander Holm (Parkgata 29) samt Trinelise og Helge Østvang (Par kgata 19).

Klagepunkter:

• Manglende begrunnelse, da reguleringsvedtak er enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Er saksbehandlingsfeil.

• Saksbehandling ikke i samsvar med lovfestede krav. Viser til pbl’s § 1-1.
o  I strid med gjeldende kommuneplan, som kan overprøves av fylke smannen

etter fvl. §34, annet ledd.
o  Mener vedtaket skaper presedens for utbygging i Hønengata.
o  Bygg i strid med fylkeskommunens anbefalinger.
o  Skaper presedens som burde gi mer omfattende utredninger.
o  Kommunen har ikke oppfylt sine forvaltningsmessige forpliktelser ved at

planområdet er for lite.
• Manglende dokumentasjon/utredning.

o  Hønengata egnet for blokkbebyggelse, uten begrunnelse eller helhetl ig
vurdering av bl.a av trafikk, støy, vann og avløp, skolekapasitet ,
tilstrekkelige arealer for lek/friluft, arkitektonisk fremf øring, vernet
bebyggelse, støy for tilliggende bebyggelse, lysstøy for disse, ferdsel og
uteopphold knyttet til den tillatte blokkbebyggelsen, trafikk i Parkg ata,
samfunnsmessige nødvendige tiltak etc.

o  Detaljplan er feil planform.
• Bestemmelsens §2 gir tillatt gesimshøyde til kote +93 (14 m ov er eksisterende

bakkeplan). Er høyere enn angitt 4 etasjer. Støyskjerming av ti lgrensede
eiendommer.

• Planprosessen har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Dett e har påvirket innholdet i
vedtaket.

6. Espen Odderbø. Gullagata 14.

(Nærmeste nabo i syd, langs Hønengata).

Klagepunkter:

• Manglende overordnet plan for endringene denne planen skaper presedens for.
• Ikke gjort vurderinger i saksunderlaget for kapasiteter for barneh ager, skoler, samt

vann og avløp.
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• Rekke unøyaktigheter og saksfeil. Eksempelvis negative konsekvens er for naboer.
Vedlagte takset viser verdiforringelser i størrelsesorden 2, 2 mill. kr.

• Stilbrudd i forhold eksisterende bebyggelse.
• Trafikksikkerhet i sidegatene.
• Sviktende skjønn av kommunestyret.

7. Tone Dalen. Parkgata 30.

(Over krysset på andre siden av Grensegata).

Viser til tidligere protester.

Klagepunkter:

• Boligprosjektet ikke godt nok utredet.
• Boligprosjektet vil øke gjennomgangstrafikken (i Parkgata).
• Et mindre prosjekt vil også medføre fortetting.
• Forstår ikke hav som menes med «en rekke positive effekter for naboene».
• Undrende til at kommunen anbefalte et større prosjekt enn det ti ltakshaver først

presenterte.

KOMMENTARER TIL OVENSTÅENDE PROTESTER.

En har her valgt å gi oppsummerende kommentarer, av følgende g runner:

1. Flere av klagene er til dels svært like, både i innhold og form.
2. Klagene er i stor grad basert på tidligere motforestillinge r, som vi i saksgrunnlag og til

innspill og merknader har kommentert tidligere.
3. De innbyr til «omkamp» av meninger om planinnhold, som vi mener nå er avgjort i kraft

av kommunestyrets vedtak.

Da vi ikke er jurister ønsker vi ikke å gå inn på den formelle lovligheten og formen på
vedtaket. Det forutsetter vi at kommunens planavdeling, juridisk e avdeling samt
Fylkesmannen vil ta en grundig gjennomgang av.

Konkret mener to av klagerne (på andre siden av Hønengata) at de skulle fått utredet
refleksjonsstøy og soldiagram for deres eiendommer. De har ikk e kommet med tilsvarende
merknader da saken var under behandling. Men deres eiendommer inngår i sol-/
skyggediagrammene i planbeskrivelsen. Mht refleksjonsstøy erstatt er nytt bygg tilsvarende
fasader for bebyggelsen som skal fjernes. Støy for deres eie ndommer vil derfor ikke kunne bli
endret, og i alle fall ikke så mye at de kan ha rett på t iltak. Når det nye bygget skal
prosjekteres må tiltakshaver uansett forholde seg til støyretni ngslinjene, som er inntatt i
planbestemmelsene. Klagegrunnlaget mht at den vedtatte plane n er ugyldig kan derfor ikke
være til stede.

