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Arkivsaksnr.: 18/3999-1

Arkiv: 145

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Saksnr.: Utvalg
136/18
Formannskapet

Møtedato
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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Sak 137/18

Arkivsaksnr.: 18/3449-2

Arkiv: 231

Revidering av gebyrmodell vann- og avløp
Saksnr.:
71/18
137/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.10.2018
16.10.2018

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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Sak 138/18

Arkivsaksnr.: 18/2135-1

Arkiv: 205 &00

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019
Saksnr.:
116/18
138/18
104/18

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018
16.10.2018
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

Side 11 av 47

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 139/18

Arkivsaksnr.: 17/1379-123

Arkiv: PLN 431

Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040 - 431
Områderegulering Hønefoss
Saksnr.: Utvalg
139/18
Formannskapet
/
Kommunestyret
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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.

Side 12 av 47

Sak 139/18

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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0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2.
gangs behandling
Saksnr.:
64/18
140/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.10.2018
16.10.2018

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 13, 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

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.

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
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Endring i plan som følge av
innspill
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.
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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Mattilsynet

Buskerud
Fylkeskommune

Statens vegvesen
(SVV)

NVE

konsekvensutredning.
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.
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».
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.

Tiltaket er konsesjonspliktig etter
vannressursloven. For at
reguleringsplanen skal kunne erstatte
konsesjon etter Vannressursloven (§ 20
bokstav d) må makimalt uttak
Side 21 av 47

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.

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».
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.
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.
2.
3.
4.
5.

Plankart, merka 2. gangs behandling.
Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18.
Planbeskrivelse, datert 18.09.18.
Temakart, hensynssoner, datert 14.03.16.
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
65/18
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
141/18
Formannskapet

Møtedato
08.10.2018
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/Sveg/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 miljøog 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
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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.:
66/18
142/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.10.2018
16.10.2018

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
143/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
16.10.2018

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

Side 42 av 47

Sak 143/18
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
144/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
16.10.2018

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
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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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Vi bygger
Infrastruktur og kompetansefor bedre tjenester.

Handlingsprogrammetfor 2019 til 2022 og budsjett for 2019 byggerpå vedtatt samfunnsdelav
kommuneplanenfor perioden2015 til 2030.
Handlingsprogrammetstøtter opp under målenesom er vedtatt i kommuneplanenssamfunnsdel.

Bådehandlingsprogramog budsjett byggervidere på de vedtakeneog målenekommunestyretsatt for
handlingsprogrammet2018-2021.
Driftsnivået for 2018 ble i hovedsakvidereført på det sammenivået som i 2017.

Utfordringer
For 2018 ser vi økonomiskeutfordringer i driften innenfor enkeltområder.Innenfor helseog omsorger
det høyerebehovenn det budsjettet leggeropp til, blant annet innenfor økonomisksosialhjelpog
hjemmetjenesten
Vi ser at rammefaktorerutenfor våre tjenester har økt mer enn vanliglønns- og prisvekstogsåi 2018.
Eksempelvishar kostnadertil skyss,betalingfor barn i andre kommunerog innslagspunktetfor
ressurskrevendetjenester økt utover vedtatt budsjett.
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Dette har ikke budsjettet for 2018 tatt høydefor og vi ser at det fører til overforbruk innenfor de
aktuellesektorene.
I forbindelsemed budsjettet for 2019 har rådmannenderfor fokusert på å få frem de reelle kostnadene
for dennetypen utgifter. Påden måten ivaretar budsjettforslagetfor 2019 dennekostnadsveksteni
tjenestene.
Budsjettforslagetfor 2019 leggeropp til en stabil ressursinnsatspå nivå med tjenesteproduksjoneni
2018.Endringeri tjenestetilbudetog effektiviseringskravmå løsesgjennominnovasjonog omstillingi
den enkeltesektor.

Kompetanseheving
Rådmannenforeslårå styrke den brede satsningenpå kompetansefor ansatte.Tilbakemeldingenefra
organisasjonenog fagforeningeneer svært positiveog det er et bredt ønskeom videreføringog
forsterkningav tiltak for kompetanseutvikling.Dette vil være avgjørendefor organisasjonensmuligheter
til å utvikle tjenestetilbudetmed hensyntil endredebehovhos brukerne.
Vi opplevernå at kommunen har blitt en mere attraktiv arbeidsgiver.Satsningenpå kompetanse,ledelse
og synlighetbidrar sterkt til dette.

Ledelse
Gjennomarbeid med lederutviklingog økt nærværav ledelseser rådmannenflere positiveeffekter.
Blant annet har Ringerikekommune hatt en jevn nedgangi sykefraværettil og med 2017.
Rådmannenvil videreføreutviklingenav organisasjonengjennomfortsatt satsningpå ledelse.

Vekst
Målet om veksti kommuneplanenssamfunnsdelpregernaturligvisrådmannensprioriteringer i forslaget
til handlingsprogramog budsjett for 2019.
Økt kapasiteti planavdelingenog opprettelsenav utviklings- og strategiavdelingeni 2018videreføresi
2019.

Investeringog fornying
Rådmannenvidereføreri sitt forslagtil investeringsprogramde satsningene kommunestyrethar vedtatt
tidligere. Investeringenesvareropp behovetfor fornying og behovetfor økt kapasitetpå kort sikt.
Med hensyntil fornyingsprogrammetknyttet til inventar og utstyr, avsluttesdette i 2019.Innenfor de
store tjenesteneer utdatert inventar og utstyr nå i all hovedsakskiftet ut.
Ved utgangenav periodenfor handlingsprogrammetvil det meste av bygningsmassen
fremstå som
moderneog godt tilpasseteffektive tjenester.
Budsjettforslagetleggeropp til økt bruk av digitale løsninger og teknologiskehjelpemidleri utførelsenav
tjenesteneog i dialogenmed innbyggere.
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God kontroll
Rådmannenmener kommunenved inngangentil 2019 har god kontroll på driften. Opparbeidelsenav
disposisjonsfondgjør kommunenmer robust og bedre i stand til å kunne møte uforutsette hendelser.
Budsjettforslagetfor 2019videreførerog byggerytterligere opp under dette, gjennomet stramt, men
forsvarligbudsjett.
Det har i forslagetvært viktig å leggevekt på å finne en god balansemellom eksisterende
tjenestetilbud og å møte endredebehovhos brukerne.
For å løsefremtidensutfordringer vil det være behovfor å gjennomførenødvendigeomstillinger,øke
brukerdialogog avstemmeforventningermed hensyntil det tjenestetilbudetkommunenfaktiskkan yte
overfor innbyggerne.

Økonomiskstatus ved utgangenav 2018
Regnskapsresultatfor årene 2016 og 2017
Regnskapene
for 2016og 2017 viste et netto driftsresultat (overskudd)etter finansposterpå til sammen
163 millioner kroner. Etter overføringtil investeringsregnskapet,avsetningerog bruk av avsetningerble
det et regnskapsmessig
mindreforbruk(overskudd)i de to årenepå 89 millioner kroner.
Etter avlagtregnskapfor 2017,er disposisjonsfondetpå 165,5mill. kroner. Dette er med på å gjøre
kommunensøkonomi mer robust, og bedre i stand til å takle økonomiskesvingninger.
Prognosenefor netto driftsresultat for 2018viser at vi har utfordringer i driften som gir høyere
kostnaderenn budsjettert.
I hjemmetjenestenog integrerte tjenester er det større behov for tjenester enn det er forutsatt i
budsjettet for 2018,noe som gir ett merforbruk innenfor dissetjenestene.Økonomisksosialhjelphar
ogsåstørre utbetalingerenn budsjettert i 2018.
Dette sammenmed høyekostnadertil brøyting i en snørikvinter med kulde som ga et høyt
strømforbrukog høyestrømprisersom har holdt segutover i 2018,samt høyerekostnadertil eleveri
private skoleog andre kommuner,gir ett lavere netto driftsresultat enn budsjettert.
Noe av kostnadsøkningen
oppveiesav god skatteinngangfor landet som gir Ringerikekommune
inntektsutjevningsom en merinntekt, samt at vi ogsåhar høyereinntekter fra konsesjonskraftpå grunn
av høyt volum på strømproduksjonog høyerestrømpriser.
Prognosenfor 2018 viserett driftsresultat i størrelsesorden20 til 25 millioner kroner.

Økonomiskeutfordringer i perioden 2019-2022
Handlingsprogram2019-2022 viserat for å kunne dekkeøkte rente- og avdragsutgifter,samt stabilt
høyepensjonskostnader,
må de nye løsningenefinnes innenfor eksisterenderammer.Det er behovfor
regnskapsmessig
overskuddslik at kommunenselvkan finansiereen del av kommendeinvesteringer
etter 2020og ha økonomiskhandlefrihet i forhold til uforutsette hendelser.
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Avdragpå lån stiger hvert år i periodensidennye låneopptak er høyereenn det som betalesi avdrag.
Fra2018til 2019stiger renter og avdragmed 23,2 millioner kroner. Fra2019 til 2022er økningenpå
59,3 millioner kroner dersominvesteringsplanenfølgesog alle investeringerlånefinansieres.Endel av
denne kostnadsøkningen
vil bli oppveidav leieinntekter fra beboerei omsorgsboliger,VestreVikenfor
ny ambulansestasjon,
kommunenesom er i med i legevaktsamarbeidetgjennomhusleieog gjennom
gebyrerfor vann og avløp.
Siden2002har etterslepetpå pensjonskostnadersom ikke er kostnadsførti regnskapeneakkumulerttil
151 millioner kroner (per 01.01.18).Med en redusertnedbetalingstidpå fremtidige premieavvik,vil det
være økt behovfor å dekkepensjonskostnaderi budsjettenefor åreneframover.For 2018vil vi få ett
positivt premieavvik34,5 millioner kroner slik at det akkumulertepremieavviketvil øke til 160,5mill.
kroner.
Driftskostnadenei Ringerikekommuneligger fortsatt noe høyt i forhold til kommunensinntekter, og
innsatsenfor å effektivisere og omstille må fortsette. Slikblir det rom for nye tjenester og nye løsninger.
Rådmannenmå ha spesielloppmerksomhetpå tjenester hvor Ringerikekommuneliggerhøyereenn
sammenlignbarekommuneri KOSTRA
for å finne handlingsrom.
KOSTRA
-tallene for 2017 er innarbeideti sektoromtalen.Det visestil utviklingenfor Ringerike
kommune,sammenligningmed andre kommunersom ligner ossog gjennomsnitteti KOSTRA
-gruppe
13. Dissesammenligningenegir god informasjonom hvordanvi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

Forutsetningerfor Handlingsprogrammet2019-2022
Det økonomiskeoppleggetfor kommunesektoreni 2019
I kommuneøkonomiproposisjonen
er veksteni samledeinntekter mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i
frie inntekter.

Skatteøren2019
Skatt på alminneliginntekt fra personligeskatteyteredelesmellom staten, kommuneneog
fylkeskommunene.Fordelingenbestemmesved at det fastsettesmaksimalsatserpå skattørenfor
kommunerog fylkeskommuner.Den kommunaleskatteørenfor 2019 vil kommei statsbudsjettetfor
2019som leggesfram 8. oktober 2018.

Vekst i frie inntekter
Veksteni de frie inntekteneer ment å dekkedemografi- og pensjonskostnaderi tillegg til satsingpå rus
og opptrappingsplanfor habiliteringog rehabilitering.
Ringerikekommune vil ha en vekstpå 4 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 62 millioner kroner.

Utvikling i skatteinntekter
I budsjettet for 2018er det budsjettert med skatteinngangpå 800 millioner kroner. Skatteinngangenfor
2018 dannerutgangspunktfor beregningenav forventet skatteinngangi 2019.Ved utarbeidelseav 2.
tertialrapport (månedsrapportfor august2018)viser prognosenfor skatteinngangat vi i 2018vil motta
800 mill. kroner i skatteinntekt.Usikkerheteni prognosener på +/ - 0,4%.
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I budsjett for 2019 er kommunensskatteinntekterberegnettil 836 millioner kroner. Dette er en økning
på 36 millioner kroner, som er en økningpå 4,5 % i forhold til vedtatt budsjett for 2018.
Ringerikekommunehar de sisteårene hatt en betydeligbedre skatteinngangenn budsjettert, slik som
mangeandre kommunerhar hatt. Dette har gitt goderegnskapsmessige
resultater for kommunene
disseårene.
For 2018,er bildet noe annerledes- Ringerikekommuneser ut til å få skatteinntektersvært nær
opprinneligbudsjett. Men sidenskatteinngangeni restenav kommune-Norgeer bedre enn
forventningenei Kommuneøkonomiproposisjonen,
får Ringerikekommunehøyereinntektsutjevning
enn budsjettert.
For 2019har rådmannenbrukt KSmodell for beregningav skatt og rammetilskuddsom ble ut arbeidet
etter at Kommuneøkonomiproposisjonen
ble lagt fram i mai 2018.Enav forutsetningenei denne
modellenbyggerpå forutsetningi Revidertnasjonalbudsjettfor 2018om vekst i skatteinntektenefor
landet som helhet på 1%.Skattevekstenså langt i 2018 er på 4%.Rådmannenhar derfor økt
skatteanslagetfor 2019utover KS-modellenmed 7 mill. kroner. Rådmannenvil gjøreen ny vurderingav
skatteinntektenenår statsbudsjettetfor 2019foreligger,samt ny modell fra KSfor beregningav skatte
og inntekstutjevning.

Nøkkeltall for Handlingsprogramperioden2019-2022
Rådmannensforslagtil budsjett for 2019-2022 tar utgangspunkti et 2%"resultat" for avsetningtil
disposisjonsfond.
Det er ikke lagt inn nye store investeringsprosjekterut fra prinsippetom at gjeldsgradenikke skaløke
ytterligere i perioden.

Ringerikekommune som arbeidsgiver
Ringerikekommuneer i gangmed et langsiktigarbeid hvor satsningpå tiltak innen organisering,ledelse
og medarbeiderskaper sentralt.
Ny arbeidsgiverpolitikkble utarbeidet og vedtatt i 2018 og vil gjeldefor perioden2018 - 2022.
Kommunensoverordnedemål og satsningerer lagt til grunn. Prioriterte satsningsområderer
arbeidsmiljø,ledelse,kompetanse,kommunikasjonog tenke nytt
(innovasjon).Arbeidsgiverpolitikkenpeker på sentraleinnsatsområdersom skalgjøre Ringerike
kommunetil en attraktiv arbeidsgiver:
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Utgangspunktetfor arbeid med å realiserevedtatt arbeidsgiverpolitikker gjeldenelov- og avtaleverk,
Ringerikekommunesverdigrunnlagog arbeid gjennomt repartssamarbeid(politikere,
tillitsvalgte/vernetjenesteog ledelse).
I forbindelsemed ny arbeidsgiverpolitikker det besluttet nye verdier for Ringerikekommune,
Nytenkende,Ærlig, Respektfull(NÆR).
Ringerikekommunehar i flere år prioritert arbeid med utvikling av medarbeidereskompetansenivå,
både for ledere og medarbeidere.Gjennomøkt oppmerksomhetog øremerkederessurserser vi
resultater av arbeidet. Tiltakenehar vært mangeog effektene gode.Dette arbeidet vil bli videreført.
I 2019skaldet igangsetteset arbeid med å utarbeideen overordnet strategiskkompetanseplanfor
Ringerikekommune.Planenskalblant annet inneholdeen vurderingav kommunensbehov for
kompetansei årenefremover.

Den viktigste ressursen
De ansatteer kommunensviktigste ressurs.Ved å etableregodeog interessantefagmiljøermed
mulighet for utvikling og innovasjonøker mulighetenfor å tiltrekke og beholdegodefagfolk. Stimulere
fagutvikling,videreutdanningog kompetansehevende
aktiviteter øker kvaliteten på de tjenestene
kommunenyter overfor befolkningen.
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Lærendeorganisasjon– fagligenettverk
Læringog kunnskapsdelinger nødvendigfor å møte krav til endringog tjenesteinnovasjoni
virksomheter.Dette er særligutfordrende i komplekseorganisasjonersom en kommune.Enkommune
er en organisasjonmed høy intensitet og kompleksitetbåde hva gjelder kunnskapog praktiskarbeid.
Det er behovfor kunnskapsdelingbåde innenfor og mellom faggrupper.Det er derfor viktig å få på plass
gode arenaerfor læring.Fagligenettverk og tverrfagligeteam er eksemplerpå godelæringsarenaersom
kan bidra til å videreutviklekommunensom en lærendeorganisasjon.Bådeinnenfor skole,barnehage
og helseog omsorger det derfor etablert nettverk.

Utvikle attraktive arbeidsplasser
Arbeidsbetingelser,karrieremuligheterog spennendefagmiljøerer faktorer som påvirkerbåde
rekruttering til og stabilitet i kommunen.Interessantekarrieremulighetermed fagutviklingog fordyping
vil medvirketil å gjøre Ringerikekommunetil en attraktiv arbeidsplass.Tiltak som styrker kommunens
renommésom attraktiv arbeidsplassvil reduserelekkasjetil andre.Konkurransedyktiglønn er en viktig
faktor i den stadigtøffere konkurransenom høyt spesialisertarbeidskraft.
Satsningensom Ringerikekommunegjør på kompetanseer et sentralt rekrutteringstiltak.Trygghetfor
at det gis fagligstøtte og utvikling for nye medarbeidereer et
rekrutteringsmiddel. Introduksjonsprogramfor alle nyansattevil skapeforutsigbarhetog trygghet i de
første månedene.

Kommunensom utdanningsinstitusjon
Kommunenhar i dag et samarbeidmed flere utdanningsinstitusjoner,og det er avgjørendeat dette
samarbeidetutvidesog videreutvikles.Et sentralt områdeer å gi mulighet til våre egneansattesom
ønskerhøyereutdanning.I 2017/2018 har det innen helseog omsorgvært etablert stipendordningerfor
ansattesom starter i grunnutdanningsykepleieeller vernepleie.Dette videreføresi 2019.Det er også,
innen alle sektorerordninger,ansattesom får økonomiskstøtte til videreutdanning. Dette er støtte til
masterutdannelserinnen ledelse,fagspesifikkeområderog ellers studiepoenginnenfor områder hvor
kommunenhar særligebehov.
Kommunensatserpå praksis- og lærlingeplasser.I 2018har Ringerikekommunehatt 43 lærlinger
innenfor helse-, barne- og ungdomsarbeider,IT-, kokk- og anleggsgartner
-faget. Det er ønskeom økt
satsningpå lærlingerog fra høsten2019 foreslåsdet i budsjettet å ta inn ytterligere 6 nye lærlinger,
3 lærlingerinnen barne- og ungdomsarbeiderfagetog 3 lærlinger innen helsefag.
I tillegg til lærlingersom tas inn på ordinærelærlingplasserhar kommunenprioritert å sikreat flere av
våre egnemedarbeideretar fagbrev.Enrekke av kommunensansatte,innenfor helseog omsorg,
barnehagene,SFOog renhold har praksis tilsvarendeat de kan få godkjentfagprøveved å ta teoretisk
eksamenog praktiskfagprøve.Dette gjennomføresi samarbeidmed OPUSRingerike.Arbeidet vil
videreføresi handlingsprogramperioden.

Digitalisering
Alle tjenesteneer i stadigendringmed ny forskningsbasertkunnskap,mer effektive
behandlingsmetoderog ny teknologi.Dette utløserkrav om at ny og relevantkompetanseer
tilgjengelig.Vedtatt digitaliseringsstrategifor Ringerikekommunepeker på behovfor økt kompetanse
blant de ansatte.Allerede vedtatte satsningerinnen IKTi barnehageog skole(temaplanfor digital
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barnehage- og skolehverdag)i tillegg til utviklingeninnenfor velferdsteknologivil kreve at de ansatte
forholder segtil en ny digital hverdag.
I 2018 er det igangsattet arbeid med å utarbeidetiltak for å øke kompetanseninnen bruk av digitale
verktøy.Målet for arbeidet er:
skapeengasjementog digital forståelseblant ledere og ansatte
utvikle og vedlikeholdedigital kompetanse
bidra til at de ansatteskalha god og riktig digital kompetanse
fastsettegenerellekrav til digital kompetansefor ledere og ansatte

Lederutvikling
I 2019 er det planlagtå starte et nytt to-årig lederutviklingsprogramfor alle ledere med
personalansvar.Programmetvil baseresegpå tidligere gjennomført lederutviklingsprogramog vil ta
utgangspunkti resultater fra evalueringsom er gjort.
Hovedtemai lederutviklingsprogrammetvil blant annet værestyring,relasjonsledelse,utvikling og
digitalisering.Det vil fortsatt være sentralt å utvikle og styrke det enkelteteam i enheteneog gi ledere
støtte og veiledningetter behov.
Lederneer nøkkelpersonerfor at kommunenskalfortsette det godearbeidet som er skisserti
Handlingsprogrammet.Godefagfolk og godeledere utvikleshvis de gis de rette forut setningerfor
personligvekstog et tilstrekkelighandlingsrom.

Mangfold og inkluderende arbeidsliv
Inkluderendearbeidsliv(IA)
Satsningpå kompetansefor kommunensmedarbeidereog ledere er viktige tiltak som støtter godt
under vår IA-avtale.Økt oppmerksomhetpå kontinuerligforbedring og kvalitet er sentraletiltak.
Opplevelsenav mestringi eget arbeid gjennomøkt kompetanseer sentralevirkemidlerfor å fremme
nærværog hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.
Arbeid med å reduseresykefravær fortsetter og ambisjonenom ytterligere reduksjonav sykefraværet
videreføres.Økt ledertetthet sikrer bedre oppfølgingav de sykemeldteog et bedre forebyggende
arbeid. Videreer den økte satsningenpå kompetansefor de ansattesentralt for å nå målenei IAavtalen.
Samarbeidmed NAV,arbeidslivssenteretog bedriftshelsetjenestenfungerersvært godt og gir positive
resultater.
Ringerikekommunehar i dag et stort omfangav praksis- og arbeidstreningsplasser.
I 2018er det tatt
initiativ til et samarbeidsprosjektmellom Ringerikekommune,NAVog Arbeidslivssenteret.Prosjektetvil
gå over en 2 års periode og skalbenytte en metodikk utarbeidet av NAVog
Arbeidslivssenteret.Prosjekteter kalt "Innsats"og skalsikre at personersom bor i Ringerikekommune
og som har nedsatt funksjonsevne(delmål2 i IA-avtalen),gis mulighet til arbeidstreningi kommunen.
Prosjektetvil ogsåleggetil rette for flyktninger/minoritetsspråkligesom har behovfor språkpraksis.
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Heltidskultur
I Ringerikekommuneer andel deltidsansatte50,6 % (per 13.9.2018).I tråd med heltidserklæringensom
er inngått mellom KS,Fagforbundet,Sykepleierforbundetog Delta har kommunenstartet et 3-parts
samarbeidmed mål om å redusereandel ansattesom arbeiderdeltid. Arbeidet er et omfattende
kulturutviklingsprosjektsom krever strategisksamarbeidover tid.
Bakgrunnener blant annet demografiskeutfordringer som møter alle kommuneri årene som kommer.
Færreansatteskalgi omsorgtil flere brukere.
I arbeidet er det helt sentralt at tjenesteneskvalitet og brukernesperspektiverfår høy prioritet. Arbeid
med heltid er brukerorientert kvalitetsarbeid.Innsatsfor å øke antall ansattei heltidsstillingervil også
føre til bedret arbeidsmiljøfor ansatteog økt effektivitet for kommunensom helhet. Dette vil kreve
innsatsog vilje fra alle parter, og godeprosesserog forankringhos de folkevalgtevil væreavgjørende
for å lykkesi arbeidet.
I 2017/2018ble det etablert et forprosjekt innenfor Helseog omsorgmed utgangspunkti ambulerende
hjemmetjeneste.Dette arbeidet tar utgangspunkti analyserog kartleggingerav dagens
arbeidstidsordningersom skalleggetil rette for større stillinger.Det er etablert nye
arbeidstidsordningerhvor det er tatt utgangspunkti bedre kvalitet for brukerne.Prosjektet er fortsatt
under utprøvingog det er for tidlig å evaluereeffektene av endringene.Prosessenog foreløpige
resultater gir likevel godt utgangspunkti arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kommunen.

Målformuleringer og status
Område
Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent

2017

Status
2018

2019

Mål
2020-2022

7,7 %

8,0 % *)

7,5 %

7,0 %

Resultater10-faktor -undersøkelse
(skala1 – 5)
Oppgavemotivasjon
Mestringstro

4,3
4,3

4,4
4,4

4,4
4,4

Selvstendighet
Brukav kompetanse
Mestringsorientertledelse
Rolleklarhet
Relevantkompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon

4,2
4,2
4,0
4,3
3,6
4,4
4,0
4,7

4,2
4,3
4,2
4,3
4,0
4,4
4,1
4,7

4,3
4,4
4,3
4,4
4,2
4,5
4,3
4,7

*) basertpå en prognoseper 1. halvår2018
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Budsjettvedtak
Nedenforfølger budsjettvedtakenefor drifts- og investeringsbudsjettetfor 2019og for
Handlingsprogramperioden
2019-2022.

Budsjettskjema1A - Driftsbudsjettet
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andregenerellestatstilskudd

-781 820
-737 801
-54 148
-24 538

-800 000
-756 800
-54 200
-22 812

-836 150
-783 000
-60 000
-20 800

Sumfrie disponibleinntekter

-1 598 306

-1 633 812

-27 113
-11 493
36 143
74 087
-600

Økonomiplan
2020

2021

2022

-836 150
-784 700
-60 000
-20 466

-836 150
-785 200
-60 000
-20 126

-836 150
-785 200
-60 000
-19 861

-1 699 950

-1 701 316

-1 701 476

-1 701 211

-25 757
-6 000
44 200
95 800
0

-31 450
-7 000
53 700
109 500
0

-26 650
-7 000
66 506
126 400
0

-26 650
-7 000
74 511
136 400
0

-26 650
-7 000
79 911
141 000
0

71 023

108 243

124 750

159 256

177 261

187 261

70 166

32 320

40 464

43 797

42 371

16 164

-52 179

0

0

0

0

0

Frie disponibleinntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
Renteutgifter,prov. og andrefin.utgifter
Avdragpå lån
Mottatte avdragpå utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetningerog bruk av avsetninger

Til ubundneavsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundneavsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

17 987

32 320

40 464

43 797

42 371

16 164

1 080
100
-1 508 216 -1 493 150
1 471 120 1 493 150

100
-1 534 636
1 534 636

100
-1 498 163
1 498 163

100
-1 481 744
1 481 744

100
-1 497 686
1 497 686

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sumfordelt til drift (fra skjema1B)
Merforbruk/mindreforbruk

-37 095

0

Kommentarertil budsjettskjema1A - driftsbudsjettet
Budsjettskjema1A viser hvordanvi kommer fra frie disponibleinntekter via finansinntekter/-utgifter og
avsetninger/brukav avsetningertil hvor mye som er disponibelttil fordeling til sektorene.
Skatteinntekteneer i 2019-priser, og blir ikke justert i HP-perioden.Rammetilskuddethar en svakpositiv
utvikling ut fra hvordaninnbyggertilskuddetøker i takt med økingi antall innbyggere.
Skatteinntekteneer beregnetmed basisi KS-modellenfor skatt og rammetilskudd,og baserersegpå
kommuneøkonomiproposisjonen
som ble lagt fram i mai 2018.Rådmannenhar økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslagetfra KS-modellen.
Skatteinngangener en av områdene hvor det er risiko i budsjettet. Ringerikekommunesskatteinngang
avhengerav kommunensegneskatteytereog at disseopprettholder eller får en økt skattbarinntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangenfor landet forøvrig,sidenvi
kompenseresmed inntektsutjevningopp til ca 95%av landsgjennomsnittetfra vårt egenskatteinngang
på ca 85%av landsgjennomsnittet.
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Skatt på eiendomer økt med 5,8 mill. kroner fra 2018til 2019med bakgrunni at skattegrunnlagetøkes
med 10%(kontorforretning)istedenforå gjennomførealmentaksering.I tillegg antar vi at
skattegrunnlagetfor kraftverk vil øke,sidenverdsettingav disseer avhengigav kraftprisene.
Finansinntekter/utgifterviser økte renteinntekter og utbytte. Ringerike kommunehar ved inngangentil
2019 bedret likviditet, noe som gir utslagi at vi får høyererenteinntekter.Utbyttet fra RingerikskraftAS
er økt fra 2018med bakgrunni at det forventesat eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på
bakgrunnav et svært godt driftsår i 2018 for RingerikskraftAS.Videreer det budsjettert med utbytte fra
Fossveien7-9 ASi 2019.
Det er budsjettert med økt avkastningpå Fossefondeti 2019med bakgrunni at forvaltningskapitalener
høyereenn i 2018.
Rente- og avdragsutgifterer beregnetut fra finansieringsbehovet- vi lånefinansiereri
handlingsprogramperioden
våre investeringer100%,men vil få tilskudd fra Husbanken,samt
salgsinntekterfra beboeresom vil reduserelånenetil flere av de store prosjektene.Videre vil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene
til omsorgsboligerog legevaktnår disseer
ferdige.
Renterog avdrager beregneti Kommunalbankens
låneportal,og basertpå hvordanKommunalbanken
mener at rentemarkedetvil utvikle segde neste årene.I renteutgiftene er det kalkulert en økningi
rentenivået.
Rentenivåeti Norgehar vært unormalt lavt over en lengreperiode.Vi ser nå at rentenivåetstiger,og at
det i periodenfram til 2022kan 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.
Ringerikekommunehar balansertlåneporteføljensin slik at ca 50%av låneneer fastrentelån.Mangeav
disseer tatt opp med svært gunstigefastrenter, som vi værepå dette nivået i 3 til 6 år framover.Vi har
ogsånoen fastrentelånsom er på mer enn 4%som skalfornyesde nesteårene.Restgjeldfastrentelån
var per 30.4.2018888 mill. kroner. Øvrigelån har flytende rente.
Enberegningvåren2018viserat vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskuddi bank eller i Fossefondet,slik at en renteøkningvil gi ossøkte renteinntekter som vil kunne
være med å dekkeopp for økte rentekostnader.Fossefondethaddeper 31.82018markedsverdipå 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018ikke vært lavereenn 200 mill. kroner, per 30.4.2018var
beholdningenav likvide midler på 370 mill. kroner.
All gjeld som er tatt opp for å finansieresgebyrfinansierteinvesteringerhar flytende rente. Renteøkning
på disselånenevil finansieresgjennomendringav gebyrenei henholdtil selvkost.Totalt er
renterisikoenfor Ringerikekommunelav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivåvil merkesbest.
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Budsjettskjema1B - Driftsbudsjettet
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

2021

2022

10 334
103 781
188 776
297 169
165 562
25 288
641 601
127 106
-89 045
0
550

10 307
119 063
178 249
293 854
156 422
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

11 788
125 315
188 288
299 773
148 422
28 156
622 136
91 396
19 362
0
0

11 788
123 807
189 448
298 610
138 873
30 761
614 986
70 528
19 362
0
0

11 788
124 493
189 448
298 167
138 873
26 876
614 736
58 001
19 362
0
0

11 788
123 223
189 548
298 167
138 873
26 876
614 736
75 113
19 362
0
0

1 471 120

1 493 150

1 534 636

1 498 163

1 481 744

1 497 686

Folkevalgteog revisjon
Administrasjonog fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielletiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn
Avsetninger,overføringer
Skattog rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema1A)

Økonomiplan
2020

Kommentarertil budsjettskjema1B - driftsbudsjett
Budsjettskjema1B viser hvilkenbudsjettrammeden enkeltesektor har i handlingsprogramperioden.
Tabellenviserogsåbudsjett for 2018og regnskapfor 2017.
Det er sektor for Spesielletiltak barn og ungesom har %-messigstørst nedgang,med bakgrunni
nedbyggingav tjenester til ensligemindreårigeflyktninger.
Detaljert beskrivelseav endringeneinnenfor hver sektor framkommerunder kapitlenefor den enkelte
sektor.

Budsjettskjema2A – Investering
Beløpi 1000
Regnskap Rev.bud.
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

2019-2022

Finansieringsbehov

Investeringeri anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøpav aksjerog andeler
Avdragpå lån
Dekningav tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

460 545
65 347
6 343
14 150
0
36 905

745 680
35 000
6 700
8 500
0
200

686 380
35 000
7 300
9 500
0
200

580 200
35 000
7 800
10 500
0
200

223 500
35 000
8 300
12 000
0
200

156 000
35 000
8 800
0
0
0

1 646 080
140 000
32 200
32 000
0
600

583 291

796 080

738 380

633 700

279 000

199 800

1 850 880

Eksternfinansiering

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salgav anleggsmidler
Tilskuddtil investeringer
Kompensasjonfor merverdiavgift
Mottatte avdragpå utlån og refusjoner
Andreinntekter
Sumekstern finansiering

-465 393 -680 182 -582 640 -479 627 -122 426 -165 460 -1 350 152
-11 510
0 -13 500
0
0
0
-13 500
-8 753
0
-9 600 -30 500 -97 500
0
-137 600
-48 005 -100 498 -115 640 -105 073 -38 574 -25 540
-284 828
-28 771
-5 600
-6 100
-6 700
-7 500
0
-20 300
-3 245
-200
-200
-200
-200
0
-600
-565 677

-786 480

-727 680

-622 100

-266 200

-191 000

-1 806 980

-1 080
0
-16 534

0
0
-9 600

0
0
-10 700

0
0
-11 600

0
0
-12 800

0
0
-8 800

0
0
-43 900

-17 614

-9 600

-10 700

-11 600

-12 800

-8 800

-43 900

Intern finansiering

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sumintern finansiering
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Udekket/udisponert

Regnskap Rev.bud.
2017
2018
0
0

2019
0

Økonomiplan
2020
2021
0
0

2022
0

2019-2022
0

Kommentarertil Budsjettskjema2A - investeringer

Kommentarertil investeringerog finansieringsbehov
Budsjettskjema2A viser hvordande totale investeringenefinansieres.Av denne tabellen framkommer
lånebehov,kompensasjonfor M VA,Husbankenstilskudd og salgsinntekter.
Lånebehoveter størst i 2018og 2019 samt 2020,deretter blir det betydeliglavere.

Budsjettskjema2B – per område
Beløpi 1000
Tjenesteområde

Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

Økonomiplan
2020
2021

2019

Sum
2019- 2022

2022

Administrasjonog fellestjenester

IKT- Investeringer
Rådhusetsanitær,brannalarmsystem,
belysning

0

3 800

3 000

0

0

0

3 000

0

0

5 000

0

0

0

5 000

Sum

0

3 800

8 000

0

0

0

8 000

Oppgraderingbarnehager
IKT- barnehage

0
0

1 000
0

1 000
600

1 000
500

0
0

0
0

2 000
1 100

Sum

0

1 000

1 600

1 500

0

0

3 100

0
0
0
0
2 000
0
0
0
90 000
0
50 000 180 000
0
0
6 000
0

0
0
0
50 000
0
65 000
0
0

3 000
4 000
9 000
50 000
248 600
300 000
4 000
11 000

Barnehage

Grunnskole

Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
IKT- Skole
Idrettshall Hov ungdomsskole
Ullerål skolemed idrettshall
Hov ungdomsskole
Benterudskole
Nesskoleny barneskolefløy

0
0
0
0
0
0
0
0

3 000
3 000
5 000
4 000
7 600
7 000
0
0
75 000 158 600
2 500
5 000
171 000
4 000
5 000
5 000

Sum

0

269 100

186 600

148 000

180 000

115 000

629 600

Spesielletiltak barn og unge
Sum

0

0

0

0

0

0

0

Oppgraderingog sprinklingRiddergården
Tilskuddtil RKF- Oppgraderingog utvikling
kirker

0

6 500

4 500

0

0

0

4 500

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

0
0
1 500
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1 500
4 500
473 500
27 500
104 000
93 500
3 180
7 500

1 500

0

715 180

Kulturtjenesten

Helseog omsorg

Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
Ny legevakt
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
ny produksjonsmåte

0
0
0
0
0
0
0
0

1 500
1 500
0
5 000
2 000
2 500
83 000 198 800 273 200
10 000
27 500
0
11 500
50 000
54 000
46 500
50 000
43 500
0
3 180
0
0
7 500
0

Sum

0

157 500

Samfunn
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Tjenesteområde

Regnskap
2017

Energi,inneklima,overvåkning,sikring
Tekniskdrift - Maskinpark
Overføringsledninger
Åsa- Monserud
Monserudrenseanlegg
SaneringNesi Ådaletappe 2
StyresystemNesRAog MonserudRA
OvervannskulvertStorjordetSt.Hanshaugen
Digitalevannmålere
Kjøpav Hensmoveien19
VARforvaltning- Utskiftingvannledninger
VARforvaltning- Utskiftingavløpsledninger
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing

Rev.bud.
2018

2019

0
0
0
0
0
0

4 000
3 000
33 000
148 000
8 800
0

2 000
2 100
14 000
36 600
3 500
7 500

0
0
0
0
0
7 500

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2 000
2 100
14 000
36 600
3 500
15 000

0

1 000

9 000

10 000

0

0

19 000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
12 000
1 000

4 500
30 000
9 000
9 000
12 000
1 000

4 000
0
9 000
9 000
12 000
1 000

4 000
0
9 000
9 000
15 000
0

3 000
0
9 000
9 000
15 000
0

15 500
30 000
36 000
36 000
54 000
2 000

210 800

140 200

52 500

37 000

36 000

265 700

Sum

0

Suminvesteringer

0

Økonomiplan
2020
2021

Sum
2019- 2022

2022

649 400 686 380 580 200 223 500 156 000 1 646 080

Kommentartil budsjettskjema2B - investeringerper prosjekt
Tabellenviser investeringenefordelt på sektor, og viserrammenpå hvert enkelt prosjekt. Nærmere
beskrivelseav hver enkelt investeringkan finnes under hver sektor. Tabellenskiller ikke på gebyr- og
ikke-gebyrfinansierteinvesteringer.

Budsjettskjema3 – OversiktDrift
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

-70 123
-200 887
-255 011
-737 801
-149 331
-1 232
-781 820
-54 148
-342

-76 440
-186 370
-230 852
-756 800
-129 766
0
-800 000
-54 200
0

-78 940
-197 890
-230 942
-783 000
-119 354
0
-836 150
-60 000
0

-2 250 695

-2 234 428

1 130 946 1 120 267
308 251
335 906

Økonomiplan
2020

2021

2022

-78 940
-229 135
-231 211
-784 700
-119 020
0
-836 150
-60 000
0

-78 840
-232 927
-231 211
-785 200
-118 680
0
-836 150
-60 000
0

-78 740
-232 927
-231 211
-785 200
-118 415
0
-836 150
-60 000
0

-2 306 276

-2 339 156

-2 343 008

-2 342 643

1 122 317
348 132

1 115 091
348 004

1 111 956
348 004

1 110 686
348 004

Driftsinntekter

Brukerbetalinger
Andresalgs- og leieinntekter
Overføringermed krav til motytelse
Rammetilskudd
Andrestatligeoverføringer
Andreoverføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andredirekte og indirekte skatter
Sumdriftsinntekter
Driftsutgifter

Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpav varer og tjenester som inngåri
kommunenstjenesteproduksjon
Kjøpav tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelteutgifter
Sumdriftsutgifter
Brutto driftsresultat

389 136

372 450

388 810

386 891

376 152

375 452

231 749

210 588

225 430

225 030

225 030

225 030

155 658
79 856
-102 083

163 379
98 000
-94 730

165 961
113 000
-94 730

166 887
123 000
-94 730

166 587
123 000
-94 730

166 587
123 000
-94 730

2 193 513

2 205 860

2 268 920

2 270 173

2 255 999

2 254 029

-57 182

-28 568

-37 356

-68 983

-87 009

-88 614

-27 680

-26 237

-31 930

-27 130

-27 130

-27 130

-11 493

-6 000

-7 000

-7 000

-7 000

-7 000

-879

-650

-650

-650

-650

-650

Finansinntekter

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdragpå utlån
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Sumfinansinntekter

Regnskap
2017
-40 052

Rev.bud.
2018
-32 887

2019
-39 580

Økonomiplan
2020
2021
-34 780
-34 780

2022
-34 780

Finansutgifter

Renteutgifterog låneomkostninger
Tapfinansielleinstrumenter(omløpsmidler)
Avdragpå lån
Utlån

36 438
0
74 087
408

44 202
0
95 800
1 000

53 702
0
109 500
1 000

66 508
0
126 400
1 000

74 513
0
136 400
1 000

79 913
0
141 000
1 000

Sumfinansutgifter

110 934

141 002

164 202

193 908

211 913

221 913

70 881

108 115

124 622

159 128

177 133

187 133

Resultateksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger

-79 856

-98 000

-113 000

-123 000

-123 000

-123 000

Sumavskrivninger

-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

-52 179

0

0

0

0

0

0
-31 129

0
-19 215

0
-24 798

0
-22 801

0
-20 041

0
-20 041

-83 308

-19 215

-24 798

-22 801

-20 041

-20 041

1 080

100

100

100

100

100

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnedriftsfond
Sumbruk av avsetninger
Avsetninger

Overført til investering
Avsatttil dekningav tidligere års
regnskapsmessige
merforbruk
Avsatttil disposisjonsfond
Avsatttil bundnedriftsfond

0

0

0

0

0

0

70 166
41 123

32 320
5 249

40 464
9 969

43 797
11 760

42 371
10 447

16 164
28 259

Sumavsetninger

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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Budsjettskjema4 – OversiktInvestering
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

-11 510
-3 042
2 217
-48 005
-8 753
0
-203

0
0
0
-100 498
0
0
-200

-13 500
0
0
-115 640
-9 600
0
-200

-69 296

-100 698

560
173

Økonomiplan
2020

2021

2022

0
0
0
-105 073
-30 500
0
-200

0
0
0
-38 574
-97 500
0
-200

0
0
0
-25 540
0
0
0

-138 940

-135 773

-136 274

-25 540

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

409 153

744 980

565 740

470 127

179 926

125 460

46

0

0

0

0

0

50 985
24
-395

700
0
0

120 640
0
0

110 073
0
0

43 574
0
0

30 540
0
0

460 545

745 680

686 380

580 200

223 500

156 000

Avdragpå lån
Utlån
Kjøpav aksjerog andeler
Dekningav tidligere års udekket
Avsatttil ubundneinvesteringsfond
Avsatttil bundneinvesteringsfond

14 150
65 347
6 343
0
10 875
26 030

8 500
35 000
6 700
0
0
200

9 500
35 000
7 300
0
0
200

10 500
35 000
7 800
0
0
200

12 000
35 000
8 300
0
0
200

0
35 000
8 800
0
0
0

Sumfinanstransaksjoner

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

-465 393
0
-30 988
-1 080
0
0
0
-6 343
-10 191

-680 182
0
-5 600
0
0
0
0
-6 700
-2 900

-582 640
0
-6 100
0
0
0
0
-7 300
-3 400

-479 627
0
-6 700
0
0
0
0
-7 800
-3 800

-122 426
0
-7 500
0
0
0
0
-8 300
-4 500

-165 460
0
0
0
0
0
0
-8 800
0

-513 995

-695 382

-599 440

-497 927

-142 726

-174 260

0

0

0

0

0

0

Investeringsinntekter

Salgav driftsmidler og fast eiendom
Andresalgsinntekter
Overføringermed krav til motytelse
Kompensasjonfor merverdiavgift
Statligeoverføringer
Andreoverføringer
Renteinntekterog utbytte
Suminntekter
Investeringsutgifter

Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpav varer og tjenester som inngåri
kommunenstjenesteproduksjon
Kjøpav tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifterog omkostninger
Fordelteutgifter
Sumutgifter
Finanstransaksjoner

Finansiering

Bruk av lån
Salgav aksjerog andeler
Mottatte avdragpå utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnedriftsfond
Bruk av ubundneinvesteringsfond
Bruk av bundneinvesteringsfond
Sumfinansiering
Udekket/udisponert
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Befolkningsutvikling
Demografi
0 - åringer
Barnehage(1-5 år)
Grunnskole(6-15 år)
Videregående(16-19 år)
Voksne(20-66 år)
Eldre(67-79 år)
Eldre(80-89 år)
Eldre(90 år og eldre)
Total

2018

2019

2020

2021

2022

257
1 472
3 375
1 378
18 499
3 793
1 200
309
30 283

278
1 491
3 393
1 324
18 580
3 914
1 249
306
30 535

281
1 505
3 430
1 309
18 645
4 039
1 257
301
30 767

284
1 493
3 424
1 345
18 702
4 170
1 267
316
31 001

286
1 514
3 423
1 364
18 745
4 295
1 294
315
31 236

Prognosetype : Middelsnasjonalvekst
Prognoseperiode: 4

Prognosetype : Middelsnasjonalvekst
Prognoseperiode : 4

Befolkningsanalysefor perioden 2018til 2022
Befolkningsanalysen
byggerpå SSB'sprognosemed middel vekst.For Ringerikekommunebetyr det at vi
vokserfra 30 379 per 1. juli 2018til 31 236 innbyggereper 2022.Dette er en vekstpå 857 personer,eller
2,8%.
Grafen/tabellenvisertall fra 1. januar 2018og de neste4 årene.Vekstener størst for gruppeneldre
mellom 67 og 79 år, som utgjør 502 personereller 13,2%.I gruppen80 år og eldre, viserprognosenen
vekstpå 100 personer,som er 6,6%.
For gruppenvoksenmellom 20 til 66 år, er vekstenliten - 246 personereller 1,3%vekst.Vi ser at det er
en ubalansemellom veksteni antall innbyggeresom er den alderenhvor de deltar i arbeidslivet,og
vekstenav eldre som kan trenge tjenester fra kommunen.
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Befolkningsanalysefor perioden 2018til 2028

Befolkningsanalysefor perioden 2018til 2028
Dersomvi ser 10 år fram i tid, vil befolkningenøke med 2 203 innbyggerei henholdtil SSB'sprognose.
Dette er en vekst i 10-årsperiodenpå 7,3%.
Igjen er vekstenstørst i de eldste gruppene,gruppen80 år og eldre voksermed 655 personereller
43,4%.
Gruppeni yrkesaktivalder øker med 441 personereller 2,4%.
Pålengresikt ser vi at det relativt sett blir flere eldre enn personeri yrkesaktivalder.
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Investeringeri økonomiplanen
Ikke-gebyrfinansierteinvesteringer
Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

Sum
2019-22

Administrasjonog fellestjenester
IKT- Investeringer
Intranett/nettside
Oppgraderingav Rådhuset
Rådhusetombygging1. etg.
SumAdministrasjonog fellestjenester

2019
2018
2019
2018

6 800
900
5 000
2 000
14 700

3 000
0
5 000
0
8 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3 000
0
5 000
0
8 000

2020
LØPENDE
2018

3 100

600
1 000
0
1 600

500
1 000
0
1 500

0
0
0
0

0
0
0
0

1 100
2 000
0
3 100

2019
2022
2022
LØPENDE
2019
LØPENDE
2019
2018
2020

353 000
300 000
50 000

24 000
16 000
350 000
1 104 350

4 000
5 000
0
7 000
5 000
3 000
4 000
0
158 600
186 600

0
50 000
0
2 000
6 000
0
0
0
90 000
148 000

0
180 000
0
0
0
0
0
0
0
180 000

0
65 000
50 000
0
0
0
0
0
0
115 000

4 000
300 000
50 000
9 000
11 000
3 000
4 000
0
248 600
629 600

2018

700

0

0

0

0

0

2019

6 500

4 500

0

0

0

4 500

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

9 500

5 000

5 000

5 000

24 500

2 000
198 800
27 500
50 000
0
50 000
1 500
3 180
7 500
340 480

2 500
273 200
0
54 000
0
43 500
0
0
0
373 200

0
1 500
0
0
0
0
0
0
0
1 500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 500
473 500
27 500
104 000
0
93 500
1 500
3 180
7 500
715 180

0
2 000
0
30 000
2 100
12 000
1 000
47 100

0
0
0
0
0
12 000
1 000
13 000

0
0
0
0
0
15 000
0
15 000

0
0
0
0
0
15 000
0
15 000

0
2 000
0
30 000
2 100
54 000
2 000
90 100

Barnehage
IKT- barnehage
Oppgraderingbarnehager
Sovearealbarnehage
SumBarnehage

3 500
6 600

Grunnskole
Benterudskole
Hov ungdomsskole
IdrettshallHov ungdomsskole
IKT- Skole
Nesskoleny barneskolefløy
Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
TryggskoleveiBenterudskole
Ullerålskolemed idrettshall
SumGrunnskole

11 350

Kulturtjenesten
Brannteknisketiltak i Nes
samfunnshus
Oppgraderingog sprinkling
Riddergården
Tilskuddtil RingerikeKirkelige
fellesråd- Oppgraderingog utvikling
kirker
SumKulturtjenesten

LØPENDE
7 200

Helseog omsorg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
IKT- PilotprosjektVelferdsteknologi
Ny legevakt
Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
ny produksjonsmåte
SumHelseog omsorg

LØPENDE
2020
2020
2020
2018
2020
LØPENDE
2019
2019

504 200
28 500
109 400
12 600
99 000
3 180
8 500
765 380

Samfunn
Bibrannstasjonerpå Nesog Sokna
Energi,inneklima,overvåkning,sikring
Fossveien7-9 AS
Kjøpav Hensmoveien19
Tekniskdrift - Maskinpark
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing
SumSamfunn

2018
LØPENDE
2018
2019
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

17 000
2 500
30 000

49 500
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Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift

Sum

Økonomiplan
2020
2021

2019

1 947 730

593 280

540 700

201 500

2022

Sum
2019-22

135 000

1 470 480

2022

Sum
2019-22

Gebyrfinansierteinvesteringer
Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift

2019

Økonomiplan
2020
2021

Samfunn
Digitalevannmålere
Monserudrenseanlegg
Overføringsledninger
Åsa- Monserud
OvervannskulvertStorjordet St.Hanshaugen
Ringerikevannverk
SaneringNesi Ådal etappe2
StyresystemNesRAog MonserudRA
VARforvaltning- Utskifting
avløpsledninger
VARforvaltning- Utskifting
vannledninger
SumSamfunn

2022
2019
2019

15 500
318 000
68 000

4 500
36 600
14 000

4 000
0
0

4 000
0
0

3 000
0
0

15 500
36 600
14 000

2020

20 000

9 000

10 000

0

0

19 000

2018
2019
2020

100 686
13 000
15 000

0
3 500
7 500

0
0
7 500

0
0
0

0
0
0

0
3 500
15 000

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE
LØPENDE

Sum

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

550 186

93 100

39 500

22 000

21 000

175 600

550 186

93 100

39 500

22 000

21 000

175 600

Hovedtallenei budsjettforslaget
Sentraleinntekter
Budsjett
Beløpi 1000

Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andregenerellestatstilskudd

Sumsentrale inntekter

Økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

-836 150
-782 200
-60 000
-21 700

-836 150
-783 900
-60 000
-21 566

-836 150
-784 400
-60 000
-21 426

-836 150
-784 400
-60 000
-21 426

-1 633 012

-1 700 050

-1 701 616

-1 701 976

-1 701 976

Skatteinntekteneer beregnetmed basisi KS-modellenfor skatt og rammetilskudd,og baserersegpå
kommuneøkonomiproposisjonen
som ble lagt fram i mai 2018.Rådmannenhar økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslagetfra KS-modellen.
Skatteinngangener en av områdenehvor det er risiko i budsjettet. Ringerikekommunesskatteinngang
avhengerav kommunensegneskatteytereog at disseopprettholder eller får en økt skattbarinntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangenfor landet forøvrig,sidenvi
kompenseresmed inntektsutjevningopp til ca 95%av landsgjennomsnittetfra vårt egenskatteinngang
på ca 85%av landsgjennomsnittet.
Skatt på eiendomer økt med 5,8 mill. kroner fra 2018til 2019med bakgrunni at skattegrunnlagetøkes
med 10%(kontorforretning)istedenforå gjennomførealmentaksering.I tillegg antar vi at
skattegrunnlagetfor kraftverk vil øke,sidenverdsettingav disseer avhengigav kraftprisene.
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Finansinntekter og -utgifter
Beløpi 1000

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
Renteutgifter,prov. og andre fin.utgifter
Avdragpå lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifteri tjenesteområdene
Totale finansutgifter

Budsjett
2018

2019

-7 507
0
4 800
0
-2 707
-128
108 115

-31 450
-7 000
53 700
109 500
124 750
-128
124 622

Økonomiplan
2020
2021
-26 650
-7 000
67 900
126 400
160 650
-1 522
159 128

-26 650
-7 000
77 300
136 400
180 050
-2 917
177 133

2022
-26 650
-7 000
82 700
141 000
190 050
-2 917
187 133

Finansinntekter/utgifterviser økte renteinntekter og utbytte. Ringerikekommunehar ved inngangentil
2019 bedret likviditet, noe som gir utslagi at vi får høyererenteinntekter.Utbyttet fra RingerikskraftAS
er økt fra 2018med bakgrunni at det forventesat eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på etter
et svært godt driftsår i 2018for RingerikskraftAS.Videreer det budsjettert med utbytte fra Fossveien79 ASi 2019.
Det er budsjettert med økt avkastningpå Fossefondeti 2019med bakgrunni at forvaltningskapitalener
høyereenn i 2018.
Rente- og avdragsutgifterer beregnetut fra finansieringsbehovet- vi lånefinansiereri
handlingsprogramperioden
våre investeringer100%,men vil få tilskudd fra Husbanken,samt
salgsinntekterfra beboeresom vil reduserelånenetil flere av de store prosjektene.Viderevil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene
til omsorgsboligerog legevaktnår disseer
ferdige.
Renter og avdrager beregneti Kommunalbankens
låneportal,og basertpå hvordanKommunalbanken
mener at rentemarkedetvil utvikle segde nesteårene.I renteutgiftene er det kalkulert en økningi
rentenivået.
Rentenivåeti Norgehar vært unormalt lavt over en lengreperiode. Vi ser nå at rentenivåetstiger,og at
det i periodenfram til 2022kan 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.
Ringerikekommunehar balansertlåneporteføljensin slik at ca 50%av låneneer fastrentelån.Mangeav
disseer tatt opp med svært gunstigefastrenter, som vi værepå dette nivået i 3 til 6 år framover.Vi har
ogsånoen fastrentelånsom er på mer enn 4%som skalfornyesde nesteårene.Restgjeldfastrentelån
var per 30.4.2018888 mill. kroner. Øvrigelån har flytende rente.
Enberegningvåren2018viserat vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskuddi bank eller i Fossefondet,slik at en renteøkningvil gi ossøkte renteinntekter som vil kunne
være med å dekkeopp for økte rentekostnader.Fossefondethaddeper 31.82018markedsverdipå 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavereenn 200 mill. kroner, per 30.4.2018var
beholdningen av likvide midler på 370 mill. kroner.
All gjeld som er tatt opp for å finansieresgebyrfinansierteinvesteringerhar flytende rente. Renteøkning
på disselånenevil finansieresgjennomendringav gebyrenei henholdtil selvkost. Totalt er
renterisikoenfor Ringerikekommunelav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivåvil merkesbest.
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Avsetningerog årsoppgjørsdisposisjoner
Beløpi 1000

Til ubundneavsetninger
Bruk av ubundneavsetninger
Netto avsetninger
Netto avsetningeri tjenesteområdene
Totale avsetninger

Budsjett
2018

2019

0
0
0
-13 966
18 354

40 464
0
40 464
-14 829
25 635

Økonomiplan
2020
2021
43 797
0
43 797
-11 041
32 756

42 371
0
42 371
-9 594
32 777

2022
16 164
0
16 164
8 218
24 382

Det er i budsjettforslagettil 2019satt av 40,5 mill. kroner til disposisjonsfond.Dette er 1,75%av
budsjetterte driftsinntekter, noe som er lavereenn formannskapetsforutsetningfor "resultatet" i
budsjettet. Målet var 2%,noe som utgjør 46,1 mill. kroner.
Rådmannenanserat resultatgradpå 1,75%er bra i ett år hvor vi utbetaler 10 mill. kroner i driftstilskudd
til byggingav kryssved universitetet for å oppfylle vår del av avtalenmed Statsbyggog Buskerud
fylkeskommune.
For årene2020og 2021er resultatgradenpå 1,9%og 1,8%.Resterendedel av tilskudd til kryssutbetales
i 2020,og uten dette, ville resultatgradenvært god.
For 2021er resultatgradenfor lav, og sammenmed 2022hvor resultatgradener 0,7%,må det arbeides
med å finne godeløsningerinnenfor driften for å kunnestyrke resultatgraden.

Disponering av driftsrammen
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringerper tjenesteområdei årsbudsjettet
Beløpi 1000

Tjenesteområde
10 Folkevalgteog revisjon
20 Administrasjonog fellestjenester
30 Barnehage
31 Grunnskole
32 Spesielletiltak barn og unge
33 Kulturtjenesten
40 Helseog omsorg
50 Samfunn
70 Avsetninger,overføringer
80 Skattog rammetilskudd

Sumnetto driftsutgifter

Vedtatt Prisjustering
Nye tiltak og
budsjett
og diverse
realendringer
2018
endringer Effektivisering
budsjett
10 307
0
-75
1 556
119 063
4 727
-2 946
4 471
178 249
3 835
-2 666
8 870
293 854
5 827
-8 528
8 620
155 622
3 912
-18 612
6 700
28 905
-328
-2 637
2 216
610 485
7 099
-12 308
16 860
89 342
9 499
-10 415
2 970
6 522
-4 789
8 190
9 439
0
0
0
900

1 492 350

29 782

-49 997

62 602

Årsbudsjett Realendringi
2019
%
11 788
15,1 %
125 315
3,8 %
188 288
5,0 %
299 773
2,9 %
147 622
4,3 %
28 156
7,7 %
622 136
2,8 %
91 396
3,3 %
19 362
144,7%
900

1 534 736

4,2 %

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringerper tjenesteområdei økonomiplanperioden
Beløpi 1000

Vedtatt
Tjenesteområde
budsjett 2018
10 Folkevalgteog revisjon
10 307
20 Administrasjonog fellestjenester
119 063
30 Barnehage
178 249
31 Grunnskole
293 854
32 Spesielletiltak barn og unge
155 622

Prisjustering
Nye tiltak og
og diverse
realendringer
Realendringi
endringer Effektivisering
budsjett Budsjett 2022
%
0
-75
1 556
11 788
15,1 %
3 043
-2 946
4 063
123 223
3,4 %
4 995
-2 666
8 970
189 548
5,0 %
4 941
-8 528
7 900
298 167
2,7 %
3 912
-28 161
6 700
138 073
4,3 %
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Beløpi 1000

33
40
50
70
80
90

Tjenesteområde
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn
Avsetninger,overføringer
Skattog rammetilskudd
Finans

Vedtatt
budsjett 2018
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

Sumnetto driftsutgifter

1 492 350

Prisjustering
Nye tiltak og
og diverse
realendringer
Realendringi
endringer Effektivisering
budsjett Budsjett 2022
%
-892
-2 637
1 500
26 876
5,2 %
399
-12 308
16 160
614 736
2,6 %
-31 917
-10 415
28 103
75 113
31,5 %
-4 789
8 190
9 439
19 362
144,7%
0
0
1 565
1 565
0,0 %
0
-1 189
-1 600
-2 789
0,0 %

-20 308

-60 735

84 356

1 495 662

5,7 %

Økonomiskutvikling i planperioden
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
1,6 %

2015
4,5 %

2016
4,5 %

2017
3,0 %

2018
0,8 %

2019
1,1 %

2020
1,4 %

2021
1,4 %

2022
1,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Formannskapetvedtok at budsjettet for 2019skulleha 2%«resultat». Grafenovenfor viser det mest
vanligenøkkeltalletsom norskekommunervurderesut fra. Rådmannenhar i sitt budsjettforslagtatt
utgangspunkti «resultat»,det vil si avsetningtil disposisjonsfond.
Hovedårsakenfor 2019og 2020er tilskudd til byggingav kryssved universitetet i Hønefoss,som er på
10 mill. kroner per år.
Men ogsåuforutsette utgifter som påleggeskommunenav staten eller andre kommunergjør det
vanskeligå oppnå ønsket «resultat».
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Rådmannenser at den størsterisikoeni budsjettet for perioden2019til 2022er dissekostnadene,
enten de kommer i form av bemanningsnormersom ikke er 100%finansiert,eller kostnadertil
alarmsentraler,nødnett og lignende,eller økte kostnader til eleveri private skolereller i andre
kommuner.
For 2021og 2022ser rådmannenat det er nødvendigmed ytterligere omstillingerfor å nå målet på 2%.
Enav faktorenesom gjør det krevendeå oppnå ett godt driftsresultat er kostnadenetil pensjon, som i
2019er på over 6%,noe som er dobbelt så mye som forventet lønnsvekst.Ved å effektiviseredriften vil
det værenødvendigå tilpassebemanningen.Dette vil sikrestørre forutsigbarheti lønns- og
pensjonskostnadene.