Vi mener grunnlaget for klagene bør baseres på om vedtaket er g yldig, basert på om saken har
fulgt plan og bygningslovens intensjoner og lovbestemmelser, bl. a vedr.:

i. Planprosess
ii. Medvirkning
iii. Planfremstilling
iv. Utredningsplikt
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Vi har for vår del etter beste skjønn og etter kommunens forl angende fulgt alle ovenstående
punkter.

i. Planen er riktig varslet. Innspillene til varslene har ful gt saken og er
kommentert i hht kommunens maler.

Planbehandlingen har fulgt Planlovens krav til utleggelse til offentlig
ettersyn, dokumentasjon innkomne merknader som alle er kommentert.
Sluttvedtaket er etter vår mening gyldig, og uten at det h ar vært
gjenværende innsigelser på vedtakstidspunktet.

ii. For uten de skriftlige rundene med varsel og offentlig utlegg else har det
vært møter med naboer. Medvirkning og informasjon har derfor ikke vært
mangelfull. Tvert imot, pga naboers motstand har dette punktet vært
spesielt viet oppmerksomhet. Planen er også livlig kommentert i
lokalavisen, slik at det ikke er tenkelig at noe er vedtatt ut en naboer eller
andres viten.

iii. Planen er blitt fremstilt i hht kommunens krav og statlige vei ledere.
Detaljplanen gjelder foran tidligere vedtatte planer, sl ik planloven
beskriver. Det er ikke noe krav om at den skal være helt i tråd med eldre
overordnede planer eller at det må lages overordnet plan først. Viktige
prinsipper om utviklingen av Hønengata er spesifikt omtalt.

iv. Planen har ikke hatt krav til konsekvensutredning. Utredede tema er i antall
og omfang godkjent av kommunen.

Det skal også gjøres oppmerksom på at kommunale etater har vært m ed å
godkjenne planen uten at deres saksområde er grundig utredet, da de
åpenbart ikke er problematiske. Dette er vanlig i planfrem stilling og
behandling. Tema som utredes bør være beslutningsrelevante for at de skal
inn i plandokumentene i et vesentlig omfang.

Følgene for naboene er etter beste skjønn både utredet og komment ert.
Påstander om verdiforringelse er etter vår mening feil, me n kan bare
overprøves i rettsapparatet dersom noen ønsker å fremme dette der.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

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

 

Sak: 12/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

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

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

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

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

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

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

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

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

Krf og V: 

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

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

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

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

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

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

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

 

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

sluttet seg til: 

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

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Avstemming: 

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

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

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

innstilling til Formannskapet. 

 

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

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-74  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 8/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

2. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp: 

3. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

4. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene.» 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet Rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming/Punktvis: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag fremmet av Herstad (FrP) og Orebråtens 

(Ap) forslag p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp til pkt. 1, ble Orebråtens (Ap) forslag vedtatt mot 4 

stemmer (FrP og H). 

 

Orebråtens (Ap) forslag til pkt. 2 p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-81  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 25/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

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

med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

 

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

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.04.2018: 

 

Inger Kammerud (H) fremmet Rådmannens forslag: 

 

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

med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

 

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

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Kammeruds (H) forslag, som er i 

samsvar med Rådmannens forslag, ble Kammeruds (H) forslag vedtatt mot 17 stemmer. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

SG Arkitektur AS       

Hvervenmoveien 49 

 

3511 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/1821-6 26482/18 GNR 317/184  27.07.2018 

 

Hønengata 40 - 42 - 44 

 Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187  

 
Det vises til søknad om oppføring av leilighetsbygg, mottatt 23.05.2018. Bygningsmyndigheten 

ved Ringerike kommune sendte 25.05.2018 brev til partene med informasjon om saksgangen 

videre. I brevet ble partene informert om at det foreligger nabomerknader og at det derfor er 

aktuelt med politisk behandling.   

 
Bygningsmyndigheten er i senere tid blitt oppmerksom på at det foreligger klage på 

reguleringsplanen, og at det er gitt utsatt iverksettelse inntil klagen er avgjort jfr. 

forvaltningsloven § 42.  