Disposisjonsfondi prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
0,0 %

2015
1,5 %

2016
3,6 %

2017
6,5 %

2018
8,1 %

2019
9,6 %

2020
11,3 %

2021
13,1 %

2022
13,8 %

Disposisjonsfondi prosent av brutto driftsinntekter
Disposisjonsfondethar siden2015 hatt en god utvikling, spesieltårene2016og 2017 bidro til gode
avsetningertil disposisjonsfondet.
Ogsåi perioden2019til 2022vil disposisjonsfondetøke,og i 2020vil det værepå 10%,som er anbefalt
nivå for å ha en buffer mot uforutsette kostnaderog svikt i inntektene.
Det gir muligheterfra 2021å benytte deler av driftsresultatet til egenfinansieringav investeringer.
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Netto lånegjeldi prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
42,5 %

2015
48,4%

2016
55,5 %

2017
68,6 %

2018
95,1 %

2019
109,6%

2020
121,6%

2021
119,3%

2022
118,9%

Netto gjeld i % av brutto driftsinntekter
Grafenviserat gjeldsgradentil Ringerikekommunei 2018fortsatt er under 100%,men på tilsvarende
nivå som landet forøvrig og Kostragruppe13, som Ringerikekommuneofte sammenlignersegmed.
Gjeldsgradenvil værehøyereenn 100%i 2019og i resten av handlingsprogramperioden,
med høyeste
gjeldsgradi 2020.Med mottatt av tilskudd fra Husbankenfor omsorgsboligerpå Norderhovgår
gjeldsgradenned.
Gjeldsgradenvil synkeogsåi 2022med det investeringsprogrammetsom liggeri forslagettil
handlingsprogram.
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Kommunenstjenesteområder
Folkevalgteog revisjon
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

6 806

7 067

8 248

8 248

8 248

8 248

1 455

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

2 340

2 215

2 515

2 515

2 515

2 515

15
885
11 501

100
119
10 747

100
119
12 228

100
119
12 228

100
119
12 228

100
119
12 228

-340
-818
-1 168
10 334

-420
-20
-440
10 307

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020 2021
2022
10 307 10 307 10 307 10 307
10 307 10 307 10 307 10 307

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Formannskapet- økt møtegodtgjørelse
Varaordførerredusertstilling
Beredskapsordning
for fallvilt - 24 t vakt og utrykning
RevisjonshonorarBKRog kontrollutvalget
HovedutvalgMiljø- og arealforvaltning- frikjøp leder
HovedutvalgOppvekstog kultur - frikjøp leder
HovedutvalgHelseog omsorg- frikjøp leder
Kommunestyret- økt møtegodtgjørelse
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

-75
-75

-75
-75

-75
-75

-75
-75

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

11 788 11 788 11 788 11 788

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav0,7%
Folkevalgtesandel av effektiviseringskravetpå 0,7%er kr 75.000.
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Nye tiltak
Formannskapet- økt møtegodtgjørelse
Formannskapetøker antall møter fra 1 til 2 pr. måned,noe som øker kommunensutgifter til
møtegodtgjøring.
Varaordførerredusert stilling
Varaordførergikk over fra 100 til 50%stilling fra høsten2018.
Beredskapsordningfor fallvilt - 24 t vakt og utrykning
24 t vakt og avtaleom beredskap.Utrykningog avtaleom godtgjørelsefor oppdragog utrykning.
Lovpålagt.Kommunenskalha beredskapved skadet/påkjørtvilt. Godberedskapforebyggerog
redusererdyrelidelser.
RevisjonshonorarBKRog kontrollutv alget
EndretrevisjonshonorarBKRsamt tidligere ikke budsjettert honorar til KUBIS
(Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud).
Kommunestyret- økt møtegodtgjørelse
Det er behovfor å styrke budsjettet for å dekkeøkningi løpendemøtegodtgjørelse.
Hovedutvalg Oppvekstog kultur - frikjøp leder
Lederav hovedutvalgfor Oppvekstog kultur frikjøpes1 dag pr. uke. Kommunenskostnaderøkes
tilsvarendedekningav tapt arbeidsfortjeneste.
HovedutvalgHelseog omsorg- frikjøp leder
Lederav hovedutvalgHelseog omsorgfrikjøpes1 dag pr. uke. Kommunenskostnaderøkes
tilsvarendedekningav tapt arbeidsfortjeneste.
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Administrasjonog fellestjenester
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

78 177

89 219

94 610

94 746

95 696

94 426

35 228

41 951

41 551

40 176

39 912

39 912

4 448

2 164

2 815

2 815

2 815

2 815

79
45
117 977

781
2
134 117

781
2
139 759

781
2
138 520

781
2
139 206

781
2
137 936

-5 796
-8 059
-341
-14 195
103 781

-9 457
-5 137
-460
-15 055
119 063

-9 657
-4 327
-460
-14 445
125 315

-9 657
-4 596
-460
-14 714
123 807

-9 657
-4 596
-460
-14 714
124 493

-9 657
-4 596
-460
-14 714
123 223

Om sektor
Strategi- og utviklingsenheten
Strategi- og utviklingsenhetener operativ høsten2018og ledesav assisterenderådmannog
har nytilsatt næringssjef,byplansjefog klima- og miljøsjef.
Planavdelingener flyttet fra Miljø og areal fra 1. januar 2018.

HRog fellestjenester
HR(HumanResources)skalbidra med kompetansefor ansatteog sikreat organisasjonensHR-verktøy
og prosesserbyggeropp under organisasjonensoverordnedemål, mandatog strategi.Sentraleområder
HRskalleggetil rette for er god personalforvaltning,organisasjonsutvikling,
lederutvikling,lederstøtte,
rekruttering, kompetansestyring,medbestemmelsesprosesser
og kvalitet.
I 2018ble ny arbeidsgiverpolitikkvedtatt, dennegir føringer for arbeid HRskalprioritere i årene
fremover. HRskaltilretteleggeog bidra til at satsningsområdene
blir realisert.Satsningpå kompetanse
og lederutviklinger områdersom er høyt prioritert. Gjennomføringav tiltak for ledere og ansattei alle
sektorerer primæroppgaver.Gjennomtilsetting av ny kvalitetssjefvil det bli gjennomførttiltak for å
etablere et systematiskkvalitetsarbeidi alle sektorer.Viderevil HRtilretteleggefor tiltak som skalsikre
økt digital forståelseog kompetansei alle sektorer.
Fellestjenesterbestår av servicetorg, politisk sekretariatog dokumentsenter.Det skalværestor grad av
åpenhetut mot innbyggere,bådegjennomtilgangtil politiske sakersom behandlesog annen
administrativsaksbehandling.
Det skalgjennomføresen anskaffelseav nytt arkiv- og
saksbehandl
ingssystem.Dette skalvære på plassi løpet av våren2019.
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Det skalgjennomføreskommunevalghøsten2019,fellestjenesterhar ansvarfor å tilretteleggedette på
en god og forsvarligmåte.

Økonomi og innkjøp
Økonomifunksjonenskalleggetil rette for at enhetenehar god oversiktover sineressurserfor å kunne
disponeredissepå best mulig måte. Det gjøresved at enhetenefår godeverktøytil budsjettoppfølging,
planleggingav budsjettrammenog støtte til å benytte verktøyenepå en god måte.
Økonomifunksjonen sørgerogsåfor at kommunensinntekter blir fakturert og innbetalt raskt og
effektivt.
Økonomifunksjonenvil ha stor fokus på digitaliseringav sineprosesser,og gjennomdigitaliseringen
gjøre prosessenemer effektive til nytte for enheteneog med høy kvalitet.
Innkjøpsfunksjonenstøtter enheteneslik at dissegjør sine innkjøpog anskaffelseri henhold til lover og
forskrifter om offentlige anskaffelser,ved å ha goderutiner, opplæringog framforhandlegode
rammeavtaler,samt følgeopp kontrakter med leverandørerog sikre at Ringerikekommuneer lojale
ovenfor de avtaler som vi har inngått.

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
er kommunensressursinnen intern og eksternkommunikasjon,håndtering
av media,merkevare- og omdømmebygging.Avdelingener organisertfor å ivareta rådgivningog
praktiskbistandmed arbeidsoppgaverknyttet til dette, overfor alle nivåeri hele organisasjonen.
Hovedfokuseti kommendeperiode vil være å videreutvikledialogenmed innbyggernemed vekt på økt
innsyn,større åpenhetog brederemedvirkning.Selvom vi har gjennomførten oppgraderingav våre
digitale kanalerfor kommunikasjon,vil vi fortsette å benytte tradisjonellekanalerfor dialogmed og
informasjonoverfor innbyggereog andre målgrupper.

Kommuneadvokatkontoret
Advokatkontoreter kommunensprosessfullmektigi sakerfor fylkesnemndog domstolene.Kontoret er
kommunensrådgiveri sakersom reiser juridiskeproblemstillinger.
Kontoret dekkerkommunensjuridiskebehovinnen sentralefagområder.
Et sterkt juridisk fagmiljøbidrar til god internkontroll. Kontoret skalgjennomsitt arbeid bistå tjenestene
slik at riktige juridiskevurderingerblir foretatt, slik at det bidrar til at kommunener profesjonell.

IT-enheten
IT-enhetenskalsørgefor sikkerdrift av kommunensIT-systemer,og væreen god støttespilleri arbeidet
med å digitalisereprosesserog leverenye tjenester hvor IT er en del av leveransen.
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Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Administrasjoneni kommunenhar ansvarfor å leggetil rette for godeprosesserslik at alle sektorenei
kommunenoppfyller de krav som vil bli stilt, og at det er god samhandlingpå tvers av sektorenetil det
beste for innbyggerne.

Viktige tiltak
Ringerikekommunesatserspesieltpå digitalisering,kompetanseutviklingog samhandling.
Videreutviklingav kommunensnye nettsider og ny kommunikasjonsløsning
internt skalsikregod digital
samhandling,både mellom ansatteog mot innbyggerneog øvrigemålgrupper.
Generelldigitaliseringav arbeidsprosesser
innen det administrativevil prioriteres.

Kostra-analyse- Adm, styring og fellesutgifter
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Brutto driftsutgifter til
administrasjonog styringi kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
100 Politiskstyring , i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
110, Kontroll og revisjon,i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
120 Administrasjon,i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
121, Forvaltningsutgifteri
eiendomsforvaltningen,i kr. pr.
i(B) *) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
130 Administrasjonslokaler,
i kr.
pr. innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
180 Diversefellesutgifter,i kr. pr.
innb(B)*) **)

4 785

4 715

4 638 5 138

5 525

4 655

5 054

4 655

305

332

308

574

589

237

419

325

83

79

84

75

202

119

127

96

3 832

3 727

3 408 3 883

3 990

3 819

3 816

3 507

144

146

462

127

562

309

275

304

423

431

376

480

182

171

416

424

4

12

215

251

61

18

173

152

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
119 063 119 063 119 063 119 063

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
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2019

Beløpi 1000

SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

3 577
1 150
4 727

Konsekvensjustertramme

Økonomiplan
2020
2021
3 577
-214
3 363

3 577
736
4 313

2022
3 577
-534
3 043

123 790 122 426 123 376 122 106

Innsparingstiltak
Ytterligereeffektivisering1,5%
Effektiviseringstiltak0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Helårseffektlønn strategiavdelingen
Reduserteutgifter til forsikringer
Trainee-ordning
Microsoft lisenskostnader- 3 års prisstigningog nye funksjoneri ny avtale
Styrkingav intern digital kompetanseog klar språk
HMS-arbeid - styrkingav vernetjenestenskompetanseog tiltak til
røykeavvenning
Økt satsningpå lærlinger
Styrkingav ressursog kapasitettil det politiske arbeidet
Helårseffektlønn ny informasjonssikkerhetssjef
Kjøptjenester - personvernombud
Økte KSkontingenter
Økte utgifter til skjenke- og salgskontroller
Økt frikjøp av hovedverneombud
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

-2 000
-946
-2 946

-2 000
-946
-2 946

-2 000
-946
-2 946

-2 000
-946
-2 946

2 676
-2 500
983
500
500

2 676
-2 500
264
500
500

2 676
-2 500
0
500
500

2 676
-2 500
0
500
500

400

400

400

400

390
320
320
300
195
166
111
110
4 471
1 525

965
320
320
300
195
166
111
110
4 327
1 381

965
320
320
300
195
166
111
110
4 063
1 117

965
320
320
300
195
166
111
110
4 063
1 117

125 315 123 807 124 493 123 223

Tekniskejusteringer
Reduserteinntekter til lærlingeordningen
Refusjonsinntekterfor lærlingervil ikke være på sammenivå i 2019 som i 2018.
Det var innvilget ekstratilskudd fra KSpå bakgrunnav søknadi 2014og 2015 på bakgrunnav ekstra
lærlinger.Ekstraordinærttilskudd er gitt til navngittelærlingerog utbetalesnår disselærlingenehar
bestått sin fagprøve.Midlene skalmest sannsynliginnhentespr august/september2018og er en inntekt
i 2018som ikke kan videreføresi HP2019-2022.
KS74/18 Rammekorreksjonlønnsmidler
Korreksjonsom følge av budsjettkorreksjonetter 1. tertial 2018.Flyttingav lønnsmidlerfra Samfunntil
Adm. 0 effekt for kommunen.
Ny tilsynsavgift og nye tilsynsutgifter - utsalgsstedertobakk
Økte utgifter som følge av ny statlig ordning for tilsyn av utsalgsstederfor tobakk.Ordningeninnebærer
ogsånye inntekter i form av tilsynsavgiftfra utsalgsstedene.

Vedtak forrige periode
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Valg
2021er valgårog det budsjetteresmed utgifter til dette på sammenivå som 2017og 2019.
Avslutningav trainee-kandidater som har fullført sitt løp
Eksisterende trainee-ordningblir avsluttet og erstattet av ny trainee-ordning.
Barne- og ungdomsarbeiderlærling
Videreføringav tidligere års tiltak.

Innsparingstiltak
Ytterligere effektivisering 1,5%
Kommunensadministrasjonskali 2019 gjøre tiltak for å effektiviserestøtten til de øvrigesektorerog
innbyggeresom gir innsparingeri budsjettet på 2 mill. kroner gjennomå se gjøre arbeidsprosessene
så
effektive og hensiktsmessige
som mulig.
Effektiviseringstiltak0,7%
Administrasjonensin andel av effektiviseringskravpå 0,7%.

Nye tiltak
Reduserteutgifter til forsikringer
Ny avtale på kommunensforsikringerfremforhandlet fra april 2018gir reduserteutgifter, med
helårsvirkningfor 2019
Trainee-ordning
Etter avtale med Ringerikenæringsforeninghar kommunentatt inn to nye trainee fra høsten2018.
Dissearbeiderinnen miljø- og arealenheten.
Styrkingav intern digital kompetanseog klar språk
I tråd med vedtatt digitaliseringsstrategiskalden digitale kompetanseblant alle ansattestyrkes.I tillegg
er det behovfor å styrke kompetansepå klart språki forvaltningen.Det er gitt tilskudd fra KSt il dette
arbeidet på kr 200.000. Det vil værebehov for interne midler i tillegg.
HMS-arbeid - styrking av vernetjenestenskompetanseog tiltak til røykeavvenning
I tråd med føringer fra AMU (arbeidsmiljøutvalget)skaldet være økt kompetanseinnen HMSarbeid
både for ledere og verneombud. Det skalgjennomføreslovpålagtearbeidsmiljøkurs,
verneombudsamlingerm.m. Det er videre behovfor midler til gjennomføringav tiltak i forbindelsemed
innføringav røykfri arbeidsplass(røykesluttkursmm).
Økt satsningpå lærlinger
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Ringerikekommune ønskerå øke ambisjonenom å ta inn flere lærlinger.Det foreslåsat det tas inn 6
nye lærlingerfra høsten2019.Fortrinnsviser det ønskeom å ta inn 3 nye lærlingerinnen barne- og
ungdomsarbeiderfagetog 3 nye lærlingerinnen helsefag.
Styrkingav ressursog kapasitet til det politiske arbeidet
Omfangav politiske sakerer økende,og det gjennomføresmangepolitiske møter og utvalg.Det er
politisk sekretariatsom i dag har ansvarfor den administrativetilretteleggingav sakerog gjennomføring
av politiske møter. Det foreslåså styrke kapasitetentil det politiske arbeidet med 50 % stilling.
Helårseffektlønn ny informasjonssikkerhetssjef
Informasjonssikkerhetssjef
vil bli tilsatt høsten2018.I budsjettet for 2018er det lønnsmidlertil 2/3 av
året. Helårseffektav budsjett 2018leggesinn i 2019.
Kjøp tjenester - personvernombud
I løpet av 2018 har vi gjennomførtprosjekt GDPRi Ringerikekommune.Vi har kartlagt våre persondata
og laget handlingsplanfor de områdenedet er nødvendigå bli bedre ut fra en GAP-analyse.Ringerike
kommunehaddefør GDPRtrådde i kraft, ett frivillig personvernombud.Vi ønskerå kjøpte tjenesten
"personvernombud"i ett til to år for å se omfangetav arbeidet en slik rolle vil ha, se på muligheterfor
samarbeidmed nærliggendekommunerog se om vi kan kombineredenne rollen med andre roller i
kommunen.
Økte KSkontingenter
Utgifter til KS-kontingentsamt kontingent til FOUog OU øker i 2019.
Økte utgifter til skjenke- og salgskontroller
Økte utgifter pr. skjenkekontrollog salgskontrollsom følge av prisøkningeri nytt anbud.
Økt frikjøp av hovedverneombud
Ringerikekommunehar hatt et hovedverneombudi frikjøp på tilsvarende100 % stilling. I 2018ble det
besluttet å frikjøpe ytterligere et hovedverneombudeti 20%stilling.
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte
Med bakgrunni hovedavtalenog ordningerfor frikjøp av hovedtillitsvalgte,er frikjøp for
Fellesorganisasjonen
(FO)økt fra 15 % til 20 % og for Norsksykepleieforbund(NSF)økt fra 40 % til 50 %
fra september2018,helårseffekter beregnetfor 2019.

Investeringsbudsjett
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Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Administrasjonog fellestjenester
IKT- Investeringer
Oppgraderingav Rådhuset
SumAdministrasjonog
fellestjenester

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2019
2019

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

6 800
5 000
11 800

3 000
5 000
8 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3 000
5 000
8 000

11 800

8 000

0

0

0

8 000

IKT- Investeringer
IKT-investeringerbenyttestil kommunensdatasenterog serverrom,IKT-sikkerhet,investeringi og
utvikling av IT-prosjektersom kommer hele kommunentil gode,bådeinternt og ut mot kommunens
innbyggere.
Oppgraderingav Rådhuset
Tiltaket er i hovedsakoppgraderingav toalettrom og bøttekott på RingerikeRådhusslik at rommenefår
et nødvendig«løft» som gir et mer hygieniskog tidsmessiginntrykk.
Brannalarmsystemeter utdatert og endringav rom og utskifting av sensorervil medføreat hele
brannalarmanleggetmå oppgraderestil et nytt system.
I 2018er det planlagtå utarbeidehandlingsplanfor rådhuset.Det er forskuttert midler til å gjøre tiltak
fra handlingsplan.
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Barnehage
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

97 008

93 736

95 105

95 105

95 105

95 105

7 261

3 272

3 272

3 272

3 272

3 272

116 601

109 183

115 533

115 533

115 533

115 533

648
221 958

3 300
209 492

6 720
220 631

7 880
221 791

7 880
221 791

7 880
221 791

-21 199
-9 786
-1 973
-225
-33 183
188 776

-21 825
-8 537
-850
-30
-31 242
178 249

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
188 288

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
189 448

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
189 448

-22 825
-8 537
-850
-30
-32 242
189 548

Om sektor
Ringerikehar 11 kommunaleog 19 private barnehager.Barnehageneskalgi barn muligheterfor lek,
livsutfoldelseog meningsfylteopplevelserog aktiviteter, samtidigsom det jobbespedagogisk,
helsefremmendeog forebyggende.
Ringerikekommunehar som mål å være en attraktiv bokommunespesieltfor familier i etableringsfasen.
For småbarnsfamilierer det avgjørendeat barnehagetilbudeti Ringerikeholder god kvalitet, og at de får
barnehageplass
når de trenger det – helst i nærhetenav der de bor. Det jobbessærskiltfor å få barn av
flyktningfamiliertil å benytte segav barnehagetilbudet,dette som et forebyggendetiltak i forhold til
integreringog språk.
Riktig kapasiteti forhold til befolkningsvekstog bosettingsmønstresamt kostnadseffektivdrift er ønsket
utviklingsretning.

Strategi,utvikling og satsing
BarnehagensHandlingsplanvedtatt i 2015viser strategiensom skalværeretningsgivendeog
understøtteprioriteringer i den enkeltebarnehage.
Ønsketutviklingsretninger at barnehageneskalleggetil rette for et godt grunnlagfor videre utvikling og
læring.Målet er en trygg barnehagemed kvalifiserteog omsorgsfullevoksne.
Hovedfokuseter tidlig innsats i samarbeidmed foresatte og andre samarbeidspartnere.De ansatteer en
viktigsteressursog god kompetansehos de ansatte,både opplevdog definert, er prioritert. Alle
barnehageneleggertil rette for faglig utvikling, refleksjonover og forbedring av egenpraksis.
Satsningsområder
for barnehageneer:
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lek
vennskap
psykososialtmiljø
danning
læringsmiljø
kommunikasjon
matematikk
Sektorenbruker verktøysom bruker- og medarbeiderundersøkelser
til å ha et kreativt og kritisk blikk på
egenpraksisog endrer og utvikler der sektorenhar utfordringer.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Kapasitet
Kommunestyrethar hatt en barnehagebehovsanalyse
til orientering.Analysenpeker på behovfrem i tid.
Kommunenleggeropp til at utbyggingav nye barnehagerskalfordeleshensiktsmessig
mellom
kommunenselvog private aktører.
Prognosenviserat det vil være en moderat økningav antall barn i førskolealderfra år 2022.I denne
handlingsplanperiodenviserprognoseneat det vil være en svaknedgangav antall barn i
førskolealder.Det vil da væreunder 1500førskolebarni alderen1-5 år. Prognosenforventer en stabil
utvikling for antall førskolebarnde neste 6-7 årene,til tross for at det er høy boligbyggingi kommunen.
Dette skyldeshovedsakeligen økendealdrende befolkningi kommunen.
Påmellomlangsikt vil økt tilflytting og økt boligutbygging,drevet fram av baneog vei, gi forventninger
om veksti antall førskolebarni kommunen.Prognosenviserat antall førskolebarni Ringerikekommune
passerer1800barn rundt 2028.
Ringerikekommunehar i dag tilbud til alle med lovmessigrett 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.Kirkeskolensom et
alternativ til nestebarnehage,er tatt ut av fjorårets handlingsprogram.Dette på bakgrunnoppdatert
prognose.For å planleggebarnehagestrategifrem til 2033 vil Rådmannenta initiativ til et
trepartssamarbeidi løpet av 2019.
Barnehagekapasiteten
som helhet må økespå sikt. De overordnedegrep for barnehagevirksomheten
er
etableringav større barnehagermed god utnyttelse av arealog lederressurs,et likeverdigog helhetlig
barnehagetilbud,tidlig innsatsog mestringsperspektiv,samt samhandlingog samarbeid.

Viktige tiltak
Kompetanse
Vi har organisertkompetansetiltakenei formell kompetanse,basiskompetanse,
fagdagerog lærende
nettverk.
For å oppnå tilfredsstillendeandel av fagarbeiderei de kommunalebarnehagenehar Ringerike
kommunei samarbeidmed OPUSRingerikegitt tilbud om fagarbeiderutdanningtil assistenter.Jf. mål i
handlingsplanperiodenskalvi oppnå tilfredsstillendeformell kompetansefra 25%i 2015til 30%i 2020.
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Det er kontinuerligkompetansekartlegging
i alle kommunalebarnehager.Kartleggingensammenmed
nasjonaleog politiske føringer,er utgangspunktetfor valgte og prioriterte tiltak.
Alle de kommunalebarnehagenei Ringerikekommuneskaldelta i kompetanseløftet«Væresammen»
som ble startet høsten2017.Hovedmålsettingenfor deltakelsei kompetanseløftet er å heve
kompetansentil alle de ansattei barnehagene,slik at kvaliteten i det dagligearbeidet med barna
styrkes.Kompetanseløftetomfavnermangeviktige mål i Folkehelsemeldingen,
Fraord til handling
(2015-2020)og forskrift til ny rammeplanog barnehagelov.Fokusområdervil væreimplementeringav
den varmeog grensesettendevoksne(autoritative),forebyggenegativatferd og fokus på danningog
tidlig innsats.De private barnehagenei Ringerikekommuneer invitert til å delta i dette
kompetanseløftet.

Digitalisering
I Ringerikekommuneshandlingsprogram2018-2021har et av målenevært å videreutvikleog fremme
læringi barnehagerog skolerved brukt av digitale verktøyinnen alle fagområdene.For å sikre at barn
og ansattei de kommunalebarnehagene har tilstrekkeligdigitale ferdigheterer det i samarbeidmed
skoleutarbeidet «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».
Temaplanenomfatter mål og tiltak ovenfor barn, ansatte,enhetsledereinnen barnehage,skoleog
rådmann/skoleeier.Temaplanen følgesopp gjennomkommunensrapporteringssystemer,lederdialoger
og lederavtaler.«Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag»tar utgangspunkti målenei
Rammeplanenfor barnehagensinnhold og oppgaver.Den byggerogsåpå IKTplan.nosom er utarbeidet
av Senterfor IKTi utdanningen.
For å nå måleneer det nødvendingmed hevingav ansattesdigitale kompetanseog en forpliktende plan
med mål for læringen,tiltak og krav til oppfølgingog ledelse.

Kostra-analyse- Barnehage
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoreni prosent av
kommunenstotale netto
driftsutgifter(B)

13,4 %

13,3 %

13,3 % 12,9 %

13,1 %

14,3 %

14,4 %

15,4 %

86,7 %

84,8 %

80,6 % 84,8 %

74,2 %

78,2 %

83,0 %

83,6 %

43,9 %

44,6 %

49,7 % 44,0 %

69,7 %

55,0 %

49,4 %

40,2 %

17,1 %

18,1 %

10,5 % 16,5 %

15,3 %

14,0 %

15,6 %

17,3 %

77,0 %

72,1 %

69,2 % 82,3 %

80,7 %

75,0 %

81,4 %

83,0 %

Dekningsgrad
Andelbarn 1-2 år med
barnehageplass
i forhold til
innbyggere1-2 år(B)
Andelbarn i kommunale
barnehageri forhold til alle barn
i barnehage(B)
Andelminoritetsspråkligebarn i
barnehagei forhold til alle barn
med barnehageplass(B)
Andelminoritetsspråkligebarn i
barnehagei forhold til
innvandrerbarn1-5 år(B)
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Høy barnehagedekning
Ringerikekommunehar en høy andel barnehagedekningsett opp mot andre sammenligningskommuner
og landsgjennomsnittet(uten Oslo).Enhøy dekningsgradvil ogsågi en dyrere drift.
Det justerte utgiftsbehovetfor barnehagesektorenviser at netto driftsutgifter per innbyggerer 8.501kr
i Ringerikekommune,som er en økningfra 2016 hvor netto driftsutgifter per innbyggervar 8.244kr.
Overføringertil private barnehager
Det var store overføringertil de private barnehagene,hvor det i snitt ble overført 48 kr pr korrigerte
oppholdstimeri 2017.Dette er 2 kr mer enn gjennomsnitteti Kostragruppe13. Forskjellenmellom
Ringerikekommuneog Kostragruppe13 utgjør en kostnadpå om lag 5 millioner kroner.
44,6 % barn går i kommunalebarnehager
55,4 % barn går i private barnehager
Dyre førskolelokaler
Ringerikehar dyrere lokaler enn sammenligningskommuner,
som blant annet skyldeshøyereantall
kvadratmeterper barnehageplass,
og at prisenper kvadratmeterer høyere.
Utgiften per kvadratmeteri Ringerikeer 235 kr dyrere enn Kostragruppe13.
Rimeligestyrkingstiltak
Ringerikehar rimeligeretiltak enn sammenligningskommunene.
Ringerikehar en besparelsepå om lag 2,6 millioner kroner sammenlignet med gjennomsnitteti
kommunegruppe13, til styrkingstiltaki barnehage.20,6 % av barn i barnehagei Ringerikefikk ekstra
ressurseri 2017.Det er 1,4 prosent mer enn gjennomsnitteti kommunegruppen.
Hvert tiltak koster gjennomsnittlig44 000 kr, som er 6 000 kr mindre enn gjennomsnitteti
kommunegruppen,og 33 000 kroner mindre enn Ringsakerkommune.Det var 288 barn som fikk styrket
tiltak i Ringerikei 2017.Det vil si at Ringerikehaddeen besparelsepå 1,8 millioner kroner sammenlignet
med gjennomsnittet i Kostragruppe13.

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Bruker-medvirkning God
Brukerundersøkelse
brukermedvirkning
Formellkompetanse Oppnå
Andelfagarbeidere
tilfredsstillende
andel
fagarbeidere.
Minoritetsspråklige Økeandelen
Andel
68,3 %
barn i barnehage
minoritetsspråkligeminoritetsspråklige
barn i barnehagen barn i barnehagei
forhold til
innvandrerbarn1-5 år
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Mål
2019

Mål
2020
5

Mål
2021

Mål
2022
5

27,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

77,0 %

80,0 %

80,0 %

83,0 %
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Mål
Overordnet mål
Dekningsgrad
barnehageplasser

Siste
Mål
Indikator/målemetode måling
Tilstrekkelig
Andelbarn 1-2 år med 82,9 %
barnehageplasserbarnehageplass
i
etter brukernes forhold til innbyggere
behov
1-2 år
Andelbarn 3-5 år med 96,0 %
barnehageplass
i
forhold til innbyggere
3-5 år

Mål
2019
88,0 %

Mål
2020
88,5 %

Mål
2021
90,0 %

Mål
2022
90,0 %

98,0 %

98,0 %

98,0 %

98,0 %

Virkemiddel for å nå mål
Virkemidleneer kvalitet, tidlig innsats,kapasitetog samarbeidinnad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
178 249 178 249 178 249 178 249

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
Konsekvensjustertbudsjett

3 835
3 835

Konsekvensjustertramme

4 995
4 995

4 995
4 995

4 995
4 995

182 084 183 244 183 244 183 244

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
Økt foreldrebetaling- makspris
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Tilskuddtil private barnehager,økningi kommunalsats
Pedagognormi kommunalebarnehager
Redusertforeldrebetaling
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

6 350
2 420
100
8 870
6 204

6 350
2 420
100
8 870
6 204

6 350
2 420
100
8 870
6 204

6 350
2 420
200
8 970
6 304

188 288 189 448 189 448 189 548

Tekniskejusteringer
Ny bemanningsnormi kommunalebarnehager
Regjeringeninnfører ny bemanningsnormi barnehagenefra høsten2018,med en overgangsordningi
ett år fram til 1. august2019.
Stortingethar bedt regjeringenom å leggefram en finansieringsplanfor bemanningsnormensom skal
dekkemerkostnadeneden medfører, bådefor offentlige og private barnehager.Dette vil først være
klart når statsbudsjettetfor 2019 leggesfram. Det er fremdelesuklart hvordan,eller om det vil være en
statlig finansieringav normen. Det er derfor ikke tatt høydefor eventuelleøremerkedetilskudd til
normen i beregningenfor den økonomiskekonsekvensenfor Ringerikekommune.
I de kommunalebarnehagenei Ringerikevil det værebehovfor å tilsette 4,2 årsverktotalt, fra 1. august
2019.
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Innsparingstiltak
Økt foreldrebetaling - makspris
Det er beregneten økningenav foreldrebetalingssatsen
for 2019 på ca 6,5 %.Den prosentviseøkningen
begrunnesmed fjorårets økningpå 6,6 %.Det er dermed tatt utgangspunkti at økningenvil stige med
tilsvarendenivå i 2019.
Hvisdette er tilfelle, vil satsenøke 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
Tilskuddtil private barnehager,økning i kommunal sats
Det er behovfor å øke budsjettet med 3,7 mill kroner som følge av foreløpigberegnettilskuddssatser
for 2019.Driftstilskuddssatsenøker som følgeav høyerekostnaderpr. plassi de kommunale
barnehagenei 2017(somdannergrunnlagetfor beregningav tilskuddssats2019).I tillegg til
driftstilskuddet,gir kommunent ilskuddtil dekningav kapitalutgifter og til pedagogtettheti hht. statlige
satser.Satsenefor 2019er ennåikke klare og det er her gjort et deflator-justert anslag.
Videremå budsjettet økesmed 2,6 mill kroner som følgeav for lavt budsjett i 2018,en ramme som er
videreført i 2019.
Samletbehovfor styrkninger 6,3 mill kroner, med forbehold om nye føringer i statsbudsjettet.
Pedagognormi kommunalebarnehager
I januar 2018ble det vedtatt at kravenetil pedagogiskbemanningi barnehageneblir skjerpet.
Normentrer i kraft fra 1. august2018.
Regjeringenhar bevilget424 millioner kroner for å finansierenormen i 2018.Av disseer andelentil
Ringerike2 millioner kroner. Bevilgningenskalfordelespå både de kommunaleog de private
barnehagene.For de kommunalebarnehagenei Ringerikevil dette utgjøre om lag 800 000 kr.
I de kommunalebarnehagenetrengsdet 5 årsverkfor å oppnå normen.Påbakgrunnav den statlige
bevilgningenog de økte kostnadene,vil det være behovfor 2,420mill. kroner til de kommunale
barnehagenei 2019.
Redusertforeldrebetaling
Husholdningermed en samletinntekt lavereenn kr. 533 500 kan søkeom redusertforeldrebetalingi
barnehage.Ingenhusholdningerskalbetale mer enn 6 prosent av sin inntekten for en barnehageplass.
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Investeringsbudsjett
Investeringersom ikke er innarbeidet i handlingsprogrammet
Innkjøp av dampovnertil alle kommunalebarnehager- prosjekt "varm mat"
Måltidene i barnehagener en vesentligdel av barnehagehverdagen
og utgjør en betydeligdel av barns
totale kosthold.I Brukerundersøkelsen
i de kommunalebarnehageneviserresultateneat de foresatte
ønskeret bedre tilrettelagt kostholdfor sinebarn. Rådmannleggerfram en politisk saki septembersom
viser hvordankvaliteten på mattilbudet kan forbedres.Kostnadenpå tiltaket er beskreveti den politiske
saken.Tiltaket er en kvalitetsforbedring,og Rådmannenvurderer den økonomiskesituasjonenslik at det
ikke er mulig til å leggeinn slikeforbedringersom en investeringi handlingsprogrammet.
Prosjekt "OppgraderingHønefossbarnehage"
Hønefossbarnehageer den størstekommunalebarnehagenmed plasstil 120 barn. Politisksakom
oppgraderingav Hønefossbarnehageleggesfram i september.Tiltaket vil væreen kvalitetsforbedringi
forhold til tidens behov som imøtekommerfunksjonalitetmed tanke på strukturendringerog
ivaretakelseav bygget,imøtekommeflerbruks- og særskiltebehovsamt arbeidsmiljøtiltak. Kostnadene
for hele og deler av tiltaket er beskreveti den politiske saken.Endel av sakener nødvendigetiltak etter
avvik,den størstedelen av tiltaket er kun en kvalitetsforbedring.Rådmannenvurderer den økonomiske
situasjonenslik at det ikke er mulig til å leggeinn slikeforbedringersom en investeringi
handlingsprogrammet.

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Barnehage
IKT- barnehage
Oppgraderingbarnehager
SumBarnehage

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2020
LØPENDE

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

3 100

600
1 000
1 600

500
1 000
1 500

0
0
0

0
0
0

1 100
2 000
3 100

3 100

1 600

1 500

0

0

3 100

3 100

IKT- barnehage
Det foreslåsavsatt1,1 millioner kroner i total i 2019og 2020for å sikreat barn og ansattei de
kommunalebarnehagenehar utstyr til å bedre sine digitale ferdigheter.
Oppgraderingbarnehager
Det avsettes1 million kroner i 2019.Midlene skali hovedsakbenyttestil akutte bygningsmessige
tiltak
innen brann og HMS.Disponiblemidler utover dette vil fordelespå generelletiltak for oppgraderingav
bygningsmassen.
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Grunnskole
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

329 478

317 405

313 734

313 734

313 734

313 734

32 020

30 038

32 928

31 765

31 322

31 322

15 928

13 061

17 561

17 561

17 561

17 561

381
381 662

696
361 200

696
364 919

696
363 756

696
363 313

696
363 313

-22 677
-35 122
-25 197
-84 493
297 169

-21 819
-27 683
-17 844
-67 346
293 854

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
299 773

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 610

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 167

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 167

Om sektor
Skolenegir opplæringstilbudtil 3 260 barn og ungeog driftes og utviklesetter nasjonaleføringerog
kommunaltvedtatte planer.

Lovhjemler
Innholdet i grunnskolener hjemlet i lov, forskrift og læreplaner.Lovom grunnskolenog den
vidaregåandeopplæringa(opplæringsloven)gir barn og ungeplikt og rett til grunnskoleopplæring.
Formåletfor skolener blant annet å utvikle «i samarbeidog forståingmed heimen,opne dører mot
verdaog framtida, og gi elevanehistorisk og kulturell innsikt og forankring.»
Læringssenterets
virksomheter i tillegg til opplæringslovenogsåhjemlet i Lovom voksenopplæring
(voksenopplæringsloven)
og Lovom introduksjonsordningog norskopplæringfor nyankomne
innvandrere(introduksjonslove
n).

Grunnskole
Handlingsplanenfor grunnskolen2017-2021,«Sammenskapervi Ringeriksskolen»,
har konkrete
utviklingsmålsom beskriverønsketpraksis.Det forventesat Ringeriksskolen
har fokus på elevenes
læringog læringsmiljø.Samhandlingmed de foresatte og lokalsamfunnetunderstrekes.
Når det gjelder konkreteresultater,skalresultatenei Ringeriksskolen
gjenspeileat man er på nasjonalt
nivå eller bedre. Dette gjenspeilesi måleindikatoreneog i sektorenstiltak og innsatsområder.

Skolefritidsordningen (SFO)
Skolefritidsordningen(SFO)er et frivillig tilbud som leggertil rett for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkti alder og interesserhos barna.SFOer åpent alle skoledagene.Skolenesamarbeiderom
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tilbud i skolensferier og fra 2019 leggesferietilbudet fast til Benterudskole. Handlingsplanfor SFOer
utarbeidet i 2018.Planengjelder for perioden2018-2022.

Læringssenteretfor voksne
Læringssenterethar ansvarfor opplæringav voksnefra Ringerike,Hole og Jevnakerkommune.Skolen
tilbyr opplæringpå grunnskolensområdeog i norskog samfunnsskapfor innvandrere.Læringssenteret
har og ansvaretfor bosettingog oppfølgingav flyktninger i Ringerikei flyktningenesto -årige
introduksjonsprogram.
Den store variasjoneni antall flyktninger gir utfordringer for Læringssenteretog de andre tjenestene
som arbeidermed flyktninger.Målet er å få til en god oppstart og integreringslik at flest mulig
nyankomnegår videre i utdanningog jobb etter to år. Skolenfortsetter med arbeidsnorsk,med større
praktiskeinnslag,som et alternativ for deltakernemed liten skolegangfra før.

Utfordringer og viktige tiltak

I dokumentene«Sammenskapervi Ringeriksskolen»
er det utarbeidet utviklingsmålfor grunnskoleni
Ringerike2017– 2021.Dissevil tydeliggjøresi handlingsplanerog rapporter, og det er satt opp noen
målindikatorerfor læring og læringsmiljø.
Det fagligefokuseti 2019 er god læringog godt læringsmiljø,kvalitet og kompetanseutviklingi
grunnskoleog SFO.Handlingsplanerfor grunnskolenog SFOsamt ny sektorplanfor IKTvil, sammenmed
ny overordnet del av Læreplanfor grunnutdanningen,dannebasisog gi retning for det fagligearbeidet
de nesteårene.

Viktige tiltak
Et hovedgrepi skolesektorener investeringeri skolebygg.Nye Benterudskoleåpner 01.01.2019.Nye
Ullerål skolehaddebyggestarti august2018og ferdigstilles01.08.2020.Nesskoleog Hov ungdomsskole
skalfornyesi handlingsprogramperioden.
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Samarbeidpå tvers av sektorene
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og ungesutvikling. Skolenehar derfor tett samhandling
med barnehagene,de videregåendeskoleneog sektor for barn og unge.Det er særligfokus på
systematiskforebyggendearbeid.
For konkretetiltak visestil sektor for spesielletiltak barn og unge,som i handlingsprogramperioden
vil
fokuserepå barnefattigdom,tverrfagligemiljøteam,forebyggingog tidlig innsats,spesialundervisning
og
tiltak mot vold og seksuelleovergrep.
Bådebarnehage- og skolesektorenvil i planperiodensatsepå å gi assistentermulighet til å ta fagbrev
som barne- og ungdomsarbeidere.

Ledelseog kompetanseutvikling
Ledernedeltar i kommunallederutviklingog i regionaltledernettverkmed fokus på sentraleelementeri
skoleledelseog skoleutvikling.Nyansatteledere har gjennomført,eller oppfordrestil å gjennomføre,
«rektorskolen».Fokusi 2019vil være å lede utviklingsarbeidinnen satsningsområdene,
forberede
læreplanreformen"Fagfornyelsen"og praktisere«vandringsledelse»,
ledere som er tett på og følger opp
sine medarbeidere.
Den skolebasertekompetanseutviklinginnebærerat skolen,med ledelsenog alle ansatte,deltar i en
utviklingsprosesspå egenarbeidsplass.Det skaljobbesmed satsingsområdene
over tid, og gjennom
refleksjonerfaringav ny praksisover tid utviklesundervisningen.Fokusområdenei 2019er Språkløyper
og IKT.
Innen kompetanseutviklingfortsetter videreutdanningav lærere.23 lærere tar skoleåret2018 2019 kompetansegivende
videreutdanningetter en nasjonalstrategi.Ordningenbidrar til økt
kompetanseog kvalitet. Dette videreføresi 2019.Regionenhar avtalemed Universiteteti Sør-Øst Norge
(USN)om årligelokalevidereutdanningsstudierog støtte til det skolebaserte
kompetanseutviklingsarbeidet.
Høsten2018startet 33 lærere fra regionenvidereutdanningi norsk
ved USN.Dette er et toårig løp som gir 30 studiepoeng.14 deltakereer fra Ringerikekommune.

Godt læringsmiljø
Arbeidet for et godt læringsmiljøfor elevenefortsetter. Trivselsplanfor Ringeriksskolen
ble revidert i
2018 i tråd med endringenei lovverket.Det forebyggendeopplegget«Mitt Valg»benyttespå
barnetrinnet ved alle skoleri kommunen.
Videreutviklingskjer ved kursing,kompetanseutviklingbåde i egenregi og i samarbeidmed bl.a.
Fylkesmannenog Mobbeombudet.

Grunnleggende ferdigheter - Språkløyper
Grunnleggendeferdigheterstår i fokus for satsingeni Ringerikskolende nesteårene.Dette gjelder lesing
og skriving,og arbeid med digitale ferdigheter. Alle skolenearbeidermed Språkløyperutarbeidet av
Lesesenteret.
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Digitalisering
For å sikre at eleverog ansattei Ringerikskolenhar tilstrekkeligdigitale ferdigheter,er det utarbeidet
en «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».Temaplanenomfatter digital kompetanseheving
i skolen,oppgraderingav infrastruktur og antall digitale enheter samt.valgav teknologiskplattform.
Den viserhvilke resultatersom skaloppnåsog forplikter skoleeier,enhetsledereog
ansatte.Oppfølgingenskjer gjennomkommunensrapporteringssystemer,lederdialogerog lederavtaler.
Arbeidet med kompetanseutviklingfortsetter i 2019og følger opplæringspakkene
i IKT-plan.no,som er
utarbeidet av Senterfor IKTi utdanningen.I løpet av 2019vil alle eleveri Ringeriksskolen
ha en egen
digital enhet, en Chromebook.

Kostra-analyse- Grunnskole
Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum
Landet Kostragruppe
2016
2017
uten Oslo
13
Prioritet
Netto driftsutgifter til
grunnskole(202),per
innbygger6-15 år *) **)
Netto driftsutgifter til
skolelokaler(222),per
innbygger6-15 år *) **)
Netto driftsutgifter til
skoleskyss(223),per
innbygger6-15 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

15 020,9

13 807,7

17 551,9 17 381,6 14 283,7 18 677,6

17 683,9

16 361,3

2 874,7

2 848,8

2 256,2

1 588,3

14,3

14,5

13,2

14,3

3 897,1 1 863,8

2 765,2 3 232,0

Kvalitet
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse,1.10.årstrinn

11,7

12,6

12,4

13,3

Ringerikekommunesnetto driftsutgifter til grunnskoletotalt, har gått ned de siste3 årene.
I 2017er utgiftene betydeliglaverei Ringerikeenn i Kostragruppe13 og landet utenom Oslo.

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Bruker-medvirkning Elevundersøkelsen
- Elevunders.10. trinn 2,6
trivsel, mestring,
Andeleleversom har
mobbing,
opplevdmobbing2-3
elevdemokratiog
gangeri månedeneller
medvirkningsamt oftere (prosent)
støtte hjemmefra.
Elevunders.10. trinn 3,3
Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.10. trinn 4,0
Mestring
Elevunders.10. trinn 4,0
Støtte hjemmefra
Elevunders.10. trinn 4,2
Trivsel
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Mål
2019
4,5

Mål
2020
4,0

Mål
2021
3,8

Mål
2022
3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5
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Siste
Indikator/målemetode måling
Elevunders.7. trinn 3,1
Andeleleversom har
opplevdmobbing2-3
gangeri månedeneller
oftere (prosent)
Elevunders.7. trinn 4,0
Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.7. trinn 4,1
Mestring
Elevunders.7. trinn 4,4
Støtte hjemmefra
Elevunders.7. trinn 4,5
Trivsel
Tilstrekkeligkvalitet Grunnskolepoeng- Grunnskolepoeng
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Nasjonaleprøver: Nasjonaleprøver 5.
48,0
målet er at
trinn: Lesing
Ringerikselevene
skalliggeover
landsgjennomsnittet
med henholdtil
mestringsnivåi
lesing,regningog
engelsk.
Nasjonaleprøver 5.
49,0
trinn: Regning
Nasjonaleprøver 8.
50,0
trinn: Lesing
Nasjonaleprøver 8.
49,0
trinn: Regning
Redusereandel
Andeleleveri
8,1 %
elevermed
grunnskolensom får
spesialundervisningspesialundervisning
Overordnet mål

Mål

Mål
2019
4,0

Mål
2020
3,8

Mål
2021
3,8

Mål
2022
3,8

4,1

4,2

4,2

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

41,5

41,5

41,5

41,5

50,0

50,0

50,0

50,0

51,0

51,0

51,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

51,0

51,0

51,0

51,0

7,0 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

Mål
2020
89,0 %

Mål
2021
92,0 %

Mål
2022
92,0 %

Mål
Overordnet mål
Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernes
behov

Mål
Alle skolebyggi
kommunener
godkjent.

Siste
Indikator/målemetode måling
Andelgodkjente
64,0 %
skolebygg

Mål
2019
85,0 %

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
293 854 293 854 293 854 293 854

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

6 257
-430
5 827

Konsekvensjustertramme

6 257
-873
5 384

6 257
-1 316
4 941

6 257
-1 316
4 941

299 681 299 238 298 795 298 795

Innsparingstiltak
Redusertelønnskostnader,Flyktningetjenesten
Effektiviseringskrav
0,7%Grunnskole

-6 000
-2 136
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2019

Beløpi 1000

Reduserteinntekter til grunnskoletilbudsom følgeav færre asylsøkere
Nedleggelseav velkomstklasseved Hov ungdomsskole
Effektiviseringskrav
0,7 % - Læringssenteret,Norskfor fremmedspråkligeog
Flyktningetjenesten
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Økte utgifter til dekningav opplæringstiltaki andrekommuner
Opprettelseav forsterket avdelingpå Benterudskole
Økt spesialundervisning
i private skoler
Lavereinntekter fra andrekommunertil dekningav opplæringstiltak
ReelleleiekostnaderpaviljongerUllerålskole
Økte utgifter til skoleskyss
SFO,økte satser
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020
2021

2022

1 500
-1 500

1 500
-1 500

1 500
-1 500

1 500
-1 500

-392

-392

-392

-392

-8 528

-8 528

-8 528

-8 528

3 300
2 000
1 200
1 200
720
700
-500
8 620
92

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
7 900
-628

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
7 900
-628

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
7 900
-628

299 773 298 610 298 167 298 167

Innsparingstiltak
Redusertelønnskostnader,Flyktningetjenesten
Bemanningenreduseresmed 3,8 årsverk.Færreprogramdeltakerevil gi en reduksjoni
introduksjonsstønadfor 2019.
Effektiviseringskrav0,7%Grunnskole
Grunnskolesandel av 0,7 % effektiviseringskrav.
Reduserteinntekter til grunnskoletilbudsom følge av færre asylsøkere
Færreasylsøkeregi lavereinntekter/refusjonerfra staten.
Nedleggelseav velkomstklasseved Hov ungdomsskole
Færreasylsøkereførte til nedleggelseav skoletilbudet"velkomstklasse"ved Hov ungdomsskolei 2018.

Nye tiltak
Økte utgifter til dekning av opplæringstiltaki andre kommuner
Utgiftene til dekningav opplæringstiltakfor våre barn bosatt i andre kommunerøker. Fra2017 til
2018 er økningenpå om lag 13 %.Det er behovfor en styrkningpå 3,3 millioner kroner i forhold til 2018,
for å dekkeen forventet utgift på omlag12,7 millioner kroner.
Opprettelseav forsterket avdelingpå Benterud skole
I 2019opprettes det en ny avdelingfor elevermed store og sammensattebehov ved Benterud skole.
Økt spesialundervisningi private skoler
Antallet privatskolerhar økt og utgifter til dekningav spesialundervisning
har økt med 68%fra 2018til
2018.Det er anslått en utgift på 3,2 millioner kroner til dissetiltakene i 2019 og deravet behov for 1,8
millioner kroner i budsjettøkningi forhold til 2018.
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Lavereinntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak
Refusjonsinntektertil dekningav opplæringstiltakfor barn fra andre kommunerreduseres.Fra2017til
2018 er reduksjonenpå omlag23 %. Det er behovfor en styrkningav budsjettet for å dekke
et inntektstappå 1,2 millioner kroner.
Reelleleiekostnaderpaviljonger Ullerål skole
Anslått budsjett før avtaleinngåelse/anbuder for lavt i 2018og 2019.Det er nødvendigå styrke
budsjettet i 2019med kr 720 000.
Økte utgifter til skoleskyss
Kommunensutgifter til skoleskyssøker i 2019som følge av prisjusteringer.
SFO,økte satser
Brukerbetalingeni SFOer økt med 2,4 % i 2019,og budsjetterte inntekter økesmed 0,5 million kroner.
SFOdriftes til selvkostog inntektene vil dekkebemanningog øvrig drift. Utover selvkoster det avsatt1
million kroner til gratisleksehjelp.

Investeringsbudsjett
Investeringsbehovene
i skolebyggfortsetter. Dette er viktig, bådefor å ta igjen etterslep og for å
forberede for vekst.Den bygningsmessige
opprustningenfortsetter i tråd med tidligere vedtatte planer
og forslagenefra skolebehovsanalysen.
Hovedgrepeneer ferdigstillingav nye Benterudskole01.01.2019,ferdigstillingav Ullerål høsten 2020og
Hov ungdomsskolei 2022.Når dissetre skoleneer ferdigstilte har en i hovedsakgod dekningog
funksjonelle,godeskolerfor elevenei Ringerikekommunei flere år. I tillegg skalinventaret på Hallingby
skoleog Tyristrandskolefornyes.
Det bevilges7 millioner kroner i 2019og 2 millioner kroner i 2020for å gjennomføre"Temaplanfor
digital skolehverdag".Da når vi målet om 1:1 dekningav digitale enheter til alle eleverog ansattei
Ringeriksskolen.

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Grunnskole
Benterudskole
Hov ungdomsskole
IdrettshallHov ungdomsskole
IKT- Skole
Nesskoleny barneskolefløy
Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
Ullerålskolemed idrettshall
SumGrunnskole

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

24 000
350 000
1 088 350

4 000
5 000
0
7 000
5 000
3 000
4 000
158 600
186 600

0
50 000
0
2 000
6 000
0
0
90 000
148 000

0
180 000
0
0
0
0
0
0
180 000

0
65 000
50 000
0
0
0
0
0
115 000

4 000
300 000
50 000
9 000
11 000
3 000
4 000
248 600
629 600

1 088 350

186 600

148 000

180 000

115 000

629 600

2019
2022
2022
LØPENDE
2019
LØPENDE
2019
2020

353 000
300 000
50 000
11 350
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Benterud skole
Skolenferdigstillesi 2018og skaltas i bruk fra 1. januar 2019.
Hov ungdomsskole
Fra2018er det satt av midler til planleggingav nye Hov ungdomsskole.Bådetekniskeog pedagogiske
vurderingerav skolebyggetbyggetfra Bygganalyse
og Norconsultanbefalerat eksisterendebyggrives.
Beliggenhetog skoletomt blir vurdert som god. Planleggingav ny skolemå ta høydefor elevtallsveksti
HønefossNord, og skolenmå ha mulighetertil å utvidespå sikt. Byggestarter planlagti 2020med
ferdigstillingi 2022.Paviljongeroppsatt under byggingav Ullerål skolevil kunnebenyttesav Hov
ungdomsskoleetter at Ullerål er ferdigstilt. Strategivalgfor utbyggingav Hov ungdomsskoleleggesfram
som egensak.
Idrettshall Hov ungdomsskole
Det er planlagtå byggeidrettshall i forbindelsemed byggingav nye Hov ungdomsskole.Byggestarter
planlagti 2020med ferdigstillingi 2022.Strategivalgfor utbyggingav idrettshall ved Hov ungdomsskole
leggesfram som egensak.
IKT- Skole
Det bevilgespå 7,6 millioner kroner i 2018,7 millioner kroner i 2019og 2 millioner kroner i 2020til å
gjennomføre«Temaplanfor digital skolehverdag».Det mesteav midlene brukestil innkjøpav
Chromebooksfor å oppnå 1:1 dekningav digitale enheter til alle eleverog ansatte i Ringeriksskolen.
Dette innebæreren stor økningfra tidligere år de to første årenei planperioden,mensdet fra år 3 vil
være en betydeligreduksjoni årlig investering.
Nesskole ny barneskolefløy
Det avsettes11 millioner kroner til om- og utbyggingav Nesskolei 2019-2020.Ulike alternativer
utredes,og det avklaresom barnehageskalsamlokaliseresmed skolen.
Oppgraderingskolebygg
Det gjøresen årlig avsetningtil oppgraderingav skolebygg.Det er satt av 3 millioner kroner i 2019.
Midlene benyttes i hovedsaktil akutte bygningsmessige
tiltak innen brann og HMS.Disponiblemidler
utover dette dekkermindre utbedringerav bygg,tekniskeanleggog funksjonellebehov.
Skoler- Nytt inventar
Det bevilges4 millioner kroner i 2019 til en helhetlig innvendigfornying på enkelteskolerslik at de
framstår som «nye»og oppdaterte på inventarsiden.Oppgraderingenpå dette feltet skalbidra til økt
trivsel og læringog kompenserefor et langt etterslep på området.
De skolenesom fornyesi 2019er Hallingby skoleog Tyristrandskole.
Ullerål skole med idrettshall
Det er i perioden2016-2020avsatt til sammen350 millioner kroner til prosjekteringog utbyggingav
Ullerål skolemed idrettshall.Den nye skolenvil romme 550-600 elever.Byggestartvar sommeren 2018,
og skolenskaletter planenferdigstilles1. juli 2020.
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Spesielletiltak barn og unge
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

146 680

144 769

136 769

127 220

127 220

127 220

22 973

23 559

23 559

23 559

23 559

23 559

16 994

16 576

16 576

16 576

16 576

16 576

5 560
194 947

-5 001
179 903

-5 001
171 903

-5 001
162 354

-5 001
162 354

-5 001
162 354

-1 000
-23 431
-2 870
-29 385
165 562

-2 202
-21 279
-800
-24 281
155 622

-2 202
-21 279
-800
-24 281
147 622

-2 202
-21 279
-800
-24 281
138 073

-2 202
-21 279
-800
-24 281
138 073

-2 202
-21 279
-800
-24 281
138 073

Om sektor
Sektorspesielletiltak, barn og unge0-23 år har ansvarfor tjenester som gis
innenfor barnevernstjenesten,forebyggendehelsetjenesterbarn og unge,folkehelse,
avlastningstiltak/barneboliger,
spesialpedagogiske
tjenester og botiltak for ensligemindreårige
flyktninger.
Tjenesteri dennesektorenbidrar til å gi barn og ungetrygge oppvekst- og opplæringsvilkårsammen
med barnehageog skole.Sektorenoverordnedemål er å se barnslæring,mestringog selvhjulpenheti
et livslangtperspektiv.Barn,ungeog deresfamilier skalgis hjelp og bistandtil rett tid, på rett sted, med
riktig hjelp og så tidlig som mulig.
Avlastningstjenestertil funksjonshemmedebarn
AvlastningF/G er et avlastningstilbudtil multifunksjonshemmedebarn med stort medisinskbehov.
Skolen/barnehagener en integrert del av avlastningen. Avlastningstilbudetgis til foreldre/foresatte til
barn og ungdommed stort omsorgsbehovi alderen0-18 år. Tildelingskontorettildeler vedtak.Det har
siden2013vært arbeidet for at de barnamed omfattende hjelpebehovsom skalmotta avlastningi
institusjon og de med lette og moderateutfordringer får privat avlastning.Avtalemed private
avlastningstiltakom gruppeavlastninghar vist segkvalitetsmessiggodt og mindre ressurskrevendeenn
institusjonsplassering.
Ringerikekommunetilstreber og følger omsorgstrappenfor avlastning,altså lavestetrinn først.
Erfaringertilsier at ved vedtak fra 0-18 år er det fortsatt behovfor tjenester hos sektor Helseog Omsorg
etter 18 år. Det er en markant økningi yngrebrukere med diagnoserinnenfor autismespekteret som får
vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap.
Fellesfor dissebrukerneer høy grad av uønsketadferd,
selvskadingog et dårlig søvnmønster.
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Ringerikekommunehar et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede,deriblant avlastningtil
barn/ungdom sammenlignetmed andre kommuner.

Forebyggendehelsetjenesterbarn og unge
Oppgavenetil enhetener overveiendeforebyggendeog helsefremmendetjenester til barn, ungeog
deresfamilier. Tjenestenomfatter helsestasjon0-6 år, jordmortjeneste,skolehelsetjenestei
grunnskolenog videregåendeskole,egenhelsestasjonfor ungdom,fysioterapiog ergoterapitil barn og
unge,frisklivsarbeidog folkehelse,migrasjon,smittevernog vaksinasjoner.

Folkehelseog Friskliv
I Ringerikekommuneer det lavt utdannings- og inntektsnivå,høy andelungeuføre og en relativt høy
grad av sykeligheti befolkningensammenliknetmed landsgjennomsnittet.Fokuspå gode levekårog
utjevning av helseforskjelleransessom viktig i kommunensfolkehelsearbeid,og vektleggestungt i
Folkehelsemeldingen
2012-2030.
Folkehelsehandlerom hvordanvi som enkeltpersonerhar det og alle faktorene som påvirkerdette.
Ringerikekommunevil i 2019 leggefram en plan som har som mål å gi en oversiktover hvilke
utfordringer og hvilke ressurserkommunenhar i arbeidet for å bedre folkehelsenog utjevne sosiale
ulikheter i helse.Planenvil tydeliggjøreutfordringene,anbefaleen passenderesponsog kommemed
forslagtil tiltak. Planener en overordnet plan, som ikke har mål å påleggeti ltak direkte på
enkeltenheter,men ansvarliggjørepå ledernivåi kommunenog skapefelles mål for folkehelsearbeidet
på tvers av enheter og fagfelt.
Ringerikekommunehar egenfrisklivskoordinator.Frisklivskoordinatorhar ansvaretfor Frisklivssentralen
og bidrar med tiltak og prosjekterrettet mot folkehelse.Frisklivssentralenhar blant annet
aktivitetsgrupperutendørs, kurs i depresjonsmestringog bra-mat-kurs. Flereav tiltakene gjennomføresi
samarbeidmed Hole og Jevnakerkommune.

Barnevern
Barneverntjenestenskalnår det er særligebehovfor det iverksettetiltak ved å styrke
foreldreferdigheterog utvikle samspillvia strukturerte tiltak som PMTO(ParentManagementTrainingOregon)og TIBIR(TidligInnsatsfor BarnI Risiko)rådgivning.Tradisjonelle og kompenserendetiltak som
besøkshjem,støttekontakt,hjemmekonsulentog/eller fritidsaktiviteter kan væremed på å bidra til
positive endringerhos barnet og/eller familien. Barneverntjenestenbistår ogsåi forbindelsemed
adopsjon,institusjon og fosterhjemsplassering.
Barnevernstjenestenhar startet med et
tjenestedesignprosjektfor å forbedre og effektivisereinterne strukturer.

Barnevernvakt
Barnevernvaktenshovedoppgaveer å være i beredskapog yte raskbistandtil og barn og unge når det
oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens
åpningstid.
Barnevernvaktendriftes som et interkommunaltsamarbeidhvor Hole,Jevnaker,Modum, Krødsheradog
Sigdaler deltakere,og Ringerikeer vertskommune.
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Barnevernvaktensamarbeidermed politiet når barn og ungeer involvert i sakerav akutt karaktersom
politiet jobber med. Tjenestenskalvære tilgjengeligfor familier og samarbeidspartneresom trenger råd
og veiledningtil barn og unge,og deressituasjoner.

Ensligemindreårigeflyktninger
Ringerikekommune bygdeopp tjenester for mottak og bosettingav ensligemindreårigei 2016og 2017,
men nå er dissetjenestenebygd ned igjen på grunn av at for lite bosettingsbehovpå dette området.
Enhetenhar ansvarfor å bosette og følgeopp det antall ensligemindreårigeflyktninger som
kommunestyretvedtar. Enhetenbeståri 2018av en oppfølgingsavdeling
for de som er bosatt i eget
botiltak. Målet for enhetener å følgeopp oppvekstbetingelserfor ungdommeneslik at de blir rustet til å
mestre en selvstendigtilværelseog skapeseget meningsfyltliv. Det miljøterapeutiskearbeidet
fokusererpå god og kvalifisertomsorg,skoleog kvalifisering,og selvstendiggjøring.
Enhetenomstiller og
nedbemannerogsåi 2019på grunn av at flyktningsituasjonener endret.

Spesialpedagogisketjenester
Spesialpedagogiske
tjenester består av PPT(pedagogisk
-psykologisktjeneste),Logopedtjenesten,
Spesialpedagogisk
- og Barne- og ungdomsarbeiderteamet.Tjenestenskalivareta store deler av den
spesialpedagogiske
tiltakskjeden,inkludert henvisningerom spesialpedagogisk
hjelp i barnehageog
spesialundervisning
i skole.PPTer den sakkyndigeog utredendeinstansi dette arbeidet,mensteamene
arbeiderder det er gjort vedtakom spesialpedagogisk
hjelp. Logopedtjenestenjobber med henviste
saker,bådedirekte med språk- og talevansker,men ogsåsom veiledendeinstansfor barnehager,skoler
og foresatte.Tjenestenhar som mål å dreie mer mot systemrettetarbeid,inklusiveveiledningfor
barnehagerog skoler.
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og ungesliv. Tett samhandlingmed bådebarnehageog
skoleer viktig for de spesielletiltakene. I handlingsprogramperioden
vil spesielletiltak for barn og unge
ha et spesieltfokus på antimobbearbeid,kompetansehevingfor å forebyggenegativ utvikling for enkelt
barn/ungdomog grupper,tverrfagligsamhandlingknyttet til stress,mestring,skjevutviklingog
spesialundervisning.
SPTstarter et tjenestedesignprosjektsenhøst2018.Formåleter forbedringinternt
og i samarbeidmed andre.

Utf ordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Det er godeoppvekstsvilkårfor de fleste barn og ungei Ringerikekommune,men det er ogsåmange
som faller utenfor og strever i hverdagen.
Forebyggendearbeid på tvers av sektorerog enheter har som målsettingå hjelpe flest mulig barn og
familier på et tidlig stadium.Påden måten unngåslangvarigepåkjenninger.Målet er å snu
ressursbrukenfra sent til tidlig i barnetslivsløp.
Å væretilstede på de arenaeneder barn og ungeer, er en forutsetningfor å styrke barn og unges
mestringav egneliv. Ringerikekommunevelgertiltak som er utformet med bakgrunni erfaringerog
kunnskap,dette på grunn av at man med større sikkerhetkan vite om innsatsenskaperde positive
endringeneman er ute etter.
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Ringerikekommunes tjenesteutviklingskalleggetil rette for at alle barn og ungeskalbli sett, stilt krav til
og opplevegledenav å lykkesmed noe.
Folkehelseprofilenfor Ringerikeviseren høy andel av barnefattigdomog lavinntektsfamilier.Vi har
kunnskapom at sosial ulikhet i barneåreneforplanter segtil dårligerehelseog livskvalitetsenerei livet
(Folkehelsepolitiskrapport 2017).
Fattigdomsbekjempelse
krever samarbeidmellom sektorerog mellom det offentlige og frivilligheten.

Viktige tiltak
Forebyggingog tid lig innsats
Målet er å snu ressursbrukenfra sent til tidlig i barnetslivsløp.Et av de valgteverktøyeneer TIBIR(Tidlig
Innsatsfor BarnI Risiko),et kunnskapsbasertprogram
for forebyggingog behandlingav atferdsvansker
hos barn tilpassetdet kommunale tjenestenivået.Kommunenhar som mål å etablere et systemfor
opplæringog oppfølgingav intervensjonerfor barn og familier med atferdsproblemerrettet mot
risikogrupperog de som alleredehar identifiserte atferdsproblemer.

Oppfølgingav Ungdataundersøkelse
Ringerike,Hole,Krødsheradog Fylkeskommunenhar igangsattet prosjekt for å utvikle
samarbeidspraksis
mellom grunnskole,videregåendeskole,foreldre og foresatte,og forebyggende
tjenester.

Tiltak mot vold og seksuelleovergrep
Kommunenskalsørgefor at berørte av vold får helhetligoppfølging,gjennomsamordningav tjenester.
Det er etablert en prosjektgruppefra ulike tjenester for berører barn og unge.Prosjektgruppafikk i
mandat å utarbeideen langsiktigplan for implementeringav tiltak mot vold og seksuelleovergrep.

God helhet og samhandling
Det vil i 2019arbeidesvidere med tverrfagligsamarbeid,tidlig innsats,kulturforståelseog
brukermedvirkning.Samarbeidpå tvers av sektoreneblant annet med tiltak som tverrfagligmiljøteam
blir viktig i 2019.
Deltagelsei Oppfølgingsprogram
for lavinntektsfamilier,et programunder utvikling av Arbeids- og
velferdsdirektoratet,er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingeni prosjektet er å jobbe helhetlig,og
samordnetjenestenerundt de ulike aktørenei familiene.
TIBIR,Frisklivssentralog Inntaksteamer arenaerfor erfaringsutvekslingog utvikling.Det vil i tillegg
arbeidestverrfagligmed skolefraværog trivsel. Stort fravær i barnehageog skolefører i mangetilfeller
til lav selvfølelseog dårlig selvbildeog kan føre til store fagligehull og isolering.
Spesialpedagogisk
enhet og forebyggendehelsetjenesterspiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere
frafallet i videregåendeskoleblant annet med å bidra til en klarerer grensegangmellom
spesialundervisning
og tilrettelagt opplæringinnenfor rammenav ordinær undervisning.
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Nødvendigkompetanse
Kompetanseutviklingen
skalbidra til styrket samhandlingog dreiningmot systemrettetarbeid og
forebygging.I sektorenskaldet ivaretasgenerell og spesifikkkompetanse.Ringerikekommunevil
fortsette arbeidet med å utdannerådgivereinnenfor adferdsvanskeri behandlingsmetodenParent
managementtraining oregon(PMTO),øke kunnskappå områdenemobbingog seksuelleovergrep,
flerkulturelt arbeid, relasjonsledelseog IKT.

Kvalitet
For å øke kvaliteten vil det i kommendeperiodeværeet særligfokus på godt samarbeidmed foresatte.
Dette er avgjørendefor å lykkesmed kommunenstjenester og tiltak for barn og ungdom.
Implementeringav FNsbarnevernkonvensjonregler om barnsrett til medvirkning,er et viktig
satsningsområdei alle tjenester til barn og ungdom.

Kostra-analyse- Barnevern
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Dekningsgrad
Andelbarn med tiltak som er
plassert(funksjon252) ift. ant
innb. 0-17 år(B)
Barnmed undersøkelseift.
antall innbyggere0-17 år(B)

1,9

2,1

4,6 %

5,2 %

1,7

2,6

1,5

2,5

1,7

1,6

5,4 % 6,0 %

6,3 %

5,3 %

4,9 %

4,7 %

Omfangetøker
Omfangetav barneverntjenestenehar økt de sisteårene.Blant annet ser vi at flere
bekymringsmeldingerfører til undersøkelse.Antall meldingerhar ikke økt fra tidligere år, men det tyder
på å ha vært en endringi hvordanbarneverntjenestenvurderer hver enkelt melding.
Store kostnadertil tiltak
Justertutgiftsbehovfor barnevernstjenestenviserat netto driftsutgifter pr. innbyggerer 2 805 kr i
Ringerikekommune.Dette er 730 kr mer enn Kostragruppe13. Sammenlignet med gjennomsnitteti
Kostragruppe13 har Ringerikeet innsparingspotensial
på 21,5 millioner kroner totalt i sektoren.
I Ringerikeer brutto driftsutgifter per barn 75 751 kr i 2017.Utgiften har nærmestdoblet segsiden
2015.Vi ser ogsåat tiltakene er dyrere enn i sammenligningskommunen
e (Drammenog Sandefjord).
Det er en høy andel barn som er plassertav barneverneti Ringerike.Fra2016 til 2017 har det vært en
økningav plasseringer.
Det er verdt å merke segat dette nøkkeltalletinkludereralle barn som er plassert,ogsåettervern og
bosatte mindreårigeflyktninger.I 2017var 16,13% av alle barn med tiltak som er plassertav
barnevernet,ensligemindreårige.Det har vært en nedgangpå 2,43 prosent siden2016.
Levekårutfordringer
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Ringerikekommunehar ogsånoe høyereforekomstav levekårutfordringer.Flerebarn i Ringerikehar
foresatte som er eneforsørgere,enn Drammen,Sandefjord,fylket og landet. Det er ogsåen høy andel av
befolkningensom er mottakere av uføretrygdog arbeidsavklaring
spenger(18-44 år).
Levekårutfordringenei Ringerikekan tilsi at kommunenkan ha noe høyereandel barneverntiltakenn
landsgjennomsnittet.Sammenlignetmed Drammen,som ogsåhar levekårutfordringer,liggerRingerike
høyere.Entenkan dette skyldessakenei segselv,eller det kan skyldesat Ringerike har en lavereterskel
for å fatte barneverntiltakenn sammenligningskommunene.

Kostra-analyse- Kommunehelse
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

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

101,7%

81,2 %

122,0% 104,0
%

97,1 %

85,8 %

97,8 %

99,4 %

6,5

7,3

6,8

8,4

8,8

8,6

Dekningsgrad
Andelbarn som har fullført
helseundersøkelse
ved 4 års
alder(B)
Årsverkav leger pr. 10 000
innbyggere.Funksjon241

8,4

9,1

Helsestasjonog skolehelsetjenesten
Det har vært en økningi netto driftsutgifter til forebyggendetiltak i helsestasjon
- og skolehelsetjenesten
per innbygger0-20 år fra 2016til 2017.Ringerikehar høyereutgifter enn Kostragruppe13 og landet
uten Oslo.Blant annet skyldesdette en prioritering av ressursertil helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Flere legeårsverk
Det er i 2017flere legeårsverkper 10.000innbyggereenn i 2017.Totalt er det økt med 1,2 årsverkfra
2016til 2017.Det er fremdelesnoe lavereenn landsgjennomsnittetog Kostragruppe13, men vi ser at
vekstenhar vært svært lav for disseog at Ringerikestadignærmer seglandssnittet.

Mål
Overordnet mål
Dekningsgrad
barnevernstiltakift.
innebyggertall0-17
år

Mål
Tidliginnsats

Siste
Indikator/målemetode måling
Andelbarn med
5,3 %
barnevernstiltakift.
innbyggere0-17 år

Mål
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2019
5,4 %

Mål
2020
5,4 %

Mål
2021
5,2 %

Mål
2022
5,1 %
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Overordnet mål
Mål
Bruker-medvirkning Redusereantall
barnvernstiltak

Siste
Indikator/målemetode måling
Andelundersøkelser 44,4 %
som førte til tiltak

Mål
2019
48,0 %

Mål
2020
45,0 %

Mål
2021
45,0 %

Mål
2022
45,0 %

Siste
Indikator/målemetode måling
Andelundersøkelser 98,0 %
med behandlingstid
innen 3 måneder

Mål
2019
99,0 %

Mål
2020
100,0
%

Mål
2021
100,0
%

Mål
2022
100,0
%

Mål
Overordnet mål
God
ressursutnyttelse

Mål
Effektiv
arbeidsflyt

Virkemiddel for å nå mål
Virkemidleneer kvalitet, tidlig innsats,kapasitetog samarbeidinnad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
155 622 155 622 155 622 155 622

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
Konsekvensjustertbudsjett

3 912
3 912

3 912
3 912

3 912
3 912

3 912
3 912

Konsekvensjustertramme

159 534

159 534

159 534

159 534

-17 355
-1 257
-18 612

-26 904
-1 257
-28 161

-26 904
-1 257
-28 161

-26 904
-1 257
-28 161

4 200
2 500
6 700
-11 912

4 200
2 500
6 700
-21 461

4 200
2 500
6 700
-21 461

4 200
2 500
6 700
-21 461

147 622

138 073

138 073

138 073

Innsparingstiltak
Ensligemindreårigeflyktninger - nedbyggingav tjenesten
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Barnebolig
Avlastningbarnebolig,økte kostnaderknyttet til økte fylkesmannsvedtak
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Tekniskejusteringer
Økte lønnskostnadergrunnet avlasterdom
Det er vedtatt en ny forskrift om arbeidstidfor avlastersom trådte i kraft 1. juli 2017.Avlastersom
tidligere var å regnesom oppdragstakere,skalnå ansessom arbeidstakere.
Konsekvensen
vil medføreet behovfor 500 000 kr i økte budsjettmidler.

Innsparingstiltak
Ensligemindreårigeflyktninger - nedbyggingav tjenesten
I 2015mottok Ringerikekommuneen anmodningfra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi) om
bosettingav flyktninger i 2016og 2017 på bakgrunnav flyktningkrisenog et stort antall asylsøkerei
Norge.
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Det ble vedtatt å bosette 100 flyktninger,hvor 25 var ensligemindreårige.Det ble etablert 3 boliger i
2016med tilhørendebemanningfor å øke kapasiteteni flyktningeteamet.I tillegg til de 3 boligene,ble
det ogsålaget en samarbeidsavtalemed RingerikeFolkehøgskole
for å bosette noen av ungdommene.
For at Ringerikeskullekunnemøte det økte behovetfor bosetting,ble det innvilget midler til etablering
og bemanningav boligene.I tillegg til dissemidlene har kommunenogså mottatt tilskudd for å
finansierekommunensgjennomsnittligemerutgifter.
Sidenbehovet for bosettingav ensligemindreårigeflyktninger har vært fallendesidenseptember2016,
har enhetenblitt nedbemannet.Vi har trinnvis tatt ned to bofellesskap.
Etter vedtakom å ikke bosette ensligemindreårigeflyktninger f.o.m 2019,ble det våren2018
gjennomførten ytterligere nedbemanning,samt lagt strategi for hvordanenhetentrinnvis blir avviklet
innen utgangenav 2020.
Pr. 01.01.19bestårenhetenav en oppfølgingsavdelingmed 5,5 årsverk.
Effektiviseringskrav0,7%
Spesielletiltak effektiviseringskravpå 0,7 %.

Nye tiltak
Barnebolig
Det er etablert et nytt ansvarsområdesom en konsekvensav økt behovi sektorengrunnet et nytt
vedtak.
Det nye ansvaret,som har fått navnet "Helhetligtilbud barn", vil medføre en merkostnadi sektoren.
Avlastningbarnebolig,økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak
Antall vedtakog omfangetav de har økt den sistetiden. Dette gir økonomiskekonsekvenseri dagens
budsjetter, og det vil derfor være behovfor å justere budsjettet.
Vedtakenesettesav fylkesmannenog kommunener pliktige til å innfri disse.
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Kulturtjenesten
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

13 713

14 547

15 664

18 503

14 918

14 918

9 788

9 081

9 081

9 081

9 081

9 081

64

75

75

75

75

75

7 831
32 522

10 146
33 849

8 280
33 100

8 046
35 705

7 746
31 820

7 746
31 820

-3 247
-2 753
-841
-7 234
25 288

-2 784
-1 792
-367
-4 944
28 905

-2 784
-1 792
-367
-4 944
28 156

-2 784
-1 792
-367
-4 944
30 761

-2 784
-1 792
-367
-4 944
26 876

-2 784
-1 792
-367
-4 944
26 876

Om sektor
Aktiviteten er hjemlet i Kulturloven,Opplæringslovenog Lovom Folkebibliotek.I tillegg er det en rekke
lokale,regionaleog nasjonaleføringer,planer og strategierfor sektoren.

Ønsketutviklingsretning – hovedgrepfor sektoren
Kulturplanfor Ringerikekommuneble vedtatt i 2017. Denneleggerføringerfor det videre
kulturarbeidet i kommunen.Kultur er en viktig rammefaktorfor målet om vekstog utvikling i
Ringeriksregionen,
og planendefinerer dissefokusområdenesom gjelder alle deler av sektoren:
Samhandling
Mangfold
Kompetanse
Synlighet

Samhandling
Bådekulturskole,bibliotek og kultur- og idrettsadministrasjondriver sin virksomheti samarbeidmed
andre kommunalesektorer,frivillige organisasjonerog private aktører.Dialogog faste møtepunkterer
svært viktig for å kunneutvikle riktige tilbud og gjøre riktige utviklingstiltak.

Mangfold
Ringerikehar en sammensattbefolkningsgruppemed mangenasjonaliteter,ulike oppvekstsvilkårfor
barn og unge,og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst.I dette utviklingsperspektiveter det viktig
at kultursektorenarbeidermot et mangfoldigog inkluderendekulturtilbud, bådei fagtilbud på
kulturskolen,ved tilskudd til lag og organisasjonerog tilgjengelighetfor alle.
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Kompetanse
Kultursektorenskalværeoppdatert og fremoverlent,bådefaglig,i praksisog i utvikling. For å være
relevantefor innbyggerne,sikre kvalitet og utvikling, krevesdet at sektorenholder segoppdatert på
metodikk,forskningog praksis.Å bidra til samarbeidendeaktørerskompetanseer ogsået mål.

Synlighetog kommunikasjon
Kultursektorensvirksomheter i stor grad brukerrettet, være segen som oppsøkerbiblioteket, en som
ønskeropplæringeller eleversom får besøkav kunstneregjennomDenkulturelle skolesekken.Å nå ut
til innbyggerne,med god informasjonom tilbud, tilskuddsordninger,vil bli prioritert i kommende
planperiode.

Tiltak på tvers av sektorene– prioriterte områder
Kartleggingkulturminner og kulturmiljøer
Kultursektorenhar ansvarfor formidling av kulturarv. Miljø- og arealforvaltningenhar ansvarfor
planarbeid omkring dette. Det er et mål med bådeen kartleggingav kulturminner og synliggjøre
særskiltekulturmiljøer. Arbeidetmed å utvikle en framtidig driftsmodell for Riddergårdener i gangog vil
fortsette i planperioden.

Kartleggingav kulturarenaer
Kommunene er ansvarligfor å leggetil rette for et bredt spekterav kulturaktivitet (jf. kulturloven § 5). I
dette er det ogsåviktig å sikrebefolkningenstilgangpå egnedekulturarenaer.Enkartleggingviser at
innbyggernehar et stort behovfor arenaerfor kulturutøvelse.Fokusetnå retter segmot å finne
løsningerpå arealbehovet.

Nærmerebeskrivelseav områdeneinnenfor sektoren
Det generellekulturarbeidet
Det generellekulturarbeidetomfatter kommunalegenaktivitet,forvaltningog tilskuddsordninger.
Innenfor dissetre områdeneliggerDen KulturelleSpaserstokken,
DenKulturelleSkolesekken,Ung
Kultur Møtes og mindre arrangementeri tilknytning til for eksempelRiddergården.
Forvaltningsområdene
inkludererplaner og strategierinnen idrett, kunstforvaltning og kultur.
Tilskuddsområdene
bestårav idrettstilskudd,kulturmidler, tilskudd til kulturarrangementerog
kunstprosjekter,allmennekulturmidler og tros- og livssynstilskudd.I tillegg er det en del institusjoner
som får faste tilskudd over kulturbudsjettet, som Buskerudmuseetog RingerikeKultursenter.

Kulturskole
Kulturskolengir undervisningi musikk- og kunstfagfor barn og unge,med tilbud bådefor talent og
bredde.
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Det er et mål å gjøre kulturskolentil en mer aktiv og åpen inkluderingsarena,der eleverfra ulike kulturer
møtes,utvekslerkulturelle uttrykk og skapernye prosjektersammen.Eksemplerpå dette er de allerede
igangsatteprosjekteneSplash,Korpsi Skolenog språkkafé.
NasjonalRammeplanfor kulturskoleneplanleggesvedtatt høsten2018,og implementeringenstarter
våren2019.

Bibliotek
Ringerikebibliotek skalvære et sted for informasjon,kunnskap,livslanglæringog deltakelse.Det skal
ogsåvære et sted for opplevelse,kreativitet, trivsel og rekreasjonog en inkluderendeog uavhengig
møteplass.
I perioden2015-2020følger biblioteket Buskerudfylkesstrategi Bedreliv med biblioteket– mer liv i
biblioteket.I handlingsplanperiodenprioriteres felles tiltak for styrkingav biblioteket som møteplass,
bedre ressursutnyttelsesamt å bidra til godeskolebiblioteki kommunen.Satsingenpå variert tilbud av
arrangementerog aktiviteter fortsetter.

Utfordringer og viktige tiltak
Kultursektorenhar et stort utviklingspotensial,og vil fokuserepå samskaping,informasjonog
tverrfagligeløsninger.Kulturenhetendrifter en rekke samhandlendetiltak, og i takt med at vi når ut til
flere deler av befolkningenøker ogsåbehovet for lokaler.Bådefor ossi kommunaldrift og for ildsjelene
og frivilligheten ute i samfunnet.

Pågåendeprosjekter
Splash
Et kreativt møtestedfor alle. Det er et gratis tilbud til alle barn på 4.- 6. trinn ved kommunens
barneskoler.Hver uke i 12 uker får eleveneen aktivitet innen kunst, film og musikk/kor.Prosjektet
arrangeresav Kulturskolenmed bred finansieringfra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
og videreføresi 2019.

Språkkafé
Enukentlig møteplassmellom innvandrereog frivillige. Her trenes det på å snakkenorsk,og aktuelle,
kulturelle og samfunnsmessige
temaer blir diskutert. Språkkaféenarrangeresav Kulturskolen,
Biblioteket,Frivilligsentralenog frivillige.

Korpsi skolen (KiS)
Prosjektetstartet som en pilot i 2016,og ble formalisert som satsningsområdefra 2017.I løpet av årene
2017-22 skalalle tredjeklasseeleveri Ringeriksskole
n få styrket musikkopplæringgjennomklassekorps.
Prosjektetgjennomføresav grunnskoleneog kulturskoleni fellesskap,og med aktiv støtte fra foreningen
«Korpsi skolen»og frivillige ildsjeler.
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IKAR
InternasjonaltKultur Arrangementi Ringerike.IKARer en feiring av det store mangfoldetav kultur og
folkeslagsom finnes i Ringerike.Det er et mål å få flere møter og kulturutvekslingmellom breddenav
Ringerikesbefolkninggjennomforestillingerog kulturelle arrangementer.IKARarrangeresav
Integreringsrådetog kulturadministrasjonenog i samarbeidmed flerkulturelle organisasjoner.Fra2019
involvereskulturskolen,Læringssenteretfor voksneog RingerikeFolkehøgskolei dette arbeidet.

KulturPopUp
Åpent kulturkontor og arenafor kulturelle møter. KulturPopUpstartet med en målsettingom synlighet
og dialogmed innbyggerne,og ble løst gjennombruk av midlertidige tomme lokaler.I løpet av 2018 har
vi mottatt over 50 skriftlige innspill,og vi har hatt over 50 arrangementeri PopUp’enav ulike slag.
Prosjektet blir driftet av Kulturadministrasjonenog realisertgjennomsamarbeidmed gårdeiere,
Kultursenteretog frie kulturaktører.

Nasjonaltbokår 2019
500 år etter at første norskebok ble trykt inviterer Nasjonalbibliotekettil nasjonaltbokår. Bokåretfeires
med 500 arrangementi 500 bibliotek over hele landet. Et viktig mål er å skapeleselystog ny begeistring
for bøkerog litteratur, og biblioteket er lokal arrangør.

«Norsknok?»
Skalfremme debatt og samtalemed utgangspunkti nyere sakprosaog skjønnlitteratur. Prosjektet
omfatter temakvelderom norsketabuer, integreringog flyktningproblematikk.Lokaltarrangeresdet av
Ringerikeog Hole bibliotek med tilskudd fra Fritt Ord.

Kostra-analyse- Kultur og idrett
Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektorenper innbyggeri
kroner
Netto driftsutgifter til
kommunalemusikk- og
kulturskoler,per innbygger6-15
år

1 021

1 215

2 073

2 055

2 466

2 098

2 224

2 122

1 607

1 591

1 997

2 372

2 459

2 744

2 439

1 841

0,3 %

0,2 %

1,6 %

6,9 %

1,6 %

0,6 %

3,2 %

3,0 %

901 000

97 889

19 579 173 375

6 000

778

34 657

62 705

Dekningsgrad
Andelbarn i gr.skolealderpå
ventelistetil komm musikk- og
kulturskole,av barn i alderen615 år

Kvalitet
Tilskuddtil frivillige barne- og
ungdomsforeningerper lag
som mottar tilskudd

Side63 av 111

Handlingsprogram2019-2022
Ringerikekommunesnetto driftsutgifter til kultursektorenhar økt i 2017.Sett i forhold til kommuneri
landet uten Osloog Kostragruppe13, bruker kommunenlite på kultur.

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Bruker-medvirkning God
Andelgjennomførte
87,0 %
brukermedvirkningelevsamtaler
i kulturskolen
Tilstrekkeligkvalitet Økeantall eleveri Antall barn
6,7 %
kulturskolen,målt
i prosentav antall
barn i
grunnskolealder.
Økefagtilbudet i Antall fag
2
kulturskolen

Mål
2019
95,0 %

Mål
2020
95,0 %

Mål
2021
95,0 %

Mål
2022
95,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

15,0 %

5

5

5

5

Mål
2019
1200

Mål
2020
1300

Mål
2021
1400

Mål
2022
1500

Mål
Overordnet mål
God
ressursutnyttelse

Siste
Mål
Indikator/målemetode måling
Økeantall brukere Antall brukeremed
720
med "Meråpent- "Meråpent-avtale" - ny
avtale"
indikator 2017

Virkemiddel for å nå mål
Kulturskolendriver aktivt med å rekruttere nye elever,blant annet ved å utvide fagtilbudet.
Biblioteket øker besøkstallenegjennomarrangementerog aktiviteter i nytt sceneområdeog
tilgjengelighetengjennomMeråpent bibliotek.

Driftsbudsjett med endringer
2019
28 905

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Tilskuddidrettsformål - reduksjonav budsjett, tiltak utført
Effektiviseringskrav
0,7 %
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Videreføringav økt støtte til RingerikeKultursenter
Videreføringopptrapping"Korpsi skolen"
Turskiltprosjekt
Støttetil fotballhall
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022
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2020
2021
28 905 28 905

2022
28 905

298
-626
-328

298
-805
-507

298
-1 190
-892

298
-1 190
-892

28 577

28 398

28 013

28 013

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

1 500
566
150
0
2 216
-421

1 500
0
0
3 500
5 000
2 363

1 500
0
0
0
1 500
-1 137

1 500
0
0
0
1 500
-1 137

28 156

30 761

26 876

26 876

Handlingsprogram2019-2022

Sammendragdriftsbudsjett for sektoren

Støtte til lag og foreninger
Støttentil lag og foreningervidereførespå 2018-nivå.
Positivoppvekstsøkerom at årlig støtte økesmed kr 150 000 til kr 700 000. Dette er ikke lagt inn i
Handlingsprogram2019-2022.

HaugsbygdArena
DersomHaugsbygdArenarealiseresvil Ringerikekommuneleie gymsalerfra 2022.Eventuellleie legges
i Handlingsprogram2020-2023.

Snøproduksjonsanlegg
på Ringkollen
Rådmannenønskerå prioritere tilskudd til snøproduksjonsanlegg
på Ringkolleni 2019.Pågrunn av ett
stramt budsjettforslagfor 2019,ser ikke rådmannenmulighetertil å finansieretilskuddet på kr 3 000
000 med driftsmidler, og vil derfor kommetilbake til finansieringeni disponeringenav
regnskapsresultatetfor 2018.

Innsparingstiltak
Tilskuddidrettsformål - reduksjonav budsjett, tiltak utført
Tyristrandkunstgressbane2,4 millioner kroner - tiltaket utført i 2017og bevilgningenskalikke
videreføres.
Effektiviseringskrav0,7 %
Kultursektorensandelav effektiviseringskravpå 0,7 %.

Nye tiltak
Videreføringav økt støtte til RingerikeKultursenter
FS-vedtak sak51/18. Søknadom økt tilskudd 1,5 millioner kroner hvert år ble behandlet,det ble vedtatt
1,5 millioner kroner i 2018.Tiltaket fremmesderfor for 2019jfr. søknad.
Videreføringopptrapping "Korps i skolen"
Det er behovfor økt budsjett til dekningav lønn til flere ansattei "Korpsi skolen"jfr. vedtatt
opptrappingsplan.Prosjektetutvidestil to nye skoleri 2019 og evalueresfor å vurdere videre satsning.
Turskiltprosjekt
Kommunaldel av turskiltprosjektetsom gjelder merkingav turistløyperpå Vikerfjell,Vassfaretog
Krokskogenhar en stipulert utbetaling i 2019 på 150 000 kroner, jfr. KS-sak58/17.
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Støtte til fotballhall
Det foreslåså gi støtte til fotballhall i Heradsbygdamed 3,5 millioner kroner i 2020,jf r. KS-sak77/18.

Investeringsbudsjett
Arbeidet med utbedring av Riddergården,med blant annet nytt sprinkleranlegg,fortsetter i 2019.

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Kulturtjenesten
Oppgraderingog sprinkling
Riddergården
Tilskuddtil RingerikeKirkelige
fellesråd- Oppgraderingog
utvikling kirker
SumKulturtjenesten

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2019

6 500

LØPENDE

Suminvesteringsprosjekter

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

4 500

0

0

0

4 500

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

6 500

9 500

5 000

5 000

5 000

24 500

6 500

9 500

5 000

5 000

5 000

24 500

Oppgraderingog sprinkling Riddergården
Det ble bevilget6,5 millioner kroner til utbedring av Riddergårdeni 2018.Dette fordeler segpå 1,5
millioner kroner til sprinkling,og 5 millioner kroner til utbedring.Arbeidet ble ikke ferdigstilt og
fortsetter i 2019.Innhold og omfangetav det som skalgjøresi Riddergårdenbehandlesi egensak.
Tilskuddtil RingerikeKirkeligefellesråd - Oppgraderingog utvikling kirker
Fraog med 2018 flyttes budsjettpostenfor tilskuddet til investering.Fellesrådetfår 5 mill. kroner årlig til
investeringstiltak,prioriterer og iverksetterdisseselv,og rapporterer i forbindelsemed årsrapporten
hvilke prosjektersom er prioritert og gjennomført.
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Helseog omsorg
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

610 842

580 623

589 944

589 444

588 944

588 944

130 639

132 485

134 855

134 855

135 005

135 005

66 118

62 417

64 217

64 217

64 217

64 217

60 082
14 776
882 458

53 211
1 000
829 737

58 211
1 000
848 228

58 211
1 000
847 728

58 211
1 000
847 378

58 211
1 000
847 378

-109 106 -108 804 -112 044 -118 694 -118 594 -118 594
-112 826 -108 293 -111 893 -111 893 -111 893 -111 893
-3 136
-1 260
-1 260
-1 260
-1 260
-1 260
-15 788
-894
-894
-894
-894
-894
-240 857 -219 251 -226 091 -232 741 -232 641 -232 641
641 601 610 485 622 136 614 986 614 736 614 736

Om sektor
Helseog omsorgi Ringerikekommunevil væreen bærekraftigsektor som yter godevelferdstjenestertil
brukerne.I årenefremover vil andelenav befolkningensom jobber og betaler skatt bli mindre, og
kostnadertil pensjonerog helse- og omsorgstjenesterøker. Eneldre befolkningbetyr ogsåat det blir
færre hendertil å utføre oppgavene.Denneutviklingenkrever at sektorenog våre innbyggeremå være
fleksiblefor morgendagensløsninger,være kreativeog utforskendei utviklingenav tjenesteneog kunne
fangeopp og tilpasseossnyvinninger.
Ringerikekommunetildeler pleie- og omsorgstjenesteretter vedtatte tildelingskriteriersom forvaltesav
tildelingskontoret.Dissetjenesteneer bl.a. hjemmebasertetjenester, tjenester til funksjonshemmede,
rus- og psykiatritjenester,dagopphold, institusjonsopphold,miljøarbeidertjeneste,støttekontakt,BPA
m.m. I tillegg ytes sosialtjenesterved NAV,helsetjenesterved legevakt,helsetjenesteneved fengselet og
transittmottaket, tjenester for bådemenn og kvinnerved krisesenteretog matproduksjonog ombringingved Ringerikskjøkkenet.

Ønsketutvikling
Morgendagenshelse- og omsorgstjenesterhandlerom å skapeforutsetningerfor godeog likeverdige
tjenester for et antatt høyereantall brukere og for et større mangfoldav brukere.Dette innebærerat
tjenestenemå ha en kapasitetsom står til behovenede ulike gruppenehar. Åretsbudsjett synliggjørslik
satsning.
"Levehele livet" er den sistestortingsmeldingensom omhandlerfem nasjonaleinnsatsområderfor
eldre over 65 år; Et aldersvennligNorge,Aktivitet og fellesskap,Mat og måltider, Helsehjelpog
Sammenhengi tjenestene.Stortingetmelder at med disseinnsatsområdeneskaleldre få mulighet til å
mestre eget liv der de bor - hele livet. Ringerikekommunevil utvikle tjenestenefor de eldre i tråd med
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føringenefra stortingsmeldingen,og rådmannenvil benytte 2019 på å kartleggestatuspå
innsatsområdeneog foreslåutviklingsområder.

Områdeneinnenfor sektoren
Kommuneoverlege
Kommuneoverlegener medisinskfagligrådgiverfor rådmannenog rådmannensledergruppe,
koordinator for fastlegerog fastlegeordningensamt kommunensoverlegefor sykehjemog helsestasjon.
I tillegg er kommuneoverlegenhelsemyndighetinnenfor helseberedskap,folkehelse,miljørettet
helsevern,smittevernog psykiskhelse.

Tildelingskontoret
Ringerikekommunehar organiserttjenestetildelingeni eget tildelingskontor.Her er ogsåkoordinerende
enhet. Tjenestertildelesetter veileder til tildelingspraksisjf. Helse- og omsorgstjenesteloven,
helsepersonellloven, pasientog brukerrettighetsloven,forvaltningslovenog verdighetsgarantien.

Hjemmebasertetjenester
Hjemmetjenesteromfatter hjemmesykepleieog praktiskbistandi hjemmet i tillegg til ansvarfor
trygghetsalarmog matombringing. Tjenestener regulert i henholdtil Lovom kommunalehelse- og
omsorgstjenesterog Lovom pasientog brukerrettigheter.Ambulerendetjenester ytes ved baserknyttet
til Hallingby,Hønefoss,Nes,Soknaog Tyristrand.Stasjonæretjenester ytes av et stasjonærtteam som
tilhører det bofellesskapet/omsorgsboligen
den enkeltebor i.

Institusjon: kort - og langtidsplasser
Institusjonenehar ansvarfor langtidsbrukeremed stort pleiebehov,samt brukere med behovfor
korttid s- og avlastningsopphold.Tjenestener regulert i Forskrift for sykehjemog boform for heldøgns
omsorgog pleie.

NAV-tjenester
De kommunaletjenestenei NAVer lovregulerti lov om sosialetjenester i NAV.I NAVRingerikeer
følgendekommunaletjenester samlet:økonomisksosialhjelpog gjeldsrådgivning.NAV- kontoret skal
ivareta brukerenshelhetligebehov for bistand,og tilby en individuelt tilpassetoppfølgingmed de
tjenester, tiltak og virkemidlerkontoret rår over.

Ringerikskjøkken
Målsettinger produksjonav god mat med riktig næringssammensetning
tilpassetbrukernesbehov.Det
brukesen produksjonsmetodehvor maten i størst mulig grad beholdernæringsstoffer,smakog
utseende.Det skalleggesvekt på tilpassingertil yngrebrukergrupper og tilbud om ernæringstettkost
for de med mindre matlyst.
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Dagoppholdi institusjon - Dagsenter/Aktivitetssenter
Dagoppholder et tilbud til hjemmeboendeeldre som har behovfor en mer meningsfylthverdag,bådei
forhold til fysiskeog psykiskebehov. Vi har sosialtsamvær,trening i ulike former, gåturer, treningsrom,
sittedansog fellestrim. Treninger viktig for å forebyggeog opprettholde funksjoner.Brukernesom
benytter dagoppholdblir hentet hjemmei egenbolig og kjørt til og fra av kommunenseget
transportkontor.

Aurora
Arbeid og dagsentertilbudtil voksnefunksjonshemmede.Kommunenønskerå bidra til at våre
brukere/arbeidstakereopplevertrygghet,mestringog trivsel ved å jobbe med produksjonav ulike
produkter. Goddrift ved Aurora vil kjennetegnesved fornøydebrukere/arbeidstakeremed tilpassede
aktiviteter som kan føre til produksjonav salgbareprodukter. Arbeidsoppgavene
tilpassesog er
oppgaverinnen vedproduksjon, strikking,veving,lysproduksjon, makulering,snekringog kantine.
Dagsentertilbudeter et trivselstiltaksom aktivisererdeltakernemed musikk,dans,trening og enklere
hverdagsaktiviteter.

Helsetjenesterfengselog transittmottak
Ringerikekommunehar ansvar for helseavdelingenved Ringerikefengsel.Tjenestener regulert i Helse
og omsorgstjenesteloven.
Helseavdelingens
mål er at helsevurdering(innkomstsamtale)foretatt av
sykepleierskalgjennomføresinnen ett døgnetter ankomst.
Ringerikekommunehar ansvar for helseavdelingenved transittmottaket. Tjenestener regulert i
Forskriftom tjenester til personeruten fast opphold. Ankomstfasenomfatter lovpålagtog nødvendig
helseundersøkelse
og gjennomføringav informasjonssamtalemed NOAS(Norskorganisasjonfor
asylsøkere).Usikkerheteni flyktningetilstrømningentil Norgeog hvordanUDIvelgerå benytte
Hvalsmoen, gjør at vi til enhvertid må væreomstillingsdyktigeog nytenkende.

Interkommunalt samarbeid
Krisesenterog Legevakter interkommunaletjenester som driftes med Ringerikesom vertskommune.
Helsesamarbeidetfor Ringeriksregionen
og Midt -Buskerudhar en egenkoordinator som skalsørgefor
koordineringhelsesamarbeidetmellom VestreVikenog Vestregionsamarbeidet.
Dennestillingener
finansieresav samarbeidskommunene.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Helsetjenesterav god kvalitet er tjenester som er virkningsfulle,tryggeog sikre.Godetjenester må
utviklessammenmed brukerne.Dissemå væregodt samordnetog ha god kontinuitet, samtidigsom
rett tjeneste må væretilgjengeligog samsvaremed behov.Viderevil godetjenester benytte ressursene
på en god måte og være rettferdig fordelt.
Helse- og omsorgstjenesterbetyr mye for innbyggernevåre og spesieltfor de med de størstebehovene
og derespårørende.Her utgjør kommunenen forskjell for folks trygghet og livskvalitet.For å kunne
fortsette å utgjøre en forskjell vil kommunenkontinuerligvurdere innsatsnivåog ressursbrukopp mot

Side69 av 111

Handlingsprogram2019-2022
det totale behovet for tjenester i sektoren.Dette er en utfordring og vil fortsette å væredet da
demografienviserøkt antall eldre. Konsekvenservil være endringeri drift for å tilpassesegden
økonomiskerammen.Sektorenvil arbeidesystematiskmed dette i 2019ved å gjennomføremulige
strukturelle justeringer.

Balansemellom omsorgsplasserog institusjonsplasser
Et optimalt omsorgstilbudkrever omsorgsplasser
både i form av omsorgsboligerm/bemanningog
institusjonsplasserfor korttidstilbud, avlastningog behandling.Det er avgjørendeat kommunen
balansererdissetilbudene.Kommunenprosjekterernå nye omsorgsboligerbådepå Hov og i
Heradsbygda.Eventueltytterligere utbygging,herunder institusjonsplassersom erstatningfor Hønefoss
sykehjem,vil bli lagt fram for politisk behandlingetter at en ny behovsanalyseblir presentert i 2020.
Dette arbeidet vil starte i 2019.

Sosialhjelp,utvikling og tiltak jf. Holtenutvalget
Utgiftene til økonomisksosialhjelphar vært høyeog til dels økendeover flere år. Kommunenog NAV
har satt inn flere tiltak, men har ikke fått ønskederesultater.Hovedårsakentil økningav økonomisk
sosialhjelpi 2018er bl.a. nytt regelverkom redusertrett til arbeidsavklaringspenger
, innstrammingfra
fylket på tiltaksmidlerog dermedredusertetiltaksplasserfor mottakere av sosialhjelpog flyktninger som
går over til NAVfra introduksjonsprogrammet.I tillegg er det noen mekanismeri kommunensom bidrar
til å drive opp sosialhjelpen,ved at NAVdirekte eller indirekte blir gjort ansvarligfor beslutningerfra
andre instanser.
Holtenutvalgetleverte sin rapport i 2017 hvor det ble foreslått tiltak som skullebidra til å få flere
innbyggerei arbeid og færre til å bli avhengigav økonomisksosialhjelp.Kommunenfastholder
strategienom å benytte startlån som virkemiddelfor at flere skaleie egenbolig. Utover dette prioriterer
rådmannenå styrke gjeldsrådgivningstjenesten
til yngre sosialhjelpsmottakerefra 2019.
Holtenutvalget var spesieltbekymret for ungdomsom faller ut av videregåendeskole,og at flere blir
avhengigav hjelp fra NAV.Sosialhjelpsbudsjettet
er styrket i 2019,og det er spesielttre tiltak som vil
utredesog prøvesut i kommendeprogramperiode:
1) Arbeidsrettettiltak til ungemottakere av økonomisksosialhjelp
Kommunalt pilotprosjekt hvor NAV,i samarbeidmed en lokal arbeidsmarkedsbedrift,oppretter et
arbeidsrettettiltak (aktivitet). Formåleter at fortrinnsvisungemottakere av økonomisksosialhjelpskal
delta i en arbeidsrettetaktivitet som styrker deresmuligheterfor overgangtil arbeid og selvforsørgelse.
Tiltaket vil evalueresetter seksmåneder.
2) Oppstartav "Ungdomshus"
Målet med Ungdomshuseter å øke livskvalitetentil ungdomved å lette inngangentil de ulike enhetenei
kommunenpå en mer helhetlig måte. Det leggestil rette for at veilederei Ungdomshusetkan handle
raskt og identifisereinnsatsområderpå et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at ungdommens
utfordringer forebyggesog en redusererfremtidig behovfor tjenester og økonomiskbistand.Tilbudet
organiseresforeløpigunder sektorenBarn/Ungeog Oppvekst.
3) Helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier
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Dette er et prosjekt som startet opp i 2015og som ble avsluttet i desember2018.Prosjektethar
oppnåddgode resultaterbådei Ringerikeog i de 14 andre kommunenesom har deltatt. Met odikkenvil
derfor utviklesvidere og vil fortsatt benyttesi familier som er avhengigav, eller står i fare for å bli
avhengigav, økonomisksosialhjelp.I tillegg vil metodikkenbenyttesved oppfølgingav enslige,spesielt
yngre,mottakere av sosialhjelp.

Styrkesentrumsnærhjemmetjeneste(Hønefoss)
Hjemmetjenesteni Ringerikekommunehar en nøkkelrollei tjenestetilbudetinnen helseog omsorg.
Kommunenhar en strategi på at flest mulig skalfå tjenester i eget hjem så lengesom mulig. Den
sentrumsnærehjemmetjenestenhar de sisteårenevært i prosjekt (Morgendagensomsorg)for å
tilpassesegmorgendagenskrav og behov.I den forbindelseble enhetenogsåpilot for
heltidskulturprosjektet"Nytt BlikkRingerikekommune".
Prosjektetførte til ny turnus med bl.a. økt andel heltidsstillinger,økt gjennomsnittligstillingsstørrelse,
økt kompetansepå alle vakter (ogsåhelg),planleggingfor variasjoneri drift, teamoppbyggingav turnus
og økt frigjort tid til ledelse.Turnuser rammeverketog forutsetningenfor at det fagligearbeidet kan
gjennomføres,forbedresog utvikles,og kartleggingsfasen
førte til mer realistiskeforutsetningerfor å
lykkesi det arbeidet.
Det fagligearbeidet i ny turnus innebæreren omstillingfra hvordanman historisksett har løst
arbeidsoppgavene,til en ny måte å løsearbeidet på. I dette omstillingsarbeidethar prosjektet
Morgendagensomsorgog Helhetligpasientforløphatt stor påvirkningpå hverandre.Utfallet er styrking
med demenskoordinator,palliasjonskoordinatorog HPH-team for å sikreovergangerfor pasientene
mellom sykehus-kommuneog korttidsplass-hjemmetjeneste.Sistnevnteteam er ogsåmed på å
reduserekostnaderi forbindelsemed overliggerepå sykehus,ved å leggetil rette for at pasientenekan
komme raskerehjem.

Hovedtiltak i tjenestene
Tjenestene
Pårørendemed særligtyngendeomsorgsoppgaver
Ledelseni helse- og omsorgstjenestenei kommunerog helseforetakhar ansvarfor at
myndighetskravenei veilederenom pårørendefølgesopp. Tiltak for å endre praksisskal iverksettes.
Implementeringav anbefalingenekrever opplæringav ansatte,utvikling av interne prosedyrer,rutiner
og verktøy,endret organisering,for bedret samarbeidog utvikling av nye tilbud til pårørende.Dette
arbeidet vil gjennomføresi 2019.

Dagrehabilitering ved dagaktivitetssenteret
For å sikre optimal bruk av institusjons- og korttidsplasservil rådmanneni løpet av 2019 utrede
mulighetenfor å gi tilbud om dagrehabiliteringved dagaktivitetssenteretved Austjord.Utredningensesi
sammenhengmed eksisterendetilbud.

Rusog psykiatri
Det jobbesmed ny Rusplan.Dennevil leggeføringerfor videre satsningpå feltet og er basertpå
nasjonaleføringer og lokalebehov.Planenprioriterer hovedgrepog tiltak innenfor fire fokusgrupper;
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Gravideog spedbarn, Barnog unge,Voksneog Pårørende.Rådmannenforeslåri 2019 å styrke
fritidstilbudet for dennegruppenog satsningener i samsvarmed rusreformen.

Boligsosialtarbeid
Boligtjenestenhar, i samarbeidmed Husbankenog NAVRingerike,utviklet idéen "Eie først". Denne
strategieninnebærerbedre utnyttelse av Husbankensvirkemidlerslik at vanskeligstiltebarnefamilier
skaleie egnet bolig. Ambisjonener at dette skalbidra til at flere barn vokseropp i stabile hjem i gode
bomiljøer samtidigsom kommunens utgifter til sosialhjelpreduseres.Satsingensesi sammenhengmed
bl.a. Helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier.

Kompetanse
Årlig utarbeider sektorenen kompetanseplanmed prioriterte satsingsområderog dissevidereførestil
neste planperiode:Dokumentasjoni Gerica,Nettverksorganiseringav fagområder,ABC-opplæring,
videreutdanningerog stipendordningerfor sykepleiereog vernepleiere.

Følgendeområder er nye for neste planperiode:
Etiskrefleksjon
Organiseringav etisk refleksjoni grupperer en viktig metode og verktøysom benyttesfor bevisstgjøring
av helsepersonellsverdier og holdninger.Refleksjonsom metode kan benyttesi nettverksgruppenes
arbeid, i personalmøtereller andre arenaerder det foreliggerplaner for styrt kompetanseutvikling.

Vurderingskompetansekurs
Firedagerskurs for helsefagarbeidereog assistenteri regi av USHT(utviklingssenteretfor sykehjemog
hjemmetjenester).Gir innføring i eller repetisjonav basiskompetanse.

Digital basiskompetanse
Kommunenhar inngått samarbeid med Haprofor å kunne tilby grunnleggendeIT-opplæringfor våre
ansatte.Opplæringenforegår lokalt på arbeidsstedet.Hensiktener å øke digitale ferdighetertil den
enkelte ansattefor å kunne ta i bruk velferdsteknologiog følge den generelledigitale utvikling.

Målinger - indikatorer
Utviklingog bruk av godeindikatorer blir et strategiskkompetanseområdefor bådeledere og
medarbeidere.

Pasientsikkerhetsprogrammet"I trygge hender"
I regi av det nasjonalepasientsikkerhetsprogrammet
er det utarbeidet flere tiltakspakkersom er
relevantefor vår kommune;Herunderforebyggetrykksårog fall, riktig legemiddelbruk,samstemmingav
legemiddellister,forebyggingav underernæringog tidlig oppdagelseav forverret tilstand. USHTvil bidra
inn i arbeidet med læringsnettverki sektoren.
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Etterlevelseav prosedyrer,retningslinjer og regelverk
I 2019vil sektorenstarte et arbeid for å sikreat rutiner, prosedyrer,retningslinjero.l. blir etterlevd i
egenorganisasjon.Det vil bli etablert internrevisjonsom metode for å kvalitetssikretjenesteneog egen
praksis.

Organisasjonog ledelse- Nytt Blikk Helseog omsorg
Ringerikekommunehar besluttet å forplikte segtil arbeid for økt heltidsarbeidog for en utvikling til økt
heltidskultur. I den forbindelsehar Helseog omsorgetablert et eget delprosjektfor å sikre deltakelse
inn i det overordnedearbeidet,samt for å starte arbeidet for å redusereutvikling av krav om økte
stillinger.Årsakener at sektorenønskerå styre rekrutteringenav ny kompetansefor å sikre kvaliteten
på tjenesten.Sektorenser ogsåpå dette arbeidet som et bidrag til å styrkemulighet for ledelseved at
lederteamenegår i dypdykkpå egnefakta for økt forståelseinnen dette arbeidet.

Brukerundersøkelser
Sektorenhar brukerundersøkelserhvert år, og hver undersøkelsehar intervall på annethvert år. Det er
ønskeligå reduserehyppighetenslik at sektorenfår mer tid til å følgeopp resultateneog implementere
valgte tiltak. Det er en nødvendighetfor å lykkesi forbedringsarbeidet.

Samarbeid på tvers - Tverrfagligmiljøteam
Ringerike,har i likhet med andre kommuner,et stadigøkendeantall barn og ungesom faller ut av skole.
Tverrfagligmiljøteamvil gi dennegruppentett og tilrettelagt oppfølgingi form av motivasjonsarbeidog
veiledning. Teametvil væretilgjengeligpå deresulike arenaersom skole,hjem og fritid. Det
samarbeidestett med skolefor å sikrehelhet og tilrettelegging.Teametjobber på enkeltbarnog deres
familier. I 2019vil det etableresfelleskompetanseløftfor forebygging,tidlig innsatsog foreldrenettverk.

Trygghjemme
Dette er et forebyggendebrannverntiltaktil kjente risikoutsattegrupper.Det er inngått en avtale
mellom enheter i Ringerikekommuneom felles brannverntiltakfor hjemmeboendesom er utsatt.
Samarbeidet er initiert av Brannog Redning.

Velferdsteknologi
Utviklingeninnenfor velferdsteknologikrever at de ansatteforholder segtil ny digital hverdagmed bruk
av nytt verktøyog utstyr. Samhandlingmed Hole og Jevnakerfortsetter i prosjektformder digitale
konsultasjoner,kompetanseom velferdsteknologiog bruk av sensorteknologier sentraleområder.
I forbindelsemed investeringenegjøresdet arbeid knyttet til velferdsteknologiskeløsningerog styring
av byggene.

Helsetjenestertil flyktninger
I 2019 vil det gjennomføreset arbeid for å se på mulighetenefor å effektiviserehelsetjenesteneved
Smittevernkontoretog Hvalsmoenhelseavdeling.Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.
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Kostra-analyse- Pleieog omsorg
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Institusjoner(f253+261)- andel
av netto driftsutgifter til plo(B)
Netto dr.utg. pr. innb. 261
Institusjonslokaler(B) *) **)
Netto driftsutgifter pleie og
omsorgi prosentav kommunens
totale netto driftsutgifter(B)
Tjenestertil hjemmeboende
(f254) - andel av netto
driftsutgifter til plo(B)

40,6 %

41,7 %

1 165

1 142

35,7 %

56,1 % 36,6 %

64,0 %

36,8 %

44,1 %

42,9 %

646

921

351

933

907

35,2 %

32,4 % 32,2 %

29,0 %

33,6 %

31,1 %

30,8 %

55,1 %

54,5 %

42,2 % 57,8 %

33,6 %

59,4 %

50,2 %

51,1 %

3 993

4 241

3 626 4 536

4 607

3 654

3 439

3 483

16,8 %

17,1 %

9,7 % 20,8 %

9,9 %

15,1 %

14,7 %

13,9 %

9,1 %

8,9 %

14,3 % 6,6 %

9,0 %

10,0 %

12,6 %

11,7 %

1 385

Produktivitet
Utgifter per beboerdøgni
institusjon

Dekningsgrad
Andelhjemmetj.mottakeremed
omfattende bistandsbehov,80 år
og over(B)
Andelinnbyggere80 år og over
som er beboerepå institusjon

Netto driftsutgifter pleie og omsorgi prosent av kommunenstotale netto driftsutgifter viser en mindre
nedgang.Ringerikebruker fortsatt en større andel til denne tjenestegruppenenn
sammenligningskommunene/gruppene,
men nærmerseggradvis.I forhold til utgiftsbehoveter
ressursbrukenunder landsgjennomsnittet,men lavereinntektsgrunnlag(95 %)enn landsgjennomsnittet
gjør at andelenkun får en mindre reduksjon.
For Ringerikehar de fleste indikatoreneholdt segstabilt i perioden.Sammenlignes
de med utvalgte
kommuner/grupperer det noen forskjeller.Samletsett brukesen større andel av pleie og omsorgsin
ramme på hjemmetjenesterenn på institusjonstjenester.Det gjelderogsåkommuneneGjøvikog
Modum. Flereindikatorer viser at dissetre kommunenesatserpå hjemmebasertetjenester til eldre,
men Ringerikehar den lavesteandelenav de tre. Men alle er godt over landet og Kostragruppe13.
Tilsvarendeer Ringerikehøyestav de tre kommunenei andel til institusjonstjenester.Somen del av
institusjonstjenestenregnesutgifter til drift av institusjonsbygningene.
Der liggerRingerikehøyt, bl.a.
grunnet husleiefor noen av institusjonene.Institusjonstjenesterinkludererbarneboligerog kjøp av
eksterneplassersom overliggerepå sykehus.Dette er ogsåforholdsvisdyre institusjonsplasser,og
det er plassersom ikke gir inntekter. Dette visesogsåigjen i en forholdsvishøy pris per beboerdøgni
institusjon selvom det nå er to av sammenligningskommunene
som ligger høyere.
Kommunenhar en høy andel hjemmeboendemed omfattende bistandsbehovog forholdsvislav andel
over 80 år på institusjon.Dette er naturligefølger av satsningpå hjemmebasertetjenester.
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Kostra-analyse- Sosialetjenester
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til
økonomisksosialhjelppr.
mottaker(B)

48 587

52 863

48 291 57 282

42 590

39 078

45 381

51 462

58,4 %

44,5 %

45,8 % 41,3 %

45,8 %

27,3 %

40,5 %

43,7 %

4,0 %

4,0 %

4,4 % 4,4 %

3,1 %

3,5 %

3,5 %

3,2 %

Dekningsgrad
Andelmottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde(B)
Andelensosialhjelpsmottakerei
alderen20-66 år, av innbyggerne
20-66 år(B)**)

Andel mottakeremed sosialhjelpsom hovedinntektskildeer redusert.Kommunener fortsatt høyereenn
Gjøvikog Modum, men er nå bare så vidt over Kostragruppe13. Og det er antall mottakere med
sosialhjelpsom hovedinntektskildesom er redusert,sidentotalt antall mottakere av sosialhjelphar vært
noksåstabilt disseårene.
Driftsutgifter til økonomisksosialhjelphar økt med 4 mill.kr fra 2016 til 2017.Med nestenuendret antall
mottakere er det utgift per mottaker som har økt. Ogdet er i gruppenunder 30 år at utbetalingenhar
økt mest. Kjennetegnpå dennegruppener utfordringer med rus og/eller psykisk helse,mangehar ikke
fullført videregåendeskole,mangeforsørgerbarn og flere kommer fra introduksjonsordningeneller
ensligemindreårigeflyktninger for videre oppfølgingi NAV.Det er ogsåkjent at mottakerne av
sosialhjelpmottar stønadi lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbarekommuner.
De ungeer en prioritert målgruppei NAV.Det finnes mangestatligetiltak for gruppen,men de har
oftest et arbeidsrettetinnhold, noe som ikke alltid passerfor ungdommeneslivssituasjon.NAVtilbyr
videre for eksempelgruppetiltakfor de arbeidssøkende,de jobber tverrsektorielt for å se på nye måter
å følgeopp barn og ungefor å unngåat de må søkeNAVi 18-20 års alderenog de arbeidermed å få i
stand et UngdommensHus.