 

Planavdelingens vurdering:  

«Forvaltningsorganet finner det hensiktsmessig å utsette iverksetting av vedtaket imens 

klagebehandling pågår og før klagen er avgjort jamfør Forvaltningsloven §42. Dette begrunnes i 

at beslutning av iverksetting vil kunne medføre uopprettelig skade eller tap i tilfelle Fylkesmannen 

ikke finner det riktig å opprettholde kommunestyrets vedtak. Dette er prosessledende beslutning og 

kan ikke påklages.» 

 

Bygningsmyndigheten kan ikke se at det omsøkte tiltaket kan behandles før det foreligger en 

endelig vedtatt reguleringsplan. Viderebehandling av byggesøknaden avventes inntil klagen er 

behandlet.  

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder 

Nilam Ilyas  

Rådgiver 

Kopi: 

Daniel Alexander Holm, Parkgata 29, 3513 HØNEFOSS 

Hønengaten 40-44 AS, Telegrafalleen 2, 3510 HØNEFOSS 

Marte Aagesen Trondsen, Parkgata 29, 3513 HØNEFOSS 

Helge Ivar Østvang, Parkgata 19, 3513 HØNEFOSS 

Trinelise Østvang, Parkgata 19, 3513 HØNEFOSS 

Daniel Alexander Holm, Parkgata 29, 3513 HØNEFOSS 

Espen Odderbø, Gullagata 14, 3513 HØNEFOSS 

Eunice Sonja Pedersen Odderbø, Gullagata 14, 3513 HØNEFOSS 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3019-1   Arkiv:   

 

 

Delegering av myndighet - Forskrift om brannforebygging  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Brannsjefen, eller hans stedfortreder, delegeres myndighet til å treffe forskrift i medhold av 

forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd, når vilkårene for å fatte slik forskrift er oppfylt. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Etter en sommer med mange skogbranner ser brannvesenet behovet for å lovlig kunne fatte 

forskrift om forbud mot bruk av åpen ild også utenfor den generelle forbudstiden. Slik det er i 

dag kan ikke Brannsjefen fatte vedtak om forbud mot bruk av åpen ild mellom 15. september 

og 15. april.  

 

Behovet kommer ofte akutt og det vil derfor ikke være tid til å gjennomføre en politisk 

prosess på dette. Forbudet kan for eksempel komme som et behov etter langvarig tørke på 

høst/vinter/vår.  

 

Med foreslåtte vedtaket vil Brannsjefen ha mulighet til å forebygge brann i utmark på en god 

og effektiv måte. 

 

Juridiske forhold  

Forskrift om brannforebygging § 3 tredje og fjerde ledd:  

 

«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av 

skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal 

forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre 

opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. 

 

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre 

forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte 

områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter 
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forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å 

gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.» 

 

Myndigheten til å fastsette forskrift i medhold av § 3 fjerde ledd kan delegeres til brannsjef jfr. 

veiledningsteksten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Brannsjefen har i medhold av delegeringsreglementet per i dag kun myndighet til å fatte 

vedtak i «kurrante saker». Dette vedtaket gir nå også brannsjef myndighet til å fatte lokal 

forskrift for å forebygge skogbrann. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dersom vedtaket ikke vedtas kan det øker sansynligheten for brann i skog og utmark i tørre 

perioder som igjen kan føre til svært store konsekvenser og kostnader for kommunen.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at dette er et godt forebygende tiltak. I tillegg til tidsaspektet er det også 

Brann- og redningstjenesten som sitter på den til en hver tid nødvendige kunnskapen innefor 

området og det vurderes derfor som hensiktsmessig at det delegeres til faginnstansen.  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 24.09.18 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

Leder, Gunn Edvardsen 

 

Saksbehandler, Tollef Uppstad Buttingsrud 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3652-1   Arkiv:   

 

Ambulerende skjenkebevilling  
 

Forslag til vedtak: 

 

 I medhold av alkohollovens § 4-5 opprettes det 10 ambulerende skjenkebevillinger. 

 Små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige 

organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret skal betale samme pris på lik 

linje som de som søker om ambulerende bevilling.  

 Skjenkebevilling for enkelt anledning gitt etter alkohollovens § 1-6 skal det sende inn 

oppgave over faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet. 