Kostra-analyse- Kommunaleboliger
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Brutto investeringsutgiftertil
boligformålper innbyggeri
kroner
Kommunaleboliger Korr. bto.
dr.utg. Beløppr innb (kr)

259

47

2 378

689

30

1 702

1 426

1 527

1 895

1 991

800

352

623

1 089

1 324

1 301

22

21

20

32

17

27

21

19

Framsikt
Kommunaltdisponerteboliger
per 1000innbyggere(B)

Laveinvesteringsutgifterog høyebrutto driftsutgifter til boligformålkan tilskriveskommunens
organiseringav sine boliger med Ringerikeboligstiftelsesom eier og kommunensom leier. Kommunen
er stabilepå indikatoreneover tid, men avvikerfra de andre sammenligningskommunene.
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Mål

Overordnet mål
Ledelse

Medarbeiderskap

Siste
Mål
Indikator/målemetode
måling
Lederneer
Samletscorepå
mestringsorienterte medarbeiderundersøkelse
og tydelige
premissleverandører
Organisasjonen
Samletscorepå
pregesav
medarbeiderundersøkelsen
selvstendige,
fleksibleog
kompetente
medarbeidere
Redusere
Redusertfravær
11,3 %
medarbeideres
sykefravær

Mål
2019
>4,3

Mål
2020
>4,3

Mål
2021
>4,3

Mål
2022
>4,3

>4,3

>4,3

>4,3

>4,3

10,0
%

10,0
%

10,0
%

10,0
%

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Tilstrekkeligkvalitet Pasientsikkerhet Andeldigitale
50,0 %
trygghetsalarmer
Antall Evondos(
31
medisinsk
medisindosett)
Styrke
Antall personersom
34
demensomsorgenhar mottatt
pårørendeopplæring
Antall tilgjengelige
0
aktivitetsgrupperfor
hjemmeboende
demente
Økt
Andelunge under 30
selvhjulpenhet
år som har krav om
aktivitetsplikt
Antall
0
gruppearrangement
for hjemmeboende
eldre i forebyggende
øyemedpr. år.
Antall personersom
30
har gjennomført
hverdagsrehabilitering

Mål
2019
100,0
%
60

Mål
2020
100,0
%
60

Mål
2021
100,0
%
60

Mål
2022
100,0
%
60

100

160

160

160

7

7

7

7

90,0 %

90,0 %

90,0 %

90,0 %

10

15

15

15

74

134

134

134

Mål
2019
90,0 %

Mål
2020
90,0 %

Mål
2021
90,0 %

Mål
2022
90,0 %

0-3
døgn

0-3
døgn

0-3
døgn

0-3
døgn

Mål
Overordnet mål
God
ressursutnyttelse

Siste
Mål
Indikator/målemetode måling
Effektiv
Andelkorttidsplasser 86,0 %
tjenesteproduksjonbelagtmed
korttidsplasser
Gjennomsnittlig
1,7
liggetid på sykehuset
døgn
etter at pasientener
definert som
utskrivningsklar
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Overordnet mål
Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernes
behov

Mål
2019
20

Mål
2020
20

Mål
2021
20

Mål
2022
20

485

360

360

360

360

Antall mellom 18-24 år
83
på økonomisk
sosialhjelp
Gjennomsnittantall
5,85
månederpå sosialhjelp
Riktig
Antall produserte
38 700
dimensjoneringav timer innen
tjenestene
ambulerendeog
stasjonær
hjemmetjeneste
Antall søknaderpå
1 565
tjenester
Gjennomsnittligantall
16
på ventelistei
omsorgsboligpr.mnd
Gjennomsnittligantall
10
på venteliste
institusjon pr.mnd

50

50

50

50

5,00

5,00

5,00

5,00

31 000

31 000

31 000

31 000

2 400

2 400

2 400

2 400

10

5

5

5

5

5

5

5

Mål
Det nyetablerte
boligkontoret
sikrer en helhetlig
og godt koordinert
tjeneste
Færreinnbyggere
er avhengigav
sosialhjelp

Siste
Indikator/målemetode måling
Antall huststandersom
0
har gått fra leie til eie

Antall brukeremed
sosialhjelp

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
610 485 610 485 610 485 610 485

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
Refusjonressurskrevendetjenester
Husleieinntekter
Brukerbetalinginstitusjon
SalgServicesentrene
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Styrkehjemmetjenesteni Hønefoss
Styrkingav sosialhjelp
Husleietil Boligstiftelsen
Basistilskuddleger
Drift leasingbiler
Forebyggendetiltak NAV
Driftstilskuddfysioterapeuter
TilskuddRingerikeinterkommunalelegevakt
Manglendefastlønnstilskuddfysioterapi
Dagberedskap
Styrkingav tjenester til psykiatriog rus
Økt husleieny legevakt
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022
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7 599
-500
7 099

7 449
-7 150
299

7 449
-7 050
399

7 449
-7 050
399

617 584

610 784

610 884

610 884

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
1 000
500
420
400
240
200
0
16 860
4 552

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
500
500
420
400
240
200
150
16 510
4 202

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
0
500
420
400
240
200
300
16 160
3 852

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
0
500
420
400
240
200
300
16 160
3 852

622 136

614 986

614 736

614 736

Handlingsprogram2019-2022

Sammendragdriftsbudsjett for sektoren
Sektorenleverer tjenester 24 timer i døgnethver dag hele året. Et tilfredsstillendeantall kompetente,
dedikerte medarbeidereer avgjørendefor at sektorenskalkunnelevereriktige tjenester til rett tid og
med avtalt kvalitet. Hovedtyngdenav utgiftene i sektorener derfor knyttet opp mot lønn (85-90%).
Kommunenhar de sisteåreneprioritert kompetanseutviklingfor å være i standtil å håndteresektorens
oppgaverog samfunnetsendredetjenestebehovog brukergruppesammensetning.
Satsingenskalgjøre
kommuneni standtil å gi tjenester til det bestefor brukerenpå en effektiv måte.
Vedtatt budsjett for 2019medføreren økt satsingi NAVfor å stagnereog forebyggekostnaderknyttet
til økonomisksosialhjelp.Dette gjøresved å styrke gjeldsrådgivning,fortsette fokusog t iltak med
metodikk fra lavinntektsfamilie-prosjektettil andre grupper.EtablereUngdomshusmed veiledningog
bistandfor ungei sårbarefasersamt et pilotprosjekt for å etablere aktivitetstiltak for å stimuleretil
skoleog arbeid.
I 2019velgerrådmannen å styrke den sentrumsnærehjemmetjenesten,og dette innebefatter
etableringav ny turnus som følge av kommunensprosjekt om heltidskultur.Satsningenfører ogsåtil en
styrkingav arbeidet innenfor demensog lindrendepleie samt arbeidet med å sikre gode
tjenesteoverganger.
Effektiviseringskravet
for 2019medfører at sektorenvil måtte jobbe kontinuerligmed å finne
kostnadsbesparende
tiltak samtidigmed at en bevarersatsingsområdene.

Tekniskejusteringer
Lønnsvekst
Lønnsvekstfra 2018med helårseffektinn i 2019.
Luftmålingeri Hønefosssentrum
Luftmålingeri Hønefosssentrum skalgjennomføresi 2018/2019.Det er avsattmidler til hele prosjektet i
2018.Prosjektetgår fra juni 2018 til og med mai 2019.Det gjøresen avsetning31.12.18av ubrukte
midler til prosjektetsom utfra betalingsplaner kr 580 000 uten merverdiavgift.Målingeneer utvidet
med ytterligere sensorersom medførerøkt utgift kr 150 000. Midler til dette er hensyntatti budsjett
2019.
Økt timesats til støttekontakter
Timesatsent il støttekontakterer økt fra kr 123 kr til tarifflønn assistenterlavestesats.Et tiltak for
lettere å rekruttere støttekontakter.Et viktig tiltak langt ned i omsorgstrappen.
Budsjettkorrigeringvedtatt i KSvedtak74/18 for 2018.Må videreføresi 2019.

Vedtak forrige periode
Implementeringav velferdsteknologisketiltak i pilot velferdsteknologi.
Sikregod implementeringav velferdsteknologisketiltak som startet opp i pilot velferdsteknologi.Tiltak
som kun gjaldt 2018,og korrigeresi 2019-2022.
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Økte leieinntekter omsorgsboliger
Heradsbygdaomsorgssenterplanleggesnå for 64 bemannedeboligenhetermed tilhørende fasiliteter.
Her vil beboernebetale for husleie,mat og øvrigetjenester. For kommuneregnskapetblir det en
reduksjoni beboerbetaling(vederl
ag)og en økningi husleieinntekter,eventuelt økt salgav mat fra
Ringerikskjøkken
og økte inntekter for praktiskbistand.Mye usikkerhet,og det gjøresingenendringi
anslagøkte inntekter i år.
Økte leieinntekter Heradsbygdaomsorgsboliger
Heradsbygdaomsorgsleiligheter.Økt antall leiligheterfra 54 til 64. Fører til økte leieinntekter på kr
1 000 000 fra 2020.
For høyt budsjett 2017på vederlagopphold institusjon og hjemmetjenester
Gjelderreduksjoni beboerinntekter(vederlag)ved åpningav Heradsbygdaomsorgssenter.Beboerneher
betaler for husleieog øvrigetjenester. Beregningergjøresnesteår.

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav0,7%
Effektiviseringskrav0,7%utgjør kr 5 818 000.
Refusjonressurskrevendetjenester
Økt refusjonsom følge av nye brukere og endringi tjenestebehov.Dette gjelder 2018,og som blir
utgangspunktetfor budsjett 2019.
For 2017var refusjonen80%av lønnsutgiftenutover innslagspunktpå kr 1 235 000.
Husleieinntekter
Beregnerkun 2%veksti husleien,sidenden ikke justeresmed KPI01.01,men når beboerhar bodd i
hus/leiligheti ett år, jfr. Husleieloven§4 - 2. Oppjusterestil gjengsleie ved innflytting av nye beboere.
Husleieinntekteneøkesmed kr 800 000.
De nye leilighetenesom skalbyggeskan gi tilsammenkr 640 000 i husleieinntekterfor kommunen.
Tilsammenen økningpå kr 1 440 000.
Brukerbetalinginstitusjon
Anslagpå 3%økningi brukerbetalingfor opphold i institusjon.Beregnesav årets prognoseog utgjør kr
900 000.
SalgServicesentrene
Lagttil 3%økningi salgsinntekt(3259'*3%).i tillegg salgtil andre fra Hovedkjøkkenet(1400'*3%).
Tilsammenkr 150 000.
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Nye tiltak
Styrkingav sosialhjelp
Styrkingav sosialhjelpsbudsjettetskali hovedsakbenyttestil forebyggendetiltak som gjeldsrådgivning
spesielttil yngresosialhjelpsmottakere,og opprette arbeidsrettettiltak til ungemottakere av
økonomisksosialhjelp.For øvrig har det vist segat utbetalingav økonomisksosialhjelphar økt fra år til
år selvom tiltak har blitt satt inn. Her er ogsåen del til delvisjusteringav budsjettet for økonomisk
sosialhjelp.
Styrkehjemmetjenesteni Hønefoss
Enhetener pilot for heltidskulturprosjektsom har ført til omleggingav turnus med blant annet økt
kompetanse,lavereuketimer, teamoppbyggingav turnus, større stillinger og som totalt sett har ført til
økt bemanning.I tillegg skalbemanningenøkesmed demenskoordinator,palliasjonskoordinatorog
HPH-team.
Husleietil Boligstiftelsen
I henholdtil brev fra Boligstiftelsenøkeshusleienfor 2019 med kr 2 829 000. Dette inkludererKPImed
2,5%.Boligstiftelsenanmodesom kun 1%KPI,noe som vil redusereutgiftsøkningenmed ca 900 000,
avrundet til en økningpå 2 mill.kr. Det er ønskeligat ogsåBoligstiftelsenkan bidra i
effektiviseringsprosessensom kommunener inne i.
Basistilskuddleger
Satsenfor basistilskudd(per capita tilskudd)for fastlegeordningeni kommunenereguleres1.juli hvert
år. Antall pasienterpå listene dannergrunnlagetfor kommunensutbetaling til legene.Fra1.juli 2018er
satsenkr 486 per pasientper år. Dette er en økningpå 7,76%som er mer enn en dobling av økningeni
forhold til de sisteårene.
Forebyggendetiltak NAV
Dette er en oppfølgingav vedtak i FS13/18 - 3 Prosjektoppfølgingav lavinntektsfamilier.
Prosjektet «helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier»har vist goderesultater.2018er sisteår NAV
mottar midler, kr I 300.00av Arbeids- og velferdsdirektoratettil å dekketo stillinger.Formannskapetber
Rådmannenfølgeopp prosjektet for å sørgefor at prosjektetkan videreføresi 2019.
Prosjektetprøver ut en ny rolle i kommunen,plassertpå Nav kontoret, en familiekoordinatorsom gir
tett oppfølgingetter behov.Familiekoordinatorenjobber med hele familien under ett og med fire
målområder,arbeid – bolig - økonomiog barnassituasjon,og har et utstrakt samarbeidmed andre
aktuelle/involvertetjenester i kommunene.
Drift leasingbiler
I utgangspunkteter det et behov for 2 millioner kroner i økt ramme med bakgrunni 2018-regnskapet.
Med ny leverandør, mindre innbytte av biler og mindre skader(pålagtkjørekurs)reduserestiltaket til
1 million kroner.
Beregningfra leder viseren besparelsepå 0,6 Mill kr ved overgangtil ny leverandør.I 2018er planenå
bytte 33 biler mot 20 biler i 2019,noe som forventeså gi innsparing,da det visersegat det ofte er
skadersom må repareresved innbytte. Det er planlagtpålagtHMS-kurs for alle sjåføreneav
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leasingbilenesom forhåpentligvisvil redusereskaderog vedlikeholdskostnader.
Øvrigtiltak er å bruke
bilene på tvers av enhetenefor å unngåbruk utover makskilometer.
Driftstilskudd fysioterapeuter
I henholdtil ASA4303 Avtaleom driftstilskuddog takster for fysioterapeutermed avtale om privat
praksismed kommunene,er driftstilskuddetfor avtaleåret2018-2019 fastsatt til kr 444 600. Det er en
økningpå kr 23 580 per årsverk.Med 21,4 årsverkvil det bli en økningpå kr 500 000.
TilskuddRingerikeinterkommunale legevakt
Økt tilskudd til Ringerikeinterkommunalelegevaktgrunnet lønns- og prisvekst.Økt med 2,8 % av
kommunenstilskudd for 2018 som er på 14,2 mill.kr. Er fordelt på ordinær legevaktog øyeblikkelighjelp
tilbudet ved legevakta.Tilsammenkr 420 000.
Manglendefastlønnstilskuddfysioterapi
Folketrygdenyter tilskudd til kommunenefor fastlønnsstillingerfor fysioterapeuteri henholdtil Forskrift
om fastlønnstilskuddtil delvisdekningav kommunensutgifter til fysioterapitjenesten.Tilskuddetgis nå
til kurativ virksomhetutenfor institusjon.Det betyr at fysioterapeuteri institusjonstjenestenikke gis
tilskudd. Overtid har kommunenmistet to tilskudd som følgeav endringi regelverkog endring
i kommunensorganisering.Dette utgjør kr 400 000.
Dagberedskap
Dagberedskapstilbudet
samlesved ett legekontori Hønefoss
Ved behandlingi Hovedkomiteen,vedtak:Sak27/18 ble sakentatt til etterretning. Økonomisk
konsekvenser en økt utgift kr 240 000.
Styrkingav tjenester til psykiatri og rus
Styrkingav dagtilbudtil ungebrukere med psykiskhelseog rusrelatertelidelser.Seri 2018en økningav
behov. Hengersammenmed ny rusreform hvor ettervern og oppfølgingbolig og fritid er viktige
kommunaleansvarsområder.Enhetfor rus og psykiatriser at deresbrukere blant annet profitterer
sterkt på å delta i tilbudet, "Inn på tunet", og at fl ere kan nyttiggjøresegden aktiviteten.
Økt husleieny legevakt
Økt husleieny legevaktgjelder FDVkostnaderog bygslingsavgift.Ringerikesandel er 46,8%og utgjør kr
300 000 per år. Forventetåpninger juni 2020,og det regnesøkt husleiefor ett halvt år i 2020.
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Investeringsbudsjett
Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Helseog omsorg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
Ny legevakt
Oppgraderinghelse- og
omsorgsbygg
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
ny
produksjonsmåte
SumHelseog omsorg

LØPENDE
2020
2020
2020
2020

504 200
28 500
109 400
99 000

LØPENDE

Suminvesteringsprosjekter

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

2 000
198 800
27 500
50 000
50 000

2 500
273 200
0
54 000
43 500

0
1 500
0
0
0

0
0
0
0
0

4 500
473 500
27 500
104 000
93 500

1 500

0

0

0

1 500

2019

3 180

3 180

0

0

0

3 180

2019

8 500

7 500

0

0

0

7 500

752 780

340 480

373 200

1 500

0

715 180

752 780

340 480

373 200

1 500

0

715 180

Helse- Inventar/medisinskutstyr
Det er startet et oppgraderingsarbeidknyttet til institusjonerog omsorgsboligermed døgnbemanning.
Oppgraderingenvil beståi å skifte ut og moderniserenødvendiginventar,utstyr og møbler.
Fellesarealer,kjøkkenog ansattfasiliteterblir prioritert.
Kommuneneer tillagt en rekke nye oppgaveri forbindelsemed samhandlingsreformen.
Disse
oppgaveneer resurskrevende,både når det gjelder personell,kompetanseog medisinsktekniskutstyr.
For å kunne gi et faglig tilfredsstillendetilbud, er det ved enkelte institusjonernødvendigog supplereog
oppgraderedette utstyret.
Heradsbygdaomsorgssenter
Heradsbygdaomsorgssente
r planleggesfor 64 bemannedeboligenhetermed tilhørendefasiliteter, samt
nytt dagaktivitetssentermed kapasitettil 20 brukere.Det etableresny sentral basefor hjemmebaserte
tjenester. Planleggesferdigstilt høst / vinter2020- 2021.
Kommunenmottar momskompensasjon
og investeringstilskuddfra husbanken.Beboernebetaler
husleiei.h.t- kommunaltvedtak.
Hov vest omsorgsboliger
Utbyggingengjelder et boligfellesskap(borettslag)på Hov for sju ungepsykiskutviklingshemmedemed
relativt stort omsorgsbeh
ov. Prosjektetble startet etter forslagfra en foreldregrupperingmed sju
psykiskutviklingshemmedebarn for å bl.a. ivareta de relasjonersom var etablert mellom barnaog de
pårørendegjennomen 16-20 års periode, fram til barnanå skalflytte hjemmefratil egenbolig.
Pågrunn av husbankensregler,er prosjektet avhengigav et nært, godt og utvidet samarbeidmed
kommunenfor å kunnerealiseres.Ringerikekommuneer byggherre,og realisererbygningsmassen
med
sju leiligheter,fellesarealerog personalfasiliteter. Kommunenmottar momsrefusjonog husbankens
investeringstilskudd,seksjonererbygningenog etablerer et borettslag.Resterendekostnaderdekkesinn
av salgssumfor den enkeltebolig samt fellesgjeldi borettslaget.Prosjektetskalgjennomføresinnenfor
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en brutto kostnadsrammepå 25 millioner, som må mellomfinansieresog leggesut som en kommunal
investering.
Planlagtoppstart er mai 2019med ferdigstillelsesommer/høst2020.
Hov øst omsorgsboliger
Hov omsorgsboligerplanleggesfor 21 omsorgsleilighe
ter (for eldre uavhengigav diagnoser)med
tilhørendefasiliteter.
Planlagtbyggestarter mai 2019 med ferdigstillelsehøst 2020.
Kommunenmottar momsrefusjonog husbankensinvesteringstilskudd.Beboernebetaler husleiei.h.tkommunaltvedtak.
Ny legevakt
Ringerikeinterkommunalelegevakter primærhelsetjenestensakutte legetilbudutenfor fastlegenes
alminneligeåpningstidi kommuneneRingerike,Hole,Jevnaker,Krødsherad,Modum, Sigdalog Flå(fra
april 2015).Det er ca. 63 000 innbyggere(fastboende)til sammeni de sju kommunene.
Dagensleieforhold ved Ringerikesykehusutløper i 2020,og nye lokaliteter må værepå plassinnen den
tid. Kommunenskali den anledningogsåbyggeny ambulansesentrali forhold til prehospitaletjenester
ved VestreVikenHF,som gjennomleieavtaledekkerkapitalkostnadeneover 30 år for dennedel av
bygningen.Restenav kapitalkostnadenefordelespå deltagendekommunergjennomandel av husleie.
Byggestarter planlagtapril 2019 med ferdigstillelsesommer2020.
Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
Denneinvesteringenvil prioriteres og harmoniserestil de lokasjonersom prioriteres i forhold til
investeringerknyttet til oppgraderingsarbeidi institusjonerog omsorgsboligermed døgnbemanning.
Investeringenvil i hovedsaknyttes til akutte behovsom følge av avvikpå brann og HMS.Hvisdet er
midler tilgjengeligvil andre tiltak som generelloppgraderingav innvendigeflater og belysning.
ParkeringAustjord
I forbindelsemed rivning av tidligere "Rødstua"på Austjord,ønskesen ferdigstillelseav uteanlegget,
bl.a. med etableringav ny parkeringsplass
med bakgrunni behov knyttet til det nyåpnede
dagtilbudetsammested.
Samtidiger det behovfor et overbygg/carportfor institusjonenssamledekjøretøyportefølje,som for
tiden utgjør fire minibusser,en ni-seter personbil,to varebil og fem personbiler.Påparkeringsplassen
skaldet ogsåetablerestre ladepunkterfor el-biler samt sykkelparkering.
Kostnadertil rivning er tatt med i investeringsbeløpet.Arbeidet gjøresi 2019 grunnet
kapasitetsutfordringer.
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Ringerikskjøkkenny produksjonsmåte
Planlagtutskifting av kjele for eksterndampproduksjonutgår, og avsattemidler omdisponerestil
oppgraderingav utstyr ved Ringerikskjøkken.
Kjøkkenethar vært i drift i 15 år og en rekke komponenter
innen utstyr og inventar har overlevdsin "levetid". Utviklingav utstyr til stor-/sentralkjøkkendriftgår
som alt annet tekniskutstyr fort, og det viser segat modernekoke-/stekeutstyr ikke trenger ekstern
dampproduksjon.Tidligereavsetningi HP2018-2021økesfra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre nødvendigoppgradering.

Samfunn
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

162 444

149 667

145 413

145 163

145 163

145 163

153 226

138 791

150 701

151 290

141 108

140 408

6 637

4 896

6 137

5 737

5 737

5 737

8 014
9 764
340 086

860
130
294 345

860
4 850
307 962

860
6 641
309 691

860
5 328
298 196

860
23 140
315 308

-198 564 -181 599 -187 579 -212 174 -215 966 -215 966
-11 994
-9 830
-9 830
-9 830
-9 830
-9 830
-1 994
-13 574 -19 157 -17 160 -14 400 -14 400
-212 980 -205 003 -216 565 -239 163 -240 195 -240 195
127 106
89 342
91 396
70 528
58 001
75 113

Om sektor
SektorSamfunnhar ansvarfor forvaltning,drift og utvikling av Ringerikekommuneseiendomsmasseog
infrastruktur, forvaltningav lovverksamt å ivareta beredskapog sikre liv og helsenår uønskede
hendelseroppstår.
Tidligerehaddeogsåsektorenfokus på kommunensrolle som samfunnsutvikler.Fra01.08.18har ny
Strategiog utviklingsavdelingansvaretfor samfunnsutviklingog planarbeid. Sektorsamfunnskalbidra til
å leggetil rette for et godt samarbeidmed ny avdeling,og vi skalfortsette å leggetil rette for og
fokuserepå utvikling og vekstinnenfor vårt ansvarsområde.

Målsetning
Enhetenei sektorenskalutviklesslik at sektorenkan møte vekstog utviklingsmulighetenepå en
effektiv, løsningsorientertog fremtidsrettet måte. Sektorenskalha høy grad av profesjonalitetbåde
internt og eksternt.Det skalleggestil rette for et godt samarbeidsklimai sektoren,med andre deler av
Ringerikekommuneog med innbyggereog andre eksterneaktører.
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Enhetene
Miljø - og arealforvaltning
Enhetenbestårav følgendeavdelinger:
byggesak(byggesaksbehandling,
tilsyn, utslipp)
oppmåling(oppmålingsforretninger,karttjenester,matrikkelføring,eiendomsskatt)
landbruk (jord, skogog vilt, felles landbrukskontormed Hole kommune)
Enhetenvil at kommunensinnbyggereog de profesjonelleaktøreneskalkunnefinne informasjon,få
veiledningog finne frem til skjemaerogsåutenom ordinær arbeidstid.Det finnesmye informasjonpå
kommunensnettsider.

Tekniskforvaltning og Tekniskdrift
Enheteneer organisertetter "bestiller - utfører modellen".Det vil si at Tekniskforvaltning kjøper
tjenester av tekniskdrift, samarbeidspartnereeller eksterneaktører.Tekniskforvaltning har ansvarfor
forvaltning,drift og utvikling av kommunensinfrastruktur. Tekniskdrift skalleveredrifts- og
vedlikeholdstjenester.Fagområdenesom dekkeser:
vei
park og idrett
vann,avløpog rens
eiendom
kommunensskoger

Utbygging
Enhetenhar ansvaret for å gjennomførealle store investeringersom fastsettesi handlingsprogrammet
innenfor kommunalinfrastruktur og offentlige formålsbygg.
Videreivaretar enhetenkommunensinteressermot private innbyggere,og er høringsinstanspå
området kommunalinfrastruktur.

Brann- og redningstjenesten
Brann- og redningstjenestenhar følgendei tillegg til administrasjon,beredskapsavdeling
og forebyggendeavdelingog feiervesenet.De ivaretar ogsåbrannberedskapeni Hole kommune.
Enhetener døgnbemannetog kjernevirksomhetener brannforebyggendearbeid og brann- og
redningsarbeid.Brann- og redningstjenestenbesøkerca. 10.000husstander(feiing, tilsyn, aksjon
boligbrann)og 300 bedrifter hvert år.

Selvkost
Samfunnssektorhar flere selvkostområder.Selvkostområdenei dag er vann,avløp,slam,feiing, private
reguleringsplaner,byggesak,utslipp/tilsyn, oppmålingog eierseksjonering.Feiingav fritidsboligerer
iverksattfra 2018og sorterer under ordinær feiing pr nå.

Side85 av 111

Handlingsprogram2019-2022
Fraog med 2018 er selvkostet eget budsjettområde.Det vil gi en bedre oversiktover
selvkostområdene,samt gi et mer korrekt bilde av sektorensøkonomi.
Det foretas en gjennomgåendeanalyseog beregningpå selvkostområdeneto gangerårlig. Førstegang
er primo februar og hovedfokusda er etterberegningfor foregåendeår i forbindelsemed
årsavslutningen.I august/septembergjennomføresden andre gjennomgangen,da med hovedfokuspå
prognoseinneværendeår samt budsjett for nesteår samt budsjett for kommendeHP.
Alle kommunensselvkostområde
r med unntak av oppmålinghar ved inngangentil 2018solide
selvkostfondsom blant annet kan fungeresom stabilisatormed hensyntil gebyrnivå,uforutsette
utgifter eller svikt i inntekter.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Det er et sammensattbilde av utfordringer som vi ser fremover. Vi vil bli stilt overfor endredekrav og
problemstillinger,som vil medføreandre måter å jobbe på.
Vi er alleredeblitt utfordret på et mer ekstremt vær. Enlangog snørikvinter, varmeog ekstremtørke i
sommerog kraftig nedbøri høst.Dette krever mer ressursertil snørydding.Energiforbruketøker til
varme om vinteren og kjølingom sommeren.Vi har hatt en ekstremskogbrannfareog flom, og ekstrem
nedbørstiller krav til nye type flomveier og overvannshåndterin
g.
Ny teknologigir ossnye muligheter,men vi må samtidigsørgefor at vi har den nødvendigekompetanse.
Rammebetingelsene
endrer segog vi må tilpasseossslik at vi klarer å møte fremtidensbehovinnenfor
våre tjenester på en mer effektiv måte. Det betyr ikke at vi skalløpe fortere, men vi skaljobbe smartere.

Viktige tiltak
Tjenestedesignprosjekt
I løpet av høsten2018vil det bli startet opp et tjenestedesignprosjekti de teknisketjenestene.Formålet
er å organiseredissetjenestenepå en fremtidsrettet måte, som er tilpassetnye rammer og behov.Vi
ønskerå se på hva vi gjør i dag,hva skalvi fortsette å gjøre,hva kan vi gjøre annerledesog hva skalvi
ikke gjøre i tiden som kommer.

Kommunikasjon
For å bedre kommunensmøte med innbyggereog tiltakshavere,vil sektorenfortsette sin fokus på
informasjonog dialog.Vi har som målsetningat all dialog skalfremstå som profesjonellog
løsningsorientert.Vi ønskerbedre kommunikasjonenbådeinternt og eksternt.I løpet av 2018har vi hatt
fokus på opplæringi Klart Språk.Dette er et kontinuerligarbeid og vi vil fortsette å jobbe med dette i
hele sektoreni 2019og årenefremover.
Det vil bli utarbeidet rutiner og maler for tilbakemeldingpå henvendelser,for å oppnåbedre
forutsigbarhetog tydelighet, samt sørgefor likebehandling.
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Kostra-analyse- Plan,kulturminner, natur og nærmiljø
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Gj.snittligsaksbehandlingstid
for byggesakermed 3 ukers
frist. Kalenderdager

9

13

15

30

14

6

17

19

Det er satt i ganget større prosjekt, som vil gi resultater på kvaliteten på de tjenestenesom kommunen
leverer.Arbeidet startet opp januar 2018,og vil gå frem til våren2019.
Miljø- og arealforvaltningener i gangmed et utviklingsprosjektfor å se på arbeidsflyt,tjenestedesignog
brukeropplevelse.Dette er arbeid som gir økt innsikt og bevisstgjøring,hvor det iverksetteskonkrete
tiltak som vil bidra til å bl.a. reduseresaksbehandli
ngstidog gi en mer effektiv bruk av ressursene.

Kostra-analyse- Vann,avløp og renovasjon
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Vann- Finansielldekningsgrad

116,0%

106,0%

9 000

9 000

94,0 % 107,0
%

93,0 %

88,0 %

97,0 %

0,0 %

17 000

12 840

9 708

6 434

5 701 2 520

4 075

5 389

3 818

3 486

Produktivitet
Avløp- Tilknytningsgebyravløp
- én sats(gjelder
rapporteringsåret+1)
Avløp- Årsgebyrfor
avløpstjenesten(gjelder
rapporteringsåret+1)

Dekningsgrad
Avløp- Andelav befolkningen
som er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste
Vann- Andelav befolkningen
som er tilknyttet kommunal
vannforsyning

79,6 %

79,0 %

71,5 % 82,5 %

84,2 %

68,8 %

82,8 %

90,1 %

91,4 %

70,1 % 80,6 %

89,1 %

69,5 %

82,8 %

539

524

522

516

Kvalitet
Renovasjon- Husholdningsavfall
per innbygger(kommune)

533

516

Ringerikekommunehar innenfor vann,avløpog renovasjongodetall/utvikling i perioden2015 – 2017,
målt mot kommunerdet er naturlig å sammenlignesegmed.
Kommunenhar god kostnadsmessig
inndekningpå vann (106 i 2017)og avløp(110 i 2017)fra
innbyggerne.Indeksover 100 (selvkost)tilsier en positiv inndekningi kommunen.
Ringerikekommunehar som flere andre,en utfordring med vannledningsnettog betydeligelekkasjer.
Dette er dårlig utnyttelse av ressursene,og må være et prioritert område i tiden som kommer.
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Kostra-analyse- Brannog ulykkesvern
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Antall boligbrannerpr. 1000
innbyggere
Netto dr.utg. pr. innb. 338
Forebyggingav branner og
andre ulykker (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 339
Beredskapmot brannerog
andre ulykker (B)

0,50

0,36

0,29

0,55

0,15

0,58

0,35

0,33

55

79

56

105

30

-37

57

49

782

834

638

730

770

577

765

697

37,3 %

50,0 %

35,7 % 42,5 %

38,5 %

46,8 %

32,3 %

33,4 %

405

350

402

622

439

384

Dekningsgrad
Andelpiper feiet

Kvalitet
Årsgebyrfor feiing og tilsyn ekskl.mva.(gjelder
rapporteringsåret+1)

656

450

RingerikeKommunesitt brannvesen,har sammenlignetmed andre,en mer kompleksrisiko og har flere
brannstasjonerenn andre pgadette. I tillegg krever dette at kommunenmå bruke mer ressurserpå å
kalle inn mannskapernår f.eks.brannstasjoneni Hønefosser på utrykning.Andre og sammenlignbare
brannvesenkan benytte segav brannstasjoneri nærhetenog slipper da egenkostnadpå innkalling.

Kostra-analyse- Eiendomsforvaltning
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Korrigertebrutto driftsutgifter
til førskolelokalerper
kvadratmeter(B)*)
Korrigertebrutto driftsutgifter
til institusjonslokalerper
kvadratmeter(B)*)
Korrigertebrutto driftsutgifter
til skolelokalerper
kvadratmeter(B)*)

1 560

1 755

1 558 1 542

258

1 626

1 513

1 467

1 426

1 502

1 253

732

774

198

963

1 106

819

693

1 094 1 019

4 658

1 205

994

959

Ringerikekommunehar hatt en reduksjoni kostratallenepå de totale driftsutgifter innenfor
eiendomsforvaltningi perioden2014til 2017.Vi forventer at driftsutgiftene vil reduseresytterligere i
årene som kommer som følgeav betydeligøkningav kvadratmeternybyggsamt at driftsbudsjettene
redusereskraftig.
Kommunenstall varierer noe innen de ulike måltallenei forhold til Kostragruppe13 og landet forøvrig.

Kostra-analyse- Samferdsel
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Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Bto. dr.utgifter i kr pr. km
kommunalvei og gate(B)

93 784

109 476

129 817 160 052

11,9 %

11,9 %

16,1 % 22,5 %

131 213 152 600

149 207

206 167

14,8 %

20,7 %

Dekningsgrad
Andelkm tilrettelagt for
syklendesom kommunenhar
ansvaretfor i % av alle
kommunale veier og gater

24,0 %

15,0 %

Ringerikekommunehar i sine tall for 2017og tidligere år, genereltdårligeretall enn sine
nabokommuner,og andredet sammenlignesmed.
Ringerikekommunehar lavestdriftsutgifter på kommunalvei, Det kan tyde på at Ringerikebruker en
god del mindre pengertil vei/vedlikeholdenn normalt i kommunene,med de utfordringenedette kan gi
på standardog kostnadsutviklinginnenfor denne sektoren fremover
Samferdselog vei er et viktig områdemed betydeligeutfordringer i tiden fremover, og vil kreve økte
ressurser.

Kostra-analyse- Klima og energi
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Andre nøkkeltall
Samletenergibruki
adm.lokaler,egnebygg,per
m2, konsern
Samletenergibruki komm.
førskolelokaler,egnebygg,per
m2, konsern
Samletenergibruki komm.
skolelokaler,egnebygg,per
m2, konsern

178

123

195

99

721

55

166

183

189

180

189

167

18

202

0

0

150

132

165

136

687

195

132

117

Energikostnadene
totalt i Ringerikekommunefordelt på antall innbyggere,er vesentligbedre enn våre
sammenligningskommuner
i Kostragruppe13. Det varierer noe innenfor de ulike energiområdene.
Dennekostnadenhar vært relativ stabil de sisteårenefra 2015og frem til 2018.

Mål
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Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Tilstrekkeligkvalitet Alle investeringsprosjekt Mål for investeringer
skalleveresi henholdtil
oppdragsbestilling
Forvaltningog Drift skal Mål leveringi hht.
leverei henholdtil
avtale
Tjenesteleveranseavtalene
Gjennomsnittlig
Mål i dagerfra
behandlingstidfor
komplett søknad
byggesakmed 3 ukersfrist
Gjennomsnittlig
Mål i dagerfra
behandlingstidfor saker komplett søknad
etter jord- / konsesjonslov
Kontrollerinnenfor jord
Mål kontroller ikke
skalutføres etter lovkrav utført etter lovkrav
Kontroller innenfor skog Mål kontroller ikke
skalutføres etter lovkrav utført etter lovkrav
Oppmålingssakerskal
Mål andel som går
utføres innen fristen (16 over fristen
uker)
Salgav
Mål andel som går
eiendomsinformasjonskal over fristen
utføres innen fristen (7
dager)
Skanningog digitalisering Mål andel fullført
av byggesaksarkiv
Tjenesten skalha høyt
Mål servicenivåog
servicenivåmålt på antall antall klager
klagerpå saksbehandling,
hendelser,feiing og tilsyn.

Mål
2019
90,0
%

Mål
2020
90,0
%

Mål
2021
90,0
%

Mål
2022
90,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

11

11

11

11

15

15

15

15

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

4,0 %

4,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0
%
10

10

10

10

Mål
Overordnet mål
Mål
God
Effektivisering
ressursutnyttelse av energibruk
Reduksjonav
vanntappå
nettet.
Tjenesten skal
bistå personell
eller dyr i nød
innenfor frister
gitt i forskrift.

Siste
Indikator/målemetode måling
Mål innsparingenergi

Mål
2019
5,0 %

Mål
2020
5,0 %

Mål
2021
5,0 %

Mål
2022
5,0 %

Mål reduksjonvanntap
på nettet

40,0 %

38,0 %

36,0 %

34,0 %

Mål ressursutnyttelse

Tilfredss.

Tilfredss.

Tilfredss.

Tilfredss.

Virkemiddel for å nå mål
Skanningog digitaliseringav arkiver – byggesaksarkiveter først ut
Per august2018 er mer enn 60 % av byggesaksarkivet
skannet.Når dokumenteneblir søkbarevia skjerm
gir det en mer effektiv saksbehandling.
Etterhvert skalogsåkommunensinnbyggerefå innsyni det som
finnes i byggemappenpå sin eiendom.
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Saksbehandlingstid,frister og kontroller
Innbyggeresom henvendersegtil kommunen,ønskerforutsigbarhetog vil gjernevite når de kan få svar
på sin sak.De ønskerå vite hvor langtid det tar fra en søknadkommer inn, til vedtaker fattet, og om
kommunenoverholderlovbestemtefrister. Det er derfor viktig at kommunenhar gode rutiner og
systemerbl.a. for å registreremedgått saksbehandlingstid.
Dette er ogsåtall som brukesnår Ringerike
skalsammenlignesmed andre kommuner(Kostra),og som sier noe om ressursbrukeninnenfor ulike
områder.Når kommunenhar satt mål om gjennomsnittligsaksbehandlingstid,
så vil det være sakersom
det brukesbådekortere og lengretid på. Målsettingensier noe om hvilket nivå kommunenskalvære
på. Det finnes en rekke ordningerinnenfor jord- og skogbruket,og kommunenskalkontrollere
(dokumentasjon- og stedligekontroller), at ulike vilkår for ordningeneoppfyllesav søkerne.

Energieffektivisering
Arbeidet med energieffektiviseringvil fortsette i 2019.Det vil bli utarbeidet en plan for
energieffektiviseringfor alle kommunalebyggog anlegg.Planenvil inneholdetiltak og målsetninger.

Vanntap på nett skal reduseres
Vi har i daget stort vanntapi forbindelsemed eldre ledningsnett.Det skalutarbeidesen hovedplanVAR
i 2019,som vil gi statuspå tilstand og nødvendigrehabilitering.Målsetningener å få til et redusert
vanntap.

Innbyggerdialog
Vi har som målsetningat all dialogmed innbyggereskalfremstå som profesjonellog løsningsorientert.
Vi ønskerbedre kommunikasjonenbådeinternt og eksternt. Gjennom2018 har vi hatt fokus og
opplæringi Klart Språk.Dette er et kontinuerligarbeid som vil fortsette i hele sektoren i 2019 og årene
fremover.

Tjenesteleveranseavtaler
01.01.18var alle tjenesteleveranseavtaler
mellom Tekniskforvaltning og alle sektor/enheterpå plass.
Målet er å ha en leveringskvalitetpå 100%.

Utbyggingsprosjekter
Oppdragsbestillingen
for utbyggingsprosjekteneomhandlerbåde fremdrift og økonomiskerammer. God
styring av utbyggingsprosjekterbådepå fremdrift og økonomibidrar til forutsigbarhetog kontroll.
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Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2020
2021
89 342
89 342

2022
89 342

1 951
7 548
9 499

1 951
-33 959
-32 008

1 951
-33 868
-31 917

1 951
-33 868
-31 917

98 841

57 334

57 425

57 425

3 960
3 960

3 960
3 960

3 960
3 960

3 960
3 960

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-10 000
4 719
2 500
841
400
300
250
-990
-7 445

10 000
6 508
2 000
841
0
300
0
19 649
13 194

0
5 190
700
841
0
300
0
7 031
576

0
23 002
0
841
0
300
0
24 143
17 688

91 396

70 528

58 001

75 113

2019
89 342

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Driftskonsekvens
Andretiltak
SumDriftskonsekvens
Innsparingstiltak
Ytterligereeffektiviseringskrav1,5%
Eikliskole- Innsparingved nedleggelse
Effektiviseringskrav
0,7%
Kirkeskolen- Innsparingved nedleggelse
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Rundkjøringhøyskolen
SelvkostjusteringHP2019-2022
Energi
Kostnadsøkning
for 110 - Sentralen
KostnaderforurensningTyrimyra
ServicekontrakterNesog Soknabibrannstasjoner
Økt øvelsesaktivitetbrann og redning
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Vedtak forrige periode
Selvkostvann
EnviDan Momentum ASjusterer årlig gebyrsatseneetter avskrivningerog driftsutgifter. Oppstartav nytt
vannbehandlingsanlegg
på Kilemoenog Nesi Ådal resultereri økte driftskostnaderda bla tekniskutstyr
med vedlikeholdsbehovog økt bruk av energi for renseprosessfører til en høyereproduksjonskostnad
på vannet i forhold til tidligere.
Det gjenstårfortsatt i 2019en betydeligjobb med å rengjøreledningsnettfor manganslam.Sernå at
klagerpå misfargetvann er betydeligredusertda de verst rammedeområdeneer rengjort.
Selvkostavløp
EnviDan Momentum ASjusterer årlig gebyrsatseneetter avskrivningerog driftsutgifter. Monserud
renseanleggskaletter planenstartesog testesi løpet av våren2019.Anleggetvil medføreøkte
driftskostnaderfor energiog tekniskutstyr.

Innsparingstiltak
Eikli skole - Innsparingved nedleggelse
Det er forventet at alle kostnadermed drift av byggetvil opphøreved nedleggelse.Opphørav alle
kostnadenevi kun værerealistiskved rivning av bygningsmassen
eller utleie til eksternemed full
kostnadsdekning.
Totalt kostnadreduksjonved nedleggelsekr 2 631 199.
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Effektiviseringskrav0,7%
Samfunnsin andelav effektiviseringskravpå 0,7%.
Kirkeskolen- Innsparingved nedleggelse
Det er forventet at alle kostnadermed drift av byggetvil opphøreved nedleggelse.Opphørav alle
kostnadenevi kun værerealistiskved rivning av bygningsmassen
eller utleie til eksternemed full
kostnadsdekning.
Totalt kostnadsreduksjonved nedleggelsekr 1 327 257.

Nye tiltak
SelvkostjusteringHP2019-2022
Selvkostjusteringer gjort etter analyseog beregningerfra EnviDanMomentum AS, 3. september
til Økonomiplanfor 2019-2022.
Energi
Det er et behovfor å styrkebudsjettet til energi i periodenfremover. Selvom det arbeidesaktivt med
energireduserendetil tak, såer det forventet økte energiutgifter.
Årsakertil økte energiutgifter:
Energiprisendringer(spot og kWh).
Mer energibrukp.g.a.kjølingi kommunalebygningersenereårene.
Økt arealbruk.
Ventilerebyggi sommeren(skolerog evt. andre bygg)p.g.a. hovedrengjøring.
Endringeri byggetsbruk.
Slitasjei varme- og ventilasjonsanlegg
generelt.
Manglendeoppfølgningav alarmero.l. medførerøkt forbruk.
Andre.
Strømprisenehar vært økendeog det er stor grad av usikkerhetknyttet til fremtidige priser. Vi har sett
både prisstigningog prisnedgangi de sisteårene,men siden2015 har det kun vært prisøkning.
For fjernvarmeer det bådefastpriserog spot. Disseliggerunder Nor pool sinepriser og har tilsvarende
svingningersom strømprisene.Byggenebruker i hovedsakfjernvarmetil fyring og det medfører at
kostnadener høyesti vinterperiodene.
For bioenergier faste avtaler som blir indeksregulerthvert år basertpå konsumprisindeks.
Kostnadsøkningfor 110 - Sentralen
Forslagtil ny selskapsavtale
for nytt 110-distrikt vil gi økonomiskekonsekvenserfor RingerikeKommune,
det vil bli økte kostnader.I dag er innbyggertilskuddet27,80kr. I nytt IKSer det foreløpigestimert til kr.
56,00.Dette tilsvarer en doblingav dagenskostnader,noe som vil bety en kostnadsøkningfra
kr 840.952i 2018 til kr 1.681.900for 2019.
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De økte kostnadenekommer primært av økt husleiefor 110-sentraleni Tønsberg.Sentralenflyttet inn i
nye lokalersammenmed politiet i mai 2018.I dag er det BRRsom har kostnadenpå eget
budsjett. Positivti denne sammenhenger at 110 jobber med endret fordeling av inntekter for
automatiskebrannalarmersom kan medføreøkte inntekter (fra kr 800.000i 2018til kr 1.600.000i
2019).Dette er imidlertid ikke vedtatt.
Kostnaderforurensning Tyrimyra
Det er avdekketforurensingi grunnenpå kommunaleiendomved Tyrimyra.Estimertekostnaderfor
2019til risikovurdering,nødvendigetiltak med etableringav overvåkingsbrønnerog justeringav
analyseprogramanslåstil kr 400 000. Oppryddingen er et krav som følge av påleggfra Fylkesmann.
ServicekontrakterNesog Soknabibrannstasjoner
Det er oppført brannstasjonerpå Nesog på Soknai 2018og til disseer det knyttet servicekontrakter
med tanke på garanti,renhold og vaktmester.
Økt øvelsesaktivitet brann og redning
SKOGBRANN
Brannog redninghaddei 2018to større skogbrannersom har krevd store mannskapsressurser.
Forskrift
om organiseringog dimensjoneringav brannvesen,krever at alle kommunerhar skogbrannopplæring/ utdanning.Ved brann og redninger det totalt 100 mannskapersom må ha dennetype opplæring.Dette
tilsvarer kostnaderinkl. lønn, instruktører og utstyr mm på ca kr 200 000,-. Skogbrannfareni 2018 har
vært svært høy og det er ikke noe som tilsier at dette vil endre segi årene fremover. Dette er en årlig
kostnad,da det krevesregelmessigeøvelsermen innarbeidesnå i HPkun i 2019.
PLIVO
Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap(DSB)har kommet med en presiseringi forhold til
årlige øvelser, og nød etatenessamvirke ved PågåendeLIvstruendeVOld(PLIVO).DSBmener i rundskriv
datert 04.10.17at det er et krav at alle brann- og redningsvesendeltar i årlige øvelserpå dette.
Øvelsenemå leggesopp når ansattehar frivakt, noe som medførerbetydeligovertidsbrukfor å oppfylle
krav. Dette utgjør en ekstrakostnadpå kr 50 000 pr. år.

Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Samfunn
Digitalevannmålere
Energi,inneklima,overvåkning,
sikring
Kjøpav Hensmoveien19
Monserudrenseanlegg
Overføringsledninger
ÅsaMonserud
OvervannskulvertStorjordet St.Hanshaugen
SaneringNesi Ådal etappe2
StyresystemNesRAog Monserud
RA

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2022

15 500

LØPENDE

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

4 500

4 000

4 000

3 000

15 500

2 000

0

0

0

2 000

2019
2019

30 000
318 000

30 000
36 600

0
0

0
0

0
0

30 000
36 600

2019

68 000

14 000

0

0

0

14 000

2020

20 000

9 000

10 000

0

0

19 000

2019

13 000

3 500

0

0

0

3 500

2020

15 000

7 500

7 500

0

0

15 000
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Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Tekniskdrift - Maskinpark
VARforvaltning - Utskifting
avløpsledninger
VARforvaltning - Utskifting
vannledninger
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing
SumSamfunn

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

LØPENDE

2 100

0

0

0

2 100

LØPENDE

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE
LØPENDE
479 500

12 000
1 000
140 200

12 000
1 000
52 500

15 000
0
37 000

15 000
0
36 000

54 000
2 000
265 700

479 500

140 200

52 500

37 000

36 000

265 700

Suminvesteringsprosjekter

Digitale vannmålere
Digitalevannmålereinnføresfor å øke servicegradenovenfor forbrukerenog for å unngådyre private
lekkasjerover lengretid. Målsetninger å fakturere vann og avløpmånedlig
Digitalevannmålereinnføresfor å rasjonalisereavlesningenav vann som grunnlagfor fakturering av
vann- og avløpsavgifter.Dette gir muligheterfor å leseav forbruk i sanntidog vil forbedre
lekkasjekontrollpå offentlig nett.
Energi,inneklima, overvåkning,sikring
Det er satt i gangen rekkeENØK-tiltak for å redusereenergiforbruketi Ringerikekommune.I 2018vil
det bli utarbeidet en handlingsplanfor energieffektiviseringav kommunalebygg.
Saneringav oljekjeler innen 2020
Kommunenhar i dag 5 oljekjeler som er i bruk, Helgerudskole,Veienskole, Trygstad,Ringerikskjøkken
og Krematoriet.I tillegg har kommunen11 oljekjeler som ikke er i bruk. Vi vil i løpet av 2019
gjennomføresaneringev få dispensasjon.
Kjøp av Hensmoveien19
I kommunestyret05.04.18ble det vedtatt kjøp av Hensmoveien19. Eiendommenskalbenyttestil å
samlokalisereTekniskforvaltning og tekniskdrift. Enheteneer i daglokaliseri leide lokaler på Follumog
eid lokaler i Asbjørnsensgate
14.
Eiendommenovertasi løpet av 2019og rådmannenvil fremme egnesakerknyttet til kostnadermed
tilpasningerav bygningsmasse,
herunderflyttekostander.
Monserud renseanlegg
Monserudrenseanleggnærmersegkapasitetsbegrensningen
og detaljprosjekteringer gjennomført.
Prosjektetgjennomføresmed byggherrestyrteentrepriser.Pr, september 2018er alle 11 entrepriser
kontrahert. Byggestartvar oktober 2016med ferdigstillelsesommeren2019.
Anleggetvil ha en kapasitetpå 48 000 PE.
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OverføringsledningerÅsa- Monserud
Det er vedtatt at avløpfra avløpsanleggene
i Åsaskaloverførestil Monserudrenseanlegg.
Detaljprosjekteringav anleggeter gjennomført.Anleggeter delt inn i 5 entrepriser,pumpestasjoner,3
minirenseanlegg,sjøledningsentreprise
og to ledningsentrepriserÅsavest og Åsaøst.
ÅsaVester under utførelseog ÅsaØst med pumpestasjonerskalgjennomføresi 2019.
OvervannskulvertStorjordet - St.Hanshaugen
Prosjektetvil separereut overvannetfra Storjordet/ Haldenjordetsom er en av to store bekkelukninger
og føre det til elv i stedet for å sendedet til Monserudrenseanlegg.Dette vil bidra til økt kapasitetpå
ledningsnettetsamt at man får fjernet overvannetfra renseanlegget.
SaneringNesi Ådal etappe 2
I 2016ble nytt renseanleggfor Nesi Ådalferdigstilt. Førstedel av avløpssaneringpå Nesi Ådal ble
gjennomført i 2015-2017.Del to starter med undersøkelserog prosjekteringhøst 2018med
gjennomføringav anleggsarbeideri 2019.
StyresystemNes RAog Monserud RA
Ved etableringav nytt renseanleggved Monserudmå eksisterendestyresystempå gammelt
renseanleggbyttes til sammeplattform som det nye renseanlegget.
Omhandlerogsåkommunikasjonmot andre uteanlegg.utføres i 2019og 2020
Tekniskdrift - Maskinpark
Bilparkog maskinparkbeståri dag av en del eldre eide biler og maskiner.Det vil bli igangsattet prosjekt
som vil se på hvilke typer behovvi har fremover, hvilke alternativersom finnes med tanke på eie, leie,
serviceavtaler,flåtestyringog så videre. I prosjektetvil vi ogsåvurdere ny teknologiog miljøprofil. Ny
klima- og miljøsjefvil væreen naturlig bidragsyterinn i dette prosjektet.
VARforvaltning - Utskifting avløpsledninger
Det er avsatt9 millioner kroner i hvert av årenei handlingsprogramperioden,
til sammen36 millioner
kroner. Hovedplanavløpog vannmiljø2017-2027 ble vedtatt i kommunestyresak12/18 i mars2018.
VARforvaltning - Utskifting vannledninger
NorskVannBAsom bransjeorganisasjon
anbefaleren utskiftingstaktpå 1 prosentårlig, det vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnetti vann,avløpog overvann.Med dagensbudsjett liggerRingerike
kommunei gjennomsnittnoe over 0,5 prosent inklusivefellesprosjektenesom HønefossfjernvarmeAS
initierer gjennomsin utbygging.
Det foreslås9 millioner kroner i hvert av årenei perioden2019-2022,til sammen36 millioner
kroner. Hovedplanavløpog vannmiljø2017-2027 ble vedtatt i kommunestyresak12/18 i mars2018.

Side96 av 111

Handlingsprogram2019-2022
VPI- Kommunaleveier
Storedeler av det kommunaleveinettet er gammeltog har høyt oppgraderingsbehov.
Dette gjelder
bærelag,eventuelt fast dekke,veigrøfter,rydding av vegetasjonog trafikksikkerhetsaspekter.
Det foreslåsen årlig bevilgningpå 12 millioner kroner til utbedring av kommunaleveier de to første
årene i handlingsprogramperioden.
Avsetningenforeslåsøkt til 15 millioner kroner hvert av de to siste
årene i perioden.
Hovedplanvei er vedtatt av kommunestyreti 2017,og sakom veiprioriteringerblir lagt frem for politisk
behandlingi løpet av høsten2018.
VPI- Sykkelbysatsing
Ringerikekommunehar inngått sykkelbyavtalemed Statensvegvesenog Buskerudfylkeskommune.Det
foreslås1 million kroner i hvert av årene2019og 2020til sykkelbysatsing.

Avsetninger,overføringer
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

-16 830

47 259

59 051

59 051

59 051

59 051

7 509

3 907

3 527

3 527

3 527

3 527

24 925
87 418
105 639

51 286
103 000
205 452

47 314
118 000
227 892

47 314
128 000
237 892

47 314
128 000
237 892

47 314
128 000
237 892

-9 115
-8 630 -11 630 -11 630 -11 630 -11 630
-2 910
-300
-300
-300
-300
-300
-94 419
-87 000 -78 600 -78 600 -78 600 -78 600
-88 242 -103 000 -118 000 -128 000 -128 000 -128 000
-194 685 -198 930 -208 530 -218 530 -218 530 -218 530
-89 045
6 522
19 362
19 362
19 362
19 362
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Driftsbudsjett med endringer
2019
6 522

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Redusertflyktningetilskudd
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Endringi pensjon - KLP
Økt avsetningtil lønnsoppgjør
Redusertbevilgningtil FSdisposisjonskonto
Konsesjonskraftsinntekter
Økte parkeringsinntekter
Nedleggelseav Vestregionen
Tilskuddtil Ringerikekirkeligefellesråd- justeringfor lønnsvekst
Stiftelsen"Bjerkely". FS-sak54/18
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
6 522
6 522

2022
6 522

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

1 733

1 733

1 733

1 733

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

12 000
3 355
-2 800
-2 000
-1 000
-380
209
55
9 439
17 629

12 000
3 355
-2 800
-2 000
-1 000
-380
209
55
9 439
17 629

12 000
3 355
-2 800
-2 000
-1 000
-380
209
55
9 439
17 629

12 000
3 355
-2 800
-2 000
-1 000
-380
209
55
9 439
17 629

19 362

19 362

19 362

19 362

Tekniskejusteringer
KS74/18 budsjettkorrigeringetter 1. tertial 2018
Timesatsentil støttekontakterer økt. Kostnadpå kr 791 000,- dekkespå ansvar711003og godskrives
450403.Rammekorreksjonuten effekt for kommunentotalt.

Innsparingstiltak
Redusertflyktningetilskudd
Redusertetilskudd til flyktningeri 2019.

Nye tiltak
Endringi pensjon - KLP
Total økningi pensjonskostnaderfra 2018til 2019er på 12 mill. kroner. Av dette utgjør 5 mill. kroner
økningi premieavvik,noe som blir ført som inntekt. Økt reguleringspremieutgjør halvpartenav
kostnadsøkningen,
ca. 9 mill. kroner, resterendeøkningskyldesi hovedsakøkt pensjonspremiemed
grunnlagi økt pensjonsgrunnlag.
Økt avsetningtil lønnsoppgjør
I forbindelsemed salderingav 2018-budsjettet ble avsetningtil lønnsoppgjørredusertmed 3,4 millioner
kroner. Erfaringerfra 2018viser at avsetningertil lønnsoppgjørbør være22 millioner kroner.
Redusertbevilgningtil FSdisposisjonskonto
FSdisposisjonskontoreduserestil 4 millioner kroner årlig.
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Konsesjonskraftsinntekter
Beregnetinntekt fra konsesjonskrafter økt med 2 millioner kroner med bakgrunni økte priser for kraft
og høyereproduksjonsvolumi forhold til 2017og 2018.
Økte parkeringsinntekter
Påbakgrunnav tidligere års inntekter og prognose2018 settesforventedeparkeringsinntekterfor HP
2019-2022til 7 millioner kroner, en økningpå 1 million kroner.
Nedleggelseav Vestregionen
Somen følgeav regionreformenble det vedtatt å leggened Vestregionen.
Stiftelsen "Bjerkely". FS-sak 54/18
Vedtakpkt. 2 FSber om at stiftelsensikreset tilsvarendeøkonomiskdriftsgrunnlagved et årlig fast
tilskudd til drift.

Skatt og rammetilskudd
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
48 123
48 123

48 000
48 000

2019

Økonomiplan
2020
2021

48 000
48 000

48 000
48 000

48 000
48 000

2022
48 000
48 000

-48 123
-48 000 -48 000 -48 000 -48 000 -48 000
-1 596 257 -1 633 012 -1 699 150 -1 700 516 -1 700 676 -1 700 411
-1 646 429 -1 681 012 -1 747 150 -1 748 516 -1 748 676 -1 748 411
-1 598 306 -1 633 012 -1 699 150 -1 700 516 -1 700 676 -1 700 411

Driftsbudsjett med endringer
2019
0
0

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
Konsekvensjustertramme
Nye tiltak
Reduksjoni tilskudd til vertskommuneretter HVPU-reformen
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020 2021
0
0
0
0

2022
0
0

900
900
900

1 100
1 100
1 100

1 300
1 300
1 300

1 565
1 565
1 565

900

1 100

1 300

1 565

Nye tiltak
Reduksjoni tilskudd til vertskommuneretter HVPU-reformen
Frafallav en beboeri 2017.Inntektsbortfalletfordelesover flere år for å sikrevertskommuneneet brått
inntektsbortfall.

Side99 av 111

Handlingsprogram2019-2022

Finans
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

Økonomiplan
2020
2021

2019

2022

182 110
182 026

172 420
172 420

203 764
203 764

236 803
236 803

253 382
253 382

237 175
237 175

-91 386
-91 386
90 640

-31 757
-31 757
140 662

-38 450
-38 450
165 314

-33 650
-33 650
203 153

-33 650
-33 650
219 732

-33 650
-33 650
203 525

Økonomiplan
2020
2021
0
0

2022
0

Driftsbudsjett med endringer
2019
0

Beløpi 1000

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Ny legevakt- kapitaldelav husleiefra andrekommuner
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Kapitaldelav husleieprehospitaletjenester - ny legevakt- avtale med VestreViken
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

0
0

-594
-594

-1 189
-1 189

-1 189
-1 189

0
0
0

-800
-800
-1 394

-1 600
-1 600
-2 789

-1 600
-1 600
-2 789

0 -1 394

-2 789

-2 789

Innsparingstiltak
Ny legevakt - kapitaldel av husleie fra andre kommuner
Ny legevakt- kapitalkostnaderinkludert i husleiasom andre kommunerbetaler
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Vedlegg
Tilskuddper tjenesteområde2019-2022
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Prioritering av anlegg
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Ønskedeog slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet
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Budsjettinnspill fra Kirkeligefellesråd
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RINGERIKE KOMMUNE
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.

-

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

-

RINGERIKE KOMMUNE
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).

RINGERIKE KOMMUNE

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

-

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.
-

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

Byutviklingsstrategi - 431 Områderegulering Hønefoss
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.

-

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).
-

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

-

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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B YU TVI KLI N G SSTR ATEGI
for Hønefoss 2018-2040

Byutviklingsstrategi

for Hønefoss – 2018 - 2040

HØNEFOSS MOT 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
historie 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 perspektiv.
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 med 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 både
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
1
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«Hønefoss er en s måby
med småbypreg, men
som har de aller fleste
kvaliteter .»
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1. HØNEFOSS I ENDRING
I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og Ringeriksregionen
skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Når Ringeriksbanen 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
•
•
•
•

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

i Hønefoss

Foto: Ringerike kommune

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.
Foto: Getty Images
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2. MÅL OG STRATEGI ER MOT 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.

Politikerne i Ringerike kommune vedtok i 2018 at alle nye planer 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.

4
4

Foto: Ringerike utvikling

Byutviklingsstrategi

2.1

for Hønefoss – 2018 - 2040

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
innenfor gang- og sykkelavstand for alle i
sentrum.

Politikerne har vedtatt at
byplanen skal fremme
«Byutvikling og fortetting –
styrke sentrum gjennom
fortetting med boliger og
arbeidsplasser».

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
handel.

•

Sentrumskjernen er tyngdepunktet for handel, servering, uteliv og for
kulturlivet i kommunen.

•

",s
s
fo
e
n
ø
H
i
t
e
til
a
kv
o
B
"
)
7
1
0
(2
n
e
s
e
n
r
A
e
n
li
e
d
A
:t
t
le
a
p
e
g
r
fa
,
e
d
li
K

f
d
p
.t
s
k
te
d
e
m
te
itl
a
v
k
o
b
e
v
a
g
p
p
ro
e
ts
a
-m
3
1
2
0
8
1
/t
l
e
tu
k
/a
f
d
/p
s
e
ilf
/s
t
e
ss
a
/
o
n
.f
n
.r
w
w
w
//
:s
tp
t
h
:
å
p
ig
l
e
g
n
je
lg
ti

•
•

e
n
u
m
I tillegg til bykjernen har Hønefoss
nærsentre; Hønefoss nord, Hønefoss
m
o
sør, Heradsbygda og Haugsbygd.
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Hønefoss har fortettet i bykjernen
og ut langs kollektivaksene.
in
R
:
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t
o
Byen har en variert bygnings
- og boligmasse som sikrer gode boliger
F

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 god 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.

5
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Foto: Ringerike kommune
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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
kollektivakser 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
planlegger 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 skaper 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

«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. »

«Kulturlivet er unikt – så
ma nge kvaliteter på
mange områder . Vi har
mye å være stolt av. »
6
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Foto: Oda Hveem
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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?

Politikerne har vedtatt at byplanen
skal fremme
«Kollektivknutepunkt i
Hønefoss – lokalisering av blant
annet bussterminal, drosjesentral,
sykkelparkering – og tilknytning til
jernbanestasjonen».

•

I Hønefoss er jernbanestasjonen 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 attraktive 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. »
7
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Foto: Ringerike kommune
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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 trygge 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

8

Byutviklingsstrategi

2.3

for Hønefoss – 2018 - 2040

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
Politikerne har vedtatt at
reisehverdag.
byplanen skal fremme
«Mobilitet – snu utviklingen
og tilrettelegge for gange og
sykkel».

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 for
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 .»

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, sykkel 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
«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. »

«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. »

10

Foto: Ringerike kommune
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Mål 4: EN BLÅGRØNN BY
Hønefoss skal være en by med grønne byrom,
og ha turmuligheter for alle i gangavstand fra
sentrum. Byens grønne lunger, elva og fossen
skal ha en sammenhengende struktur til glede
for innbyggere og besøkende.

Politikerne har vedtatt at
byplanen skal fremme
«Offentlige rom, parker og
blågrønne strukturer – knytte
sammen eksisterende, og sikre
nye når byen fortettes.»

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 boulevard; 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 opplever 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 tilrettelagt for spaserturer, sykling, lek og andre
former for aktiviteter i sentrum, sentrumsnære grønne områder og elvelangs.

«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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Foto: Rambøll
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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 estetikk står sentralt
etablerer parkering under bakken og i utkanten av sentrum
tilrettelegger for tilstrekkelig antall ikke-kommersielle byrom

for å nå målene våre

«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»

«Vi 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. »

Foto: Ringerike kommune
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Foto: Ringerike kommune

DETTE ER VI STOLTE AV
PÅ HØNEFOSS
Hønefoss har mye som vi er glad i og
stolte av. Dette skal vi bevare og
styrke i utviklingen av byen vår. Dette
kan gå igjen i bygg og uteområder,
stedsnavn og aktiviteter.
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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.»

13

Foto: Mona Tenold Lundemo
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3. PRINSIPPER FOR INVOLVERI NG 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 EIDSPLAKAT
•

Samarbeidet skal baseres på tillit. Involverte parter må
handle med åpenhet og etterrettelighet.

•

Det skal være respekt mellom partene. Det er lov å være
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 noen 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 ansvarsforhold
– er du i tvil, så spør.
«Vi er et 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. »

14
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Foto: Rambøll
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VEDLEGG 1
HVORDAN LAGDE VI BYUT VIKLINGSSTRATEGIEN?

Byutviklingsstrategien er utviklet i tett samarbeid mellom planavdelingen i Ringerike
kommune og Rambøll, i perioden fra mai til oktober 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 intervjuene. Vi har også hatt flere åpne planverksteder
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 Hønefoss.
Barn og unge har hatt sitte eget medvirkningsopplegg. Resultatene er oppsummert i
en egen rapport.

15
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Foto: Ringerike kommune
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Denne rapporten er et vedlegg til
byutviklingsstrategien
for Hønefoss
(2018 - 2040). Oppdraget er
gjennomført av Rambøll i perioden
mai - oktober 2018, for Ringerike
kommune.
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1. OM ARBEI DET MED BYU TVIKLI NGSSTRATEGI FOR
HØNEFOSS
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 Hønefoss. 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 andre 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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På t redje planverksted (september
2018) utarbeidet vi mål og tiltak i
byutviklingsstrategien – disse ligger til
grunn for byutviklingsstrategien for
Hønefoss (se eget dokument).

Foto: Rambøll

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 beskrivelse av hvilke metoder vi har benyttet for å utvikle
byutviklingsstrategien for Hønefoss.

3

Prosess og medvirkning:

Byutviklingsstrategi

for Hønefoss – 2018 - 2040

2. DRIVKREFTER SOM PÅVI RKER BYU TVIKLI NGEN
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: Rambøll

Figur 2-1 illustrerer vår «utenfra og inn»-tilnærming til hvordan byen vår kan tenkes
å se ut de neste 20 år.
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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 ulike 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 viser 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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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 14 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 yrkesaktiv alder som jobber og betaler skatt. I dag er det 2
personer over 67 år per 10 personer i yrkesaktiv alder, mens det i 2060 anslås at
forholdet vil være 4 personer over 67 år per 10 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 fire prosent av
befolkningen i dag, ventes andelen å øke til nesten 10 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 stigende
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 10 til 15
år.4 Dette vil ha stor betydning
for kommunale tjenester og
investeringer i fremtiden.
Foto: Getty Images

1

Perspektivmeldingen

2017 (Meld. St. 29)

2

Perspektivmeldingen

2017 (Meld. St. 29)

3

http://www.ks.no/contentassets/da0430a43808418c8578d2a673c61a9b/fremtidens

4

Perspektivmeldingen

2017 (Meld. St. 29)
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VI FØDER FÆRRE BARN
Norske kvinner føder stadig færre barn. I
2017 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.
Foto: Getty Images

BEFOLKNINGSUTVIKLING PÅ RINGERIKE
I 2017 ble det født 251 personer i Ringerike kommune. Samme året døde 273
personer. Kommunen opplever likevel en vekst med 270 personer i netto innflytting i
2017. Som følge av Ringeriksbanen, har kommuneplanens samfunnsdel mål om å
planlegge for en befolkningsøkning fra 30.000 til 40.000, de neste 10-20 årene.
Kilde: SSB. 2018. https://www.ssb.no/kommunefakta/ringerike

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.

Foto: Rambøll

5

https://www.ssb.no/befolk

6

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie

ning/artikler - og - publikasjoner/rekordlav

- fruktbarhet
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OM HUSHOLDNINGER PÅ RINGERIKE
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 sammenlignet 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 vil 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

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,
arbeidsmarkedet 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
Foto: Getty Images

7

https://blogg.hioa.no/byer/2017/04/24/flytting

8

https://www.regjeringen.n

- fortsatt - sterk - sentralisering - norge/

o/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
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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 ekstremvær.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 beredskap på
både nasjonalt og lokalt nivå.

Foto: Rambøll

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

Foto: Getty Images

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

11

https://www.weforum.org/reports/shaping

- og - tjenesteyting/artikler

- og - publikasjoner/netthandelen

- the - future - of - retail - for - consumer - industries
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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.

Foto: Rambøll

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 minutter 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. Befolkningen 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.

Foto: Rambøll

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
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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
eller 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 politiske 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,
herunder hva vi bruker byen til i løpet
av en hverdag.

Foto: Rambøll

14

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi

15

Bl.a. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

- og - budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen
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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 fremtidig by vil inneha.

Foto: Ringerike kommune

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 tid vi
bruker ute i byen. Og det vil påvirke hva
nåværende innbyggere og potensielle
tilflyttere vil oppleve som attraktivt i en by.
Foto: Rambøll

16

https://prognosesenteret.no/hva

17

SSB: https://www.ssb.no/kommunefakta/ringerike

- slags - bolig - vil - vi - ha/
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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 tiden 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
Foto: Rambøll
hvorvidt det kommer en sosial motreaksjon og
hvordan den vil se ut. Vil neste generasjon
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 bo og jobbe og ikke minst vil det
påvirke hva neste generasjon potensielle innflyttere finner attraktivt i en by.

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
næringsliv 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.

18

For en diskusjon om temaet, hør radio - episoden «The Business Paradox» https://www.bbc.co.uk/radio/play/b07tzrwk
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3. ULI KE HISTORIER OM HVORDAN BYE N
HØNEFOSS SER UT 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
2040. 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: «Ospetreet» - 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 scenario.

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 eksperimentelle, 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.

Foto: Getty Images

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

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 rundt 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 som 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.

15
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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
innendørs i fleretasjes drivhus. Elva i regionen er viktig
for å sikre nok vann til matproduksjonen.
Foto: Rambøll

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 dette scenarioet er byen preget av:
I dette scenarioet er byen preget av:

•
••
•

•
•

Kortreist mat og mye g jenbruk
Kortreist mathar
og mye
gjenbruk
Hønefoss
lagerkapasitet
for
At
Hønefoss
har
lagerkapasitet
kjøp og salg av råvarer
for kjøp og salg av råvarer
Populært
med store hus og
At det er populært med store
selvforsyning
hus og selvforsyning

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 selvforsyning. 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,
husflidartikler, 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.
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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 av 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 midler, overtar private aktører
flere offentlige sektorer. Vi blir mindre stedbundet og
flytter langt hyppigere. I og med at mange bor smått,
fødes det også færre barn.

Foto: Getty Images

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

På 2030-tallet blir det svært vanlig å overlate alle praktiske hverdagsoppgaver, som hva 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.
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4. METODER OG GJEN NOMFØRING
Byutviklingsstrategien er utviklet i tett samarbeid mellom planavdelingen i Ringerike
kommune og Rambøll. For å lage byutviklingsstrategien, har vi gjennomført en
rekke aktiviteter. Vi beskriver 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.
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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 planverksted, 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 annerledes 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 interesse 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 tiltak
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 de 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 tematikk:
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 virksomheter 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 strategiske 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, både 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 prosessen 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 identifisert 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 påvirkning 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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VEDLEGG 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, fødselstallene 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 vil 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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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1016-61

Arkiv: L12

Sak: 64/18
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.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen
Strategi og plan / Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 14/1016-59

Arkiv: L12

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

-

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.

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.

-

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.

-

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
Fylkesmannen i
Buskerud (FM)

Fylkesmannen i
Buskerud (FM)

Mattilsynet

-

Innspill

Endring i plan som følge av
innspill
Fylkesmannen påpeker at det er viktig at Den biologisk verdifulle
det ikke åpnes opp for noen tiltak som
sandfuruskogen vil legges inn i
reduserer verdien av den nasjonale
plankart med tilleggsformål til
viktige naturtypen sandfuruskog. FM
LNF; Naturformål (LNA). Det
anbefaler at arealene med naturtypen
legges inn bestemmelse til
sandfuruskog blir regulert inn i planen
formålsområde; Planer om hogst
med et arealformål som sikrer
skal legges frem for
lokaliteten, for eksempel
Landbrukskontoret i Ringerike og
naturvernformål eller naturformål med
Hole. I samråd med
tilhørende bestemmelser som blant annet Landbrukskontoret skal det
sikrer at skogsområdet ikke blir hugd
avklares om biolog skal
ned.
gjennomføre nødvendige
kartlegginger før hogst.
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.
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
før ytterligere uttak i
bestemmelse område (#1) skal det
utarbeides en detaljregulering
med tilhørende
konsekvensutredning, jf. pbl. §
12-7 nr. 11 og 12.

På grunn av sterke
samfunnsinteresser knyttet til
naturmangfold, friluftsliv og ikke
minst drikkevann, stilles det som
krav i reguleringsbestemmelse at

Buskerud
Fylkeskommune

Statens vegvesen
(SVV)

NVE

-

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.
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».
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.

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.

før ytterligere uttak i
bestemmelse område (#1) skal det
utarbeides en detaljregulering
med tilhørende
konsekvensutredning, jf. pbl. §
12-7 nr. 11 og 12.

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».
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.
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.
2.
3.
4.
5.

Plankart, merka 2. gangs behandling.
Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18.
Planbeskrivelse, datert 18.09.18.
Temakart, hensynssoner, datert 14.03.16.
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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Reguleringsformål
Områdetsom er regulerter innenforplanavgrensningen
som er vist på plasnkartet.
Området regulerestil følgendeformål og hensynssoner
, jf. Pbl. §§ 12-5 og 12-6:
Feltnavn
Arealformål:
Bebyggelseog anlegg
Steinbruddog masseuttak(1201)
BSM
Vannforsyningsanlegg
(1541)
O_BVF
1-3
Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
Kjøreveg(2011)
SKV
Landbruks-, natur- og friluftsformål
LNF-arealfor nødvendigetiltak for landbruk
og gårdstilknyttetnæringsvirksomhet
basertpå gårdensressursgrunnlag
(5100)
Naturformål(5120)
Bruk og vern av sjø og vassdrag
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LNF

LNA

Naturområdei sjø og vassdragmed tilhørendestrandsone(6620)

VNS

Hensynssoner:
Sikringssoner.Områdefor grunnvannsforsyning
Sikringssoner.Nedslagsfeltfor drikkevann
Infrastruktursone.Krav vedrørendeinfrastruktur
Sikringssone
r. Båndlagtetterkulturminneloven

H120
H110
H410
H730

Bestemmelser:
Bestemmelsessone
– krav om detaljregulering

#1

I parentesbak hver bestemmelse
er det vist til § i pbl. som gir hjemmelfor
bestemmelsen.

§ 1. Fellesbestemmelser
§ 1.1 Kommunaltekniske anlegg (§ 12-7, nr. 2)
1. Tiltak i forbindelsemedkommunaltekniskanleggkan tillates, ogsåi LNF-områder.
2. Grunnvannsuttak
Klausuleringsplanen
tar høydefor maksimaltdøgnbehovpå 160 l/s 13 824 m3/døgn
(fordelt på 90 l/s fra eksisterendebrønneri Dødisgropaog 70 l/s fra de to nye
løsmassebrønnene
ved Tjorputten).
3. Overvåkningav grunnvannsmagasinet
Det er i forbindelsemedprøvepumpingi beggeuttaksområder,etablertet størreantall
peilerørpå forekomsten.Disseskal benyttestil overvåkningav grunnvanns
magasinet.
Det skal installeresautomatiskenivåmålereog vannmålere,slik at det til enhvertid
kan avlesesvannstandog uttaksmengdefor hver brønn.Dette skal innarbeidesi
vannverketsinternkontrollrutiner, og dataeneskal fremleggesfor
Vassdragsmyndi
ghetenpå forespørsel.
§ 1.2 Bevaring av vegetasjonog terreng (§ 12-7, nr. 1 og 9)
Eksisterendevegetasjonskal bevaresså langt det lar seggjørei anleggsperioden.
Inngrepi
sideterrengskal tilbakeførestil opprinneligbruk (skog,myr eller åpeneng).Det skal
brukesstedegenvegetasjonved ferdigstillelseav anlegget.I anleggsperioden
og når
anleggeter i drift, skal virksomhetenikke påvirke naturområdetog det biologiske
mangfoldetnegativt.
§ 1.3 Gjødsel og sprøytemidler (§ 12-7 nr.3)
Bruk av gj ødsel skal skj e i henhol d ti l gj ødsel pl an. Bruk av godkjentesprøytemidler
skal dokumenteres,
og kun brukesav autorisertpersonell.Nærmerebestemmelser
er
gitt i § 6 Hensynssoner.
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§ 1.4 Terrenginngrep og aktivitetsendringer (§ 12-7, nr. 2)
A ll e terrengi nngrep og akti vit etsendri nger i nnenf or pl anområdet, som i kke er særli g omtal t i
regul eri ngsbestemmel sene, skal f orel eggeskommunenog dri kkevannsmyndi ghetenef or
godkj enni ng f ør eventuel l e ti l tak gj ennomf øres.
§ 1.5 Avløpsanlegg(§ 12-7 nr. 2)
Etableringav større/fellesavløpsanleggbasertpå infiltrasjon i grunnentillates ikke.
§ 1.6 Skilting (pbl. § 12-7, nr. 9)
Vannverkseierskal setteopp og vedlikeholdeskilt med kart som opplyserom
vannforsyningenog bestemmelsene
for bruk av nedslagsfeltet.
§ 1.7 Kulturminner
Dersomdet underanleggsarbeid
skulle framkommeautomatiskfredetekulturminner,må
arbeidetstraksstanses,og kulturmyndighetenevarsles,jf. kulturminneloven§ 8 andreledd.

§ 2. Bebyggelseog anlegg
§ 2.1 Steinbrudd og masseuttak(BSM)
1. Krav om detaljregulering(§ 12-7 nr. 11 og 12)
Før ytterligereuttak i BSM skal det utarbeidesen detaljreguleringfor uttaksområdet.
Detaljreguleringenmå inkluderehele bestemmelsesområde
# 1 vist på plankartet.
Områdereguleringmed sikringssonerskal ligge til grunnfor en eventuelldetaljregulering.
Det skal utarbeidesen konsekvensutredning
for konsekvenserav tiltaket. Temaeri
konsekvensutredningen
må avklaresnærmere,men følgendemå i alle fall utredes:
a. Hensyntil vannverkog drikkevann
b. Avgrensningav uttaksområde
c. Avslutning og istandsetting,ogsånår det gjelderarealberørtav tidligere masseuttak
(helebestemmelsesområde
#1 vist på plankart)
§ 2.2 Vannforsyningsanlegg(o_BVF 1-3)
1. Formål (§ 12-7, nr. 2)
Områderfor vannf orsyni ngsanl egg skal kun nyttesti l akti vit et knyttet ti l dri f t av
vannverket. Det kan etableresbrønnermed brønnhusf or el -i nstal l asj oner og
dri f tskontroll .
2. Framdriftsplan(§ 12-7 nr. 12)
Det skal utarbeidesen framdriftsplanfor utbygging av reservevannforsyningen.
Denne
skal godkjennesav kommunenfør igangsettingstillatelse
for dettearbeidetgis.
3. Inngjerding(§ 12-7, nr. 4)
Det skal etabl eresi nngj erdi ng med l ås rundt produksj onsbrønner i o_BVF 2 og o_BVF 3.
Hver brønntopp skal ha en egen i nngj erdi ng på minimum 10 x 10 m. Gj erdet skal ha en
høyde på mi ni mum 1,8 meter. Inngj erdi ng rundt o_BVF 1 skal oppretthol des.
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§ 3. Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
§ 3.1 Kjøreveg (SKV)
SKV skal væreprivat og nyttestil nødvendigdrift av vannverket, landbruksdriftog som
adkomstfor eiendommene
.

§ 4. Landb ruks -, natur - og friluftsformål
§ 4.1 LNF -areal for nødvendigetiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdensressursgrunnlag (LNF) (§ 12-5 nr. 5)
Områdenekan nyttesti l jordbruk,skogbrukog friluftsliv , innenforde begrensnin
ger som
framgårav § 6 Hensynssoner
.
§ 4.2 Naturformål (LNA) (§ 12-5 nr. 5)
1. Områdenekan nyttestil skogbrukog friluftsliv, innenforde begrensningersom
framgårav § 6 Hensynssoner.
2. InnenforformålsområdeNaturformål(LNA) skal planerom hogstforelegges
Landbrukskontoreti Ringerikeog Hole. I samrådmed Landbrukskontoretskal det
avklaresom biolog skal gjennomførenødvendigekartleggingerfør evt. hogst.

§ 5. Bruk og vern av sjø og vassdrag
§ 5.1 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone(VNS) (§ 12-7 nr. 2 og
12)
M asseutf ylli ng, bygg, høyderegul eri ng el l er andre i nngrep som reduserer el vasverdi som
bi otop og rekreasj onski l de er ikke tillatt . Eventuel l e ti l tak f or å hi ndre erosj on skal
konsekvensutredes og f orel eggeskommunen og vassdragsmyndigheter
for godkj enni ng.
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§ 6. Hensynssoner
§ 6.1 Fellesbestemmelserfor sikringssoner
Restriksjonergitt for en sonegjelderogsåfor alle sonerinnenfordenne.Sikringssonenerundt
brønneneer inndelt i fem soner:0, 1, 2A, 2B og 3.
Disseer vist på plankartetsom Områdefor grunnvannsforsyning
H120 og Nedslagsfeltfor
drikkevannH110. Se ogsåegettemakartsom viser hensynssonene.
§ 6.2 Sikringssoner – område for grunnvannsforsyning (H_120) (§12-7 nr. 1, 2, 3, 4, 9)
Sone0
Sonenskal kun benyttesti l akti vit et knyttet ti l dri f ten av vannverket.
Sone1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Forbudmot uttak av grus.
Forbudmot etabl eri ng av al l e andre brønner enn f or dri f t og overvåkni ng av
vannverket.
Forbudmot l agri ng el l er f yl li ng av dri vstof f og all e andre mi l j øf arl i ge kj emi kali er.
Forbudmot organi sert l eir sl agni ng, stevner, milit ærøvel ser etc.
Forbud mot al l annentraf i kk av kj øretøyer enn det somer nødvendi g f or dri f t av
vannverket, j ordbruk og skogsdrift .
Forbudmot bruk av pl antevernmi dl er.
Forbudmot nydyrking og beiting. Dettebetyr at det ikke tillates jordbruk i sone1.
Forbudmot lagring/opplastingav tømmer.

§ 6.3 Sikringssoner – nedslagsfeltdrikkevann (H_110)
Sone2 A
a.
Forbudmot uttak av grus under kote 155,00(normal grunnvannsstand er regnet f ra
kote 147,00).
b.
Uttak av grus skal gj øres i henhol d ti l godkj ente dri ft spl aner. Lagri ng og f ylli ng av
dri vstof f i f orbi ndel se med grusuttak må skj e utenf or denne sonen, og må vi dere skj e
på pl asser med tett underl ag. Sl i ke pl asser skal godkj ennes av M attil synet.
c.
Forbudmot bruk av naturgj ødsel .
d.
Forbudmot l agri ng av mi l j øf arli ge kj emi kali er med saml et vol um over 50 l pr.
ei endomog ol j e og andre petrol eumsprodukter med saml et vol um over 300 l pr
ei endom. A l l e l agertanker må stå på tett underl ag med kanter støpt høye nok ti l å
saml e opp hel e tankensi nnhol d. Tankeneskal være l ette å i nspi sere f or l ekkasjer.
Forbudet gj el der i kke dri vstof f tanker på kj øretøy.
e.
Forbudmot l agri ng og deponeri ng av f ór somhal ml uti ngsanl egg og surf orsil oer.
Forbudet gj el der i kke mell oml agri ng av rundball er.
f.
Forbudmot bruk av sprøytemi dl er (skog og dyrket mark) ti l hørende gruppe2:
” Pr epar ater somhar enten høyhel sefar e og l av spr edni ngsi ndeks ell er l av hel sefar e
og høyspr edni ngsi ndeks” og gr uppe3:” pr epar ater med høyhel sefar e og høy
spr edni ngsi ndeks”, defi nert i M atti l synets veil eder ” Br uk av pl antever nmi dl er nær
vannkil der (2005)” Det presi seresat vanl i ge ugrasbekj empendesprøytemi dl er som
vanli gvi s benyttesved grasproduksj on, f or eksempel Rambo og all e typer Roundup,
ti l l atesbrukt i henhol d ti l gj ødsel pl an.
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g.

Forbudmot etabl eri ng av campi ngpl asser og parkeri ngspl asser.

Sone2 B
a.
Forbudmot uttak av grus under kote 152,00.Uttak av grus skal gj øres i henhol d ti l
godkj ente dri ft spl aner. Lagri ng og f yl l i ng av dri vstof f i f orbi ndel se med grusuttak skal
skj e på pl asser med tett underl ag, og sli ke pl asser skal godkj ennes av M atti l synet.
b.
Forbudmot ny bebyggel semed unntak av enkl e bygni nger (uten i nnl agt vann)
ti l knyttet l andbruk (vedl ager, fl yttbare skogsbrakker etc.). Større bygni nger (boli ghus,
f j øsetc.) i ti l knytni ng ti l eksi sterende bebyggel sekrever godkj enni ng fr a M atti l synet.
c.
Forbudmot nedgravde ol j e- ell er kj emi kali etanker. Maksi mum l agertank f or ol j e og
ol j eprodukter er 1,5 m3. A ll e l agertanker må stå på tett underl ag med kanter støpt høye

d.
e.

f.

nok ti l å saml e opp hel e tankensi nnhol d. Tankeneskal være l ette å i nspi sere f or
l ekkasj er. M aksimal t 1 tank pr. ei endom i nnenf or sone2 B.
Forbudmot i nf i l trasj on av avl øpsvann i grunnen.
Forbudmot omf attendegravearbei der i el vel øp. Eventuel l e ti lt ak f or å hi ndre erosj on
bør konsekvensutredes og skal f orel eggesdri kkevannsmyndi gheter og
vassdragsmyndi gheter f or endel i g godkj enni ng.
Forbudmot etabl eri ng av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuel t
grunnvannsuttak av grunnei er ti l eget f orbruk etter avtal e. Brønner ti l
j ordbruksvanni ng omf attes av f orbudet.

Sone3
a.
Forbudmot etabl eri ng av bedri f ter, vi rksomheter ell er anl egg som kan utgj øre en
potensi el l f orurensni ngstrussel mot grunnvannet. Bestemmel sene omf atter også
bedri f ter som bruker sli ke stof f er som råstof f i produksj onen. Forbudet omf atter i kke
oppf øri ng av bygni nger i til knytni ng ti l eksi sterende bebyggel se.
b.
Forbudmot deponeri ng av hushol dni ngsavf all , kl oakksl am og annetorgani sk avf al l
(gj el der ogsåmell oml agri ng av kl oakksl am ti l bruk på dyrket mark).
c.
Forbudmot ubeskyttet l agri ng utendørs av stof f er med utvaskbare kj emi kali er.
K unstgj ødsel kan l agres ute på pal l dersom emball asj en hi ndrer utvaski ng.
d.
Forbudmot l agri ng av dri vstof f , pl antevernmi dl er el l er kj emi kali er i større mengder
enn det somer nødvendi g f or gårdsdri f t og hushol dni ng (maksi mum 1 års f orbruk).
e.
Forbudmot større/f el l es avl øpsanl egg basert på i nf i l trasj on i grunnen.

§ 6.4 Infrast r uktursone – krav vedrørendeinfrastruktur (H_410)
Trasefor fremføringav kommunaltekniskinfrastrukturer vist på plankartetsom
infrastruktursone.Innenfordennesonenkan det fremføreskommunaltekniskinfrastruktur
uavhengigav underliggendearealformål.
§ 6.5 Kulturminne (H _730)
Båndlagtetter kulturminnelovenav 1978.Innenfor gjeldendeområde(H730) ligger
automatiskfredetekulturminne(Id 241192).Det må ikke forekommenoenform for inngrepi
grunneneller andretiltak innenfordennesonenuten tillatelsefra kulturminnemyndigheten.

§ 7. Rekkefølgekrav
§ 7.1 Frisiktsone
Det skal sikresfrisiktsonefor avkjørselenpå fv. 172 og inn mot vannverketi forbindelsemed
igangsettingav nye tiltak innenforplanavgrensningen.
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VEDLEGG
1. Klausuleringsplan f or Ringerike vannverk Kilemoen,datert 11.3.2016.

2.
3.
4.
5.

Beskrivelserav sand- og grusressurspå Kilemoen,notat fra AsplanViak, datert 7.9.2015.
Beredskapsplan
Ringerikevannverk,administrativdel, datert 22.5.2017.
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HENSIKT
MEDPLANEN

Området ønskes regulert med bakgrunn i Ringerike kommunes mål om å beskyt t e deler av
grunnvannsf orekomst en på Kilemoen,som er enest e vannkilde t il Ringerike vannverk Kilemoen.
Det kommunale vannverket f orsyner Hønef ossog omegn med drikkevann, t ilsvarendeom lag
23 000 innbyggere. Vannverket skal t il enhver t id dekke vannf or bruket i regionen.
For å øke sikkerhet en i vannf orsyningen har Ringerike kommune etablert t o f ullskala
prøvebrønner ved Tjorput t en på samme forekomst , som skal f ungere som supplerende
vannkilde/r eservevannkilde for vannverket . Denne delen av vannf orsyningen skal også sikres.
Beskyttelsessonene
i ny klausuleringsplaner beregnetut fra et maksimaltdøgnuttak på 160 l/s
fordelt med 90 l/s fra brønnenei Dødisgropaog 70 l/s fra brønnenei Tjorputten. Hvis
vannforbruketi framtiden blir vesentlighøyereenn 160 l/s , må det vurderesny revisjonav
sonegrensene.Gjennomsnittliguttak for 2015 er stipulert til 105 l/s .
Klausuleringsplanen
tar for seghensynknytta til nødvendigbeskyttelseav vannkilden,og
behandlerikke søknadskravfor tiltak for eksempeletter plan- og bygningslovenog
mineralloven.
Hensikt en med planen er å regulere gnr/bnr 52/17 og 52/19 samt deler av 52/1 til
vannforsyningsanlegg.
Øvrige deler av 52/1, samt arealer innenf or gnr/bnr 51/1, 51/2, 52/2,
52/3, 52/6 og 52/9 som ligger innenfor sikringssonenefor vannforsyningen,foreslåsregulert til
LNF-formål. Deler av eksisterendegrusuttakpå gnr/bnr 52/1 foreslåsregulert til steinbruddog
masseuttak.Dette er en oppdateringav planformåli forhold til dagensbruk. Det stilles krav om
detaljreguleringfor dette område før videre uttak. Nødvendigkonsekvensutredningfor dette
tiltaket blir en del av en eventuelldetaljreguleringfor grustaket.
Videreforeslåsdet hensynssoner i form av sikringssonerfor å ivareta behovet for beskyttelsei
tråd med ny klausuleringsplan
. Planområdet vil totalt sett omfat te alle sikringssonene 0, I, IIA,
IIB og III rundt brønnområdene, slik de f ramgår i soneinndelingskartet i forslaget t il ny
klausuleringsplan
(vedlagt).
Eksisterendebrønnområde består av seks brønner i Dødisgropa, mens de to nyetablerte
brønnene er plassert i hvert sit t brønnområde ved Tjorputten om lag 500 meter lenger nordøst .
Brønnområdeneutgjør sikringssone0. Øvrige areal ut gjør sone I, IIA, IIB og III der de ulike
hensynssonene sammenfaller med utbredelsenav sikringssonene rundt brønnene, og er
def inert som Område for grunnvannsforsyning og Nedslagsfelt f or drikkevann.
Et område parallelt med elvekanten lengst nord i planområdet foreslåsregulert t il
Naturområde i sjø og vassdrag med t ilhørende strandsone. Arealet er en del av sikringssoneIII.
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PLANSTATUS
OGRAMMEBE
TINGELSER

2.1 Planstatus– kommuneplanens
arealdel
I kommuneplanensarealdelvedtatt 30.07.2007er planområdet i sin helhet avsatt t il LNFområde. Områdeter ogsåmarkert som område for grunnvannog vanninntak.
Kommuneplanens
arealdeler under revidering, og var på høringi periodenmai – september
2017.Her er planområdetforeslått avsatttil LNFR
-formål, med hensynssonefor
grunnvannsforsyning
(H120).Delerav området er foreslått avsatttil råstoffutvinning.Dette er
den delen av området som per i dager berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye
klausuleringssoner
og bestemmelserfor Ringerikevannverkkan væreaktuelt å tillate uttak. I
tillegg er to områderforslått avsatttil andretyper nærmereangitt bebyggelseog anlegg.Disse
områdenetilsvarerto av områdeneforeslått regulert til vannforsyningsanlegg
(BVF1og BVF3)i
områdereguleringfor RingerikevannverkKilemoen.
I forbindelsemed revisjonav kommuneplanener det ogsåutarbeidet en temautredningom
masseforvaltning
.

2.2 Tidligerevedtakog avtaleri saken
Eksist erendevannf orsyning som baserer seg på grunnvann f ra seks brønner i Dødisgropa har
vært i drift i over 20 år. Det er t idligere inngåt t avt aler mellom kommunen og grunneiere om
t illatelse t il brønnboring, et ablering, prøvepumping og drift av dissebrønnene. Ringerike
kommune eier nå dett e brønnområdet (52/ 19).
Det er ogsåinngåt t avt aler i forbindelse med gjennomf øringen av supplerende
grunnvannsundersøkelser ved Tjorput t en, samt for boringen av de nye brønneneog
prøvepumping av disse.En av brønnene er plassert innenf or Ringerike kommunes eiendom
(52/ 17). Den andre ligger innenf or gnr/bnr 52/ 1. De nye brønnene vil inngå som supplerende
vannf orsyning/r eservevannf orsyning.
De nyetablert e brønnene ved Tjorputt en er vurdert av NVE i forhold t il konsesjonsplikt en. NVE
har ut i fr a innsendt mat eriale best emt at t ilt aket kan behandles gjennom reguleringsplanen.
Man kan benyt t e § 20 i vannressursloven f or vannutt aket i forbindelse med høring av
reguleringsplan f or klausulering av vannkilden. Dett e krever at reguleringsplanen beskriver
vannutt aket og overvåkingsrut inene, jf . kapittel 4.9.
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2.3 Krav om konsekvensutredning
og planprogram
2.3.1 Aktuellebestemmelser
Aktuellebestemmeri forskrift om konsekvensutredninger
(2017)er:
§ 6 bokstava) fastslårat områdereguleringersom fastsetter rammer for tiltak i vedlegg1 og 2
alltid skalkonsekvensutredes
og ha planprogram.Relevantepunkt i vedleggeneer:
Vedlegg1 er punkt 11: Anleggfor grunnvannder den mengdenvann somtas ut eller
infiltreres utgjør minst 10 millioner m3 hver år.
Vedlegg2 punkt 2a: Mineraluttak
§ 8 omhandlerplaner som skalkonsekvensutredes
men ikke ha planprogram,dersomde kan få
vesentligevirkningerfor miljø eller samfunn(jf. kriterier i § 10).
§ 8 bokstav a) fastslårat dette gjelderreguleringsplanerfor tiltak i vedleggII, med mindre det
konkretetiltaket er konsekvensutredeti en tidligere plan og reguleringsplanener i samsvar
med denne.Relevantpunkt i vedlegg2 er punkt 2a: Mineraluttak.

2.3.2 Vurdering av krav om KU og planprogram
Planforslagetsetter rammer for grunnvannsanlegg.
Beregningerviserimidlertid at grensenfor
vannmengdensom tas ut eller infiltreres ikke passeres.
Områdereguleringenregulererca. 30 daa t il steinbrudd/masseuttak.Dette arealeter avsatt til
LNF-formål i gjeldendearealdelfra 2007,men avsatttil råstoffutvinningi forslagtil ny arealdel
som har vært på høringog offentlig ettersyn i 2017.Dette er en oppdateringtil eksisterende
arealbruk,og ikke i strid med gjeldende klausuleringav vannverksområdeteller forslagtil ny
klausuleringsplanog områdereguleringfor området.
I forslagtil ny klausuleringsplanog planbeskrivelsefor områdereguleringener behovet for
beskyttelseav vannkildengrundigutredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak,og omfatter altsåikke uberørte LNF-områder.
Reguleringsbestemmelsene
stiller krav om detaljreguleringfor videre grusuttaki dette
området. Kommunenleggertil grunn at nødvendigeutredninger knytta til konsekvenserav
videre grusuttakmå utredesi en eventuellplanprosessfor detaljreguleringav området. Her vil
krav om planprogramog konsekvensutredning
etter forskriften kunnebli aktuelt.
Med bakgrunni dette vurderer Ringerikekommune at planforslagetikke utløser krav om
konsekvensutredning
og planprogrametter forskrift om konsekvensutredninger.
Planbeskrivelsen
skalimidlertid belysevirkningeneav planen,jf. bestemmelseri plan- og
bygningsloven.
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DAGENS
SITUASJON

3.1 Beliggenhet og dagens arealbruk
Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoenca. 5 km nord f or Hønef osssent rum, og nord
f or f ylkesveg 172. Brønnområde 1 Dødisgrupaer brønnene som ut gjør hovedvannf orsyningen
ved vannverket. Brønnområde 2 og 3 markerer områdene f or hver av de nyetablert e fullskala
prøvebrønnene ved Tjorput t en. Det er en dist anse på 150 meter mellom brønnene ved
Tjorputt en, og de blir dermed li ggende i hvert sit t brønnområde. Avst anden mellom brønnene i
Dødisgropa og brønnen ved Tjorputt en er ca. 500 met er. Se Figur1 for plassering av
brønnområdene.
Foruten drif t av eksist erende vannforsyning ved Ringerike vannverk, benyt t es planområdet i
dag t il rekreasjon/ friluft sliv, skogsdrift og jordbruk. Det har ogsåvært drevet grusutt ak i
området. Planområdet ligger for det aller meste i utmark.

Figur1: Oversiktskartmed alle brønnområderpå Kilemoeninntegnet.
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Figur2: Oversiktover registrert arealbruki området (Kart: NGU).

3.2 Grunnforhold
3.2.1 Berggrunnog løsmasser
Berggrunnen best år av gabbro/ amf ibolit t , glimmerskif er og diorit t isk-granit t isk
gneis/ migmat it t , jf . Figur3.
Det er ikke rapport ert om uheldige hendelser i forbindelse med ut glidninger ved
vannf orsyningsanleggene. Ingen av vannforsyningsanleggene skal være utsat t f or skred.
Avsetningen er dominert av fr iksjonsjordart er ned t il til dels st ore dyp.
Området er preget av breelvavsetninger, jf . Figur4. Kilemoen er et isranddelt a som ble avsatt
mot sør. Brønnområdene ligger i deler av avsetningen der iskant en lå under oppbyggingen av
delt aet eller deler av dett e. Tidligere undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen best år av
sand- og gruslag. I de sentr ale deler er det påvist f insandmekt ighet er på over 60 met er, mens
det i den nordlige delen er avsatt grovere masser. Boringer viser over 30 met er med grove
masser av sand og grus med god vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputt en er den
umet t ede sonen ca. 3-5 m, mens området rundt har en umet t et sone mellom 10 og 30 m. I
brønnområdene i Dødisgropa og ved Tjorputt en er det et opptil 10 m t ykt lag av f insand/silt
over selve grunnvannsmagasinet. Selve grunnvannsmagasinet består av grusog grusig sand.
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Figur3: Berggrunnsgeologisk
kart (Kart: NGU).

3.2.2 Forurensning
Ut fr a dagens arealbruk og eksisterendeklausuleringsbest emmelser gjennomgås pot ensielle
f orurensningskilder innen t ilrenningsområdet til brønnenei Dødisgropaog Tjorputten. Det er
ikke fast bebyggelse eller off ent lige veger innen tilr enningsområdet . Grusuttaketer den mest
alvorligeforurensningskildeni tilrenningsområdet.
Grusuttak.Det foregår tidvis uttak fra et grustaki tilrenningsområdettil brønnene.Grustaket
ligger både innenfor klausulerings
soneI og IIA. Masserskalblant annet ha vært tatt ut i
forbindelsemed vegprosjektet Rv. 7 Ramsrud.Dagenssituasjoner at det tas ut masser
sporadisk innenfor gnr/bnr 52/1. Uttaket er ikke i strid med eksisterendeklausuleringsplanfor
området, som sier at det kan tas ut masserinntil 155 moh. og 152 moh. i hhv. soneI og IIA.
Naturlig grunnvannstander 147 moh.
Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regnemed at Begnaer noe forurensetfra
kloakkutslipp,avrenningfra dyrket mark, avrenningfra fyllinger/forurensetgrunn etc. For kort
oppholdstidfra vannet infiltreres i elvebunnen/elvebreddenog til det når brønnene,kan
dermedføre til dårlig vannkvalitet.
Dyrket mark og beiting. Et områdemed dyrket mark mellom Dødisgropaog Begnakan gi noe
forurensning.Områdetliggerinnenfor soneIIA og IIB i dagenssoneinndeling.I løpet av 20 års
drift er det ikke påvistbakterier eller næringsstofferrelatert til gjødslingeller beiting i
drikkevannet,slik at det dyrkedearealetikke representerernoen forurensningsfareslik det
drivesi dag.Områdetrundt brønneneer ikke mye belastetmed beiting per i dag,men det kan
væreaktuelt å benytte området til dette senere.
Ringerikekommune
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Skogbruk.Skogsdriftmed maskineltkjøretøyog eventuellsprøytingav skogkan representere
potensielleforurensningskilder.I eksisterendeklausuleringsplaner det ikke lagt spesielle
begrensningerpå skogsdriftså lengedette ikke innebærer lagringav helsefarligeprodukter og
drivstoff. Det er forbud mot lagringog fylling av drivstoff innenfor soneIIA. Vannanalyserfra
prøvepumpingog 20 års drift viseringentegn til at dennearealbrukenpåvirkergrunnvannet.
Den godenaturligebeskyttelsen i form av stor umettet sone,samt at skogsdriftskjer relativt
sjelden,gjør at dennearealbrukenrepresentereren liten trusselmot grunnvannet.
Fril uft sli v. Området er noe brukt t il fr iluft sliv. Med den gode nat urlige beskytt elsen t il
grunnvannsmagasinet , represent er t ved en relativt mekt ig umett et sone st edvis best ående av
f insand/ silt , ut gjør friluftsliv ingen t russel mot vannkvalit eten. Det er imidlerti d f orbud mot
organisert leirslagning, st evner, milit ærøvelser etc. innen sone I.
Tot alt set t kan det konkluderes med at grunnvannsf orekomst en gir lit en belastning på dagens
arealbruk.

3.2.3 Hydrogeologi
Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsf orekomst som er karakt erisert i t råd med EUs
vannrammedirekt iv (grunnvannsdirekt ivet). Forekomst 012-972-G Kilemoen inngår i vannregion
Vest -Viken og vannområde Tyrifj orden. Tot alt areal er beregnet t il om lag 5,7 km2. Området er
en del av den st ore breelvavsetningen på Kilemoen.

Figur4: Løsmasse
kart. Utbredelsenav breelvavsetningenvist med oransjefarge (Kart: NGU).
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PåKilemoener det påvist 10-50 m tykke sand- og grusmasser med meget god
vanngjennomgang. Umett et sone (sonen over grunnvannsnivået ) har en mekt ighet på opptil 50
met er og best år av f inere sediment i f insand/ silt -fr aksjonen.
Den tykke umett ede sonen av finkornigesedimenterbidrar t il å gi en god beskytt else av
f orekomst en mot forurensning som infil tr eresfr a overf laten.
Den nat urlige gradient en t il grunnvannsspeilet f ølger gradient en t il Begna. Den nat urlige
grunnvannsstrømmen (ut en pumpebelast ning) går fr a Begna/ Tjorput t en og mot sør-sørøst .
Denne grunnvannsstrømmen er st yrt av et lavereliggende elvenivå nedenfor et str yk i Begna
sørøstfor Kilemoen. Hast ighet en på den nat urlige grunnvannsst rømmen er ca. 2 m/ døgn, men
vil sikkert variere fr a mindre enn 0,1 m/ døgn i f insand/sand t il over 10 m/ døgn i gr ov grus.
Nydannelsenav grunnvannskjer hovedsakeligved infiltrasjon fra Begna, mensca. 10 % (10-15
l/s) vil dannesved nedbørsinfiltrasjonpå avsetningenog innenfor influensområdet. En
uttaksmengdepå inntil 100 l/s vil utgjøre kun 0,12 % (1,2 ‰ ) av midlere vannføringi Begna.

3.3 Landskap
Avsetningen på Kilemoenst rekker seg over t o landskapsregioner, der man i nord f inner
landskapsregionen Nedredalbygderpå Øst landet og i sør Innsjø- og silurbygdene på Øst landet
(jf. Figur5). Planområdet best år for det meste av utmark. Det er noe bebyggelse i planområdet s
nordvestr e del. Kvart ærgeologisk er området int eressant og vikt ig ved at avsetningen markerer
et randtr inn (breranddelt a) et t er sist e ist id, der det er t ydelige spor ett er ishavssmelt ningen.
Landskapet er t ypisk f or et iskont akt delta med dødisgroper.

Figur5: Landskapsregioner
- Nedredalbygderpå Østlandetmed beigeog innsjø- og silurbygdenepå Østlandetmed gult (Kilde:
NIBIO).
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3.4 Naturverdier
Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog(verdi A) innenfor planområdet.
Sandfuruskogmed rik soppflora.Skogenhar trolig et potensialefor fler e artsfunn av sopp
utover de to rødlisteartenesom ble påvist i forbindelsemed konsekvensutredningen
(blåfot
storpigg,VU og furufåresopp,NT).Middels verdi.
Sandfuruskogenpå Kilemoener verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å værenoen av de mest verdifulle sandfuruskogenemed henhold til
soppforekomsteri Ringerike.
I forbindelsemed områdereguleringKilemoensanduttakble det i 2015 gjennomførten
supplerendekartleggingog vurderingav utbredelsenav sandfuruskogpå Kilemoen
(Kartleggingav sandfuruskogpå Kilemoen2015, vedlagt). Formåletmed registreringenevar
blant annet å oppdaterer beskrivelseog avgrensningav lokaliteten. Somfølge av
registreringerble det gjennomførten grov avgrensningav Sandfuruskogpå Kilemoen.

Forutensandfuruskogmed tilhørendeartsforekomstersom omtalt ovenfor, er det det er
ikke registr ert art sf orekomst er eller nat urt yper innenfor området som krever at spesielle
hensyn må t as ved utbyggingen/ drift . Av art sforekomst er er det i planområdetgjort
regist reringer av blant annet hjort evilt , sopp, skogsfugl,ugler, karplant er og flaggspett .
På motsat t side av Begnaf inner man Henstjer n, som anses som en spesiell og vikt ig
nat urt ype. Tilt aket vil ikke berøre dett e området .
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Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten
Brønnområde 1: Dødisgroa

Figur6: Artsforekomster/rødlistearter(Kart: Arealis,ngu.no).

3.5 Friluftsliv/rekreasjon
Kilemoener et mye brukt bynært trenings- og friluftsområde,og nyttes bl.a. til friluftsliv,
rekreasjon,jakt, fiske,turgåingog orientering. Kommunengjennomførtei 2013 en
kartleggingog verdisettingav bynærefriluftsområder rundt Hønefoss.Kilemoenble her
klassifisertsom et B-område.Somretningslinjefor saksbehandlingfor B-områdergjelder
følgende:
I disseområdenebør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende
reguleringsplan,utover tiltak som er ledd i tilretteleggingfor friluftsliv eller tiltak som
ikke forringer områdetsverdi som friluftsområde.Det bør ikke igangsettes
reguleringsplanermed formål som forringer områdetsverdi somfriluftsområde.Hvis
det likevelåpnesfor tiltak/reguleringsformålsom forringer områdetsverdi som
friluftsområdebør avbøtendetiltak vurderes.Friluftsverdienskaltil enhvertid være
ivaretatt.
Områdereguleringfor Kilemoensanduttak(SvelviksandAS)ble vedtatt 06.04.2017.Av
hensyntil sandfuruskogenble uttaksområdetredusert i forhold til det som er avsatt til uttak
i kommuneplanensarealdel.Ved uttak i tråd med vedtatt områdereguleringvil
friluftsområdenepå Kilemoenover tid bli betydeligredusert.Kilemoener altså under press
fra flere kanter, og det er et stort engasjementlokalt for å ivareta området som et treningsog friluftsområde.
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3.6 Kulturminnerog -miljø
Det er registr ert to arkeologisk f unn innenfor planområdet.
1. Registrering gjort på dyrket mark innenf or hensynssoneH110– soneIIA. Kulturminneter
et innlevert løsfunn av en steinøksmed uvissalder, og vernest atus er per 7.10.2015uklar.
Steinøksaoppbevarespå Ringerikemuseum(Kilde: Riksant ikvaren). Funnet har lokalit et s-ID
3838 (Engehaugen).
2. Registrerten automatiskfredet gravrøys(ID241192)på eiendomgnr. 51/1.
Det er regist rert f lere kult urminner sør for planområdet. Dissevil ikke bli berørt av tiltaket,
men viserat det har vært aktivitet her i lang tid . SEFRAK-bygninger er registr ert i nord på
grensa mellom sikringssoneIIB og III, men vil ikke bli berørt av t ilt aket .

Figur7: Registrertekulturminneri RiksantikvarensdatabaseAskeladden(Kilde:Askeladden2016).
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3.7 Eksisterende teknisk infrastruktur
Tekniske installasjoner/ inf rastr ukt ur preger området , som veger (f ylkesveg, gr usveger),
høyspent, gårdsbruk/ bebyggelse i nordvest, samt vannverket s inst allasjoner i Dødisgropa og
ved Tjorput t en.
Fylkesvegen går inntil planområdets sørvestlige del. Fra f ylkesvegen går det av veg blant
annet mot vannverket . Dett e er privat grusveg som leder ned t il brønnområdet og pumpehus
i Dødisgropa, og pumpehus/ inf ilt rasjonsbasseng ved Tjorputt en. Det går ogsåen grusveg
ned til grusuttaket.Det er etablert adkomst i f orm av grusveg t il alle brønner som er
t ilknyt t et vannverket på Kilemoen,inkludert de nyetablert e brønnene ved Tjorputt en. Vegen
ned t il Tjorputt en ble opparbeidet i forbindelse med bygging og drift av inf il tr asjonsanlegget
ved vannverket , som li gger på nordsiden av vannet .
Av eksist erende infr astr ukt ur t ilknytt et vannverket er brønner med brønnhus, adkomst veger
(grusveger), f ullskala prøvebrønner ved Tjorput t en, pumpehus, infiltr asjonsanlegg og
ledningst rasefr a inf iltr asjonsanlegg t il vannforsyningsanlegg BVF1, og ledningstr asefr a dett e
anlegget t il behandlingsanlegg som ligger utenfor planområdet .

3.8 Vassdragsregulering/kraftproduksjon
På st rekningen fr a Hen t il Hønef osser det fire kraft st asjoner, som alle påvirkervannføringen
i Begna.
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PLANFORSLAGE
T

4.1 Planområdet
Planområdeter 1 823 664 m2.

Figur8: Planområdetvist med blå stiplet avgrensning.
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4.2 Planlagtarealbruk
Tabell1 viseroversiktover formål og hensynssonerinnenfor planområdet.
Tabell1: Oversiktover formål og hensynssonerinnenforplanområdet.

Formål/hensynssone Feltnavn
/bestemmelser
§ 12-5 Arealformål
1. Bebyggelseog anlegg
Vannforsyningsanlegg o_BVF1

Areal

Beskrivelse

3 955 m2 Brønnområde eksist erende

(1541)

Steinbruddog
masseuttak(1201)

o_BVF2

100 m2

o_BVF3

4 753 m2

BSM

29 910 m2

vannforsyning. Det t e inkluderer
brønn 1-6 i Dødisgr opa, samt
brønnhus, pumpehusog deler
av adkomst veg.
Brønnområde for brønn 1 ved
Tjorputt en, supplerende
vannf orsyning/ reservevann,
samt eksist erende
inf iltr asjonsanleggog fr amtidig
pumpehus.
Brønnområde for brønn 2 ved
Tjorputt en, supplerende
vannf orsyning/ reservevann,
samt eksist erende
inf iltr asjonsanlegg, fr amtidig
pumpehusog øvrig areal på
landsideninnenf or kommunens
eiendom(gnr/bnr 52/ 17).
Eksisterendegrusuttakinnenfor
sikringssone2A.

2. Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
Kjøreveg(2011)
8 415 m2 Eksisterendekjørevegeri
SKV
planområdet.Reguleresmed 6
meters bredde.
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål
LNF-areal for
1 585 349 m2
LNFog LNA
nødvendigetiltak for
landbrukog
gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens
ressursgrunnlag(5100)

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområdei sjø og
VNS
vassdragmed
tilhørendestrandsone
(6620)

Ringerikekommune

191 182 m2 Områdelangselva nord i

planområdet.
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§12-6 HENSYNSSONER
Sikringssoner.
H120
Områdefor
grunnvannsforsyning
Sikringssoner.
Nedslagsfeltfor
drikkevann

H110

Infrastruktursone.Krav
vedrørende
infrastruktur.
Kulturminne

H410

Sone0
Sone1

4 155 m2
350 720 m2

Sone2A
Sone2B
Sone3

492 764 m2
310 390 m2
665 635 m2

Sone1
H730
Sone2B

§ 12-7 BESTEMMELSER
#1

49662m2 Eksisterendegrusuttaki sone1

og 2A. Kravom detaljregulering
for videre uttak i sone2 og
avslutning/istandsettingi sone
1.

4.3 Bebyggelseog anlegg
4.3.1 Vannforsyningsanlegg
– BVF1,BVF2og BVF3
Eksisterendevannforsyningsanlegg
i Dødisgropamed brønn 1-6, brønnhusog deler av
adkomstvegregulerestil BVF1.Brønnområdefor brønn 1 ved Tjorputten, supplerende
vannf orsyning/ reservevann, samt eksist erendeinf iltr asjonsanleggog fr amtidig pumpehus
regulerestil BVF2. Brønnområde for brønn 2 ved Tjorputt en, supplerendevannf orsyning/
reservevann, samt eksist erendeinf iltr asjonsanlegg, fr amtidig pumpehusog øvrig areal på
landsideninnenf or kommunenseiendom(gnr/bnr 52/ 17) regulerestil BVF3.
Vannforsyningsanleggeneskalværeoffentlig eid.
De nye brønnene ved Tjorput t en vil beskyt t es med brønnhus, og brønnområdene skal
gjerdesinn på permanent basis. Gjerdet vil ha låsbar por t med høyde min. 1,8 met er. Det vil
senere bli mont ert t et t brønnhodesikring og brønnene vil bygges inn i brønnhus. Det skal
også set t es opp et pumpehus nede ved Tjorputt en.

4.3.2 Steinbruddog masseuttak– BSM
For områdesom foreslåsregulert til steinbrudd/masseuttakstilles det krav om
detaljreguleringfor videre uttak, jf . bestemmelsessone
#1 og tilhørende
reguleringsbestemmelser
. Det er f orbud mot grusut t ak innenf or sone I. Det er lagt
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innskjerpede rest riksjoner på sonene IIA og IIB. Ut over det t e gjelder t il enhver t id
best emmelser i godkjent e drift splaner, og krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven.
Eksist erendeklausuleringsplan (1984) har fr am t il nå git t anledning t il grusutt ak i sone I og II
så lenge best emmelsene vedrørende forurensende st off er og dybden på ut t aket f ølges. Det
har vært lagt rest riksjoner på t illat t utt aksdybde i sone I og IIA. NGUs GiN-veileder nr. 7
omhandler beskyt t else av grunnvannsanlegg. Det fr amgår i revidert ut gave av veilederen,
dat ert april 2011, at det i sone I ikke bør t illates grusut t ak. Utt ak i sone II kan t illates,men da
på vissevilkår.
Med hensyn til den f orurensningsrisiko som er knytt et t il eksist erende grusutt ak på grensen
mellom sone I og IIA, er det i revidert klausuleringsplan f oreslått innskj erping på rest riksjoner
i sone I og II, mens det i sone III ikke er lagt rest riksjoner utover de krav som st illes t il
drift splaner og lagring av kjemikalier/ ut st yr/ drivst off . Seplankartog bestemmelserfor
oversiktover sonerog restriksjoner.

4.4 Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
4.4.1 Kjøreveg– SKV
Det er etablert adkomst i f orm av grusveg t il alle brønner som er t ilknyt t et vannverket på
Kilemoen,inkludert de nyetablert e brønnene ved Tjorputt en. Vegen ned t il Tjorputt en ble
opparbeidet i f orbindelse med bygging og drift av inf iltr asjonsanlegget ved vannverket , som
ligger på nordsiden av vannet . Disseadkomstvegene skalbenyttesvidere.Adkomsttil
brønnenemå sikresgjennomprivatrettsligeavtaler.Kjørevegerreguleresi 6 meters bredde
for å ha rom for mindre utbedringeri fremtiden.
Ledningstrasefor kommunaltekniskanlegglagt inn i plankartet.Traseener vist som en
hensynssone(H410_1-2) på plankartet,og følger delvisadkomstvegi området.
Gjennomføringav tiltaket vil forsøkesløst gjennomminneligavtalemed grunneiere.Dersom
dett e ikke er mulig, vil reguleringsplanenkunne gi grunnlagfor ekspropriasjontil
gjennomføringav ledningstrasesom vist på plankartet.

4.5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål
4.5.1 LNF-areal
Områderregulert til LNF-areal er eksisterendeLNF-arealerog liggerinnenfor sikringssonene
for vannforsyningsanlegget.
Eventuelleinngrep i t err eng ved anleggelseav teknisk
infrastruktur skal minimeres, og t ilbakef øring skal skje t il opprinnelig bruk. Fylling og graving
skal ut f øres på et t idspunkt og på en slik måt e at det ikke f orurenser omkringliggende miljø.
Det er vikt ig å et ablere vegetasjon raskt, slik at risiko for er osjon minimeres.
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LNA-areal

Sandfuruskogen
på Kilemoener verdisatt som en sværtviktig naturtypelokalitetog området
er vurdert å væreen av de mest verdifulle sandfuruskogenei Ringerike,sett i lys av viktige
soppforekomster.Av notat datert 01.12.15,Kartleggingav sandfuruskogpå Kilemoen2015,
gjennomførtav Asplanviak fremgårareal sør i planområdetmed forekomstav
Sandfuruskog.Arealet fra kartleggingen,vil i plankart leggesinn med tilleggsformåltil LNF;
Naturformål(LNA).Reguleringsbestemmelse
vil sikrenødvendigehensynsom skaltas i slike
naturmiljøer;Innenfor formålsområdeNaturformål(LNA)skalplaner om hogst forelegges
Landbrukskontoreti Ringerikeog Holei god tid før hogst.I samrådmed Landbrukskontoret
skaldet avklaresom biolog skalgjennomførenødvendigekartleggingerfør evt. hogst.

4.6 Sikringssoner
Det er vikt ig å sikre området mot f orurensning, som kan ut gjøre en t russel mot
grunnvannsforekomst en. Fem ulike soner regulerer og beskriver arealbruken for å sikre at
grunnvannet ikke blir forurenset . I hovedsak er det etablert fire soner f or beskyt t else
(sonene 0, I, II og III), men sone II er videre inndelt i t o soner som følge av
grunnvannsmagasinet s beskaff enhet. Sonene er: sone 0, sone I, sone IIA, sone IIB og sone III.
Sone 0 er selve brønnområdene og skal gjerdesinn. Dett e området er allerede inngjerdet for
eksist erende produksjonsbrønner i Dødisgropa. Sikringssoneneer vist på plankartet som
hensynssonerH120(sone0 og I) og H110(soneIIA, IIB og III).

4.7 Bestemmelser
Eksisterendegrusuttaker i sin helhet markert med bestemmelsessone
#1 på plankartet.
Dersomdet utarbeidesen detaljreguleringfor BSM, krevesdet at det samtidiglagesen
plan for avslutningog istandsettingav resten av bestemmelsessone
#1, det vil si areal
berørt av tidligere masseuttaki soneI.

4.8 Anleggsvirksomhet
Anleggsvirksomhet knyt t es t il ut byggingen av reservevannf orsyningen. Tilt aket innebærer at
det fr amf øres ny vannledning parallelt med ny st røm- og signalkabel fr a de nye
grunnvannsbrønnene ved Tjorput t en og opp t il f orsyningsledningen fr a Dødisgropa.
Forsyningsledningen fr a eksist erendeanlegg går videre mot høydebassenget / renseanlegget
på Kilemoen.Det skal legges høyspent fr a Tjorputt en t il Dødisgropa (jordkabel). Det anses
mest hensiktsmessigå anleggenye rør og ledningerlangseksisterendevegtraséfor å
minimerenaturinngrep.
Anleggsvirksomhet en skal ut f øres på en slik måt e at den ikke f orurenser eller skader
nat urområdet . Det t e kan skje med regulering av anleggs- og byggevirksomhet en med
t idspunkt på dagen og året. Det skal ut arbeides f ramdrift splan som skal godkjennes av
kommunen.
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4.9 Beskrivelse av vannuttaketog overvåkingsrutiner
4.9.1 Grunnvannsbrønner
Brønneri Dødisgropa
Vannverketforsynesper mars2016 fra to Ø400mm brønnerog tre Ø300mm brønner i
Dødisgropa
. Densjette brønnenved vannverket,brønn 2 (Ø400mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjonpå grunn av for høyemanganverdier,og benyttesnå kun til
avvergingspumping
for å holde mangankonsentrasjonen
nede i de andre brønnene.
Vannverkethar hatt problemermed for høyekonsentrasjonerav mangani grunnvannetfra
2006.De to eldste Ø400mm-brønneneer plassertdypesti magasinet,mensde tre nyeste
brønnenemed Ø300mm har kortere filter, som er satt høyerei profilet (se Figur9).

Figur9: Oversiktover brønnenesfilterlengdeog dybdei magasinet.
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Figur10: Skisseog bilde av brønnenei Døsisgropa.Brønn4-6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene(B1-B3)i Dødisgropable alle dimensjonertfor grunnvannsuttakpå
100 l/s hver, mensde tre nye brønnene(B4-B6)med kortere filter er dimensjonertfor et
maksimaltuttak på ca. 40 l/s. Til sammen produseresdet nå i gjennomsnittca.100 l/s fra
dennedelen av magasinet.Årlig gjennomsnittligvannforbrukhar i perioden2005 -2013 økt
fra 78 -103 l/s. Vannforbrukethar ikke økt særligsiden2013.
Dentotale brønnkapasitetener dermed mye større enn uttaksmengden,og dette gir en god
sikkerheti vannforsyningenved eventuellebrønnkollapsereller pumpehavari.
Nyetablerte
brønnervedTjorputten
For ytterligere styrkingav sikkerheteni vannforsyningenog for å utrede mulighetenefor å
kunneta ut grunnvannmed laveremanganinnholdble det etablerte to stk. Ø273mm
løsmassebrønner
ved Tjorputten (se Figur11). Dissebrønneneskalfungeresom supplerende
vannkilde/reservevannved vannverket.
Resultatenefra prøvepumpingenviserat brønnkapasitetenfor beggebrønner ved
Tjorputten tilfredsstiller kravenetil reservevannforsyning/supplerende
vannforsyningved
RingerikevannverkKilemoen,dvs.at de samletkan levere 100 l/s. Det anbefalesat uttaket
per brønn ved Tjorputten ikke overstigertil 60 l/s. Hvisdette ikke er tilstrekkelighar
vannverketmulighetentil å koble til to alleredeetablerte løsmassebrønner
som benyttestil
infiltrasjon av vann fra Tjorputten.
Grunnvannetsnaturligekvalitet er meget god. Det er ikke påvistlevendebakterier i
grunnvannet,og innholdet av humuser lavt. Dette viserat grunnvannet har god
oppholdstidog at grunnvannsmagasinet
bidrar til tilbakeholdelseav partikler/humusog
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smittestoffer. Forutentidvis for høyeverdier av manganoppfyller grunnvannetalle kravene
til drikkevann.Forhøyedemanganverdierknyttes til inntrekningav redusert grunnvann.