Bevillingsmyndighet vil foreta en beregning, jf. alkoholforskriften § 6-2.  

 

 

Sammendrag 

 

Saken fremmes fordi det er behov for å fastsette et antall ambulerende skjenkebevillinger. 

Rådmannen anser det som tilstrekkelig at det opprettes 10 ambulerende bevillinger pr dag. 

Saksbehandlingsrutinene vil bli endret i tråd med dette.  

 

Det vil bli skilt mellom ambulerende skjenkebevilling og bevilling for enkelt anledning. Når 

man skiller mellom ambulerende og enkelt anledning, vil dette medføre at det må leveres 

oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol ved skjenkebevilling for enkelt anledning. Det vil 

i tillegg bli foretatt en vandelsvurdering av søkerne, på lik linje med søkere av faste bevillinger. 

 

Kommunestyret kan gi redusert gebyr til små arrangementer, arrangementer i regi av 

eldresenter og frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Etter en internkontroll av ambulerende skjenkebevillinger i Ringerike kommune har man blitt 

oppmerksom på at kommunestyret formelt ikke har opprettet ambulerende skjenkebevilling slik 

loven krever. Internkontrollen har også avdekket at man i praksis ikke har skilt på ambulerende 

skjenkebevilling og bevilling for en enkeltstående anledning.  
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Beskrivelse av saken 

 

Det har til nå ikke blitt skilt på ambulerende skjenkebevilling og bevilling for enkeltstående 

anledning. Ambulerende skjenkebevillinger gis til mindre lukkede arrangementer som for 

eksempel private jubileum, bryllup, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som 

kommer. I loven stilles det ikke krav til vandelssjekk av personene som søker om ambulerende 

bevilling, og de skal heller ikke sendes inn omsetningsoppgave for omsatt mengede 

alkoholholdig drikk i etterkant av arrangementet. 

 

Skjenkebevilling for enkelt anledning gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festival, 

offentlig arrangement, vernissage, forestilling, seniorsenter. Rutinene endres nå slik at det blir 

skilt på de ulike bevillingene når vedtaket skal skrives. Ettersom det ikke er skilt på de ulike 

bevilgningstypene for skjenking av alkohol, har det heller ikke vært krav om at 

bevilgningshaver skal sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol ved enkelt 

anledninger.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Jf. punkt 10 i alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 er rådmann delegert fullmakt til å gi 

ambulerende skjenkebevilling og bevilling for enkeltstående anledning. Fullmakten er delegert 

videre fra rådmann til kommunalsjef HR. Ved gjennomgang (internkontroll) har vi nå lagt om 

saksbehandlingsrutinene og strammet inn administrativ vedtaksmyndighet. Saksbehandling av 

ambulerende skjenkebevillinger og bevilling for enkeltanledning er nå overført saksbehandlere 

for faste bevillinger som skriver delegert vedtak etter godkjenning av kommunalsjef HR. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det følger av alkohollovens § 4-5 at kommunestyret kan opprette et bestemt antall 

ambulerende bevillinger, som først i forbindelse med den aktuelle bruk kobles til person og 

lokale. Ambulerende bevillinger kan gis for all alkoholholdig drikk, men bare til lukkede 

selskaper, som for eksempel bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Det bør opprettes et 

tilstrekkelig antall ambulerende bevillinger. Dette for å sikre at alle arrangementer på spesielle 

datoer og i bestemte perioder får innvilget bevilling.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Minste gebyr for skjenkebevilling for enkelt anledning er kr 5 100 per arrangement. Gebyr for 

ambulerende skjenkebevilling er kr 360 pr gang. Gebyrsatsen for enkelt anledning og 

ambulerende skjenkebevilling, blir fastsatt for ett kalenderår om gangen, jf. alkoholforskriften § 

6-2 tredje ledd. Grunnen for at gebyret for enkeltstående anledning er høyere enn 
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skjenkebevilling for ambulerende skjenkebevilling, er at skjenkebevilling for enkelt anledning er 

en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Det vil si at det krever lengre 

saksbehandlingstid, ettersom det blir innhentet uttalelser fra sosialtjenesten, politiet, 

skatteoppkrever og skatteetat. Skjenkebevilling for enkelt anledning og ambulerende 

skjenkebevilling skiller seg også fra hverandre, på grunn av arrangementenes størrelse og 

lønnsomhet. Dette vil i praksis si at kommunen kan fakturere et høyere gebyr enn hva som blir 

gjort i dag når det er snakk om bevilling for enkelt anledning hvor det er kommersielle aktører 

som er bevillingshaver. Helsedirektoratet har presisert at gebyr for en bestemt del av året eller 

for en enkelt anledning etter alkoholloven § 1-6 tredje ledd, skal beregnes på samme måte som 

de ordinære bevillingene, dvs. etter omsatt vareliter av de ulike gruppene alkoholholdig drikk. 