Brønn 1

Brønn 2

Figur11 Brønntegningerav brønn1 og 2 ved Tjorputten
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4.9.2 Totalbarrierehøyde
og vannbehandling
Drikkevannsforskriften
krever at vannforsyningenskalinneholdeto uavhengigehygieniske
barrierer. For grunnvannsanlegg
vil normalt rensingi grunnenutgjøre en hygieniskbarriere. I
dette tilfellet , hvor grunnvannettas ut fra en dyp sand/grusavsetning
, vil filtrering i grunnen
væreen sikkerhygieniskbarriere. Dette er dokumentert gjennomprøvepumpingog lang
drift av brønneri Dødisgropa,samt prøvepumpingav brønnerved Tjorputten. I tillegg vil
klausuleringav tilrenningsområdetgi en ekstrahygienisksikring.
I dag bestårvannbehandlingenkun av lufting før vannet går på nett. Vannverkethar
desinfeksjoni reserve.Pågrunn av grunnvannetshøyemanganinnholdog de bruksmessige
problemenedette har medført sidenproblemet oppstodi 2006,har Ringerikekommune
planlagtå byggeet vannbehandlingsanlegg
beståendeav ozoneringfor fjerning av jern og
mangan,marmorfilter for korrosjonskontrollog pH-justering,samt UV for en ekstra
hygieniskbarriere. Anleggetsom vil bli bygdved eksisterendehøydebassengog
vannbehandlingsanlegg
sørøstpå Kilemoener planlagtferdig desember2017. Dette
anleggetliggerikke innenfor planområdet, og vil derfor ikke omtalesvidere i denne
planbeskrivelsen.

4.9.3 Overvåkningav grunnvannstand
og vannkvalitet
For videre overvåkningog kontroll med hvorvidt potensielleforurensningskilderpåvirker
grunnvannet,og om grunnvannsuttaketgir endringeri de naturgitte forholdene,vil det i
forbindelsemed driften av grunnvannsanlegget
bli utarbeidet planer for overvåkning av
grunnvannsnivåog grunnvannskvalitet.Det er i forbindelsemed prøvepumpingi begge
uttaksområder,etablert et større antall peilerør på forekomsten,som kan benyttestil denne
overvåkningen.I tillegg skaldet installeresautomatiskenivåmålereog vannmålere,slik at
det til enhvertid kan avlesesvannstandog uttaksmengdefor hver brønn.
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KONSEKVENSER
AV PLANFORSLAGET

5.1 Beliggenhetog arealbruk
5.1.1 Landbruk, jordbrukog skogbruk
Grunnvannsut t aket vil ikke medføre behov for omf att ende restr iksjoner i f orhold t il jordbruk
og skogbruk, men visserestriksjoner på gjødsling og sprøyt ing av dyrket mark vil være
nødvendig. Beit e og nydyrkingt ill ates ikke i sone I. Det er f orbud mot bruk av nat urgjødsel
innenfor sone IIA, mensdet innenf or sone I vil bli f orbud mot beit ing og nydyrking.Det
finnesikke dyrket mark og det foregår ikke beiting i soneI i dag. Tilt aket vil dermed f å en
svært begrenset negativ konsekvens.
Det er git t restriksjoner på sprøyt ing knytt et t il skogbruk. Ut over dett e gjelder de krav som er
st ilt t il skog/jordbruk i godkjente drif t splaner. Utover forbud mot lagringog lastingav
tømmer innenfor soneI, samt forbud mot lagring og f ylling av drivst off innenfor sone IIA, er
det ikke lagt spesiellebegrensninger på skogsdrif t. Det forut set t es at driftsplanerf ølges.
Tilt aket vil ikke ha noen særlig negat iv konsekvens f or skogbruk.

5.1.2 Grusuttak
Det foreslåsen innskjerping av restriksjonerfor grusutt ak. Det er lagt innskjerpede
restr iksjoner på sonene IIA og IIB, og det vil bli f orbud mot utt ak innenf or sone I. Videre
stillesdet krav om detaljreguleringfor område som foreslåsregulert til
steinbrudd/masseuttak.Restriksjonenekan innebæreøkonomiskekonsekvenserfor
kommunen.

5.1.3 Bebyggelse
I henhold t il best emmelsene i klausuleringsplanen og reguleringsplanen er det ikke t illatt å
etablere ny bebyggelsei sone0, I og IIA. I soneIIB tillates det ikke etablert ny bebyggelse
med unntak av enkle bygninger(uten innlagt vann)tilknyttet landbruk(vedlager,flyttbare
skogsbrakkeretc.). Størrebygninger(bolighus,fjøs etc.) i tilknytning til eksisterende
bebyggelsekrever godkjenningfra Mattilsynet. I soneIII er det ikke noe genereltforbud mot
etableringav ny bebyggelse,men det er forbud mot etableringav bedrifter, virksomheter
eller anleggsom kan utgjøre en potensiellforurensningstrusselmot grunnvannet.
Bestemmelseneomfatter ogsåbedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen.
Forbudetomfatter ikke oppføringav bygningeri tilknytning til eksisterendebebyggelse.
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5.2 Grunnforhold
5.2.1 Berggrunnog løsmasser
Heleplanområdetliggerinnenfor en stor breelvavsetningbeståendeav sandog grus.Det er
ikke registrert fare for ras eller skred,og det er heller ikke rapport ert om uheldige hendelser i
forbindelse med ut glidninger ved vannf orsyningsanleggene. Dennesituasjonenforventes
ikke endret.

5.2.2 Forurensning
Klausuleringsplanen
med restriksjonpå arealbruksom kan medføreforurensningav
grunnvannbidrar til en generellreduksjonav forurensningsfareninnen planområdet.Dette
gjelder særligfor aktiviteter knyttet til grusuttakog landbruk.Planenleggerogsåklare
begrensningeri ny bebyggelseog annenvirksomhetsom kan gi økt forurensningsfare.
Utbyggingav brønnområdetved Tjorputten med tilhørende infrastruktur vil gi midlertidig
økt forurensningsfare,men som for all annenaktivitet vil det bli satt strengekrav til at
arbeidet utføres med minst mulig risiko for forurensning.
Grusuttak.Somfølgeav økt framtidig uttak og brønnetableringenved Tjorputten er
soneinndelingskar
tet endret, og grusuttaketvil nå berøre både soneI og soneIIA.
Med hensyntil den forurensningsrisikosom er knyttet til eksisterendegrusuttakpå grensen
mellom soneI og IIA, er det i klausuleringsplanen
foreslått forbud mot grusuttaki soneI (se
kap. 5.1.2). Det er ogsåforetatt innskjerpingpå restriksjoneri soneIIA og IIB med hensyntil
tillatt uttaksdybde,mensdet i soneIII ikke er lagt restriksjonerutover de krav som stillestil
driftsplanerog lagringav kjemikalier/utstyr/drivstoff.Normalt blir det stilt krav om at det
ikke skaltas ut masserdypereenn 2-3 m over grunnvannsstanden.
I soneIIA bør grusuttak
kun tillates under forutsetningav overvåkning,overholdelseav maksimalttillatt uttakshøyde
og etter grunnundersøkelser
for nærmerebestemmelseav løsmasserover grunnvannsnivå.I
dennesonenskaldet ikke lagreskjøretøyeller drivstoff/kjemikalier.
Infiltrasjon av forurenset elvevann.Man må regnemed at Begnafortsetter å værenoe
forurensetfra kloakkutslipp,avrenningfra dyrket mark, avrenningfra fyllinger/forurenset
grunn etc., men situasjonenforventesikke å forverrespå noen måte. Oppholdstidenfra elv
til brønnerer imidlertid såpasslang at det oppnåsen god rensingav vannet.
Dyrket mark og beiting. Det er i klausuleringsplanen
og reguleringsbestemmelsene
foreslått
forbud mot nydyrkingog beiting innenfor soneI.
Skogbruk.I den nye klausuleringsplanen
foreslåsdet, i tillegg til eksisterendekrav, forbud
mot lagringog opplastingav tømmer i soneI. Dette innføresfor å begrensekjøringmed
hogstmaskinerog tømmertransporti brønnenesnærområde.
Fril uft sli v. Det er forbud mot organisert leirslagning, st evner, milit ærøvelser etc. i sone I.
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Tot alt set t kan det konkluderes med at grunnvannsf orekomst en gir lit en belastning på
dagens arealbruk. Enkelt e t ilt ak kan imidlert id være akt uelt i anleggsfasen f or å avverge
forurensning av f orekomst en. Ut over dett e er det ikke planer om akt ivit et som vil endre
situasjonen.

5.2.3 Hydrogeologi
I kap.3.2.3 er det gitt en beskrivelseav hydrogeologieninnen planområdet,og kap. 4.8.1
beskriverbrønnenemed uttaksmengderog vannkvalitet.
Økt grunnvannsuttakmed et supplerendegrunnvannsanlegg
ved Tjorputten vil få
konsekvenserfor grunnvannsstrømningen
i området. Over90 % av nydannelsenav
grunnvann til brønneneved Tjorputten vil skje ved inf iltr asjon fr a Begna, mensresten vil
dannesved nedbørsinf ilt rasjoni inf luensområdet . Økt elveinfiltrasjonskjer ved at det
oppståren større hydrauliskgradientfra elva og inn mot brønnenesom følge av en senkning
av grunnvannsspeiletrundt brønnene under utt ak.
Klausuleringsplanen
tar utgangspunkti framtidig uttak på innt il 160 l/ s. Dette vil ut gjøre kun
0,19 % (1,9 ‰) av midlere vannf øring i Begna. Utt aket på innt il 160 l/s kan fordelespå de
ulike brønnene (de ulike brønnområdene)ett er behov. Undersøkelserog vurderinger uf ørt
av NGUog AsplanViak viser at grunnvannsmagasinet s t åleevne er over 160 l/ s, men at man
ved store uttak over lang tid muligensmå infiltrere vann fra Tjorputten ned i
grunnvannsmagasinet.
I forbindelsemed utbyggingenav de første brønnenei Dødisgropa
ble det bygd infiltrasjonsanleggmed vanninntakfra Tjorputten og infiltrasjon i dype
løsmassebrønner.
Ved utt ak fr a Dødisgropaer det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
t ilrenningsområdet (ytt ergrensenav soneIIB), og grunnvannsst rømmen går dermed mot
brønnenei Dødisgropa f ra hele det t e området . Senkningen av grunnvannsnivået ved
Tjorputt en som følge av utt aket i Dødisgropaer ca. 1 m. Dette dokumentererat det er god
hydrauliskkommunikasjoni hele tilrenningsområdet,noe som igjen viserviktighetenav å
leggerestriksjonerpå arealbruksom kan medføreforurensningav grunnvannet.

5.3 Landskap
Vannf orsyningsanlegg BVF1 ligger i en dødisgrop, en f orsenkning i t errenget inne på
delt aflaten. Vannf orsyningsanlegg BVF2ligger ca. 150 met er sørøst f or Tjorputt en og om lag
500 met er fr a vannf orsyningsanlegg BVF1. Vannforsyni ngsanlegg BVF3 er lokalisert innt il
Tjorput t ens sørlige bredd.
Nord og nordvest f or brønnene finner man gårdsbruk i t ilknyt ning t il jordbruksarealene på
avsetningen. Funn av kult urminner viser at det har vær t akt ivit et her i lang t id (se kapittel
3.6). Det er dominerende barskog i området , som regnes å ha middels-svær t høy bonit et.
Tekniske installasjoner/ inf rastr ukt ur preger området , som veger (f ylkesveg, gr usveger),
høyspent, gårdsbruk, samt vannverkets installasjoner i Dødisgropa og ved Tjorput t en.
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5.4 Naturverdier
5.4.1 Forholdettil naturmangfoldloven
kap. II § 8-12.
Somdet framgårav naturmangfoldloven(nml.) § 7 skalprinsippenei lovens§§ 8-12 legges
til grunn som retningslinjerved utøvelseav offentlig myndigheti arealplanleggingen.
En
vurderingav planenopp mot dissebestemmelseneskalfremgåav beslutningsgrunnlaget.
En
vurderingav områdereguleringfor RingerikevannverkKilemoen, i henholdtil nml. §§ 8-12 er
presentertunder. Lovtekstener vist i kursiv.
§ 8 Kravtil kunnskapsgrunnlaget
Offentligebeslutningersom berørernaturmangfoldetskal så langt det er rimelig byggepå
vitenskapeligkunnskapom arters bestandssituasjon,
naturtypersutbredelseog økologiske
tilstand, samt effektenav påvirkninger.Kravettil kunnskapsgrunnlaget
skalstå i et ri melig
forhold til sakenskarakter og risiko for skadepå naturmangfoldet.
I tråd med dette prinsippet er det gjort en vurderingav områdetsnaturverdier.
Kunnskapsgrunnlaget
vurdereså værerimelig godt i forhold til tiltakets art og innenfor
lovenskrav selv om det ikke er gjort nye feltregistreringerspesifiktinnenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget
baserersegpå eksisterendeinformasjonsom liggertilgjengeligpå
Miljødirektoratetsnaturbase,Artdatabankensartskart og flybilder.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Når det treffes en beslutninguten at det foreliggertilstrekkeligkunnskapom hvilke
virkningerden kan ha for naturmiljøet, skaldet tas sikte på å unngåmulig vesentligskadepå
naturmangfoldet.Foreliggeren risiko for alvorlig eller irreversibelskadepå naturmangfoldet,
skalikke mangelpå kunnskapbrukessom begrunnelsefor å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Føre-var-prinsippet t aler i utgangspunktetfor at nytt feltarbeid bør gjøres,men det er en
liten del av arealetmed natur innenfor planområdethvor det faktisk skalgjøres
tiltak/inngrep. Kunnskapsgrunnlaget
er ogsånoksågodt, og det vurderesderfor at føre-varprinsippetikke kommertil anvendelsei den forstand at nytt feltarbeid er nødvendigfor
tilstrekkeligsikkerheti vurderingene.Det vurderesat det ikke foreliggerfare for irreversibel
skadepå naturmangfoldetsom følge av vannverket,men for grusuttaketmå det gjøres
nærmereutredningeri en evt. detaljregulering.
§ 10 Økosystemtilnærmingog samletbelastning
Enpåvirkningav et økosystemskal vurderesut fra den samledebelastningsom økosystemet
er eller vil bli utsatt for.
Inngrepet i området er begrenset t il brønntopper, brønnhus, pumpehus, samt anleggelseav
rør/ledningerlangsadkomst veg. Vannledning, str øm- og signalkabel vil graves ned parallelt
med adkomst veg i st ore deler av ledningstr aseens ut st rekning. Tilt aket vil derfor ikke
medføre vesentl ige endringer i landskapsbildet . Ved behov kan deler av tr aséen reveget eres.
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De ulike ut byggingsalt ernat ivene legges sålangt det lar seg gjøre i alleredeberørt e områder.
Det t e vil bidra t il å minimere omfanget av arbeidene.
Naturområdene i planen skal ikke endres eller påvirkes på negativ måt e. Det er vikt ig å verne
området fr a alle t yper f orurensende virksomhet. Reguleringsbestemmelsene
sammenf aller
med best emmelser for klausulering av sikringssonene. Med planen kommer området i
fr emt iden t il å f å en bedre beskyt t else av nat uren og nat urverdiene enn i dag.
Inngrep i t err eng skal minimeresog t ilbakef øring skal skje t il opprinnelig bruk. Fylling og
graving ut føres på et t idspunkt og på en måt e som ikke f orurenser omkringliggende miljø.
Det er vikt ig å et ablere vegetasjon raskt slik at risikoen for erosjon minimeres.
Påvirkningenfra grusuttakmå vurderes på nytt etter naturmangfoldloven i en eventuell
detaljregulering.
§ 11 Kostnadeneved miljøforringelseskalbæresav tiltakshaver
Tiltakshaverenskaldekkekostnadeneved å hindre eller begrenseskadepå naturmangfoldet
som tiltaket volder,dersomdette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadenskarakter.
Ringerikekommunevil bærekostnaderved gjennomføringav eventuelleavbøtendetiltak
for å begrenseskaderpå naturmangfoldetsom følge av vannverket. Eventuellgjennomføring
av avbøtendetiltak som følge av grusuttaketmå bæresav tiltakshaverfor grusuttaketog
avbøtendetiltak skal ogsåbehandlesnærmerei eventuelldetaljregulering.
§ 12 Miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder
For å unngåeller begrenseskaderpå naturmangfoldetskaldet tas utgangspunkti slike
driftsmetoderog slik teknikkog lokaliseringsom,ut fra samletvurderingav tidligere,
nåværendeog fremtidig bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir de beste
samfunnsmessige
resultater.
Anleggsvirksomhet en skal ut f øres på en slik måt e at den ikke f orurenser eller skader
nat urområdet . Det t e kan skje med regulering av anleggs- og byggevirksomhet en med
t idspunkt på dagen og året. Det skal ut arbeides f ramdrift splan som skal godkjennes av
kommunen.

5.5 Friluftsliv/ rekreasjon
Grunnvannsut t aket og ut byggingen av reservevannf orsyningen vil ikke endre mulighet ene
for bruken av området t il f riluf t sliv/r ekreasjon (jakt / fiske). Når det gjelderbarn og unges
muligheterfor aktiviteter og uorganisertlek skalikke planenleggebegrensningerfor dette.
Med hensyn t il rekreasjon/ fr iluft sliv vil det imidlertid innenf or sone I ikke t illates leirslagning,
st evner etc., men området vil ellers kunne benytt es som f ør. Når det gjelderstevnersom er
spesieltnevnt i klausuleringsbes
temmelseneer det ikke noe i veien for å arrangeref.eks.
orienteringsløp,men start/mål bør ikke leggesi soneI og det må gjøresen vurderingav
forurensningsfarenved gjennomføringmed tanke på parkeringfor deltagerne.Slikbruk av
området (sone I) er imidlert id svært beskjeden og et ableringen av reservevannf orsyningen vil
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få lit en innvirkning på fr iluf t sliv/r ekreasjon samlet set t . Inngjerding av brønnområdene ved
Tjorput t en vil ikke legge beslag på vikt ige rut er/ st ier.
Tilt aket vil kunne f å en midlert idig negat iv konsekvens med hensyn t il anleggsarbeider og
ulemper f or utøvelse av fr iluft sliv.

5.6 Kulturminnerog –miljø
Buskerudfylkeskommune(BFK)gjennomførtearkeologiskregistreringav det planlagte
reguleringsområdetsommeren2018. BFKhar ved de arkeologiskeregistreringerog gjort
funn av en arkeologiskfredet gravrøys.De ber om at gravrøysaog denssikringssoneblir
båndlagtetter kulturminneloven,og underlagten hensynssoneH730i plankart.Det besom
at følgendebestemmelsebrukestil hensynssonen:
«Båndlagtetter kulturminnelovenav 1978.Innenfor gjeldendeområde(H730)ligger
automatiskfredete kulturminne (Id 241192).Det må ikke forekommenoen form for inngrep
i grunneneller andretiltak innenfor dennesonenuten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».
Utover dette er øvrigkulturminne i området er fjernet og oppbevarespå Ringerikemuseum.
Tiltaket får følgeligingenvirkningerfor kulturminnene innenfor planområdet.

5.7 Tekniskinfrastruktur
De nyetablert e fullskala prøvebrønnene som inngår i vannf orsyningsanlegg BVF2og BVF3vil
sammen med øvrig t eknisk infr ast rukt ur inngå i det nye anlegget. Tilt aket innebærer at det
fr amf øres ny vannledning parallelt med ny str øm- og signalkabel fr a de nye
grunnvannsbrønnene ved Tjorput t en og opp t il forsyningsledningen fr a Dødsropa.
Forsyningsledningen fr a eksist erendeanlegg går videre mot høydebassenget / renseanlegget
på Kilemoen.I den akt uelle ledningstr aseener løsmassene dominert av f insand/silt nær
brønnområdene, som går over i let t gravbare sand/ grusmasser mot øst og sør.Det anses
mest hensiktsmessigå anleggenye rør og ledningerlangseksisterendevegtraséfor å
minimerenaturinngrep.

5.8 Støy
Det er ikke foret at t st øyvurderinger i området . For denne virksomhet en ansesdet t e som
unødvendig. Noe st øy må imidlert id påregnes i anleggsf asen. Det er ikke støyømfintlig
bebyggelsei vannverksområdet.
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5.9 Trafikksikkerhet
Det vil værenoe trafikkøkning t il og f ra området i bygge- og anleggsf asen. På lang sikt blir det
ingen særlig t raf ikkøkning, da enest e tr af ikk t il brønnområdene er knytt et t il rutinemessig
kontr oll (prøvetaking, overvåkning av grunnvannsnivå) og drift / vedlikehold av anlegget .
Eksist erendeadkomst t il Tjorputt en har på kort t id, som f ølge av eksisterendegrusut t ak, nå
blit t uoversikt lig og det mangler sikring. Vegen ligger nå på t oppen av en skrent i utkanten av
områdefor grusuttak, som er pot ensielt skredfarlig da masser som ligger nær rasvinkel kan
gli ut . Adkomst t il Tjorputt en må sikrespå en forsvarligmåte slik at den er i henhold t il de
krav som st illes t il sikkerhet .

5.10 Vassdragsregulering/kraftproduksjon
Ringerikevannverkhar tatt ut grunnvannfra brønner på Kilemoensiden 1980 og har
ervervet nødvendigerettigheter til dette. Enfordeling av uttaket mellom brønner i
Dødisgropaog brønner ved Tjorputten vil ikke ha betydningfor vannføringeni Begna.
Grunnvannsut t aket bestårav over 90 % grunnvann dannet ved elveinf il tr asjon, der et bidrag
også vil komme gjennom såkalt indusert nydannelse,det vil si nydannelsesom skyldes
senkningav grunnvannsnivået rundt produksjonsbrønner.Dett e utgjør mindre enn 0,2 % av
middelvannf øringen i Begna. Ut t aket vil f ølgelig ikke komme i særligkonflikt med
reguleringen av vassdraget og kraft produksjon.

5.11 Risiko- og sårbarhet (ROS)
ROS-analyseer utarbeida av en arbeidsgruppei Ringerikekommune.Det er ogsåutarbeida
en beredskapsplanmed utgangspunkti ROS-analysen.Beredskapsplanen
er todelt, og
består av en administrativ del og en operativ del.
ROS-analyseog beredskapsplanensoperative del er unntatt offentlighet jf.
offentlighetsloven§ 21.
Ut byggingen av vannkilden ved Tjorput t en vil f å st atus som reservevannf orsyning/
supplerendevannf orsyning, og vil f ølgelig bidra t il å øke beredskapen ved vannverket . Selve
t ilt aket vil ikke bidra t il å redusere områdest abilit et en. Ut byggingen av
reservevannf orsyningen vil ikke berøre områder med marin leire.
Det er identifisert muligeuønskedehendelserfor kilden, inntaket, behandlingsanlegg
et og
distribusjon.Deretter er det utført en risikoanalyseav de uønskedehendelsenemed
vurdering av sannsynlighetog konsekvens.Deretter er det angitt eksisterende
beredskapstiltakog gitt forslagtil eventuellenye forebyggendetiltak.
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PLANPROSESS
OGMEDVIRKNING

I forkant av planarbeidet har man rådf ørt seg med enkelt e offent lige myndighet er. Det t e er
NVE, Matt ilsynet og miljøret t et helsevern i kommunen.
Oppstartav planarbeidet ble varsleti 2014,med brev til berørte grunneiereog offentlige
myndigheter,samt kunngjøringi Ringerikesblad og på kommunensnettsider. Det ble
avholdt informasjonsmøtemed berørte grunneiere31.01.2014.Det vil bli avholdt et nytt
informasjonsmøteved høring og offentlig ettersyn av planforslaget.
Det kom inn 14 uttalelser ved varselom oppstart. Seoversikti tabell nedenfor.Uttalelsen fra
Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskaper unntatt offentlighet. Uttalelsenhar ikke
direkte konsekvenserfor planforslaget.
Uttalelsertil høringog offentlig ettersyn liggersom vedlegg.
Påde neste sideneer de enkelte uttalelsenefra oppstart oppsummertog kommentert.
Tabell2: Oversiktover innkomneinnspillved varselom oppstart av planarbeidet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fylkesmanneni Buskerud
Buskerudfylkeskommune
Norges vassdrags
- og energidirektorat
Mattilsynet
Direktoratet for mineralforvaltning
Statensvegvesen
Miljøretta helsevern,Ringerikekommune
HansAnton Støen,grunneiergnr/bnr 52/1
AdvokatfirmaetHjort v/adv. Innjord på vegneav HansAnton
Støen
Inger HeleneOppenGundhusog EllenOppen,grunneieregnr/bnr
52/9
Marthe Kihle,grunneiergnr/bnr 51/1
Hengjestgiveriv/EinarRokseth
Ringerikevenstre
Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap– unntatt
offentlighet

Ringerikekommune

02.04.2014
08.05.2014
14.05.2014
07.04.2014
08.05.2014
09.05.2014
09.04.2014
Mai 2014
15.05.2014
07.05.2014
Udatert
09.05.2014
13.05.2014
26.03.2014
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Oppsummeringav uttalelser
1 Fylkesmanneni Buskerud
Ber om at forhold knytta til vassdrag,naturmangfold,landskap,
friluftsliv, barn og unge,trafikksikkerhetog støy blir tilstrekkelig
utredet og ivaretatt i tråd med nasjonaleføringer.
Grustaketbør reguleresdersomdet er aktuelt med videre uttak.
Fylkesmannenvil i så fall kommetilbake med innspill til dette. Hvis
kommunenkommer til at uttaket ikke skalfortsette, forutsettes
det at planengir føringerom istandsettingav uttaksområdet.
Det må redegjøresfor hvordannaturmangfoldloven§§ 8-12 er
vurdert og fulgt opp. Landskapog geologiskmangfold,f.eks.
kvartærgeologiskeelementersom dødisgroperomfattes ogsåav
loven.
Det er en rekke stier i området,og fylkesmannenber om at det
leggesvekt på å ivareta friluftsinteresserog allmennhetens
tilgjengelighet.
Barnog ungesmuligheterfor aktiviteter og uorganisertlek må
vurderes,samt trafikkmessigeforhold, spesielthensyntil
trafikksikkerskolevei.
Det forutsettes at virksomhetenikke påførernærliggende
støyømfintligbebyggelsestøynivåerover anbefaltegrenseverdieri
tabell 3 i retningslinjeT1442/2012.Evt. nødvendige
skjermingstiltakmå innarbeidesi planen.

Ringerikekommune
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Kommentarfra Asplanviak
Fylkesmannens
krav til ulike tema og
redegjørelsermå etterkommes.Det skali
planarbeidetkartleggeshva som evt. går tapt,
og konsekvensenefor naturmangfoldog i
forhold til naturmangfoldlovenskalbeskrives.
Klausuleringener med på å bevare
naturmangfoldet.Det sikrer bl.a. dødisgroper.
Når det gjelder barn og ungesmuligheter for
aktiviteter og uorganisertlek skalikke planen
leggebegrensningerfor dette. Det vil ikke
være tillatt å slå leir i området,men lek forbys
ikke. Når det gjelder stevnersom er spesielt
nevnt i klausulerings
-bestemmelseneer det
ikke noe i vegen for å arrangeref.eks.et
orienteringsløp,men start/mål bør ikke leggesi
sone1 og det må gjøres en vurderingav
forurensningsfaren ved gjennomføring,spesielt
med tanke på parkeringfor deltagerne.
Det er ikke foretatt støyvurderingeri området.
For dennevirksomhetenansesdette som
unødvendig.Noe støy må imidlertid påregnesi
anleggsfasen.Det er ikke støyømfintlig
bebyggelsei vannverksområdet.
Det stilles i reguleringsbestemmelsene
krav til
opprydding/istandsettingav grusuttakdersom
det avsluttes. Opprydding/istandsettingved
avslutningav grusuttakskalogsåværetema i
evt. detaljplanfor grusuttaket.
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Rådmannenskommentar

Planforslagetstiller krav til
detaljreguleringfor videre
uttak av masser.
Det er redegjort for
forholdet til
naturmangfoldloveni kap.
5.4.1 i planbeskrivelsen.
Hensiktenmed
planarbeideter blant
annet å unngå
terrenginngrep,og dette
vil igjen gjøre at
naturmangfoldvil bli
ivaretatt.
Støyog skolevegmå
utredesnærmereved en
evt. detaljreguleringfor
masseuttak.
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Formåletmed planarbeideter
å beskytte
grunnvannsforekomsten,
herunder å hindre
terrenginngrepved bruk av
sikringssoner.
Undersøkelsesmetode
og
tidsbruk virker svært
omfattende. Rådmannenhar
høsten2017 bestilt
undersøkelser,samt bedt
fylkeskommunenom å
vurdere omfangog
undersøkelsesmetode
nærmere.

2 Buskerudfylkeskommune
Har ikke opplysningerom automatiskfredete kulturminner i
planområdet.Det er funnet en steinøkspå gnr/bnr 52/2, noe som
tyder på bosetningi området i yngresteinalder.
Kan ikke uttale segom planenvil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner før planområdeter registrert. Viser til
kulturminneloven§§ 8 og 9 om undersøkelsesplikt.
LNFåpner for en rekketiltak som kan komme i konflikt med
automatiskfredete kulturminner. Dette gjelder spesielti dyrka
mark. Sikringssonervil ikke gi t ilstrekkeligvern av eventuelle
kulturminner. Registreringer derfor nødvendig.
Det er aktuelt å sjakte med gravemaskini dyrka/beitemark.
Tidsbrukberegnestil 225 tim er, hvorav150 til gravemaskin,
budsjettert til kr 210 125,-.
Ingenkommentarertil nyere tids kulturminner.

3 Norges vassdrags
- og energidirektorat
NVEvil bli holdt orientert i det videre arbeidet.
Visertil brev 13.02.12der de har vurdert at tiltaket er
konsesjonspliktigetter vannressursloven
§§ 44, 45, 66 og 8.
Dersomdet utarbeidesreguleringsplansom omfatter de hensyn
vannressurslovenskalivareta,kan planenerstatte konsesjon etter
vannressursloven,
jf. § 20. NVEvil ved offentlig ettersyn av planen
vurdere om tiltaket er godt nok beskrevetslik at samordninglar seg
gjøre.
Ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og bistår gjerne
med informasjoneller veiledningved behov.

Ringerikekommune
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Tastil orientering.Vannuttak
og overvåkningsrutinerer
beskreveti planbeskrivelsen
kap. 4.9.
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4 Mattilsynet
Planenvil gi entydigebestemmelserfor hva som
Mattilsynet forvalter bestemmelsenei matloven,herunder
tillates innenfor hver av hensynssonene
(tidligere
drikkevannsforskriftensom gir bestemmelserom forbud mot
forurensningav vannforsyningssystem
(§ 4). Drikkevannsforskriften klausuleringssoner).
§ 14 omhandlervannkildeog vannbehandling.Viserogsåtil
vannforskriften, som gir bestemmelserom drikkevann(§ 17).
Hygieniskebarrierer er viktig for sikkervannforsyning.Et viktig
prinsipp i norsk vannforsyninger at man så langt som mulig velger
godevannkilderog beskytterdissemot forurensning,slik at
vannkildeni seg selvfungerersom hygieniskbarriere.I motsatt fall,
må det kompenseresved omfattende vannbehandling.Risiko
leggestil grunn for å vurdere hvor omfattende barrierer må være.
Vannkildenbeskyttesbest ved at aktivitet i nedbørsfeltet
begrensesved klausulering.Vannverkseierhar ansvarfor å sikre
helsemessigtrygt drikkevann,iverksettetiltak basertpå
risikovurderingerog om nødvendigerververettigheter til å
beskyttevannkilden.Der det er mulig skalnedbørsfeltavsettesog
beskyttesi arealplaner.
AsplanViak har på vegneav kommunenutarbeidet forslagtil
klausuleringsplanfor helhetligområdebeskyttelseav nedslagsfelt
til løsmassebrønnene
i Dødisgropaog Tjorputten.
Beskyttelsessoner
er foreslått med utgangspunkti retningslinjerfra
Folkehelseinstituttet. Mattilsynet støtter segtil fagekspertenes
undersøkelserog vurderingernår det gjelder hydrologiskeforhold.
Mattilsynetsinntrykk er at det ligger et grundigarbeid til grunn for
foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.
Mattilsynet ser at det kan væreen konflikt mellom
drikkevannshensyn
og grusuttaki området. Målet må være å
komme frem til mest mulig entydigeklausuleringsbestemmelser,
som ut fra drikkevannshensyn
og vannverkseiersbehov,gir
tilstrekkeligog best mulig vern i et langt perspektiv.All inngripeni

Ringerikekommune

AsplanViakAS

Tastil orientering.

Det foreslåså regulereden
delen av grusuttaketsom
ligger i soneIIA til steinbrudd
og masseuttak,med krav om
detaljregulering.Den delen av
uttaket som liggeri soneI,
hvor det i klausuleringsplanen
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nedbørsfeltet må vurderesnøyemht. mulig negativpåvirkningav
vannkilden.Drikkevannshensyn
må veie tungt i arealplanlegging.
Det er av betydningat beskyttelsestiltakenerespekteres.

er forbud mot uttak av grus,
foreslåsregulert til LNF.

5 Direktoratet for mineralforvaltning
Forslagetvil leggebegrensningpå grusressursen,
Det er registrert en grusforekomsti planområdet,klassifisertsom
og belysesi planforslaget.
nasjonaltviktig.
Gjør oppmerksompå minerallovenskrav om driftskonsesjonog
driftsplan for uttak på mer enn 10 000 m3 masse,jf. § 43. Konsesjon
gis bare til den som har utvinningsrett.Konsesjonskalinneholde
opplysningerom tiltakets statusetter plan- og bygningsloven.

6 Statensvegvesen
Forutsetterat det blir tatt hensyntil at det kan bli en økningi
trafikken i området, spesieltmed tanke på naboer(støy),samt
gåendeog syklende(trafikksikkerhet),selvom det ikke blir på lang
sikt. Vegvesenetantar at det bl.a. gjelderFv.172.
Minner om at endret bruk av avkjørselnormalt krever ny
avkjørselstillatelse.

Ringerikekommune

Kravenefra SVVmå etterkommesog at dette evt.
gjelder boliger og endrete trafikkforhold for
grustaket.
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Rådmannener klar over at
grusforekomsteni
planområdeter en del av en
nasjonaltviktig forekomst.
Planforslagetfører imidlertid
hverkentil direkte eller
indirekte nedbyggingav
forekomsten.Det visestil
kommunensuttalelsetil
søknadom driftskonsesjon
datert 22.08.2017.
Infrastruktur og t rafikk er
omtalt i planbeskrivelsenspkt.
3.7 og 5.9. Tiltaket vil gi noe
økt trafikk i bygge- og
anleggsfasen.Påsikt blir det
ingen særligøkning,da eneste
trafikk til brønnområdeneer
knytta til rutinemessigkontroll
og drift/vedlikehold.
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7 Miljøretta helsevern,Ringerikekommune
Kommuneoverlegens
vurderingav valg av vannkildeog beskyttelse Uttalelsetas til orientering.
av denneinngår i Mattilsynets godkjenningav valgt vannkilde.
Støtter forslag om reguleringav klausulertområde for å få en
fortsatt god og sikkervannkildefor store deler av Ringerikes
befolkning.
Grusuttaki området må reguleresi samsvarmed plan- og
bygningslovensbestemmelserfor slik drift, og slik at annenbruk av
grusuttaketikke medføreren risiko for forringelseav
drikkevannskvaliteteller redusert sikkerheti vannleveransen.
8 HansAnton Støen,grunneier gnr/bnr 52/1
Det har vært grustaksdriftpå eiendommeni mer enn 40 år.
Vegvesenetproduserteoljegruspå 70-tallet.
Har samarbeidetlojalt med kommunensiden2010 om
planarbeidetog tillatelser til prøveboringo.l.
Det er til nå tatt ut ca. 500 000 m3 grus,uten at det er skjedduhell
eller blitt registrert forurenset grunn.Gjenværendegrusressurspå
eiendommener beregnatil ca. 2 mill. m3.
Kommunenla stor vekt på at drift av uttaket fortsatt skullevære
tillatt innenfor rammeneav klausuleringsbestemmelsene
ifm.
klausuleringog skjønnsom foregikkfram til 1990.Støenmener
dette må bety at drift av uttaket må sespå som en godkjent
virksomhetfra kommunen.I gjeldendekommuneplans
retningslinjerfor massetakstår det: Igangværendegodkjente
virksomheterkan fortsette.
Områdetliggerusjenerttil for naboerog bebyggelse.Det er ikke
registrert truede arter, artsforekomstereller naturtyper,
kulturminner eller spesiellefriluftsinteresserknytta til området.
Støenvisertil;

Ringerikekommune

Plan- og bygningslovensetter rammer for hva som
skalerstattesog på hvilkenmåte.

Det foreslåså regulereden
delen av grusuttaketsom
ligger i soneIIA til steinbrudd
og masseuttak,med krav om
detaljregulering.Den delen av
uttaket som liggeri soneI,
hvor det i klausuleringsplanen
er forbud mot uttak av grus,
foreslåsregulert til LNF.

Uttalelsentas til orientering.

Når det gjelder spørsmåletom
grusuttaketer en godkjent
virksomhetvisesdet til
tidligere korrespondansei
saken.
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Plan- og utredningsprogram- Kilemoenvannverk,foreløpig
utkast av 18.01.2011.
- Planbeskrivelse
- Ringerikevannverk- Kilemoenutgave1 201305-27.
- AsplanViaksrapporter, utgave2 datert 2012-11-20 (merknad:
antar riktig årstall er 2013)
- Utgave3 datert 2014-02-16.
Kommentererat forslagtil klausuleringhar blitt innskjerpet.
Forslagetrepresentereret formidabelt inngrepoverfor Støens
eiendom, og innebæreri praksiset forbud mot å ta ut det
vesentligeav gjenværendegrus- og steinressurser.Det visestil
Asplansrapport, utgave2 hvor det står: Erstatningeri forhold til
innskjerpingerpå grusuttakberegnessom volum. Støenhar en
avtale med HæhreASom grusuttak,som til nå har til gode uttak av
grustil en verdi av flere hundre tusen kroner. Forbudmot
grusuttakmå ansessom et ekspropriasjonsartetinngrep,og ikke
vederlagsfribåndleggingetter plan- og bygningsloven.
Ut fra kommunensformål med planener det uaktuelt å utarbeide
en privat reguleringsplanfor uttaket. Støendeltar gjerne i et
samarbeidmed kommunen,men presisererat dette ikke begrenser
erstatningskravsom følgeav eventuelleinnskjerpingersom
vanskeliggjøreller setter forbud mot uttak av gjenværendegrus- og
steinressurser,og som kommer i tillegg til tidligere klausulering.
Støenforutsetter at det leggesvekt på følgendei det videre
planarbeidet:
- Soneinndelingen,kan f.eks.sone1 krympes?
- Hvor stor mektighet av gruskrevesfor å sikre grunnvannet,sett
i lys av 40 års drift, bl.a. med produksjonav oljegrus,uten
påviseligeforurensningerav grunnen?
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Ringerikekommune

Det er riktig at forslagtil
klausuleringer blitt
innskjerpet.Kommunens
overordnahensyner å ivareta
drikkevannsikkerhet.Det er
imidlertid ikke ønskeligå gå
lenger enn det som er helt
nødvendignår det gjelder
restriksjoneri planområdet.

Det er ikke grunnlagfor å krympesone1.
Utvidelsenav sone1 i forhold til tidligere
klausuleringer begrunnetmed etableringav
brønner ved Tjorputten, samt et økt framtidig
uttak av grunnvannsom gir økt hastighetpå
grunnvannetinn mot brønneneog mindre
oppholdstid.I følgeNGUog Folkehelseinstituttet
skalvann i grunnvannssonenved yttergrensen
bruke minimum 60 døgnfram til brønneneunder
full belastning.
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Når det gjelder
soneinndelingen er denne
grundigvurdert av Asplan
Viak, som har fagkompetanse
på dette området. Foreslått
avgrensningav soneneer
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Beregningerav hvor store grus- og steinvolumsom blir
båndlagtunder de aktuellebestemmelsenei ulike alternativer
for klausulering.
Planforslagetkan ha store økonomiskekonsekvenserog er langt
mer komplisertenn en ordinær saketter plan- og bygningsloven.
Har sett segnødt til å engasjereadvokat,bl.a. fordi kommunenselv
stiller med eksternadvokati møter. I forrige runde med
klausuleringer,ledet av en politisk styringsgruppe,tilbød
kommunenå dekkeslikeadvokatutgifter.Støenfinner det urimelig
om kommunenikke gjør det sammedennegangen.

nødvendigfor å gi nødvendig
beskyttelseav grunnvannet.

Når det gjelder dekningav
advokatutgiftervisesdet til
tidligere tilbakemeldingerom
dette.

9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegneav Støen,grunneier
gnr/bnr 52/1
Innledningenredegjørfor bakgrunnenfor innspillet og rettslig
utgangspunkt,bl.a. grustaketshistorie og avtaler gjort ved
klausuleringi 1984. Ved etableringav de første
grunnvannsbrønnene
i området ble det i 1984 vedtatt
klausuleringsbestemmelser
som satte begrensningerfor videre
masseuttak.Bestemmelseneble forankret i en avtalemed
grunneierne,og det ble gjennomførtavtaleskjønntil fastsettelse av
erstatningfor de tap grunneierneble påført.
Innjord mener ny soneinndelingog bestemmelseri stor grad vil
være til hinder for videreføringav etablert arealbrukpå gnr/bnr
52/1.
Ut fra de opplysningersom foreligger,syneskommunenå væreav
den oppfatningat Støener avhengigav tillatelse etter plan- og
bygningsloven(pbl.) for å fortsette driften av det etablerte uttaket.
Innjord mener dette i så fall beror på en misforståelse.Pbls.regler
om søknadspliktknytter segtil nye tiltak, jf. § 20-1 sammenholdt
med § 1-6. Det er heller ikke slik at kommunengjennomen ny
reguleringsplankan forby alleredeetablert arealbruk,jf. pbl. § 12-
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Visertil kommentarer
ovenfor.

AsplanViakAS

Planbeskrivelse
- RingerikevannverkKilemoen

4, 1. ledd. Kommunenstår fritt til å utarbeidereguleringsplanfor
uttaket, men noe grunnlagfor å stille krav om reguleringsplansom
betingelsefor fortsatt drift av det eksisterendegrustakethar
kommunenikke, i følgeInnjord. Ønskesdriften stanset, må det skje
enten ved ekspropriasjoneller ved en avtalemed Støen.
HæhreASvil ivareta krav om driftskonsesjon m.v. etter
mineralloven.
Stiller spørsmålved behovetfor de betydeligerestriksjonersom
foreslåsinnført mht. arealbruki området.Påpekerat det så langt
ikke er påvistforurensningav grunnvannetsom følge av
virksomhetensom hittil har foregått i samsvar med klausuleringen
fra 1984.Det forutsettes at nødvendighetenav foreslåtte
innskjerpingergis en grundigvurderingi det videre planarbeidet.
Støener positivt til samarbeidom en reguleringsplansom også
omfatter masseuttakpå gnr/bnr 52/1. Dette kan leggetil rette for
løsningersom i størst mulig grad ivaretar de kryssendehensynsom
gjør seggjeldende,og som innebærerat kommunenikke
unødvendigpådrar segkostnaderknyttet til inngrepi etablert bruk.
Kommunenmå i så fall ta initiativ til slikt samarbeid.
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Soneinndelingenbaserersegpå NGUsveileder
«Grunnvann– Beskyttelseav drikkevannskilder».
Det er ingenting ved grunnforholdeneakkurather,
som tilsier at anbefalingenefra NGUkan lempes
på.

HæhreASsøkteom
driftskonsesjon1.12.2014.
Direktoratet for
mineralforvaltningsendte
denne på høring30.06.2017.
Kommunenuttalte segtil
søknaden22.08.2017.

Et slikt samarbeidble vurdert
tidligere i prosessen.
Rådmannenvalgte imidlertid å
gå videre med å utarbeideen
områdereguleringmed krav
om detaljreguleringfor evt.
masseuttak.

10 Inger HeleneOppenGundhusog EllenOppen,grunneiere
gnr/bnr 52/9
Fremtidig bruk av Trehørningen52/9 er enten grusuttakeller
bebyggelse(boligfelt eller industri).Avstandtil Hønefossog E16er
kort, og det er store planer for utvikling av regionen.Klausulering
er en begrensningfor utnyttelse av eiendommen.Førde tar
kontakt med aktuellefirmaer for uttak av grus/bebyggelse,ønsker
de å få avklart hvilke klausuleringersom vil liggepå eiendommen.
Storedeler av gnr/bnr 52/9 er kartlagt av NGUog registrert som
forekomstav nasjonalkvalitet. De ber derfor om at eiendommen
innlemmesarbeid med temautredningav pukk- og grusressurser
,
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Det gjøresingen endringeri omfangog utstrekning
av klausuleringssone
3, men det vil bli lettelser i
bestemmelseneift. gjeldendeklausulering.
Klausuleringsbestemmelsene
for sone3 endresslik
at det åpnesfor lett boligbebyggelseog lett
industri. Det må likevelsøkesetter plan- og
bygningslovensom normalt.
Yttergrensenpå sone3 markereryttergrensenfor
planområdet.Sone3 defineressom det ytre

AsplanViakAS

Jf. gjeldendekommuneplaner
fr amtidig anvendelseav 52/9
landbruks-, natur- og
friluftsformål (LNF).Dette
betyr at det i utgangspunktet
er byggeforbudi området.
Grunneieresom ønskeren
annenarealbrukbør formidle
dette som et innspill til

Planbeskrivelse
- RingerikevannverkKilemoen

og anbefalessom aktuelt områdefor grusuttak.
Anmoderom at klausuleringsområde
3 på 52/9 oppheves.
Ber om begrunnelsefor avgrensingav klausuleringsområdet,
i
forhold til faktiskefarer for forurensning.I følgeplanbeskrivelsen
2014-02-16 pkt. 2.3 skjer nydannelseav grunnvannhovedsakelig
ved infiltrasjon fra Begna,mensen mindre andel grunnvanndannes
ved nedbørinfiltrasjonpå avsetningeninnenfor området.Ved
senkning av grunnvannsspeiletrundt brønnenevil mer elvevann
matesinn i magasinet.Elveinfiltrasjonvil stå for mer enn 90 % av
nydannelsenav vann.Derfor mener Gundhusog Oppenat den
vestligedelen av Trehørningen52/9, mot fv172 ikke er en
potensiellforurensningsfareog ikke skalklausuleres.Dersomen
mindre sonepå eiendom52/9 skalopprettholdes,kunne man
bruke sammeprinsippsom for sone0 og slå en sirkelmed sentrum
i sone0 (Dødisgropa)med en radiuspå 250-300 meter og innenfor
dette området klausuleresom sone 3.
Ber om konkretiseringav klausuleringsbestemmelsene,
spesielt
pkt. 1 om etableringav bedrifter/virksomheter/anlegg.Hvordan
definerespotensiellforurensningstrussel?
For et potensielt masseuttakpå 52/9 kan man anslagsvisberegne
en dybdepå 15-20 m. Arealetpå 200 000 m2 vil da med en høyde
på 17 m kunne beregnestil en massepå 3 400 000 m3.
Grunnvannsnivåer 147 moh. I sone1 og 2A kan det tas ut masser
inntil hhv. 155 og 152 moh. Trehørningenliggerpå ca. 195 moh., så
et uttak inntil ca. 175 moh. vil liggegodt over dette. Restriksjoner
for sone3 begrensermulighetenefor utnyttelse av arealet.
Gundhusog Oppenmener det er urimelig at det ikke er praksiså gi
erstatningfor områdersom liggerinnenfor sone3, og vil be om
kompensasjonfor de ulemper og begrensningersom er påført
eiendommen,dersomklausuleringikke blir opphevet.
Bebyggelsevil væreboligfelt eller industri. Klausuleringenhar flere
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verneområde– dette er et areal som kanskjekan
innvirke på grunnvannetskvalitet. Yttergrensener
ikke endret i forhold til eksisterende
klausuleringsplan(1984).

revisjonav kommuneplanens
arealdel.Rådmannenhar ikke
mottatt innspill som berører
gnr/bnr 52/9 ifm. pågående
revisjonav kommuneplanen.
Ringerikekommunevelgerå forholde segtil
Når det gjelder grusuttakviser
soneinndelingenslik den foreliggerfra AsplanViaki utredning i forbindelsemed
notat datert 7.3.2014og ønskerikke å legge
kommuneplanenat det er
unødigeføringer i området. Nevntenotat gir en
store arealeravsattog
grundigvurderingav grensenefor soneI, og det
regulert til dette formålet per i
blir ogsågitt en begrunnelsefor utvidelseav
dag.Dette vil dekkebehoveti
sonene.Forrigeklausuleringsplanbyggetpå et
lang tid. For andre viktige
uttak på opptil 100 l/s fra brønnenei Dødisgropa, ressursersom ikke er avsatt til
mensdagensforslagbyggerpå et maksimaltuttak uttak, er det viktig for
på til sammeninntil 160 l/s fra Dødisgropaog
kommunenå sikredissefor
Tjorputten. Klausuleringsplanen
tar ogsåhøydefor framtida ved å unngådirekte
at anleggetfor kunstiginfiltrasjon av vann fra
og indirekte nedbyggingav
Tjorputten kan bli brukt for å styrke nydannelsen
disse.
av grunnvann.Heleområdet rundt Tjorputten er
derfor tatt med i soneI.
For sone3 gjelder generelleretningslinjerfor
grusuttak.Normalt tillates det uttak ned til 2-3 m
over grunnvannsnivået.Foruttak ned mot dette
dypet krevesdet observasjonsbrønn
for
dokumentasjonav grunnvannsnivå.Dette må
presiseresi bestemmelsenefor sone3.
Kompensasjonfor ulemper er tatt i forbindelse
med oppstart av vannverket.

AsplanViakAS

Det er ingenendring i omfang
av sone3. Men som Asplan
Viakskriverer det noen
lettelser i restriksjoner,i
forhold t il forrige runde.
Kompensasjonfor ulemper er

Planbeskrivelse
- RingerikevannverkKilemoen
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forbud mot dette. Det visestil punkteneovenfor, da samme
forhold gjelder for evt. bebyggelse.

11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1
Vei ned til masseuttakpå gnr/bnr 52/1 eiesav 52/1, 52/2 og 51/1.
Halvpartenav veien liggerpå 51/1 ned til eksisterendegrusuttak.Veien
nyttes til skogsdrift,fremtidig grusuttakog som generelladkomsttil
nordre del av eiendommen.
Bemerkerat forslag til klausuleringssonene
2A, 2B og 3 er for
omfattende,og leggerunødvendigebegrensningerpå 51/1.

12 Hen gjestgiveriv/Einar Rokseth
Pådet tidligere impregneringsverketved Ådalselvapå Hen ble det
funnet en markant økningi arseninnholdet i grunnvannet i en av
brønnene(NGI-notat 30/1-13). Hvilkentype virksomhettillater
kommunenpå den tidligere industritomta mtp. arseneti grunnen?
De mener risikoenfor at arsenspresgjennomgrunnvannetog til
det kommunalevannverketsabonnentermå utredes.
I januar 2012sankbrønnenpå Hen gjestgiverimed flere meter.
Andre i nabolagetopplevdedet samme.Ensammenhengmed
prøvepumpingensom foregikksamtidigi Ringerikevannverker
sannsynlig.Rystelsenei grunnen,som pågikki over to år, kan også
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tatt i forbindelsemed oppstart
av vannverket.

Vegenvil bli regulert som privat veg.
Klausuleringsbestemmelsene
som nå blir
hensynssoner,endresslik at punktet om
bebyggelsei sone3 strykesog at det i stedet kan
tillates oppføringav bygninger/lett industri som
ikke er i konflikt med vannverksinteresser.
Det må
søkesom byggetillatelseetter plan- og
bygningsloven.Soneinndelingenbaserersegpå
NGUsveileder«Grunnvann– Beskyttelseav
drikkevannskilder». Det er ingenting ved
grunnforholdeneakkurather, som tilsier at
anbefalingenefra NGUkan lempespå.

Det er ingenendring i omfang
av sone3. Men som Asplan
Viakskriverer det noen
lettelser i restriksjoner,i
forhold til forrige runde.
Kompensasjonfor ulemper er
tatt i forbindelsemed oppstart
av vannverket.

Sakener tidligere vurdert i AsplanViak-notatene
datert hhv. 11.6.2010(Vurderingav forurensning
fra Hen treimpregneringstomt)og 23.8.2012
(Vurderingav bortfall av vannfra privat brønn).
Førstnevntenotat konkluderermed at det ikke er
risiko for spredningav forurensningfra tomta til
brønnene.I sistnevntenotat ble det vurdert som
usannsynligat uttaket til vannverketgir bortfall av
vann i brønnenepå andre sidenav Begna.
Prøvepumpingav brønneneved Tjorputten (over
12 måneder)og analysepå CCA-forbindelseri

Visertil kommentarerfra
AsplanViak.

AsplanViakAS

Planbeskrivelse
- RingerikevannverkKilemoen

sesi sammenheng.Nivåeti brønnener nå på det normaleog
rystelsenehar gitt seg.Baserervannverketsegfortsatt på å pumpe
opp grunnvannslik at grunnvannsspeiletsynker og private brønner
likeså?
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denne periodenhar heller ikke gitt noen
indikasjoner på at grunnvannetsom vannverket
benytter segav er forurensetav virksomhetensom
har foregått på treimpregneringstomta.
Det har vært kontinuerliguttak fra Dødisgropa
sidenvannverketførst ble opprettet på 80-tallet.
Prøvepumpingenved Tjorputten pågikki over ett
år, men er avsluttet.
NGI-RAPPORT
datert 30.1.2013foreliggerhos
kommunen,ved Nybråten.

13 Ringerikevenstre
Gir honnør til kommunenfor grundigsaksutredningi en komplisert
sak.Vannsikkerhetog kvalitet kan vanskeligkompromissesom.
Det er grunn til å se på hvilke konkretefysiskebelastningeruttak og
transport av grushar på grunnenog vannmagasinet/
grunnvannsforhold. Kanbruk av dumpere,gravemaskiner,tunge
transportbiler medførerystelser,forskyvningeri sand- og gruslag
og/eller endringerpå mettethetsgradi gruslag,og dermed endret
vanngjennomstrømning/hastighet?
Spørsmålenebør væretema
ifm. forundersøkelserrundt videre masseuttaklengerframme/sør
på moen, og som skjer i retning drikkevannsområdet,mot sone3.
Bør ikke hele sone2 omfattes av forbud mot grusuttak,i likhet med
sone1 og 0, når uttak i sone2A og B jf. ekspertuttalelserer
beheftet med så mye usikkerhet?Venstredeler rådmannens
bekymringfor at grusuttakog hendelsei uttaket kan påvirke
nåværendeog framtidig vannkvalitet.I sakersom denne,som
gjelder tilgangtil livsviktigegoder,skaldet mye til før restriksjoner
på tiltak som iverksettes,opplevessom for strenge.
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Ringerikekommunevelgerå forholde segtil
soneinndelingenslik den foreliggerfra AsplanViak,
og ønskerikke å leggeunødigeføringer i området.
Det er gjort grundigvurderingav grensenefor sone
1 av AsplanViaki notat datert 7.3.2014(se
kommentarside 15).

AsplanViakAS

I plan- og bygningsloven§ 127 står det at det i en
reguleringsplankan gis
bestemmelseri nødvendig
utstrekning.Det er ikke
ønskeligat bestemmelseneer
mer omfattende enn
nødvendig.Beskyttelse av
vannkildener hovedprioritet.
Behovetfor sikringssonerog
bestemmelserer grundig
utredet og vurdert. Med
bakgrunni dette mener
rådmannenforeslåtte soner
og bestemmelsergir en
tilstrekkeligbeskyttelseav
vannkilden.Det vises for øvrig
til uttalelsefra M attilsynet,
som støtter vurderingenesom
er gjort.

SAMMENDRAG AV UTTALELSER TIL
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG
MED FORSLAGSTILLEROG RÅDMANNENS KOMMENTAR
PlanID: 0605_354
OMRÅDEREGULERINGFOR RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN
Liste over uttalelser
Nr .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Navn
BuskerudFylkeskommune
Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap
Direktoratetfor mineralforvaltning
Fylkesmanneni Buskerud
Norgesvassdrags
- og energidirektorat
Statensvegvesen
Miljørettet helsevern
MiljøvernforbundetHønefoss
JørgenBergsundog MartheKihle
Inger HeleneOppenGundhusog Ellen Oppen
Mary Blikken Gravdal
Tom J. Myrvang
Mattilsynet
HansAnton Støen

Dato
12.03.18og 15.08.18
16.03.18
09.03.18
19.03.18
05.03.18
28.02.18
22.03.18og 06.09.18
19.03.18
19.03.18
12.03.18
20.03.18
16.03.18og 15.04.18
29.06.18
12.03.18

Oppsummering av uttalelser

Forslagsstillerskommentar

Rådmannenskommentar

1. Buskerud Fylkeskommune, uttalelse datert
12.03.18og 15.08.18.

1. Det ble gitt utvidet høringsfristtil 15.08.18.

1. Tilstrekkelig kommentertav forslagstiller.

2. Funneter ikke i konflikt med tiltakenedet
2. Rådmannser at hensynssonen
er lagt inn i
1. Foreløpiguttalelsefra 12.03.18;BFK ber
reguleresfor i Områdereguleringfor Ringerike
plankartog bestemmelse
er innarbeidet,
om utvidet høringsfrist.
vannverkKilemoen.Hensynssonen
leggesinn i
uttalelsener dermedtilstrekkelig
2. Uttalelsefra 15.08.18;BFK har ved de
plankartog angitt bestemmelse
blir tillagt
kommentertav forslagsstiller.
arkeologiskeregistreringerog gjort funn av
sonen.
en arkeologiskfredetgravrøys.De ber om
at gravrøysaog denssikringssoneblir
båndlagtetter kulturminneloven,og
underlagten hensynssone
H730 i plankart.
Det besom at følgendebestemmelse
brukes
til hensynssonen:
«Båndlagtetter kulturminnelovenav 1978.
Innenforgjeldendeområde(H730) ligger
automatiskfredetekulturminne(Id
241192).Det må ikke forekommenoenform
for inngrepi grunneneller andre ti ltak
innenfordennesonenuten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».
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. Planområdetdekkeren stor andelav
1. Ringerikekommuneer kjent medat
grusforekomstenKilemoen.Forekomstener
forekomstenhar stort volum og at NGU har
av NGU vurderttil å ha nasjonalbetydning
vurdertgrusforekomstentil å ha nasjonal
sombyggeråstoffressurs.
Forekomstenhar
betydning.
storevolum medsortertebreelvavsetninger
somkan brukestil mangeformål samfunnet
Kommunensoverordnahensiktmed
har behovfor.
planforslageter å ivaretavannkildenog
drikkevannssikkerhet.
Dette innebærerat det
DMF har forståelsefor at kommunen
leggesbegrensningerpå ulike driftsformerog
ønskerå leggeføringer som skal hindre
terrenginngrepi planområdet.Disse
risiko for forurensningav drikkevannet.
begrensningene
er i hovedsakallerede
DMF menervidereat det bør væremulig å
gjeldendegjennomeksisterende
leggeføringeri en detaljregulering,som
klausuleringsavtale
for området.
skjermergrunnvannet,men at det åpnesfor
I 1985ble det inngåtten klausuleringsavtale
å gjørevurderingerav mulighetenfor å
for Ringerikevannverkmellom kommunenog
drive masseuttaki det sammeområdet.
grunneiere.Avtalen inneholder
klausuleringssoner
og bestemmelser
som gir
Det er gitt driftskonsesjonfor Støengrustak
restriksjonerfor området.Nye brønnerog nye
som går ut over områdetsom nå er sattav
krav fra NGI medførerendretsoneinndeling
til steinbruddog masseuttakinn i
rundt brønnene,og det er derfor utarbeidaen
områdereguleringen.DMF er kjent med at
ny klausuleringsplanfor området(Asplan Viak
konsesjonssaken
er påklagetog vil bli
AS 2012,revidert
oversendtNærings- og
2016).
Fiskeridepartementet
for klagebehandling.
Uttak som skal gi driftskonsesjonetter
mineralloventrengeren arealavklaringfra
kommunen.DMF menerat det må følge en
vurderingav hva kommunenforventerav

Områdesom i plankart er avsatttil
råstoffutvinningomfatterkun delerav
eksisterendeuttaksområde
. Områdeavsatttil
råstoffutvinningi plankarteter 30 daa,altså

1. Rådmannener klar over at
grusforekomsteni planområdeter en del
av en nasjonaltviktig forekomst.
Planforslagetfører imidlertid hverkentil
direkte eller indirekte nedbyggingav
forekomsten.
Bestemmelsene
i reguleringsplanen
skal
ha en hjemmelog et saklig begrunna
behov.Rådmannenønskerikke at
bestemmelsene
skal værestrengereenn
nødvendig.I dennesakenveier imidlertid
drikkevannssikkerhet
som et klart
overordnasamfunnsmessig
hensyntyngst.
Behovetfor restriksjonerer grundig
utredetog vurdert,og planforslagetsom
foreliggerinneholdernødvendige
restriksjonerfor å ivaretadrikkevannet.
Dettehar i noentilfeller måttetgå foran
privatehensyn.
Det visestil kommunensuttalelsetil
søknadom driftskonsesjondatert
22.08.2017samtpåklagetvedtakom
tildeling av driftskonsesjonfor Støen
grusuttak, datert07.11.17.Kommunenhar
bedtom at klagengis oppsettende
virkning jf. Forvaltningsloven,noeDMF
har avslåtti brev datert22.01.18.Vedtak

områdetavsatttil LNF der det samtidiger
gitt konsesjon.For å skapeforutsigbarhet
for involverteparterbør planenklargjøre
hvilke muligheterfor arealavklaringsom
følger av de forskjellige alternativene.

4. Fylkesmannei Buskerud, uttalelse datert
19.03.18(FM)
1. Fylkesmannener positiv til at kommunen
har satti ganget reguleringsplanarbeid
for
å sikre vannkilden.
2. Fylkesmannenpåpekerat det er viktig at
det ikke åpnesopp for noentiltak som
redusererverdienav den nasjonaleviktige
naturtypensandfuruskog.FM anbefalerat
arealenemednaturtypensandfuruskogblir
regulertinn i planenmed et arealformål
som sikrer lokaliteten,for eksempel
naturvernformåleller naturformålmed
tilhørendebestemmelser
som blant annet
sikrer at skogsområdetikke blir hugdned –
dettesamsvarermedformåletmed
planarbeidetmed å sikre vannkildenog
områdetsom et viktig friluftsområde.

vesentligmindreenn tildelt konsesjonsområde
(ca. 91 dekar).
Klausuleringssonene
og bestemmelser
for Ringerikevannverkgir tydelige føringerfor
tiltak innenforde enkeltesonene.

1. –
2. Sandfuruskogen
på Kilemoen er verdisattsom
en sværtviktig naturtypelokalitetog områdeter
vurdertå væreen av de mestverdifulle
sandfuruskogene
i Ringerike,setti lys av
viktige soppforekomster.Av notatdatert
01.12.15:Kartleggingav sandfuruskogpå
Kilemoen2015 gjennomførtav Asplanviak
fremgårarealmed forekomstav Sandfuruskog.
Arealetvil i plankartleggesi nn med
tilleggsformåltil LNF; Naturformål(LNA)
med hjemmeli pbl. (§ 12-5 nr. 5)
Det leggesinn reguleringsbestemmelse
som vil
sikre de nødvendigehensynsom skal tasi slike
naturmiljøer.Det visesvidere til Skogloven
som gjeldermed de restriksjonenesom ligger i
bærekraftforskriftenog ikke minst PEFCstandarden(bransjestandarden).
Innenfor

om tildeling er ogsåpåklagetav
Mattilsynet.Klageneer nå oversendttil
Nærings- og fiskeridepartementet
for
endeligavgjørelse. Det foreligger ikke
svar på klagenper. 20.09.18.
Nærings- og fiskeridepartementet
er
kontaktetfor å hørenår en avgjørelsekan
kommei klagesaken.I denneforbindelse
er det ogsåanmodetom et møtemed
departementet
for å belysesaken
ytterligere.

1. –
2. Rådmannser at formåleter lagt inn i
plankartog bestemmelse
er innarbeidet,
uttalelsener dermedtilstrekkelig
kommentertav forslagsstiller.
3. Tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller.
4. Rådmannser at bestemmelse
er
innarbeidetog uttalelsener tilstrekkelig
kommentertav forslagsstiller.
5. Tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller.

3. FM forutsetterat kommunen leggertil
klausuleringssonenfor vannverketvil det
grunnen bærekraftig arealpolitikkhvor
stilles krav om at Landbrukskon
toret i
arealdisponeringen
i kommunenblir
kommunenvarselsom hogst,i god tid før
forvaltet å en måtesom sikrer kommende
tiltaket starteropp. Dettehar ogsåtidligere
generasjonerde sammemulighetene.
vært et ønske fra ansvarligefor vannverket,
4. Når det gjeldereksisterendemasseuttakpå
etterat det ble satti gangdrifter de ikke var
ca. 30 daainnenforplanområdet,vil en
kjent medfor noenår tilbake. Det vil derfor
eventuellutvidelseav uttaketkommei
innarbeidesbestemmelse
for områdemed
konflikt med viktige natur- og
formål LNF-naturformålom at det ved planlagt
friluftsinteresser,samtidigsom det vil være
hogstskal sendesvarseltil Ringerikeog Hole
en risiko knyttet til forurensningav
landbrukskontori god tid og at det skal
drikkevannskilden.FM anbefalerderfor at
områdetsom skal berøresskal kartleggesav
det ikke leggesopp til noenutvidelse.FM
biolog – rapportskal foreliggefør hogst.
påpekerat områdei dag er avsattsom LNF- 3. Det stilles krav til vannverkseierom at man
områdeog menerat kommunenderfor må
skal sikre et hygienisksikkert og godt
vurderekrav om konsekvensutredning.
På
drikkevanngjennombeskyttelseav
grunnav sterkesamfunnsinteresser
knyttet
grunnvannsforekomsten
(Forskrifterom
til naturmangfold,friluft sliv og ikke minst
drikkevannm.m. og vannforsyningsanlegg).
drikkevann,menerFM at en utvidelseav
Naturområdenei planenskal ikke endreseller
uttaketvil medførekrav om
påvirkespå negativmåte.Det er viktig å verne
konsekvensutredning.
områdetfra alle typer forurensendevirksomhet.
5. FM viser videretil plan- og bygningslovens
Reguleringsbestemmelsene
sammenfallermed
§ 4-3 hvor det er krav til utarbeidelseav
bestemmelser
for klausuleringav
risiko- og sårbarhetsanalyse.
FM ber om at
sikringssonene.
Med planenkommerområdeti
ROS-analysenfølger planforslagetved
fremtidentil å få en bedrebeskyttelseav
offentlig ettersyn.
naturenog naturverdieneenni dag.
4. I henholdti l planforslagetleggesdet ikke opp
til noenutvidelseav Steinbruddog masseuttak.
På grunnav sterkesamfunnsinteresser
knyttet
til naturmangfold,friluftsliv og ikke minst
drikkevann,stilles det som krav i
reguleringsbestemmelse
at før ytterligereuttak

i BSM skal det utarbeidesen detaljregulering
med tilhørendekonsekvensutredning
for
uttaksområdet.
5. ROS-analyseforeligger,dennedanner
grunnlagetfor beredskapsplan
og er unntatt
offentlighet.
5. NorgesVassdrags- og Energidirektorat
(NVE) , uttalelse datert 05.03.18

1. Klausuleringsplanen
tar høydefor maksimalt
døgnbehovpå 160 l/s (13 824 m3/døgn(fordelt
på 90 l/s fra eksisterendebrønneri Dødisgropa
og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene
ved
Tjorputten).

1. Tiltaket er konsesjons
pliktig etter
vannressursloven.
NVE signalisertat de vil
fatte enkeltvedtakettervannressursloven
§
20 bokstavd) om at det ikke trengs
Følgendebestemmelse
sikresi
konsesjonfor tiltak som er tillatt i
Fellesbestemme
l sene:
reguleringsplanetter plan- og
Grunnvannsuttak
bygningsloven.For at reguleringsplanen
«Maksimaltdøgnbehovpå
skal kunneerstattekonsesjonetter
vannressursloven
§ 20, må maksimaltuttak
vannforsyningsanlegget
er 160 l/s (13 824
innarbeidesi bestemmelsene
til planen.
m3/døgn(fordelt på 90 l/s fra eksisterende
Dersomdet på et seneretidspunkt
brønneri Dødisgropaog 70 l/s fra de to nye
planleggesmed et størregrunnvannsuttak,
løsmassebrønnene
vedTjorputten).»
må detteda vurderesetter bestemmelsene
i
vannressursloven.
2. Bestemmelsene
om overvåkningsom sikrer 2. Bestemmelseom overvåkningsom sikrer at
uttaketikke går ut over tålegrensen skal
at uttaketikke går ut over tålegrensenmå
innarbeidesi fellesbestemmelsene
ogsåinnarbeidesi bestemmelsene.
Overvåkningenskal sikre at tiltaket ikke fører
Overvåkningskal sikre at tiltaket ikke fører
til bruddpå vannressursloven.
til brudd på vannressursloven
§ 44.
3. NVE viser ellers til dengenerelle
Overvåkningav grunnvannsmagasinet
aktsomhetspliktenfor grunnvanni
«Det er i forbindelsemedprøvepumpingi
vannressursloven
§ 43 a.
beggeuttaksområder,etablertet størreantall

1. Rådmannser at bestemmelse
er
innarbeidetog uttalelsener
tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller.
2. Rådmannser at bestemmelse
er
innarbeidetog uttalelsener
tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller.
3. Tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller.

peilerør på forekomsten.Disseskal benyttestil
overvåkningav grunnvannsmagasinet.
Det skal
installeresautomatiskenivåmålereog
vannmålere,slik at det til enhverti d kan
avlesesvannstandog uttaksmengde
for hver
brønn.Dette skal innarbeidesi vannverkets
internkontrollrutiner, og dataenevil kunne
fremleggesfor Vassdragsmyndigheten
på
forespørsel.
»
3. Aktsomhetspliktenfor grunnvannvil ivaretas.
6. Statensvegvesen,uttalelse datert 28.02.18
(SVV)
1. Statensvegvesenforutsetterat vannverket
ikke er til hinderfor normaldrift av
fylkesvei 172. De ber om at plangrensen
flyttes 15 meterut fra fv. 172 som er normal
byggegrensefor fylkesvei. Det må tegnes
på frisiktsonefor avkjørselenpå fv. 172 og
inntil vannverket.

1. Planengrensertil f v. 172.
Statensvegvesenforutsetterat plangrensen
flyttes 15 m ut fra fv. 172. Det er i
utgangspunktetikke noe i veienfor at dette
gjennomføressom anmodet. Kommunenhar en
eksisterendevannledning(VL SJK 600) på
vestsidenav fylkesvei 172, frem til
vannbehandlingsanlegg.
Det skal etableresto
nye vannledningeri tillegg til eksisterende
ledning.Dette vil ikke væretil hinderfor
normaldrift av f v. 172, men kan ligge innenfor
15 m sonentil vei. Ved prosjekteringav VA
ledningog plasseringvil detteskje i dialog
med SVV.
Frisiktsonekan ikke tegnesinn da denne vil
ligge utenforplanavgrens
ningen.Men det er
muntlig avklart med SVV, 19.09.18at det i

1. Rådmannser at plangrensener flyttet
15 m fra fv. 172 og uttalelsener
tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller.Det forutsettesat
plasseringav nye vannledningerskal
detteskje i samrådmed Statens
vegvesen.
K ravetom frisikt er nærmereregulerti
vegloven§ 43 som fastslårat
avkjørslerskal byggesog holdesved
like i samsvarmedregler som
Vegdirektoratetfastsetter,og at det i
slike reglerogsåkan fastsettesat det
skal gjeldesærligefrisiktlinjer mellom
avkjørselenog denoffentlige
vegen. Om veimyndighetenefinner
det nødvendig,kan slike frisiktlinjer
ogsågjøresgjeldendeutenfor

stedet leggesinn rekkefølgekravi
reguleringsbe
stemmelsene
for å sikre
frisikt sonen for avkjørselpå fv. 172 og inn til
vannverket,medhjemmeli Vegloven§ 43.

7. Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern,
uttalelse datert 22.03.18og 06.09.18
1. Miljørettet helsevernhar i sin uttalelse
påpektfølgende:Beskyttelseav
vanntilsigsområdetfor Ringerikevannverk
er et viktig «førevar» tiltak for å sikre
befolkningenbetryggendedrikkevann.
Fastsettelse
av planbestemmelser
for
vanntilsigsområdeter spesieltviktig for
Ringerikevannverksom forsyneren stor
andelav befolkningenog flere sårbare
institusjonermedrent drikkevann.Det er
nødvendigat det blir fastsattrestriksjoner
for bruk av vanntilsigsområdetfor å sikre
trygg vannforsyningi fremtiden.
Kommuneoverlegen
støtterMattilsynets
uttalelseav 29.6.2018.

1. Det stilles krav til vannverkseierom at man
skal sikre et hygienisksikkert og godt
drikkevanngjennombeskyttelseav
grunnvannsforekomsten
(Forskrifterom
drikkevannm.m. og vannforsyningsanlegg).
Det er viktig å verneområdetfra alle typer
forurensendevirksomheter.
Reguleringsbestemmelsene
sammenfallermed
bestemmelser
for klausuleringav
sikringssonene.
Med planenkommerområdeti
fremtidentil å få en bedrebeskyttelseenn i
dag.

byggegrensene.Vegmyndighetenkan
ogsåsettesom vilkår for tillatelsetil
avkjørseli det enkeltetilfellet at
eiereneller brukerenav avkjørselen
sørgerfor å holde fri sikt etterslike
linjer som er fastsattav
vegmyndigheten.Bestemmelsen
må
seesi sammen
hengmed vegloven§
40 som fastslårat avkjørselfra
offentlig vei baremå byggeseller
benyttesetterreguleringsplaneller
arealdelav kommuneplanetterplanog bygningsloven.

1. Tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller.

8. Miljøvernforbundet, Hønefoss,uttalelse
datert 19.03.18

1. Kommunensoverordnahensiktmed
planforslageter å ivaretavannkildenog
1. Naturgruser en uerstattelignaturressursog
drikkevannssikkerhet.
Dette innebærerat det
viktig for nåværendeog fremtidig
leggesbegrensningerpå ulike driftsformerog
vannforsyning.Betong- og asfaltbransjen
terrenginngrepi planområdet
. I henholdtil
må over til pukk, mener
planforslagetleggesdet ikke opp til noen
Miljøvernforbundetog oppfordrer
utvidelseav Steinbruddog masseuttak.På
Ringerikekommuneå viser
grunnav sterkesamfunnsinteresser
knyttet til
samfunnsansvar
og arbeideaktivt for at
naturmangfold,friluftsliv og ikke minst
våreverdifulle naturressurserblir brukt til
drikkevann,stilles det som krav i
det bestefor innbyggerne,ogsåmed tanke
reguleringsbestemmelse
at før ytterligereuttak
på kommendegenerasjoner.
i BSM skal det utarbeidesen detaljregulering
MiljøvernforbundetoppfordrerRingerike
medtilhørendekonsekvensutredning
for
kommuneom å be Næringsdepartementet
uttaksområdet.
sørgefor å ivaretaden norskenaturgrusen
for å sikre «grunnvannav god kvalitet» på
l inje medpraksisi Sverige.

9. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle , uttalelse
datert, 19.03.18
1. Bergsundog Kihle etterlyseret møtemed
de berørtegrunneierneog tiltakshaver,
Ringerikekommune/ Asplan viak; først og
fremstfor å tilegne segmer kunnskapom
områdereguleringen,
klausuleringsplanen
og densbetydningfor eiendommen.
Oppfordrerderfor kommunentil å
arrangereet møteder kun berørte
grunneiere,saksbehandlere
og tiltakshaver
er deltagere.Hele eiendomgnr. 51/1 er
kartlagtav NGU og er registrertsom

1. Ringerikekommuneer enigei at det bør
oppmuntrestil lavereforbruk av ikke
fornybarressursherundersand/grus.
Rådmannviser til at det er igangsatt
arbeidmeden kommunedelplanfor
masseforvaltningi Ringerikekommune.
Ringerikekommunessamfunnsansvar
opp
mot våreverdifulle naturressurser
vil tas
opp blant temaenei denneplanenpå et
overordnetnivå.

1. 31.01.2014ble avholdtmøteder bl.a.
1. Rådmannbeklagerat grunneierpå gnr.
grunneieregnr. 52/2 og 3 og 52/1 deltok. det
51/1 ikke ble invitert til møtesom ble
fremgårikke av innkallingenhvilke grunneiere
avholdt for grunneierne31.01.2014.
som ble innkalt til møte.
Rådmannviser til at kommuneni denne
sakenhar fulgt loven da gjeldervarselog
2. Grunnentil endringeri restriksjonerog sonene
medvirkning.
er bl.a. etableringav nye brønner,økt
dimensjonerende
vannbehov.
2. Tilstrekkelig kommentertav forslagstiller.
Beskyttelsessonene
er foreslåttmed hensyntil
retningslinjergitt av Folkehelseinstituttetog
3. Høringsuttalelsenfra Bergsundog Kihle
NGU
aktualisereretter rådmannensoppfatning
I 2011ble det utført supplerende
skill et mellom hvilke rettigheter
undersøkelsesboringer,
for å bestemme
kommunenhar for gjennomføringav
nøyaktigplasseringav nye brønner.Med
planenfysisk, og behovfor å erverve

sandforekomstav nasjonalkvalitet og
interesse.
2. Bergsundog Kihle menerdet er urimelig
storeområdersom blir berørt(2A, 2B, 3)
og utelukkerderfor ikke et fremtidig
erstatningskrav
.
3. Bergsundog Kihle har som eiereav Kihle
gård,gnr. 51 bnr. 1, etterlyser ogsåen
avtalemellom grunneierog tiltakshaver.
Det angisher at Ringerikekommunemå
væreansvarligfor å utarbeidenye avtaler
med de berørtegrunneierneiht. de nye
innskjerpederestriksjonene,samt
reguleringav klausuleringssonene
2 A og 2
B. Det er angitt at det må kompenseres
for
de ulemperdettemedførerfor fremtidig
utvikling av eiendommen.
Det er i den forbindelsevist til forslagtil
plankartder grusveienned til sandtakpå
gnr. 52 bnr. 1 (Støa)eiesav gnr. 52 bnr. 1
og gnr. 52/2 og Kile gård, og hvor
halvpartenav veien ligger på eiendommen
gnr. 51 bnr. 1 ned til eksisterendegrusuttak.
Det er opplystom at veien vil benyttestil
skogsdrift,fremtidig grusuttakog som
generelladkomsttil nordredel av
eiendommen.

bakgrunni resultaterfra prøvepumpingen,
samt
nevnteinnspill fra Mattilsynet,ble det i 2012
utarbeidetet forslagtil revidert
klausuleringsplan.
Sidendenneplanenble utarbeidethar
Ringerikekommunebesluttetå økedet
dimensjonerende
vannbehovetfra 100 l/s til
160 l/s. Dette vil ha betydningfor
klausuleringssonene
i og med at det kreveren
størrehastighetpå grunnvannsstrømmen
inn
mot brønnene.Kommunensoverordnahensikt
med planforslageter å ivaretavannkildenog
drikkevannssikkerhet.
Dette innebærerat det
leggesbegrensningerpå ulike driftsformerog
terrenginngrepi planområdet
. Dettehar i noen
tilfeller måttetgå foran privatehensyn.
3. Se rådmannenssvar.

gjennomavtalemed grunneieralternativt
ved hjelp av ekspropriasjonfattet av
kommunestyretmedhjemmeli plan- og
bygningsloven16-2, sålengegrunneni
planenikke er avsatttil landbruketter§
12-5 nr. 5, på den enesiden,og
restriksjoneri nedbørfeltetsom er å anse
som rådighetsinnskrenkninger
på den
annenside.
Når det gjelderspørsmåletom slike
rådighetsinnskrenkninger
uten videreblir
gjeldendefor den aktuelleeiendommen,
eller om disseogsåevt. må gjennomføres
ved avtaleeller ekspropriasjonmed
grunneierenmå man sehen til
rettsvirkningenav en reguleringsplanetter
plan- og bygningsloven§ 12-4.
Det fremgårher at en reguleringsplan
fastsetterfremtidig arealbrukfor området
og er ved kommunestyretsvedtak
bindendefor nye tiltak eller utvidelseav
eksisterendetilt ak som nevnt i § 1-6.
Tiltak etter§ 1-6 førsteledd, herunder
bruksendringetter§ 31-2, jf. også§ 1-6
andreledd, må ikke værei strid med
planensarealformålog bestemmelser.
Det innebærerat dersomrestriksjonene
griper inn i eksisterende,eller
igangværendelovlig bruk fra Bergsundog

Kihle sin side,og begrenserslik bruk, må
dissegjennomføresi form av en avtale
med dem,mensrestriksjonersom ikke
griper inn i en beståendevirksomhetog
hindrerdenne,menkun får virkning for
nye tiltak, vil værebindendefor
grunneierneutenavtaleeller
ekspropriasjon.
Rådmannenvil ta nærmerekonkret
stilling til hva det er behovfor en
nærmereavtalereguleringav og hvilke
restriksjonersom vil værebindendeuten
slik avtalereguleringetterat
reguleringsplan
en er endeligvedtatt.Det
vil da ogsåleggesopp til et møtemed
Bergsundog Ki hle for å drøftedette
nærmere.
10. Oppen Gundhus og Oppen, uttalelse datert
12.03.18
1. Gundhusog Oppenbemerkeri sin uttalelse
at saksdokumentene
som leggestil grunni
sakenikke fører til ytterligere
begrensningeri utnyttelsenav gnr. 52/9.

11. Mary Blikken Gravdal , uttalelse datert
20.03.18.

1. Eiendomgnr. 52/9 ligger innenfor
klausuleringssone
3. Restriksjonerog
arealbruk fastsattfor klausuleringssone
3 er
her gjeldende.Utover dettegjelder
restriksjoneri kommunensarealplan
(kommuneplan)og i tillegg annetlovverk
som Forurensningsloven,
Vannressursloven
og Plan- og bygningsloven.

1. Kommunensoverordnahensiktmed
planforslageter å ivaretavannkildenog
drikkevannssikkerhet.
Dette innebærerat det

2. Tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller

1. Tilstrekkelig kommentertav
forslagsstiller.

1. Blikken Gravdalfinner det høystbetenkelig
at det i planområdetskal kunnetillates
steinbruddog masseuttak.
2. Blikken Gravdalviser til Asplanviaks
konklusjonangåendebeskyttelseav vannforekomsten«Denmestalvorlige
forurensningskildeni tilrenningsområdeter
grusuttak».Blikken Gravdalskriver at
restriksjonerog innskjerpelserpå uttak i
soneIIA og IIB ikke bidrar til å overbevise
mht. sikkerhet.
3. Når grusuttaki bådesoneIIA og IIB iflg
ekspertuttalelser
er beheftetmed såmye
usikkerhet,burdeogsåhele sonenomfattes
av forbud om grusuttaki likehet med soneI
og 0. Vann er viktigere enn sand.
4. Sverigehar for mangeår sidennedlagt
forbud om grusuttakhvor virksomhetenkan
virke inn på vannforsyningen.

leggesbegrensningerpå ulike driftsformerog
2. Tilstrekkelig kommentertav
terrenginngrepi planområdet.Det stilles krav
forslagsstiller.
til vannverkseierom at man skal sikre et
hygienisksikkert og godt drikkevanngjennom
3. Tilstrekkelig kommentertav
beskyttelseav grunnvannsforekomsten
forslagsstiller.
(Forskrifterom drikkevannm.m. og
vannforsyningsanlegg).
Det er viktig å verne
4. Ringerikekommuneer enigei at det bør
områdetfra alle typer forurensende
oppmuntrestil lavereforbruk av ikke
fornybarressursherundersand/grus.
virksomheter. Reguleringsbestemmelsene
Rådmannviser til at det er igangsatt
sammenfallermed bestemmelser
for
arbeidmed en kommunedelplanfor
klausuleringav sikringssonene
. I tillegg vil det
masseforvaltningi Ringerikekommune.
i forslagtil plan stilles krav om detaljregulering
Ringerikekommunessamfunnsansvar
opp
og konsekvensutredning
ved enhverform for
mot
våre
verdifulle
naturressur
ser
vil
tas
ytterligereuttak i områdeavsatttil BSM. Med
opp blant temaenei denneplanenpå et
denneplanensom nå leggesfrem til 2. gangs
overordnetnivå.
behandlingkommerområdeti fremtidentil å få
en bedrebeskyttelseenn i dag.
2. AsplanViak AS fastholderat de utarbeidede
soneneog tilhørendebestemmelser
til disse,fra
et hydrogeologiskståsted,vil kunneivareta
sikkerhetenmot forurensningav Ringerike
vannverk,Kilemoenved videregrusuttakpå en
tilfredsstillendemåteetter gjeldenderegelverk.
3. Se svarover.
4. Se rådmannenssvar.

12. Tom J. Myrvang , uttalelse datert 16.03.18og
15.04.18
1. Tom J. Myrvang viser til områdersom i
plan foreslåsregulerttil steinbruddog

1. Ringerikekommunestiller krav i
reguleringsbestemmelse
om at
områdereguleringmed sikringssoneskal
ligge til grunnfor en eventuell

1. RingerikevannverkKilemoen
reguleresi form av en
områdereguleringetterpbl. § 12-2.
Dette er en kommunalplantype,hvor

masseuttak(BSM). Tom J. Myrvang stiller
spørsmåltil hvem som dekkerkostnadfor
det regulerteformåletBSM. Han påpekeri
sin uttalelsepå at det skal værelike
konkurranseforholdi Ringerikekommune
og at grunneierselv skal måttegjennomføre
konsekvensutredning
og ta regningenfor
denne. Det påpekesat eksisterendegrustak
ligger like inntil Ringerikes
drikkevannskildeog bør/måutredesi en
konsekvensutredning.
2. Uttaketmå falle inn underde samme
reglenesom Direktoratetfor
mineralforvaltningenpåleggerde øvrige
som produsererbyggeråstoff.
13. Mattilsynet , uttalelse datert 29.06.18

detaljreguleringfor områdeBSM med
konsekvensutredning
for konsekvensene
av
tiltaket.
2. Steinbruddog masseuttakpå gnr. 52/1 skal
følge gjeldendelover og forskrifter på lik
linje medandreaktøreri kommunen.

1. –
1. Mattilsynetanserdet som sværtviktig at
områdereguleringfor Ringerikevannverk
2. Det stilles krav til vannverkseierom at man
Kilemoen medhensynssoner
kommerpå
skal sikre et hygienisksikkert og godt
plass.
drikkevanngjennombeskyttelseav
2. I etterkantav forrige varselom oppstartav
grunnvannsforekomsten
(Forskrifterom
planarbeidhar regjeringen22. mai 2014
drikkevannm.m. og vannforsyningsanlegg).
vedtattNasjonale mål for vann og helse.
Det er viktig å verneområdetfra alle typer
Her gis klare føringerom prioritering av
forurensendevirksomheter.
drikkevannssikkerhet.
Et av de vikti gste
Reguleringsbestemmelsene
sammenfallermed
kravenesom fremgårav de nasjonale
bestemmelser
for
klausulering
av
måleneer bedrebeskyttelseav vannkilder
sikringssonene.
Med planenkommerområdeti
hvor avsettingav hensynssoner
og
fremtiden
t
il
å
få
en bedrebeskyttelseenn i dag
restriksjoneri nedbørsfelteter eksemplerpå
tiltak.

kommunenleggerføringeneog sørger
for nødvendigeutredningeri
forbindelsemed planarbeidet.
Rådmannenanserat det er
hensiktsmessig
at plan- og
utredningsarbeidsom direkte utløses
av privatetiltak ogsåbekostesog
gjennomføresav den aktuelle
tiltakshaver/forslagsstiller.
Dette løses
bestgjennomen privat
detaljreguleringetterpbl. § 12-3.
Dette handlerogsåom likebehandling.
2. Tilstrekkelig kommentertav
forslagstiller.

Ringerikekommune,Asplanviak og
Mattilsynetog Adv. Guttorm Jakobsen
avholdtmøte31.08.18der innspillenefra
Mattilsynetble gjennomgått.Det visestil
referatfra møte,datert04.09.18.
Mattilsynets5 punkterer svartut på bakgrunn
av informasjonsom fremkom på møtetmed
Mattilsynet31.08.18og svar fra forslagstiller
ansesuttalelsenetilstrekkelig kommentert.

3. 1. januar2017 kom en revidert
3. Ringerikekommunehar som mål å ha en
drikkevannsforskriftsom blant annet
drikkevannskildesom kreverminst mulig
innebærerstrengerekrav til alle
vannbehandling.
drikkevannsprodusenter.
Denneskal verne
om drikkevannetog presisererat det er
4. Det er lagt opp til en innskjerpingav tillatelsen
forbudt å forurensedrikkevann.Den er
fra klausuleringsplanen
fra 1984.Det er tatt
ogsåutformetfor å sette
utgangspunkt
i
NGUs
GiN
veiledernr. 7. Uttak
vannforsyningssystemene
i bestmulig stand
vil kun tillates på vissevilkår. Med hensyntil
til å møtenye utfordringersom
denforurensningsrisikosom er knyttet til
klimaendringer,sikkerhetssituasjonmm.
eksisterendegrusuttakpå grensenmellom sone
4. Mattilsynettrekkerfrem i sin vurderingav
1 og 2A, er det i klausuleringsplanen
foreslått
planforslagetat det i klausuleringsplanen
forbud mot grusuttaki sone1. Det er også
for RingerikevannverkKilemoenfremgår
foretattinnskjerping på restriksjoneri sone2A
det at den mestalvorlige
og 2B medhensyntil tillatt uttaksdybde,mens
f orurensningskildeni tilrenningsområdettil
det i sone3 ikke er lagt restriksjonerutoverde
brønnenei Dødisgropa og Tjorputtener
krav som stilles til driftsplanerog lagring av
grusuttak.Dagensaktivitet i grustaketi
kjemikalier/utstyr/drivstoff.I sone2A er det
dissedelenav magasinetmedføreren stor
forbud mot å ta ut grusunderkote 155, som
forurensningsrisikofor grunnvannetmed
innebærerat det skal væreminst 8 m ned til
hensyntil eksisterendeog fremtidig
grunnvannsspeilet
etteruttak. Disse8 m gir en
vannforsyning.De nye hensynssonene
skal
god og naturlig beskyttelse.Ved å ha forbud
ogsåsikre nye brønnerved Tjorputten;
mot uttak dypereenn8 m over
disseskal fungeresomreservevann
kilde til
grunnvannsnivået
vil man da ha god tid til å
Ringerike vannverk,detteer sværtvik ti g
fjerne eventuell forurensningfør det når
for leveringssikkerheten.
Det er i dag ingen
grunnvannet.Man graverda bort all forurenset
varig uavhengigreservevann
forsyning.Å
masseog erstatterdet med renefinkornige
åpneopp for arealbrukmed uttak av masser
masser.Videre skal det finnes lett tilgjengelige
bidrar til å redusereumettetsoneog dermed
adsorberende
stoffer for å sugeopp
nedsettesmagasinetsnaturligerense-evne.
drivstofflekkasjer.
Grunnvanneter beregnettil
Det er en forurensningsrisikoknyttet til
å bruke minst 60 døgnfra sone2A og til
selvedriften og uttaket.
vannverketsbrønner.Hvis man har mistanke
om at forurensninglikevel kan ha sivet ned til

5. Mattilsynetfremhevertrygt drikkevann
som avgjørendefor folkehelsen.
Mattilsynetmenerdermedat det er feil å gi
tillatelsetil grusuttakbasertpå
forutsetninger.En potensiellforurensning
vil kunneødeleggedrikkevannskilden.De
alvorlige konsekvense
ne burdetilsi at man
heller velger å fjerne risikofaktorene,ennå
prøveå reduseresannsynligheten
for at
uheldigehendelserskjer.
Mattilsynetanbefalerderfor at det ikke tas
ut ytterligeremasseri hensynssonene
til
Ringerikevannverk
Kilemoen.Vi forventerat ytterligere
masseuttaki planområdetvil medføreen
krav til konsekvensutredning.

grunnvannet,vil manha tilstrekkelig medtid til
å stengened de mestutsattebrønneneog
etablerenye avvergingsbrønner
for å pumpe
opp eventueltforurensetgrunnvann.Det
fremgårav klausuleringsplanen
at grustaker
denstørstetrusselen.Forslagtil
områdereguleringfor Ringerikevannverkvil
ikke åpneopp for ytterligereuttak. Det stilles
krav i reguleringsbestemmelse
at det før
ytterligereuttak skal foreliggedetaljregulering
medkonsekvensutredning
. Med planen
kommerområdeti fremtidentil å få en bedre
beskyttelseenn i dag.
5. Påmøtetden31.08.18ble det blant annet
diskutertom de foreslåtte
reguleringsbestemmelsene
er strengenok, eller
om de ytterligerebør skjerpes.Asplanviak,
som kommunenskonsulenti dennesaken,viste
til at hvis manleggeropp til såstrenge
restriksjoneri hele tilsigsområdetfor
grunnvannsbrønner
som Mattilsynetvurderer
som aktuelt,kan det bli sværtstoreerstatninger
til grunneierefor begrensningeri næringsrettet
virksomhet(jordbruk, skogbruk,grusuttak,
turismeetc). Dettekan i nesteomgangføre til
at vannverkseiereut fra økonomiskehensynser
segnødt til å benytteandreog dårligere
råvannskildersom krevermer omfattende
vannbehandling.Man risikererdermedå få
motsatteffekt av det som var intensjoneni
utgangspunktet.
Det er lagt opp til en
innskjerpingav tillatelsenfra

klausuleringsplanen
fra 1984.Det er tatt
utgangspunkti NGUs GiN veiledernr. 7. Uttak
vil kun tillates på vissevilkår.
Somfølge av at Asplan Viak fastholderat de
utarbeidedesoneneog tilhørendebestemmelser
til disse,fra et hydrogeologiskståsted,vil
kunneivaretasikkerhetenmot forurensningav
Ringerikevannverk,Kilemoen ved videre
grusuttakpå en tilfredsstillendemåteetter
gjeldenderegelverkhar kommunenbesluttetat
denvil fremmede utarbeidede
klausuleringsbestemmelsene
til 2. gangs
behandling.
Planenvil ikke åpneopp for ytterligereuttak.
Det stilles krav i reguleringsbestemmelse
at det
før ytterligereuttak skal foreligge
detaljregulering med konsekvensutredning.
14. HANS ANTON STØEN, 12.03.18.
1. Støenpåpekerat det er vanskeligå forstå
kommunensoversendelsesbrev,
men er
positiv til at delerav gnr. 52/1 regulerestil
masseuttak.Det bemerkesi tillegg at det
oppfattesat kommunenforeslårå
båndleggei størrelsesorden
to millioner
kubikkmetergrus på andredelerav
eiendommentil annetformål.
2. Støenskriver i sin uttalelseat det driveset
lovlig grustakpå eiendomgnr. 52/1, hvor
HæhreEntreprenørAS har fått
driftskonsesjonfra Direktoratetfor

1. Det er riktig at kun deler av eiendommen
regulerestil masseuttak
. Av hensyntil
beskyttelseav grunnvannsbrønnene
blir det satt
klare begrensningerfor hvilke områderslikt
uttak kan finne stedog til hvilke dybderdet kan
tasut grus,samtat det i tillegg vil bli stilt krav
om detaljreguleringog konsekvensutredning,
før uttak kan finne stedinnenfordet avsatte
områdei områdereguleringen.
2. Ringerikekommunenanserat det ikke lovlig
kan tasut ytterligeregrusmasserpå Støens
eiendomfør det søkt om tillatelsetil detteetter
plan- og bygningslovensregler.Når det gjelder

1. Rådmannens
kommentarfølger under
tabell.

mineralforvaltning.Det påpekesat
det forhold at kommunensanmodningom
kommunensanmodningom oppsettende
oppsettendevirkning i forbindelsemed klage
virkning i forbindelsemedklage på
på konsesjonen,er avvist av direktoratet,har
konsesjonen,er avvist.
det ingenbetydningfor behandlingenav
3. Det visestil at grustaksvirksomheten
er
reguleringsplanen,og det uavhengigav hva
forankreti en avtalefra 1985, avtalenskal
utfallet av klagesakenskulle bli, da direktoratet
inneholderetterog plikter for begge parter.
uttrykkelig har presisertat uttak ikke vil kunne
4. Støenskriver i sin uttalelseat kommunen
finne stedfør endeligreguleringsplaner vedtatt
har anledningtil å overstyreavtalen
med de begrensningersom måttefølge av
gjennomreguleringsplani medholdav
denne.
plan- og bygningsloven.I den gradslik
3. Dette forholdeter uttrykkelig kommentert
reguleringinnebæreren båndleggingav
underpkt. 7 medoverskriften
grusressursen
er detteå ansessom en
«Klausuleringsavtaleog skjønnsforutsetninger»
ekspropriasjon av de grunneierrettigheter
i brevetsom Ringerikekommunesendtetil
som følger av avtalen.Støenskriver videre
Støenden5. april 2016 medforhåndsvarselom
at når det gjelderøkonomiskerstatningfor
påleggom stansav grustaksdriften.
slik båndlegging,visesdet til kommunens 4. Det forhold at Ringerikekommunegjennom
egenkonsulent,AsplanViak AS, som
sin advokatAlf Skogly i 1985besluttetå inngå
underhenvisningtil vannressursloven
har
en avtalemed Støenom avtaleskjønnbasertpå
uttalt at "tiltakshaver(er) ansvarliguten
ekspropriasjonsrettslige
prinsipper,hadde
hensyntil skyld for skadeeller rettigheter
sammenheng
med at man i motsattfall ville ha
fra et konsesjonsgittvassdragstiltak.........
måttetforetaen formell ekspropriasjonetter
Erstatningeri forhold til innskjerpingerpå
vassdragsloven
§ 18, og at kommunenetteren
grusuttakberegnessom volum". Jfr. rapport
slik ekspropriasjonmåtteha påstevnetskjønn
fra AsplanViak AS, utgave3 av 2016-03etterskjønnsprosessloven
innen 1 år. Det er
11, side36.
ikke tvilsomt at erstatningsutmålingen
basert
5. Støenmenerat det alleredeforeliggeren
på et slikt skjønni så fall skulle værebasertpå
avtalefestet,strengdetaljregulering
ekspropriasjonsrettslige
reglerfastsattpå
gjennomde etablerte
bakgrunnav ekspropriasjonserstatningsloven
klausuleringsbestemmelsene.
I den grad
av 6. april 1984nr. 17.
kommunenønskerendringeri disse
Det synesikke som om båndleggingetter plansonene/b
estemmelsene
på grunnav
og bygningslovenpå det daværendetidspunkt

utvidelsenav vannverket,må det være
kommunensansvarsom tiltakshaverfor
nytt grunnvannsinntakå forestå
gjennomføringenav slike endringer.
6. Uklart hvemsom vil kunnekreve
planprogramog konsekvensutredning
for
driften av et alleredeetablertog regulert
grustakmed driftskonsesjon.
7. Dersomkommunenskulle endeopp med å
reguleremin eiendomtil LNF-formål,
endrerikke dettedet etablerte
avtaleforholdetmellom kommunenog meg.
Driften av grustaketville fortsattvære
avtalefeste
t og lovlig, fram til kommunen
eventuelthaddevedtattbestemmelser
om
forbud mot grusuttak.
8. Jegvil minne om at grustakethar vært i
drift i 50 år utenat det finnes spor etter
forurensningi grunnen.Når det gjelder
beskyttelseav grunnvannet,har de strenge
klausuleringsbestemmesene,
kombinert
med ansvarsbevisste
drivere,vist segå
værefullt ut tilfredsstillendefor
vannverksdriften.Jegvil derfor understreke
at eventuellenye restriksjonsbehover
foranledigetav den planlagteutvidelsen,og
ikke av situasjonenslik den er i dag.

var vurdert.Det er ogsåuklart om den
dagjeldendeplan- og bygningslovgivningenga
tilstrekkelig grunnlagfor slik båndlegging.
Det kan uansettikke binde kommunentil å
foretabåndleggingbasertpå reguleringsplan
etter gjeldendeplan- og bygningslovav 2008,
når kommuneni dag har behovfor å etablere
tilstrekkelig beskyttelsefor sitt
grunnvannsuttakknyttet til anleggelseav nye
brønnermeddertil nye klausuleringsområder.
5. Viser til plan- og bygningsloven§ 12-1.
6. Berørtstatlig eller regionaltorganvil kunne
stille krav om planprogramog
konsekvensutredning
i sakerav nasjonaleller
regionalbetydning,eller av andregrunnerav
vesentligbetydningfor vedkommendeorgans
saksområde.
7. I forslagtil reguleringsplanfor Ringerike
vannverkKilemoen leggesdet opp til å beholde
områdefor grusuttak(BSM), menmed krav om
utarbeidelseav detaljreguleringmed
konsekvensutredning
før ytterligeregrusuttakkan
finne sted.K ommunenpåpekeruttrykkelig at det
ikke tillates ytterligeregrusuttakfra massetakpå
gnr. 52/1 før det er søkt om detteetterplan- og
bygningslovensregler,og at det derfor pr. dato
ikke er tale om noelovlig masseuttakfra den
aktuelleeiendommenfør detteer bragti orden,jf.
at søknadsplikteninntrådteved de store
grusuttakenesom fant stedpå eiendommensærlig
etter2010.

8. Kommunensoverordnahensiktmed
planforslageter å ivaretavannkildenog
drikkevannssikkerhet.
Dette innebærerat det
leggesbegrensningerpå ulike driftsformerog
terrenginngrepi planområdet
, jf. klausuleringsplan
.
Det vil stilles krav om detaljreguleringmed
tilhørendekonsekvensutredning
f ør ytterligere
uttak i området.

1. Vedr. pkt. 1 i merknadenefra grunneierHansAnton Støenvil rådmannenbemerkeat kommunen,i tråd med det Støenhar lagt til
grunn,leggeropp til å reguleredeler av eiendommengnr. 52 bnr. 1 til massetak.Det gjelderførst og fr emstområdethvor det frem
ti l nå har værtdrevetgrusuttak. Av hensyntil beskyttelseav grunnvannsbrønnene
blir det sattklare begrensningerfor i hvilke
områderslikt uttak kan finne stedog til hvilke dybderdet kan tasut grus.
Det er imidlertid sattsom et krav i områdereguleringsplanen
at det utarbeidesen detaljregulerings
plan, og i den forbindelsestilles
det ogsåkrav til utarbeidelseav en nærmerekonsekvensutredning,
for å kunnefå sikkerhetfor at grusuttakkan finne stedinnenfor
det angitteområdetuten at det kan væretil skadeog ulempe, ikke baresetti forhold til grunnvannsbrønnene
som er etablert,men
ogsåi forhold til øvrigenatur- og samfunnsinteresser
som et slikt uttak må vurderesi forhold til.
2. Støenhar i pkt. 2 i sin høringsuttalelsepåpektat det allerededrives et lovlig grusuttakpå hanseiendom,hvor HæhreEntreprenør
AS har fått driftskonsesjonfra Direktoratetfor mineralforvaltning,og at kommunensanmodningom oppsettendevirkning, i
forbindelsemed klage på konsesjonen,er avvist av direktoratet.Sistnevntehar ingen betydningfor Støensadgangtil å ta ut grus,
da det i konsesjonener understreketat uttaketmå forholdesegtil det som fremgårav vedtattreguleringsplan.
Når det gjelderlovlighetenav Støensuttak, vil rådmannenvise til brev fra Ringerikekommuneved Areal og byplankontoretden
5. april 2016 til Støen,der det ble gitt forhåndsvarselmed påleggom stansav uttak av masseuttaket,
da kommunenfant at det
haddefunnetsteden vesentligendring/utvidelseav masseuttaket,
som innebarat dettevar søknadspliktig til kommunen.

Av dettebrevetfremgårdet at masseuttakog fylling ved en lovendringi plan- og bygningslovenden 5. mai 1995ble endrettil
vesentligeterrenginngrep,og samtidigble det innført en søknadspliktfor slike tiltak i § 84 i plan- og bygningslovenav 1985.I
forarbeidenetil lovendringeni 1995 er som eksemplerpå vesentligeterrenginngrepnevntblant annettiltak som innebæreren
omarbeidelseav terreng,såsom gruvevirksomhet,steinbruddog andremasseuttakmv.
Det fremgikk av kommentarenetil loven at hva som var å ansesom vesentligmåttekunneseesover tid, slik at myndighetene
kunnegripe inn dersommindrearbeidersamletsettmedførtevesentligeinngrep,og at jo mer ømfintlig eller sårbartterrenget er,
jo laverevil terskelen værefor når et inngrepansessom vesentligog dermeder underlagtsøknadsplikten,jf. Kommunal- og
regionaldepartementets
tolknings- og prinsipputtalelseom nedregrensefor vesentligterrenginngrepetterpbl. § 93.
Det ble vist til at masseuttakinnebæreret vesentligterrenginngrep,og har vært omfattetav søknadspliktenetterpbl. § 20-1
bokstavk siden1. juli 2010.I perioden1995til 30. juni 2010fulgte søknadspliktenav § 93 førsteledd bokstavi, jf. pbl. 84 i planog bygningslovenav 1985.
Det ble i brevetvist til en sammenlignbarsakfra Bø kommunesom krevdeinnsendelseav søknadetterpbl. § 20-1 bokstavk, for
å gi tillatelse til fortsattgrusuttaki forkant av et pågåendearbeidmeden reguleringsplan.Grunneierensøkte,fikk tillat else på
vilkår, og påklagdetillatelsentil fylkesmannen,uten å få medhold,da fylkesmannenvar enig i at uttaketvar å ansesom et
vesentligterrenginngrep.I den aktuellesakenvar det tale om et årlig grusuttakpå 6000til 15000kubikkmeter,som ble ansett for
å utgjøreet vesentligterrenginngrep,settpå bakgrunnav lovensformålsbestemmelse
i § 2 om at det skal tashensyntil bruk og
vern av naturressurser,
og at vilkårenestilt av kommunenivaretokmiljørettsligehensynved å sikre at driften ikke førte til
forurensningav drikkevannet.
Hva gjaldt det konkreteuttaketav gruspå eiendommengnr. 52 bnr. 1, ble det vist til at HæhreEntreprenørAS i sin søknadom
driftskonsesjonetterminerallovenfor uttak i områdetden 1. desember2014 søkteom et totalvolum for uttak på 2.600.000
kubikkmeter,på et oppgitt arealpå 130 da og et forventetårlig uttak på ca. 50.000kubikkmeter.Vedlagtbrevetfulgte en rekke
flyfo to av områdettatt i perioden2004 til 2013som viste hvordanterrenginngrepene
haddeutvikl et segi disseårene,og at
kommuneni januar2016 haddeforetatten innmålingav grustaket,som viste at berørtareali dag var på ca. 40 da. Det omsøkte
arealeti konsesjonssøknaden
var derfor betydeligstørreenn det områdetsom frem til nå har værtberørt av uttak.
Hva gjaldt vurderingenav søknadspliktble det bl.a. påpektfølgendepå s. 6, 3. og 4. avsnitt underpkt. 5.2:

«Kommunenmeneruttakenemå ansessom vesentligeterrenginngrep,og at det har skjedden vesentligendring/utvidelseav
masseuttaket,
etterinnføring av søknadsplikti 1995.Dette gjeldersærligi perioden2009-2013.Altså på et tidspunktetter
innføring av søknadsplikt.Størrelsenpå uttakenegjør at de ikke kan sespå som mindretilleggsuttakift. Tidligere uttak. Uttak er
foretatti etapper,fra en begrensavirksomhettil uttak av betydeligedimensjoner.Vedlagteflyfoto illustrererdette.
Grunneierhar latt det blir utført tiltak som krevervesentligeterrenginngreppå sin eiendom,uten at det foreligger nødvendige
tillatelser til dette.Det at det ikke var krav om tillatelseda uttaketble startapå 1960-tallet, gjør at det er forståeligat grunneier
ik ke utenvideretenktepå at ogsåvidere drift i sammeomfangsom tidligere etterhvert krevdetillatelse.Det er imidlertid slik at
tiltakshaverplikter å setteseginn i de reglersom gjelderfor virksomheten,sårettsvillfarelseikke kan påberopes.Grunneier hadde
i tillegg en særliggrunntil å undersøkebehovetfor tillatelsepå det tidspunktda virksomhetenøkte betydeligi volum, og det ble
tatt ut 300 000 kubikkmeteri løpet av få år.»
3. Støengir i pkt. 3 i sin høringsuttalelseuttrykk for at lovlighetenav grustaksdriftener forankretog nærmereregulerti en avtalefra
1985 mellom hamog Ringerikekommune.Det anføresat kommunengjennomavtalenhar godtattgrunneiersrett til grusuttak.
Ringerikekommunehar gitt uttrykk for sin oppfatningav denneavtalenunderpkt. 7 i brev fra Ringerikekommunetil Støenden
5. april 2016 der det ble gitt forhåndsvarselom påleggom stansav drift i grustaketinntil det var innsendtsøknadom videre uttak
etterplan- og bygningslovenog kommunenhaddegitt tillatelsetil dette.
I forbindelsemed denklausuleringsom var nødvendigå gjennomførei 1985 som følge av etableringenav de daværendebrønner
på Støenseiendomhaddekommunenekspropriasjonshjemmel
i daværende§ 18 i vassdragsloven.
Det ble imidlertid ikke nødvendigå innhenteformell ekspropriasjonstillatelse
da kommunenog grunneierne,representertved sine
respektiveadvokateri et forhandlingsmøteden 15. februar1985inngikk en avtaleder kommunenfikk de nødvendigerettigheter
etterdatidensklausulering,mot å begjæreavtaleskjønnetterskjønnsprosessloven
§ 4 for å få fastsattde erstatningerkommunen
skulle betalefor erverv av grunnog rettigheter.
Klausuleringsavtalen
fra 1985 satteforbud mot uttak av grusi sone1 underkote 152, og underkote 150 i sone2 A. Videre ble det
gjennomførtet etterfølgendeskjønnfor å kommefrem til det erstatningsbeløp
for de begrensningene
som klausuleringen
medførte,da parteneden gangvar enigeom at detteskulle skje etterekspropriasjonsrettslige
regler, som om

ekspropriasjonssamtykke
fra fylkesmannenhaddeforeligget.Skjønnetble fullført i 1990,og ca. 3 millioner kubikkmetergrusvar
omfattetav skjønnet.
Sompåpektunderpkt. 7.2 i kommunensbrev til Støenden5. april 2016,kan klausuleringsavtale
n ikke overstyrelovmessigekrav
som har kommettil i etterkant,og innebærerikke et fritak fra å søkeom nødvendigetillatelseretterplan- og bygningsloven,eller
annetlovverk, dersomtiltak i ettertider av et slikt omfangat søknadspliktinntrer. Avt aleni segselv gir ingen godkjenningfor
grusuttaketterplan- og bygningslovensregler,og kan ikke erstattebehandlingetterplan- og bygningsloven.
Klausuleringsavtalen
fra 1985 er basertpå de brønnersom på det tidspunktetvar etablert,og behovetf or å beskyttedisse.I dag er
det snakkom å beskytteet størrenedbørsområde,
da det har blitt etablertnye brønner.Behovetfor å fastsetterestriksjoneri
nedbørsfeltetrundt det samledebrønnfelteter derfor størreenn tidligere, blant annetsom følge av nyereretningslinjerfor
beskyttelseav grunnvannsbrønner
som kommuneni dagmå forholdesegtil.
Disseprosessene
må ikke blandessammenmedeventuelleøvrigetillatelser som en til takshaverer avhengigav for å f å
gjennomførtsinetiltak, det væreseg behovfor konsesjonettermineralloveneller nødvendigetillatelser etterplan- og
bygningsloven.Da avtalenble inngåtti 1985forelå det for øvrig ikke søknadspliktfor grusuttaketetter plan- og bygningslovens
regler.
Når det er tale om et vesentligterrenginngrepi form av utvidelseav masseuttaket
setti forhold til det uttaketsom var etablertfør
1995,da det ble innført søknadspliktfor dennetype tiltak, har denansvarligeen selvstendigplikt til å avklareom dennetype uttak
var søknadspliktigmed kommunen,og om nødvendiginnhentenødvendigetillatelser.Rådmannenfastholder,i likhet med det
som fremgårav brevetden 5. april 2016 til Støen,at tidligere klausuleringsavtale
fra 1985 ikke kan erstattenødvendigetil latelser
etterplan- og bygningsloven.
4. Støengir i pkt. 4 i sin høringsuttalelseuttrykk for at kommunengjennomreguleringsplanhar anledningtil å overstyreden
inngåtteavtalenmellom ham og kommunen,men at detteer å ansesom en ekspropriasjonav hansgrunneierrettigheter
som gir
hamrett til full erstatningfor taptegrusuttaksmuligheter.

Rådmannenvil i denneforbindelsevise til at avtalenfra 1985 ikke regulererhvilke reglersom kommertil anvendelseved behov
for utvidet klausuleringi forbindelsemed etableringav nye produksjonsbrønner
på Kilemoen.Dette må vurderesut fra de regler
som gjelderpå det tidspunktetslike restriksjonerblir fastsatt,dvs. på tidspunktetfor vedtagelsenav foreslåttereguleringsplan.
Det er heller ikke tale om noekonsesjonsgittvassdrags
tiltak, da NVE i sin høringsuttalelseden5. mars2018har påpektat så
lengemaksimalttillatt uttaksmengde
på 100 l/s fra brønnenei Dødisgropa,og 60 l/s fra brønneneved Tjorputteninntasi
reguleringsplanens
fellesbestemmelser,
vil NVE benyttesamordningsbestemmelsen
i vannressursloven
§ 20 for tiltaket.
Vannressursloven
§ 20 bokstavd gir hjemmelfor at NVE som vassdragsmyndighet
kan fastsettei det enkeltetilfelle at det ikk e
trengskonsesjonettervannressursloven
for tiltak som er tillatt i reguleringsplaneller bebyggelsesplan
etterplan- og
bygningsloven.
Det innebærerat det ikke er vannressurslovens
erstatningsregler
som regulererevt. erstatningsansvar
i dennesaken,men de
ulovfestederegleneom i hvilke tilfeller rådighetsinnskrenkninger
medførerplikt til å betaleerstatning.
Rådmannenvil i denneforbindelsevise til den presentasjonsom advokatGuttormJakobsenholdt for formannskapeti Ringerike
den 23. januar2018,og hvor det i etterkantble besluttetå sendeforslagtil områdereguleringsplan
for Ringerikevannverk
Kilemoen ut på høringog utleggingav planentil offentlig ettersyn.
Det ble i advokatJakobsenspresentasjonpåpektat det klare utgangspunktetbasertpå rettspraksis,er at rådighetsinnskrenkn
inger
ikke medfører plikt til å betaleerstatningfor det offentlige, da det er en vesensforskjellmellom hva som er å ansesom en
rådighetsinnskrenkning
og hva som er å ansesom ekspropriasjon,hvor det følger av Grunnloven§ 105 at det skal betalesfull
erstatning.
Det ble påpektat rett til erstatningkun vil væreaktuelt i særligeunntakstilfelleder dettefølger av rettspraksiseller av den lov som
hjemlerden aktuellerådighetsinnskrenkningen.
Plan- og bygningslovenhar ingen generellbestemmelse
om erstatningfor
rådighetsreguleringer.
Utgangspunkteter derfor at erstatningfor rådighetsinnskrenkninger
etterloven barekan krevesi den
utstrekningdettefølger av de prinsippersom domstolenehar utviklet med basisi Grunnloven§ 105. Det vil si at inngrepetmå
værevesentligog det må i tillegg væresterkt urimelig om inngrepetskal tålesuten erstatningfor å utløseerstatningsansvar.

Someksempelble gjennomgåttHøyesterettsdom inntatt i Rt. 2005s. 469, der det ble fremsattkrav om erstatningetter
vernevedtaki to landskapsarealer
som var sentralefor bevaringenav grunnvanns
- forekomstenpå Gardermoen,og hvor
vernevedtakene
satteforbud mot uttak av grusfra visseområdersom inngikk i grunnvannsavsetningen.
Høyesterettvektla i sin vurdering,der erstatningikke ble tilkjent, at masseuttakvar en utnyttelsesformsom lå utenfortradisjonell
jordbruksdrift,og at den generellehovedregelom at det ikke skulle betaleserstatningfor dennetype rådighetsbegrensninger
måtte
ståsærligsterkt.Selv der uttaketfør vernevedtaketvar lovlig ble det ikke gitt erstatningav Høyesterett,da vernevedtakettok sikte
på å beskyttemot den type varigeog irreversibleinngrepi naturensom uttak av grusinnebar,og at vedtaketforfulgte et vi ktig
samfunnsmessig
mål.
Hva spesielt gjelderdet tap som kan oppståsom følge av vedtagelseav en reguleringsplaner dettesærskiltregulerti plan- og
bygningsloven§ 15-3. Bestemmelsen
angir at dersomen reguleringsplanav andresærligegrunnermedførerat en eiendomblir
ødelagtsom byggetomt,og heller ikke kan nyttespå annenregningssvarende
måte,skal kommunenbetaleerstatningetterskjønn
med mindredenerververeiendommeni medholdav § 16-9. Det sammegjelderhvis reguleringsplanen
medførerat eiendomsom
barekan nyttestil landbruksformålikke lengerkan drivesregningssvarende.
Sområdmannentidligere har værtinne på foreligger det ikke pr. i dag noentillatelser etterplan- og bygningsloventil gjeldende
uttak av gruspå Støenseiendom.Områdethar tidligere værturegulert, og er utlagt til LNF-områdei gjeldendearealplan.Det kan
reisesspørsmålom dennebestemmelsen
kommerdirekte til anvendelseettersin ordlyd, mendet kan neppeføre til andreresultater
hva gjeldererstatningsansvaret
enn det som følger av den generelle ulovfestedelærenom i hvilke tilfeller det skal betales
erstatningfor rådighetsinnskrenkninger.
Det sentralei Høyesterettspraksis
på dettepunkteter at det ikke er tilstrekkelig at eiendommen,sett underett, ikke kan utnyttes
med sammeøkonomiskeresultatsom tidligere. Eierenmå finne segi at det påleggesrestriksjonersom redusererlønnsomheten,og
det spiller i prinsippetingenrolle hvor stor dennereduksjonener, sålengede utnyttelsesmuligheter
som er i behold,gir grunnlag
for en akseptabe
l økonomiskutnyttelseav eiendommen.
Grunneierenkan følgelig ikke baseresitt krav på en sammenligningmellom denutnyttelsesomvar påregneligfør reguleringenog
utnyttelsenetterreguleringen.