Dette innebærer at arrangementer med stor omsetning har kostnadskrevende saksbehandling 

og kontroll, det vil derfor bli gitt gebyrinntekter som står i forhold til dette. 

 

Alkoholforskriften § 6-2 tredje ledd sier at bevilgningsmyndighet i særlige tilfeller kan 

bestemme at gebyret for en enkeltstående anledning skal settes lavere. Vi kan for eksempel se 

at andre kommuner har vedtatt at små kulturarrangementer, arrangementer i regi av 

seniorsentre og frivillige organisasjoner skal betale samme pris som de som søker 

om ambulerende bevilling. Dette kan også la seg gjennomføre i Ringerike kommune ved å ta 

utgangspunktet i de frivillige organisasjonene som er registrert i Brønnøysundregisteret. Dette 

for å unngå urimelige høye kostnader knyttet til et arrangement, hvor hensikten ikke er å tjene 

penger. Saksbehandlingen er også noe forenklet da det ikke er nødvendig å sende inn oppgave 

for omsatt mengde alkohol i etterkant av arrangementet, og det kun er behov for å innhente 

opplysninger fra politi og sosialtjenesten. 

 

Alternative løsninger 

 

En alternativ løsning er å ikke opprettet et bestemt antall ambulerende skjenkebevillinger. 

Konsekvensen av dette vil være at Ringerike kommune ikke kan vedta ambulerende 

skjenkebevillinger i henhold til alkohollovens § 4-5. Loven presiserer at kommunestyret kan gi 

en eller flere ambulerende bevillinger. Dersom ikke kommunestyret vedtar en eller flere 

bevillinger, vil det i praksis si at innbyggere og andre søkere av bevilling, ikke får innvilget 

skjenking av alkohol i lukkede selskaper, som for eksempel jubileum og bryllup.  

 

Et annet alternativ kan være å ikke skille på type arrangement når det kommer til 

skjenkebevilling for en enkeltstående anledning. Konsekvensen av dette kan være at frivillige 

organisasjoner og andre organisasjoner uten hensikt å tjene penger, ikke har mulighet til å 

arrangere ulike «sosiale happenings» på grunn av gebyrets størrelse. Dette igjen fører til færre 

tilbud for ulike grupper, som for eksempel ved julebord, visefestivaler, quizkvelder, konserter, 

matfestivaler osv. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering  

 

Etter en gjennomgang av tidligere gitte bevilgninger anser rådmannen det som tilstrekkelig at 

det opprettes 10 ambulerende skjenkebevillinger pr dag. Rådmannen vurderer at skille mellom 

ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevilling for enkelt anledning vil gi et enklere og 
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lettfattelig regelverk for søkere av bevilling og for kommunens saksbehandlere. For Ringerike 

kommune vil endringen betyr at saksbehandlingen blir fulgt i henhold til alkohollovens regler 

for skjenkebevilling, og det vil bety at kommunen kan fakturere et høyere gebyr for 

enkeltstående anledninger der kommersielle aktører er bevillingshaver. Rådmann anser det som 

lønnsomt for kommunen at bevilgning gitt etter alkohollovens § 1-6 sender inn oppgave over 

faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet. Rådmannen vurderer det også 

riktig at små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige 

organisasjoner skal betale samme pris som de som søker om ambulerende bevilling.  

 

Saksbehandlingen blir noe forenklet da det kun er nødvendig å innhente opplysninger fra politi 

og sosialtjenesten. Det er heller ikke nødvendig å sende inn oppgave for omsatt mengde 

alkohol i etterkant av arrangementet for frivillige organisasjoner, eldresenter og små 

kulturarrangementer. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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