Rådmannenvil påpekeat kommunenhar engasjertAsplanVi ak til å foreta et anslagover hvilke resterendegrusressurser
som
Støenkan ta ut innenforsone2 A dersomreguleringsplanforslaget
blir vedtattsom foreslått.Det er anslåttat det dreiersegom en
gjenståendegrusforekomstpå 657.100kubikkmeteri sone2 A som kan utnyttesover kote 155, dersomdetaljreguleringsprosessen
og den konsekvensutredning
som i denforbindelsemå foretas,for øvrig åpnerfor slikt uttak.
Det er etterrådmannenssyn ikke åpenbartat en slik uttaksmulighetikke av domstolenevil bli ansettfor overhodetå gi grunnlag
for regningssvarende
drift, selv om uttaksmulighetene
er mindre ennfør restriksjoneneble vedtatt.Det blir i såfall opp ti l
domstoleneå ta stilling til dettespørsmålet,dersomStøenskulle ønskeå bringesakeninn for disse.
5. Støenpåpekeri pkt. 5 i sin høringsuttalelseat det etterhansoppfatningburdeværeunødvendigå innta et krav om detaljregulering
i områdereguleringsplanen
for at ytterligeregrusuttakskal kunnefinne sted.Han angir at etterhansoppfatningforeliggerdet
alleredeen avtalefestetstrengdetaljreguleringgjennomde etablerteklausuleringsbestemmelsene,
og i den gradkommunenønsker
endringeri dissesonenepå grunnav utvidelsenav vannverket,må det værekommunensansvarsom tiltakshaverfor nytt
grunnvannsinntakå forestågjennomføringenav slike endringer.
Rådmannenvil til dettepåpekeat kommunengjennomutkasttil områdereguleringsplan
og de detaljerteberegningerog
prøvepumpingersom har værtforetattgjennommangeår, og som kommunenhar hatt bistandtil fra AsplanViak AS, har forestått
de utredningerog gjennomførtde undersøkelser
som det utvidedebehovetfor vannuttaki områdetgir grunnlagfor.
Planmyndighetene
har konkludertmedat vannuttaketikke utløserkrav om detaljregulering eller konsekvensutredning.
Derimot
vil ytterligeregrusuttaki det aktuelleområdetutløsekrav om detaljreguleringog konsekvens
utredning,ikke bareav forholdettil
eksisterendeog planlagtvannuttak,og behovetfor beskyttelseav grunnvanns
brønnenei den forbindelse,men ogsåi forhold til
øvrigeinteresseri det aktuelleområdetsom kan bli berørtav et slikt uttak.
Det er derfor naturlig at det er tiltakshaverenbak et slikt økt grusuttaksom må foreståog bekostedet arbeidsom er nødvendigå
utførefor å få utredetom dettelar seggjennomførepå en forsvarlig måte.Det innebærerat det er Støensom må fremmeen
detaljreguleringsplan
og som i den bindelsemå gjennomførekravet om konsekvensutredning.
6. Støenanførerunderpkt. 6 i sitt brev at det er uklart for hamhvem som evt. skulle kreveplanprogramog konsekvensutredninger
for driften av et alleredeetablertog regulert,lovlig grustakmed driftskonsesjon.Det angisat et slikt krav aldri ville oppstått

dersomkommunenikke hadde tatt initiativ til etableringav et reservevanninntak.
Han angir at han anserat det er kommunensom
tiltakshaversomhar ansvaretfor å forståen slik prosess.
Rådmannenvil på dettepunktetvise til det som er anførtovenforsom svar underpkt. 5, som rådmannansergir et dekkendesvar
på dette.
7. Støenpåpekerunderpkt. 7 i hansbrev at dersomkommunenskulle endeopp medå regulerehanseiendomtil LNF-formål, vil
detteikke endredet etablerteavtaleforholdetmellom kommunenog han,da driften av grustaketfortsatt vil væreavtalefestetog
lovlig, frem til kommunenevt. har vedtattbestemmelser
om forbud mot grusuttak,og at kommuneni så fall vil båndleggei
størrelsesorden
2,5 millioner kubikkmetergrus,og at kommunenmå ta høydefor at dettevil utløsekrav om erstatningfra
grunneierog drifter av grustaket.
Rådmannenvil for det førstepåpekeat det i gjeldendeforslagikke leggesopp til å regulerehanseiendomtil LNF-formål, men til
områdefor grusuttak,men med krav om utarbeidelseav detaljreguleringog konsekvensutredning
før videregrusuttakkan finne
sted.
For det anneter det å bemerkeat kommunenhar værtsværttydeligepå i sitt brev til Støenmed varselom stansav uttak fra
massetaketden 5. april 2016 at intet ytterligeregrusuttak kan finne stedfra Støensmassetakfør det er søkt om detteetterplan- og
bygningslovensregler,og at det derfor pr. dato ikke er tale om noe lovlig masseuttakfra den aktuelleeiendommenfør detteer
bragti orden,jf. at søknadsplikteninntrådteved de storegrusuttakenesom fant stedpå eiendommensærligetter2010som følge
av at kommunenanserdettesom et vesentligterrenginngrep.
Hva gjeldererstatningsspør
småletfor øvrig visesdet til kommentartil punkt 4.
8. Støenpåpekerunderpkt. 8 at grustakethar vært i drift i 50 år uten at det har blitt påvistsporav forurensningi grunnen,og at de
gjeldendeklausuleringsbestemmelsene,
kombinertmedansvars
-bevisstedrivere,har vist segå værefullt ut tilfredsstillendefor
vannverksdriften.Det er på dennebakgrunnangitt at eventuellenye restriksjonsbehover foranledigetav denplanlagteutvidelsen,
og ikke er påkrevetut fra den eksisterendesituasjonen.
Rådmannenvil til dettepåpekeat det er behovfor nye restriksjonersom følge av etableringav nye grunnvannsbrønner
og at det
medførerbehovfor nye klausuleringssoner
medtilhørendebestemmelser
som er tilpassetdagenskrav. Selv om det sålangt ikke

har blitt påvistspor av forurensningi grunnener det ingen garantifor at dettevil vedvare,og konsekvensene
ved slik forurensning
er potensieltsåstoreat man ikke kan ta noensjanserpå dettepunktet.
Hvorvidt det utelukkendeer behovetfor sikring av grunnvannsbrønnene
som er årsakentil evt. restriksjonerpå grusuttaketpå
eiendommen,eller om det ogsåer øvrigeforhold som spiller inn i såmåtevil bli nærmereklarlagt gjennomden
detaljreguleringsplan
og denkonsekvensutredning
som Støensom eier av massetaketmå foretadersomhan ønskervidere
grusuttaki det aktuelleområdet.
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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
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

2
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.
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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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RingerikevannverkKilemoen- Ringerikekommuneområderegulering
- foreløpiguttalelse- forespørsel
om utsatt
høringsfrist
Vi visertil områdereguleringfor RingerikevannverkKilemoen- PlanID354 - som er sendt til
offentlig ettersyn 30.01.2018.Høringsfristener satt til 19.3.2018.
Berom utvidethøringsfrist
gjeldenekulturminnehensyn
Kulturminneregistreringermå gjennomføresfor å oppfylle kulturminnelovens§ 9,
undersøkelsesplikten.
Undersøkelsesplikten
må oppfyllesfør planenkan vedtas,og skalsenest
foregåi høringsperioden.Dette må gjøresfor å få på plasset tilstrekkeligkunnskapsgrunnlag
for å
kunnegi en uttalelsetil planen.
Vi visertil kulturminnelovens§9, 2. ledd som gir fylkeskommuenutvidet høringsfristpå inntil 4
mnd for å kunneavklareom og på hvilkenmåte et planforslagrører ved automatiskfredete
kulturminner. Dette vil ikke være tilstrekkeligi denne sakenda man må ta høydefor at
værforholdeneikke tillater oppstart av registreringerfør i mai.
Høringsfristenmå av dennegrunn utvidestil 15.08.2018.Vi ber om en skriftlig tilbakemeldingpå
at utvidet frist er akseptert.Fylkeskommunenvil ha anledningtil å søkeRiksantikvarenom utsatt
høringsfristdersomkommunenikke akseptererdette. Det er da opp til Riksantikvarenå avgjøre
om fylkeskommunenfår utsatt høringsfristeller ikke.
Kravom arkeologisk
registrering
Vi visertil Lovom kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten
ved planleggingav offentlige
og større private tiltak. Slikeregistreringermå foretas på bar og frostfri mark. Utgifter til slik
granskningmå dekkesav tiltakshaverjfr. lovens§ 10.
Arealformåleti planenvil i all hovedsakværeLNFområder.Et slik arealformålåpner for en rekke
tiltak som kan komme i konflikt med automatiskfredete kulturminner.Dette gjelder spesielt
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Postboks3563
NO-3007Drammen

Side1 av 3
Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

automatiskfredete kulturminner i dyrka mark. I henholdtil føringergitt av Riksantikvarenheter
det således:
"Hovedregelener at kulturminneloven§ 9 skaloppfyllesi forbindelsemed utarbeidingav
reguleringsplan.Dette inkludereri utgangspunktetalle typer arealformål.Når det gjelder
verneformåli reguleringsplaner,altsåformål der bestemmelsenei praksissikrer et
«graveforbud»,vil det ikke væreverkennødvendigeller hensiktsmessigmed omfattende
registrering…For formålenegrønnstrukturog landbruker forholdet annerledes.Disse
formåleneåpner for tilretteleggingstiltakog ulike former for drift som kan komme i
konflikt med kulturminner. Kulturminneloven§9 må i disseområdeneoppfyllespå en slik
måte at kulturminneforvaltningenkan uttale segtil planen."
(Riksantikvarens
veilederfor regionalkulturminneforvaltning,2010s. 65f ).
http://www.riksantikvaren.no/filestore/Veileder22.8.10.pdf
De planlagtesikringssonenevil heller ikke sørgefor et tilstrekkeligvern av eventuelleautomatisk
fredete kulturminner i planområdetda de åpner for videre bruk av LNF-områdene.
Det vil derfor
være nødvendigå få kartlagt eventuelleautomatiskfredete kulturminner i planområdetog legge
disseunder hensynssonersom sørgerfor et forsvarligvern.
Tidsbrukenfor den arkeologiskeregistreringeninkludert reise,for- og etterarbeid er beregnettil
455 arbeidstimer.Dette utgjør en kostnadsrammepå kr 660642-.Sevedlagtbudsjett med
spesifisertekostnader.
Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringermed beløppå kr 50 000,- eller høyere,
skalbetalast50%a-konto før registreringenkan påbegynnes.
Utviklingsavdelingenber om akseptsammenmed navn og adressepå mottaker for faktura til:
postmottak@bfk.no
Du finner mer informasjonom arkeologiskemetoder og arealplanleggingher:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

Med vennlighilsen

HåvardHoftun
fylkeskonservator
aglederarkeologi

LarsHovland
rådgiverarkeologi

Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur
Hvisdu ønskerå svareelektronisk: www.bfk.no/edialog(kan ogsåbenyttestil sensitive
opplysninger).Eventueltwww.bfk.no– under kontakt oss.
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Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vårdato: 15.08.2018
Deresdato: 30.01.2018

Vårreferanse: 2017/16926-7
Deresreferanse: 14/1016

Vårsaksbehandler:
LarsHovland, tlf. 32 80 86 64

RingerikevannverkKilemoen- Ringerikekommuneområderegulering
- offentligettersyn- uttalelseom kulturminner
Det visestil reguleringsplanarbeidfor Ringerikevannverkpå Kilemoeni Ringerikekommune.
Reguleringsplanen
lå ute til offentlig ettersyn i perioden30.01.2018– 10.03.2018.
Fylkeskommunenhar fått utsatt føringsfristfor å avklareforholdet til automatiskfredete
kulturminner.
Funnav automatiskfredetekulturminner
Utviklingsavdelingeni Buskerudfylkeskommunehar nå gjennomførtarkeologiskregistreringav
det planlagtereguleringsområdet.
Vi visertil vedlagtrapport. Det ble funnet en automatiskfredet gravrøysunder registreringa(Id
241192).Dennetypen kulturminne er automatiskfredet jamfør kulturminnelovens§ 4j. Alle
automatiskfredete kulturminner har i tillegg en sikringssonepå minimum 5 meter utenfor synlig
ytterkant.
Vi ber om at gravrøysaog denssikringssoneblir båndlagtetter kulturminneloven,underlagten
hensynssoneH730i plankartet.
Vi ber om at følgendebestemmelsebruksestil hensynssonen:
«Båndlagtetter kulturminnelovenav 1978.Innenfor gjeldendeområde(H730)ligger
automatiskfredete kulturminne (Id 241192).Det må ikke forekommenoen form for
inngrepi grunneneller andre tiltak innenfor denne sonenuten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».
Vi visertil vedlagteregneskapfor registreringen.Fakturapå kr 190916,-vil bli sendt fra
regneskapsseksjonen
snaresttil Ringerikekommune,Postboks123, 3502Hønefoss.
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Turid Kolstadløkken
fylkeskonservator
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Brede Kihle
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

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.

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

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

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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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 LNFområde, 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 risikoog 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
Buskerud fylkeskommune
Statens vegvesen region sør
Mattilsynet

Vedlegg
1 Uttalelse datert 2. april 2014

Postboks 2124

3103 Tønsberg

Postboks 3563
3007 Drammen
Serviceboks 723
4808 Arendal
Felles postmottak - postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
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Mattilsgnet

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.
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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
wwì¡v.mattilsgnet.no

Mattilsynet
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og
Valdres

Saksbehandler: Anita Klemensdott¡r
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet. no
(Husk mottakers navn)

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.

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.
1.

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
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
vanntilsigsområdet eller råvannskilden

I henhold til forskriftens $ 26 skal kommunen i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta
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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.

ö
@
õ
o
o
E

N
ñ
o
N
6
@
!

N

G

@

ö
@

*
N

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.

Side 3 av 4

Med hilsen

Anita Klemensdottir

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som mët ha signatur blir itillegg sendt i papirversjon.

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 HØNEFOSS

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

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.
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

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
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
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Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren fs¡ $valharrl

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS

t

Dato:

09.03.2018

Vår ref:
Deres ref:

78/0023s-2
74/1076-22

I

Dokid:
18022612
(14t1016-31)
Uh¡le5e !! ¡ùrr'! -i54 (iñ¿¡s¡€q!Èn.9
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av områderegulering for
354 Ringerike vannverk Kilemoen ¡ R¡nger¡ke kommune
39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondhe¡m
Le¡v Erikssons ve¡

ÌELEFON + 47 73 90 46 00
E-POST ma¡l@dirm¡n.no

wEB

M.d¡rmin.no

GtRO 7694.05.05883

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.

SWIFT DNBANOKK

|BAN N0537694050s883
oRG,NR. NO 974 760 282
SVAIEARDKONIOR
TELEFON +47

79027292

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.

iflere omganger kartlagt i detalj både utstrekning og volum for massene og
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.
NGU har

gru nnvannet på Kilemoen. Det e r

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.

&

x

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

Lars Libach

seksjonsl eder

rå

dgiver

Dokumentet er elektronisk s¡gnert og horderfor ikke hândskrevne s¡gnoturer.
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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!
NGUuttaler i vedlagte brev til oss:
I Sverige er det et politisk mål at uttak av naturgrus skal reduseres, av hensyn til
grunnvannet. SGUhar 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. Fjellhar 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.

Miljøvennlighilsen
Miljøvernforbundet Hønefoss

JørgenBergsund
Marthe Kihle

Kile gård 19.mars 2018

Kile Gård (51/1)
Kilealleen 23
3516 Hønefoss

Ringerike kommune, areal – og byplankontoret

Angående 0605 _354 Områderegulering for Ringerike Vannverk Kilemoen
Someier av Kile Gård (gbnr 51/1) har vi følgendemerknader til planbeskrivelsen.
Etterlyser et møte med oss som berørte grunneiere og tiltakshaver, Ringerike
kommune/ Asplan Viak.
Først og fremst f or å tilegne segmer kunnskap om områdereguleringen,
klausuleringsplanen og dens betydning for eiendommen.
Oppfordrer derfor kommunen til å arrangere et møte der kun berørte grunneiere,
saksbehandlereog tiltakshaver er deltagere.
Hele vår eiendom på Kil emoen er kartlagt av NGU,og er registret som sandforekomst 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,2B,3) og utelukker derfor ik ke
et fremtidig erstatningskrav. Kommunen ønsker til dels å innføre strengere
restriksjoner på arealbruken ift gjeldene klausuleringsbestemmelser.
Etterlyser avtale mellom grunneier og tiltakshaver (RK).
Ringerike kommune er vel ansvarlig for at det utarbeides nye avtaler med de berørte
grunneiere iht de nye innskjerpede restriksjoner, samt regulering av
klausuleringssonene.2A og 2B
Det må kompenseresfor de ulemper dette medfører for fremtidig utvikling av
eiendommen.
Seforslag til plankart (5) : Grusveienned 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
JørgenBergsund
Marthe K. Khile

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,
telefon samtale med Mari Solheim Sandsund 22. 02. d.å.

og til

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 sdriften. 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 strenge
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
1

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 Fformål, 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

2

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123, sentrum
3502 Hønefoss

Inger Helene Oppen Gundhus
Jongsstubben 9
1337 Sandvika og
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: 20.03.2018 00:19:28
Emne: Høringssvar: Områderegulering for Ringerike Vannverk Kilemoen.
Vedlegg:

Hensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk. Et
vannverk som skal forsyne 24000 men nesker i Hønefossområdet rent og sikkert
drikkevann. Undertegnede finner det høyst betenkelig at det i planområdet skal
kunne tillates steinbrudd og masseuttak.
I Asplan viaks hydrogeologiske konklusjoner/formuleringer angående beskyttelse

20.11.2012). Soneinndelin gene 0, I, II a og IIb og III er veiledende, men kan
vanskelig følges slavisk ifht klausulering/ikke klausulering på masseuttak.
Restriksjoner og innskjerpelse påuttak i sone IIa og IIb bidrar heller ikke til å
under 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
som aktiviteter og arealbruken rundt medfører. Ikke 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. Naturen er
mao blitt mer uforutsigbar enn tidligere. en er fullt klar over at slike sondringer er
det tatt høyde for i forundersøkelsene. Men hel ler ikke det gir garantier. Ingen
ting er likt, heller ikke mht inndeling av soner, hvor det også er glidene
overganger.
Når grusuttak i både sone II a og sone II 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 blitt etablert. Vann viktigere enn

sand. (Notat dat. 10.03.2014. ) I saker som denne, som gjelder tilgang til
livsviktigegoder, 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 BlikkenGravdahl.

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

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

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
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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/Sveg/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 miljøog 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.
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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
Områdetsom er regulerter innenfordenreguleringsgrensesom er vist på plankartet.
Områdetregulerestil følgendeformål, jf. pbl. § 12-5:
1. Bebyggelseog anlegg,
Forretning/kontor/tjenesteyting
(1813)
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2. Samferdselsanlegg
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Kjøreveg(2011)
Fortau(2012)
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FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL
§ 1. Fellesbestemmelser
§ 1.1 Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
1. Minst halvpartenav rom for støyfølsombruk skal ha grenseverdierfor støyiht. T1442/2016 - retningslinjefor støyi arealplanlegging
.
2. Prosjektertestøytiltaki henholdtil støyrapport
, samtdokumentasjonsom viser at
grenseverdiene
er ivaretatt,skal vedleggessøknad.Før det gis midlertidig
brukstillatelseeller ferdigattestskal støytiltakværeutført.
§ 1.2 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Universell utforming skal leggestil grunnved utforming av fellesarealeri bygningen,samt
gangadkomster
til hovedinnganger.
Det skal opparbeidesminimum 2 parkeringsplasser
dimensjonertfor bevegelseshemme
de i henholdtil gjeldendetekniskforskrift. Fortauskal ha
et tverrfall på maksimalt2% og skal opparbeidesmed terskelfrieoverganger.
§ 1.3 Kulturminner
Dersomdet underanleggsarbeid
eller annenvirksomheti planområdetskulle framkomme
automatiskfr edetekulturminnermå arbeidetstraksstansesog utviklingsavdelingenved
fylkeskommunenvarsles,jf Kulturminnelovens§8, 2. ledd.
§ 1.4 Radon (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Det skal gjennomføresbygningsmessige
tiltak for å redusereinntrengingav radongassi
samtligenye boliger - såfremt det ikke for den enkeltetomt er gjennomført
radonundersøkelser
av byggegrunnensom dokumentererat detteikke er nødvendig.
§ 1.5 Oppvarming
Nye bygg innenforplanområdetskal tilretteleggefor tilknytning til fjernvarme.
§ 1.6 Overvann
Håndteringav overvannskal løsespå egengrunn.Ved søknadom igangsettingskal plan for
overvannshåndtering
foreligge.
§ 1.7 Renovasjon
Plasseringog utforming av renovasjonsløsning
skal fremkommeved søknadom tiltak. Det
skal etableres nedgravdløsningder detteer mulig. Løsningfor renovasjonskal godkjennesav
lokalt renovasjonsselskap
(HRA).
§ 1.8 Vegetasjon
Ved søknadom tiltak skal det utarbeidesen utomhusplan
, denneskal vise eksisterendeog ny
vegetasjoninnenforplanområdet. Trærsom står utenforBKB skal bevares.
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§ 2. Bebyggelseog anlegg
§ 2.1 Bebyggelseog anlegg– Bolig/forretning/kontor, BKB.
1. Arealbruk(jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
OmrådeBKB er regulerttil bolig/forretning/kontor.
Innfor formåleter det tilla t etablertkafeer, restauranterol. I forbindelsemed forretningeri
førsteetasjekan det etableresuteområdermed uteservering.Det skal ikke etableres
forretningsvirksomhetsom er spesielttrafikkskapende.
InnenforBKB er det ikke tillatt med boliger i byggets1. etasje.
2. Utnyttingsgrad(jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Maks tillat t utnytting er %BYA = 100%.
Maks tillatt BRA = 5000m2
3. Byggehøyde(jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
For BKB er maksimalttillatte gesimshøydeopp til kote +97 og maksimalt6 etasjer.Heissjakt
tillates bygd opp til kote +100. Byggehøyderskal følge byggegrenser
der detteer vist i
plankartet.
4. Byggetsutforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Nye bygningerinnenforBKB skal utformesslik at bygningerframstårmed et helhetlig
arkitektoniskuttrykk.
Bebyggelsenskal ha fasadeuttrykki harmonimed omkringliggendebygg i sentrumsområdet
i
Hønefoss.
5. Parkeringog adkomst(jf. pbl. § 12-7, pkt. 7)
Overflateparkeringinngåri BYA. Parkeringsdekningen
skal væreetterkommunalvedtekt.
Det skal maksimaltopparbeidesén (1) parkeringsplass
per boenhet.Parkeringtil boligeneskal
værei parkeringskjeller.Gjesteparkeringog parkeringtilhørendeforretningsarealtillates på
bakkeplan, maksimalt25 parkeringsplasser
innenforBKB .
Antall sykkelparkeringskal væreiht. kommunensparkeringsforskrift,to (2) plasserper
boenhet.Sykkelparkeringskal værei egensykkelbod som kan værei kjelleretasjen.
Eksisterendeadkomstertil bakenforliggendebebyggelseskal opprettholdes.
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6. Lekeareal/uteoppholdsareal
(jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Ved ny boligbebyggelseinnenforBKB skal det etableresleke- og uteoppholdsareal.
Leke- og
uteoppholdsarealet
skal etablerespå tak.
L ekearealetskal minimum inneholdesandkasse,vippedyrog sittegruppe.
Det skal etableres20 m2 MUA per boenhet.30-50 % kan løsespå privatebalkonger.

§ 3. Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
Dersomkommunenskal overtatekniskeanlegg,må utbyggingsavtaleog godkjenningav
tekniskeplanermellom utbyggerog kommunenforeliggefør det gis igangsettingstillatelse
for
disseanleggene.Tekniskeanleggskal byggesetterdentil enhvertid gjeldendekommunale
standard
.
§ 3.1 Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur – Fortau , SF
Fortauskal væreopphøydeller med sterkkontrastmot kjørevegog meduniversellutforming
mot fotgjengeroverganger.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL
§ 4. Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)
Før det gis igangsettingstillatelse
skal det foreliggedokumenterttilfredsstillende
forurensingsforholdi henholdtil gjeldendelovverk og forskrifter.
Før det gis brukstillatelsei områdetskal tilfredsstillendestøyforholddokumenteresfor boliger
iht. T-1442/2016 - retningslinjefor støyi arealplanlegging.
Offentlige trafikkarealerinnenforplanområdet,inkludert fortau og fotgjengerfeltskal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelsefor boligene.
Før det gis brukstillatelseskal støytiltaki henholdtil støyrapportfor ny bebyggelsevære
utført.
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1. Sammendrag
Alle forslagtil planeretter loven skal ved offentlig ettersynha en planbeskrivelse,
jf. pbl § 4-2, førsteledd.
Denneplanenhar bakgrunni et ønskeom å kunnefortetteet kvartal i Hønefosssentrum. I
dagenssituasjoner kvartaletbrukt til bolig, forretningog kontor. Områdeter i
kommuneplanens
arealdelsattav til sentrumsformål,og er regulerti reguleringsplannr. 64
Kvartal 35,36,fra 23.9.1983til kombinertformål forretninger/kontor, der bestemmelsene
ogsååpnerfor boliger.
I detteplanforslageter det lagt opp til kombinertformål bolig/forretning/kontor.Det er tenkt
bygg i 6 etasjermed forretning/kontori førsteetasjeog bolig i de øvrige etasjene.Da
planområdeter forholdsvislite og ligger sentraltvar plasstil leke- og uteoppholdsarealen
utfordring. I planforslageter det åpnetopp for at dettekan løsespå takflater.I skissenepå
mulig utforming av bygg er det lagt leke- og uteoppholdsareal
på tak i 2. og 6. etasjesomvil
værefelles for feltet.
Andre viktige temai reguleringsplanprosessen
har værttrafikale forhold og trafikkstøy,og
kulturminnerog kulturmiljø. Trafikk og trafikkstøyble analysertnærmerei henholdsvis
trafikkanalyseog støyrapport.De trafikale utfordringeneer størsti Storgata,i planforslageter
hovedatkomstenlagt ut til Sundgatahvor det er betydeligmindretrafikk. Støyrapportenviser
at det må gjøresstøytiltak på byggenefor at det skal gi tilfredsstillendestøyverdier.Leke- og
uteoppholdsarealene
er plassertslik at dissevil kunnefå tilfredsstillendestøyverdier.
Trafikkanalysenog støyrapportenligger ogsåvedlagt.Det er et bygg innenforplanområdet
som har en høy verneverdi.Dettebygget forutsettesfjernet, noe som vil væreen konsekvens
av fortettingen.
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2. Bakgrunn
2.1 Hensiktenmed planen
Hensiktenmed planarbeideter å få en høyereutnyttelsei områdetog å leggetil rettefor
boligformål i tillegg til forretning/kontor som er dagensregulertearealformål.
Planenskal vurdereog belysekonsekvenseri temasom støy,trafikkforhold,
estetikk,universell utforming, sol/skygge-forhold og parkeringsløsninger
.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent,eierforhold
Forslagsstiller:Lafton EiendomAS
Plankonsulent
: MjøsplanAS har overtattsom plankonsulentetterSivilingeniør Bjørn Leifsen
som tok segav oppstartsfasen
av prosjektet.
MjøsplanAS, Kastbakkvegen11, postboks6, 2391Moelv, tlf: 62365298, v/Ida Marie
Weigård.
Grunneiere:
Planområdetomfattereiendommene:
gnr/bnr
318/514– Storgaten20 A og B AS
318/137– StjernegruppenRingerikeAS
318/138– Lafton EiendomAS
3000/1– Ringerikekommune
2.3 Tidligere vedtaki saken
Anbefalingom oppstartav planarbeidetble vedtatti Formannskapet
23.05.17, sak17/17.
2.4 Utbyggingsavtaler
Det foreliggerforeløpigingen utbyggingsavtaler.
2.5 Krav om konsekvensutredning
?
Planener ikke vurderttil å utløsekrav om konsekvensutredning
(ref. oppstartsmøte).

3. Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess,
varselom oppstart
Oppstartav planarbeidetble varslet15. juni 2017,medmerknadsfrist18.09.17. Varslet
områdevar helekvartal 36, som nå er begrensettil en mindredel av kvartalet.Merknader
kom fra Buskerudfylkeskommune,Fylkesmanneni Buskerudog Statensvegvesen
.
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4. Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnedeplaner
Fylkeskommunale
planer:
«Regionalplanstrategii Buskerud2013-2016». I kap. 5 beskrivesen areal- og
transportstrategihvor hensiktener at kommuneneknytter trafikknutepunkteropp til aktuelle
boligområder,og gjør overgangfra privatbil til kollektivtrafikk mestmulig tilgjengelig. Dette
planforslagetvurdereså ikke værei konflikt med regionaleplaner.
Kommuneplanens
samfunnsdel
:
Samfunnsdelen
leggerstor vekt på at klima og miljø skal væreretningsgivendefor
utviklingen i Ringerikekommune.Fortetting er et virkemiddelmot målet om redusert
transportbehovog mindreklimagassutslipp.Planarbeidetskal ogsågjøreredefor om det er
aktuelt å koble segpå fjernvarmeanlegget
. Planenvurdereså ikke værei konflikt med
kommuneplanens
samfunnsdel.
Kommuneplanen
s arealdel,evt. kommunedelplan:
Planområdeter avsatttil sentrumsformål i kommuneplanen.
4.2 Gjeldendereguleringsplan
I dag er områdetregulerti reguleringsplannr. 64 Kvartal 35,36,fra 23.9.1983. Planområdeter
i regulerttil kombinertformål forretning/kontorder det åpnesfor boliger i bestemmelsene.

5. Beskrivelseav planområdet, eksisterendeforhold
5.1 Beliggenhet
Planområdetligger i kvartaletpå hjørnetmellom Sundgataog Storgata,i Hønefosssentrum.
Totalt arealpå planområdeter ca. 2,19 daa.
5.2 Eksisterendebygg og arealbruk
Det er flere forskjellige bygg i kvartaleti dag.Kvartalet bestårav mur- og tregårdsbebyggelse
i 2 til 4 etasjerav nyereog eldredato. Bebyggelsenbestårav ulike funksjonersom
forretninger(blant annet bilverksted,trafikkskole og frisør), serveringssteder
(som
restauranteni førsteetasjepå figur 2) og boliger. Kvartaletellers bestårav parkeringog
asfalterteområder.Selveplanområdetbegrensersegtil trehusbebyggelsen
(figur 3 og 4). Det
finnes ikke noe grøntarealeller uteoppholdsareal
innenforplanområdet.
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Figur 2: Det nordvestre 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: Sørøstrehjørnet av planområdet, sett fra Sundgata (hentet fra maps.google.com)
.

5.3 Landskapog klima
Planområdet
s landskaper relativt flatt. Områdeter bebygdfra før og områdetellers er
asfaltertog bestårav parkeringosv.
Da Hønefossligger relativt lavt i landet,og ikke i kystnære strøk er lokalklimaettypisk
innlandsklimaog er heller ikke spesieltvindutsatt.
«I Buskeruder det store kontrasteri klima fra områdenenærOslofjordenog til indre og
høyereliggendestrøk.I lavtliggendeområdernær Oslofjordener årsmiddeltemperaturen
ca.
6 °C, mensden i nordvestligehøyfjellsområderer lavereenn -4 °C. Indre dalstrøkhar lave
vintertemperaturer;vedNesbyener det målt -38 °C. Sommerstidkan det bli over 30 °C både
vedkystenog i indre dalstrøk.Såledeser denhøyestetemperatureni Norge på 35,6 °C målt
på Nesbyen20. juni 1970.Årsnedbørener lavereenn 700 mmbådepå Ringerikeog i enkelte
indre dalstrøk,mensden i fjellstrøkenei nordvester på over 1500 mm.Det forventesikke at
det storstilte temperatur- og nedbørsmønsteret
vil endre segvesentlig.Det beregnesat
årstemperatureni Buskerudfra 1971-2000 til 2071-2100 vil økemedca. 4 °C; medstørst
økningom vinterenog minst om sommeren.Årsnedbørener beregnetå økemedca. 15 %.
Dager medmyenedbørkommerlitt hyppigere,og med økt nedbørintensitet.For vind viser
beregningenesmåendringer,menusikkerhetener 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 registrertnoenautomatisk
fredetekulturminnerinnenforplanen,og
sidenkvartaleter bebygdi nyeretid er
sannsynligheten
liten for at det er noesom
ligger uoppdaget.
Ringerikekommunegjennomførteen
verdivurderingav bebyggelseni Hønefoss
i 2000/2001, og delerav jugend- og
sveitserstilsbebyggelsen
innenfor det
varsledeplanområdetble vurdert ti l å ha
verneverdi.Hjørnegårdeni Bloms gate9
(datertår 1900-1925)og Storgata20B
(datertår 1850-1875)er vurderttil å ha
høy verneverdi.Det er kun Storgata20B
Figur 5: Markering av bygg med verneverdi. Brun sirkel er
som ligger innenforplanområdeti dag.
høy verneverdi (hentet fra Ringerike kommuneskarttjeneste).
5.5 Naturverdier
Da heleplanområdeter bebygd er det ingenkjente naturverdieri området.
5.6 Rekreasjonsver
di/ rekreasjonsbrukog uteområder
Det er ingenuteoppholdsarealer
innenforplanområdeti dag. Det er ca. 600 metertil
Schjongslundensomer dedikerttil ulike typer idrettsanleggog et fr iluftsområde.Søndrepark
er ogsået populærtuteområdei tilknytning til Hønefosssentrum.Parkenligger 500 meter
unnaplanområdet
, og den bestårav en størrevanndammed springvann,en friluftssceneog
gangveiermed sittebenker. Det er ogsåanlagten treningspar
k (Tuftepark)øst for
friluft scenen.Fengselsparken
som er et viktig rekreasjon- og uteområdefor beboerei
Hønefosssentrumligger nord for planområdet.
5.7 Trafikkforhold
Planområdetligger øst for Storgata,sør for planområdetgår Sundgata.Områdeti dag har
parkeringog innkjøringerflere steder. Det er parkeringinnenforfortauetlangsSundgata, og
det er innkjøring til områdetmellom byggenei Sundgata.Det er i tillegg gateparkeringlangs
Storgata.Parkeringener synlig i ortofoto av planområdet(figur 6). Planområdetligger sentralt
i Hønefosssentrumog det er kun 300 metertil Hønefossbusstasjon.
Det er lageten trafikkanalyseder det i forkant har blitt foretatten trafikktelling på vegenei
tilknytning til kvartalet.Trafikkanalysenviser at det er en del trafikk i Storgatai vestog
betydeligmindrei Sundgatasør for planområdet.Storgatahar en ÅDT på 7725 og en
fartsgrensepå 30 km/t. Det er f ortau på beggesider av veien,og gateparkeringpå beggesider.
ÅDT for Sundgataer 725, med en tungtrafikkandelpå 3%. Fartsgrensen
her er 30 km/t. Det er
en to felts vei med fortau på beggesider av veien. Trafikksikkerhetenfor myke trafikanterer
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vurderttil å væregod da det er fortau på beggesider av vegenei tilknytning til kvartaletog
det er fotgjengeroverganger
flere steder.Trafikksituasjonener videreomtalt i vedlagt
trafikkanalyse.

Figur 6: Ortofoto av planområdet. Her er det tydelig at store deler av arealet i kvartaler går med til
parkering på bakkenivå.

5.8 Barnsinteresser
Det er ingenlekeplassereller områdertilpassetbarninnenforplanområdeti dag.Det er
lekeplasspå SøndreTorv i Hønefosssentrumsom ligger 3-4 minuttersgangefra planområdet.
Det er ogsålekeplassved Eikli skolesom ligger sør for planområdet,på andresidenav
Storelva.Denneskolenskal leggesned og erstattesav en ny skole, Benterudskolemed
tilhørende lekearealeri Hønefosssyd. Avstandenvil ikke væresærligendreti forhold til Eikli
skole.
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5.9 Sosialinfrastruktur

Figur 7: Kart over skoler og barnehager i området. Planområdet er markert med svart
stjerne (hentet fra maps.google.com).

Planområdetligger i grensenfor opptaksområder
for grunnskolen.Eikli barneskoleer den
skolensom ligger nærmestkvartalet, denneskolenskal ri ktig nok leggesned og erstattesmed
ny skolei Hønefosssyd. Dette vil ikke ha såmye å si for avstande
n til skolenfra
planområdet
. Av ungdomsskolerer det Hov eller Veienmarkaskolesom ligger i nærhetenav
sentrumsområdet.De to videregåendeskoleneHønefossog Ringerikeligger beggei nærhet
til planområde
t der Ringerikehelt klart er nærmestda dennegrensertil planområdeti sørog
øst. Det er ogsåflere barnehageri området,som en kan sei figur 6.
5.10 Teknisk infrastruktur
Områdeter tilknyttet offentlig vann- og avløp og annentekniskinfrastruktur.
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5.11 Grunnforhold
Grunnforholdenei og rundt planområdetansesfor å væregodeog stabileifølge NGUs kart.
5.12 Støyforhold
Områdeter støyutsatt,da spesieltfra trafikken i Storgata. Deler av områdeter innenforgul og
rød støysone,som kreverat områdermed funksjonersom er støysensitivebør ligge på
skjermetsideeller at det må iverksettesstøydempende
tiltak. Det er utarbeideten egen
støyvurderingsom er vedlagt.For støyvurderingfor planforslagetse avsnitt 6.10.
5.13 Luftforurensing
Områdetligger i et sentrumsområde
meden del trafikk, og trafikk er den størstekilden til
luftforurensning.Ringerikehar en egenmålestasjon,men resultateneav dennehar ikke
kommetenda.I følge luftkvalitet.info kan Ringerikesammenlignesmed de forhold som
finnes i Lillehammer.Resultatenefor Lille hammerviser at målingeneer undertillatte
overskridelserav grenseverdien(grønnfargekode)i alle månederutenomnovemberog
desemberder tiltaksutredningi kommunener påkrevd(sefigur 8).

Figur 8: Tabell med resultater fra l uftforurensningsmålinger i Lillehammer 2016 (hentet fra
luftkvalitet.info) .

6. Beskrivelseav planforslaget
6.1 Planlagtarealbruk
Hensiktenmed planarbeideter å leggetil rettefor en fortetting medboliger, kontorerog
f orretningermed mulighetfor bevertningi området.Det er lagt opp til rivning av eksisterende
bebyggelseoppføringav nytt bygg i seksetasjer.Det vil væreforretninger, kontor og
eventueltbevertningi form av kafé, restaurantel. i førsteetasjeog boliger i de øvrige
etasjene.
Parkeringskal i hovedsakskje i parkeringskjellere,men det er ogsånoenplasserpå
bakkeplan.
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Reguleringsformål
-Bolig/forretning/kontor(BKB )
- Kjøreveg(SKV)
- Fortau(SF)

Figur 9: Plankart (datert 30.08.18)
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6.2 Gjennomgangav aktuellereguleringsformål
Bolig/forretning/kontor(BKB)
Underformål bolig/kontor/forretningkan det oppføresbebyggelsei 6 etasjermedforretning
og kontoreri førsteetasjeog bolig i de øvrigeetasjene.Det åpnesogsåfor at det kan etableres
kafeer,restauranterol. innenforformålet.Det er tillatt medparkeringi kjelleretasjeeller på
bakkeplan, samtuteoppholdsarealer/lekeplass
i 2. og 6. etasje. Hovedandelenav
parkeringsplassene
skal værei kjelleretasje.Forretningenei førsteetasjemot fortau og gate
bør værepublikumsrettedeforretningermeddetaljvarehandelo.l. eller bevertningmed
servering.Likevel er det begrensetmed parkeringsplasser
innenforplanområdet,såspesielt
trafikkskapendeforretningtillates ikke. Plasseringenav planområdetinnenforHønefoss
sentrumgjør det til et egnetstedfor forretningsom baserersegpå gående.
Bebyggelseninnfor formåletskal ha arkitektoniskuttrykk som harmonerermed
omkringliggendebebyggelsei Hønefosssentrum.Byggeneer i dennefasenikke ferdig
detaljprosjektert,menbebyggelsener tenkt utført i et funksjonalistiskformspråk.Detteer et
formspråksom pregerflere av de omkringliggendebyggenesom er byggetetterkrigen og
som settersitt pregpå området.Bebyggelsenrundt og i planområdeti dager av varierende
karakter.Det er størrebygningsvolumeri Storgatamedopptil 6 etasjer,og det er mindre
trehusi to etasjeri området.Øst for planområdeter det i dagmodulbyggtilhørendeRingerike
videregåendeskole.Her vil det kommeen ny skole,medtilhørendeparkering.Sørfor
planområdetpå andresidenav Sundgataer det regulertbebyggelsei opptil 6 etasjersom ikke
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er bygd enda. Bebyggelseinntil 6 etasjerpå densørligstedelenav planområdeter derfor
tilpassetdette.Sol/skyggevirkningkan sespå figur 12-15. Påfigur 13 er ogsådagens
situasjonvist med en utbyggingsør for planområdetder det er bygd i 6 etasjer.Dettefor å
kunneselitt mer av områdetrundt i sammenheng.
Nærmerearkitektoniskbeskrivelseligger
vedlagt.
Parkeringentil bygg innenforBKB skal i hovedsakvære i kjeller (max. 1 plassper boenhet),
men parkeringtil forretningslokaleneog gjesteparkeringer
tillates på bakkeplanmedmax. 25
parkeringsplasser
totalt på bakkeplan. Det skal ogsåleggestil rettefor sykkelparkering og
boderi kjelleretasjen.
Kjøreveg(SKV)
Kjøreveger eksisterendevegerrundt kvartaletog sikrer adkomsttil kvartalet.
Fortau (SF)
Formåletfortau er for gående. Disseskal bevaresog sikre god tilgjengelighetfor myke
trafikanter.
6.3 Bebyggelsensplasseringog utforming
6.3.1 Bebyggelsenshøyde
Maksimalt tillatte gesimshøydefor formål BKB 2 er opp til kote +97,0, med flatt tak (sefigur
10) der heissjakttillates opp til kote +100,0for å kunnesikre tilgjengelighettil
uteoppholdsarealer
på tak. Den øverste etasjeni BKB er inntrukket fra veggliv mot
omgivelsene.Dettegjør at byggetvirker mindre ruvendei forhold til omkringliggende
bebyggelse.

Figur 10: Snitt av et forslag til utforming av Sundgata 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/skyggevirkningerfor ulike alternativ.Figur 12 viser
sol/skyggeslik situasjonener i dag.Bebyggelsener lav, og det er ingen bebyggelsei sør som
gir skyggevirkningfor planområdet.

Figur 12: Soldiagram for dagenssituasjon (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 øversteer inntrukket.

På figur 13 er det vist en fremtidig situasjonder områdetsørfor kvartal 36 er bebygdetter
gjeldenereguleringsplanmed 6 etasjerder de to øversteer inntrukket og kvartal 36 står slik
det er i dag.Kvartal 36 vil få en del mer skyggei dettealternativetom en sammenlignermed
figur 12.
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Figur 14: Sol/skyggeved sommersolverv.

Figur 15: Sol/skyggeved vår - og høstjevndøgn.
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På figur 14 og 15 er sol/skyggevist for utbygdkvartal 36. Byggenenærmest,nord for ny
bebyggelsevil få noe mer skyggevirkningav den nye bebyggelsen.Detteer vanskeligå unngå
da det er relativt tett mellom byggene,om ny bebyggelseskal værehøyereenn2 etasjersomi
dag.Tiltak som gjør at det kan tilføres mer lys til bebyggelseni nord for ny bebyggelseer
åpningeni førsteetasjeder innkjøring til parkeringsplassene
på bakkeplaner. Dettevil kunne
gi mer lys inn til bakgården,og vil gjøreat bakgårdenvirker mer åpenog luftigere. Med
bebyggelsei 6 etasjersør for planområdetvil 1. etasjeog deler av 2. etasjeligge i skygge
storedelerav høst/vårjevndøgn.Med utstikkendebalkongerfra fasadenvil ogsådettegi noe
skyggevirkningi vår/høstjevndøgn
kl. 16. Dette vil ikke påvirkemer enn nærmestliggende
vindu i fasadeni forslagettil utforming av bygg, og gjelderkun ettermiddagen(kl 16), og
ikke tidligere på dagen(vist med kl 9 og 12).
6.3.3 Grad av utnytting
Tillat %BYA er 100%.
6.3.4 Størrelsepå nyeforretningsarealer
Planengir ca. 500 m2 med forretnings- og kontorarealeri Sundgata10, inkludert arealertil
eventuellbevertning. Dette er kun arealeti førsteetasjeog ikke medregneteventueltarealfor
lagerol. i kjelleretasjene.
6.3.5 Antall boliger, leilighetsfordeling
I forslagettil utforming er det lagt opp til ca. 42 leiligheter.Dette kan endresfram til endelig
detaljprosjekterin
g av byggeneda noenav leilighetenei detteforslageter relativt store,og det
kanskjevil væreønskeligå delede opp for å få flere mindreenheter.Variasjoni
leilighetsstørrelserog sentrumsnær
plasseringgjør boligeneattraktivefor alt fra studenter og
småbarnsfamiliertil eldre.
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Figur 16: Forslag til planløsning kjelleretasje.

Figur 17: Forslag til planløsning 1. etasje.
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Figur 19: Forslag til planløsning 2. etasje.

Figur 18: Forslag til planløsning 3., 4. og 5. etasje.
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Figur 20: Forslag til planløsning 6. etasje.

6.4 Parkering
Parkeringskal værepå bakkeplanog i kjeller. I planforslageter det foreslåtten løsningmed
ca. 20 parkeringsplasser
på bakkeplanog ca. 42 parkeringsplasser
i kjeller.
Parkeringsplassene
på bakkeplaner i hovedsakplassertunderbyggets2. etasje,slik som i
innkjøringene(se figur 17). Parkeringsnormen
krever1 parkeringsplass
per boenhet, detteer
ivaretattgjennomparkeringsplasser
i kjeller. Parkeringsplasse
r på bakkeplaner tiltenkt som
parkeringtil forretningerog kontorer.For BKB1 vil parkeringsløsningene
væresom i dag.
6.5 Tilknytning til infrastruktur
Nye bygg innenforplanområdetskal leggetil rettefor fjernvarmeog skal tilkobles annen
offentlig infrastruktur.
6.6 Trafi kkløsning
6.6.1 Kjøreatkomst
Atkomstentil planområdetvil værevidereføringav eksisterendeadkomstfra Storgataog
Sundgata
. Nedkjøringtil parkeringskjellervil skje fra innkjøring lengstsørøsti planområdet.
Her vil det ogsåværeen videreføringav eksisterendeinnkjøring. Den andreadkomsteni sør
vil væretil parkeringerpå bakkeplan.Denneinnkjøringenvil ogsågi en åpningtil bakgården
som vil gi mer lys inn.
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6.6.2 Varelevering
Vareleveringtil BKB2 skal skje via felles adkomst medparkeringpå bakkenivå.
6.6.3 Tilgjengelighetfor gåendeog syklende
Det er god tilgjengelighetfor gåendeog syklendei området.Det er fortau på sidenmot
Storgataog mot Sundgatamedfotgjengeroverganger
på hjørneneder fortaueter nedsenketfor
god framkommelighet for alle.
Trafikksituasjonener nærmerebeskreveti vedlagtetrafikkanalyse.
6.7 Universell utforming
Utformingenav planområdetvil følge krav om universellutforming i TEK17 §12.
6.8 Uteoppholdsareal
I planforslageter det lagt opp til felles uteoppholdsareal
og lekeområdefor beboernepå taket
2
av 2. og 6. etasje. Arealeneer på ca. 130 m i 2. etasjeog ca. 190 m2 i 6. etasje,og skal
inneholdelekearealmed enkle lekeapparaterfor de minste,sandlekeplass
samt
uteoppholdsarealer
medsittegrupper ol. Uteoppholdsarealet
bør beplantesmed ikkeallergifremkallendevegetasjon.Leilighetenevil ogsåha tilgang på egnebalkonger.
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6.9 Kulturminner
Storgata20 og hjørnegårdeni Bloms gate9 er vurdertå ha verneverdiinnenforvarslet
plangrense.Planforslagetmed ny planavgrensningforutsetterrivning av eksisterendebygg i
Storgata20. Detteer for å kunneøkeutnyttelseni sentrumsområdet.

Figur 21: Oversiktskart (hentet fra Ringerike kommuneskarttjeneste) over områder med verneverdi i
Hønefoss.Planområdet vist med mørkeblå pil.

Byggeter ogsåbeskreveti boken«Husi Hønefoss»som er skrevetav Jo Sellæg.Bokenhører
med til vurderingen av de verneverdigebyggenei Hønefosssom ble gjort i 2000/2001. I
dennebokener det skrevetat byggeti Storgata20 har gjennomgåttendringeri nyeretid. Det
er ogsåbeskrevetandreområderi Hønefossder det er bygg med sattlike høy verdi som ligger
litt lengerut fra sentrumskjernen.
Påfigur 18 er områderi Hønefossmedverneverdivist.
Planområdetligger ikke innenforet av disseområdeneder hvor det er flere bygg med
verneverdisamlet.
En rivning av Storgata20 vil si en rivning av et bygg som er ansettå ha høy verneverdi.Med
de endringenesom er gjort på byggeti nyeretid, såer det ikke såmye igjen av det som var
opprinneligbygg. Bortsettfra takutstikk og vinduer og paneli øvre etasjeer det lite
karakterpregigjen. Da planområdetligger sentralter det av stor verdi å kunnefortettei dette
området.Storgata20 er ikke automatiskfredet,og det ligger heller ikke i et områdeder det er
flere bygg som skal ivaretas.Da det er et uttalt mål å fortettei byene,og at Ringerike
kommuneskal ha en stor befolkningsvekst,er dettenoesom må veiesopp mot bevaringenav
bygget.I detteplanforslageter vurderingenat en utbyggingkan bidra med flere gode
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kvalitetermed mer publikumsrettet1. etasjeog en fortetting medboliger i et veldig sentralt
områdeder flere kan gå og sykle til dagligegjøremålsom vil kunneveie tyngreennå bevare
et bygg som likevel har gått gjennomstoreforandringergjennomtiden.
Mer om kulturminnerstår i kapittel 5.4.
6.10 Støyforhold
Planområdetligger i et trafikkert områdeog er støyutsatt. Det er utført en støyberegningfor
kvartaletgenereltog mer spesifiktfor det nye byggeti Sundgata10 B. Rapportenfra
støyberegningen
konkluderermedfølgende:
Utvendigstøy
Balkongerog vinduersomligger ut mot Storgata og Sundgatavil bli støyutsatti 2.-6. etasje
og kreverskjermendetiltak for å tilfredsstille anbefaltgrenseverdiiht. T-1442.Leiligheter
medinnbyggedebalkongerligger skjermetog oppfyller anbefalingene.Det sammegjelder
fellesleke- og uteoppholdsarealog takterrasse.
Støymot fasade
Fasadermot Storgataog Sundgatavil bli støyutsattei 2.-6. etasjeog inneholder
støyfølsomme
rom. På bakgrunnav detteer det foreslått støyreduserende
tiltak i forbindelse
medvinduertil disserommene.
Innvendig støy
Fasademot Storgataog Sundgatai 2.-6. etasjekreverlydegenskaperi ytterveggmin Rw+Ctr
(C2) = 35dBfor å tilfredsstille kravenei NS8175.Øvrige fasaderoppfyller kravenemot at
skjermendetiltak gjennomføres.Det forutsettesbalansertventilasjon og ingenperforeringer
somsvekkerlydisoleringenpå støyutsattefasader.
6.11 ROS-analyse
I vedlagteROS-analyseble det gjennomgåtten sjekklisteder ulike temaerble sjekket.Det var
kun temaetradonsom var ansetttil å kunneværeet problemi områdetog som da trengte
videreanalysei egetskjema.Analyseskjemaetviser at konsekvensene
kan bli storeved
eksponeringfor radon,men det er risikoreduserende
tiltak som kan utføressom vil gjøreat
risikoen for dettevil væreminimal. Risikoreduserende
tiltak er byggmessigetiltak som blant
annetradonsperrei grunnenog balansertventilasjon.TEK-17 har egnekrav til bygg med
tankepå radonsom uansettskal følges.Med utførte tiltak vil risiko og sårbarhetenfor
negativehendelserværeminimal.
6.12 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis igangsettingstillatelse
skal det foreliggedokumenterttilfredsstillende
forurensingsforholdi henholdtil gjeldendelovverk og forskrifter.
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Før det gis brukstillatelsei områdetskal tilfredsstillendestøyforholddokumenteresfor boliger
iht. T-1442/2016 - retningslinjefor støy i arealplanlegging.
Offentlige trafikkarealerinnenforplanområdet,inkludert fortau og fotgjengerfeltskal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelsefor boligene.
Før det gis brukstillatelseskal støytiltaki henholdtil støyrapportfor ny bebyggelsevære
utført.

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnedeplaner
Fylkeskommunale
planer:
«Regionalplanstrategii Buskerud2013-2016»(kap. 5). Planenbidrar til tett bebygd tettsted
med godemuligheterfor bruk av sykkel/gangeog kollektivtransportfremfor privatbil. Planen
vurdereså ikke værei konflikt med regionaleplaner.
Kommuneplanens
samfunnsdel:
Samfunnsdelen
leggerstor vekt på at klima og miljø skal væreretningsgivendefor
utviklingen i Ringerikekommune.Fortettinger et virkemiddelmot måletom redusert
transportbehovog mindreklimagassutslipp.Planenvurdereså ikke værei konflikt med
kommuneplanens
samfunnsdel.
Kommuneplanens
arealdel,evt. kommunedelpl
an:
Planområdeter avsatttil senterformåli kommuneplanen.
Planensformål følger overordnet
plan.
7.2 Byform og estetikk
Hønefosssentrumhar en kvartalsstruktursom videreføresi planforslaget.Det er variasjoni
utformingenav byggenei sentrumsområden
e. Det er en overvektav eldretrebebyggelse,
men
i dettekvartaleter det en overvektav storebetongbygg.Da planområdetligger i
sentrumsområdet
av Hønefosser det flere høyerebygg i nærheten.Det er ogsået områdesør
for kvartaletsom i dag ligger brakk, men som har en nyerereguleringsplander det er åpnet
opp for 6 etasjer.At en fremtidig utbyggingvil vøre på 6 etasjerer ikke usannsynlig.I dette
planforslageter det tatt høydefor at nye bygg skal tilpassesomkringliggendebebyggelse.Mer
om dette i 6.2.
7.3 Forholdettil kravenei kap II i Naturmangfoldloven
De viktigste §§ i Naturmangfoldlovensom blir berørter §§ 8-12.
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§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentligebeslutningersomberørernaturmangfoldetskal så langt det er rimelig byggepå
vitenskapeligkunnskapom arters bestandssituasjon,
naturtypersutbredelseog økologiske
tilstand, samteffektenav påvirkninger.Kravet til kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig
forhold til sakenskarakterog risiko for skadepå naturmangfoldet.Myndigheteneskal videre
leggevektpå kunnskapsomer basertpå generasjonerserfaringer gjennombruk av og
samspillmednaturen,herunderslik samiskbruk, og somkan bidra til bærekraftigbruk og
vern av naturmangfoldet.
Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengeligebasersomNaturbase,Artsdatabanken,
NVE atlas,Skog
og landskapm.fl. er benyttetfor å sjekkeom det foreliggerspesieltviktige registreringeri
området.Det er ikke registrertnoenforekomsterinnenforplanområdet.Det kan forekomme
mangelfulle opplysningerfor områdetfordi det ikke har værtspesieltundersøktmedtankepå
naturmangfold,men områdeter bebygdfra før og det antasat kunnskapsgrunnlaget
er
tilstrekkelig til å avgjøreat tiltaket ikke vil gi vesentligeskaderpå naturmangfoldet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffesen beslutningutenat det foreligger tilstrekkeligkunnskapom hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet,skal det tas siktepå å unngåmulig vesentligskadepå
naturmangfoldet.Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibelskadepå
naturmangfoldet,skal ikke mangelpå kunnskapbrukessombegrunnelsefor å utsetteeller
unnlateå treffe forvaltningstiltak.
Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapenom detteområdetvurdereså væregod nok da området er utbygd.
§ 10. (økosystemtilnærmingog samletbelastning)
En påvirkningav et økosystemskal vurderesut fra densamledebelastningsomøkosystemet
er eller vil bli utsatt for.
Vurdering:
Tiltaket vil ikke medførenoen ytterligerebelastningpå naturtyper og økosystemetda området
i dager bebygd.
§ 11. (kostnadenevedmiljøforringelse skal bæresav tiltakshaver)
Tiltakshaverenskal dekkekostnadenevedå hindre eller begrenseskadepå naturmangfoldet
somtiltaket volder, dersomdetteikke er urimelig ut fra tiltaketsog skadenskarakter.
Vurdering:
Tiltakshaverhar det økonomiskeansvarfor å ta varepå de naturkvalitetersom finnes i
området,innenforde rammersom utbyggingengir.
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§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngåeller begrenseskaderpå naturmangfoldetskal det tas utgangspunkti slike
driftsmetoderog slik teknikkog lokaliseringsom,ut fra en samletvurdering av tidligere,
nåværendeog fremtidig bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir de beste
samfunnsmessige
resultater.
Vurdering:
Byggeteknikken og byggemetodenvil værei henholdtil dagensstandardog vurderesdermed
som miljømessiggode.Alternative driftsmetoder,teknikkerog utforming anseesom uaktuelt.
7.4 Barnsinteresser
I tillegg til lekeplassenpå tak i 2. etasjeog i 6. etasjeer det lekeplasspå SøndreTorv i
Hønefosssentrumsom ligger ca. 4 minuttersgangefra planområdet.Det er ogsålekeplass
ved Eikli skole somligger sørfor planområdet,på andresidenav Storelva.Når Eikli skole
leggesned vil lekeplassværepå dennye skolen,Benterud.Tilgjengelighetentil skoler og
barnehagerer god, sekap 5.9. På dettegrunnlagetvil vi si at barnsinteresserer tilstrekkelig
ivaretatt.
7.5 Energibehov– energiforbruk
Byggenesom er planlagt oppført i områdetfølger modernestandard.Områdeter innenfor
områdefor konsesjonfor tilknytning til fjernvarmenettet
.
7.6 Teknisk infrastruktur
Det er løsningfor vann,avløp og strømi området.Løsningfor påkoblingog dimensjonering
blir gitt i byggesøknad/tekniske
planer.
7.7 ROS
Se vedlagtROS-analyse.
7.8 Økonomiskekonsekvenserfor kommunen
Så lengeikke andreavtalerforeliggerskal utbyggerståfor kostnaderav offentlige anlegg
(eksempelvisfortau). Reguleringsbestemmelsene
sikrer at det må utarbeidesutbyggingsavtale
med kommunendersomden skal overtadrift og vedlikeholdav disseanleggenenår de er
ferdigstilt og godkjentav kommunen.
7.9 Avveining av virkninger
Planforslagetmedførerfå endringerog har liten gradav konflikt, da områdettidligere var
bebygdog ligger i tett bebygdområde.
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8. Innkomne innspill
Oppsummering av uttalelser

Forslagsstillerskommentar

1. Buskerud fylkeskommune
Buskerudfylkeskommunegjør
oppmerksompå at hjørnegårdeni Bloms
gate9 (318/118)og Storgata20 (317/514)
er vurderttil å ha høy verneverdi.BF
anbefalerat denverneverdigebebyggelsen
bevaresog at nye tiltak tar hensyntil
eksisterendeverneverdigbebyggelse.
Anbefalerat det stilles krav til plassering,
volum og utforming av ny bebyggelse for
å sikre god tilpasningtil omgivelsenog at
det bør utarbeidesgodeillustrasjonersom
viser hvordanden verneverdige
bebyggelsenkan inkorporeresi prosjektet.

2. Fylkesmanneni Buskerud
Standarduttalelsefra FMB i slike saker.
Spesiellerelevanteuttalelserer:
•
Støyhensynskal ivaretasihht. T1442.Det kan aksepteresavvik fra
anbefaltestøygrenserdersomboligene
sikresen stille side.
•
Luftkvalitet skal leggestil grunni
planleggingen.Helst skal det ikke
tilretteleggesfor boliger i områdermed
dårlig luftkvalitet, samtidiger det ønskelig
at det fortettesi sentrumsområd
er slik at
bilbruk kan reduseresog luftkvalitetenbli
bedre.
•
Hensyntil barnog unge.Det skal
væretilstrekkelig medlekearealfor barni
alle aldre.Lekearealpå tak godkjennes
ikke som enesteløsning,kun som
supplementtil lekearealpå bakkenivå.
•
Tilknytning til fjernvarmenettetda
planområdetligger innenfor
konsesjonsområdet.
•
Vurdereom vannbårenvarmekan
værehensiktsmessig.

Det videreplanarbeidetmå visehvordannoe
av denverneverdigebebyggelsenkan bevares.
Storgata20 er tenkt revet.Her er verdienav
byggetog verdienav en eventuell rivning og
utbyggingveid opp mot hverandre.Det er en
del byggi Hønefosssentrumsomer vurdert til
å ha høyverneverdi.Om det skal fortettesog
byggesflere boliger i sentrumer det nødvendig
å vurdereom alle byggenebør ivaretas.Dette
er vurdert.

Det er utarbeideten støyrapporti forbindelse
medplanarbeidet.

Merknadener tatt til følgei planarbeidet.

Merknadener tatt til følgei planarbeidet. Det
er undersøktehvilke tilbud det er til barn og
ungei nærheteni dag. Lekearealer i
planforslagetlagt på tak.

Merknadener tatt til følgei planarbeidet.

3. Statensvegvesen
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Statensvegvesener positiv til at det legges
til rettefor fortetting i sentrum.De mener
at en virkning av økt trafikk som en
fortetting vanligvis medførermå
dokumenteresnærmeremeden
trafikkanalyse.
Videre kommentererSVV at
byggegrensen
må vurderespå nytt. Både
medtankepå støy og «Fylkesdelplanfor
avkjørslerog byggegrenserlangs
riksvegnetteti Buskerud»der
byggegrenserpå riksvegnettetøkestil 100
m.

En trafi kkanalyseer utarbeidetog er en del av
plandokumentene.
Byggegrensen
mot vegvil beholdesslik dener i
dag, da detteer et kvartal medeksisterende
bebyggelse,og det vil værehensiktsmessig
å
leggenyebygg på linje medde eksisterendeslik
at kvartalsstrukturenvidereføres.
Tilretteleggingfor tilgjengelighettil kollektive
transportmidler,for sykkelog gåendeer
ivaretatt i planarbeidet.Det er lagt til
bestemmelse
om sykkelparkeringinnenfor
områdetog tilgjengelighetenellers er beskrevet
i trafikkanalysen.

SVV minnerogsåom tilretteleggingfor
tilgjengelighettil kollektive
transportmidler,sykkel og gående.

9. Avsluttende kommentar
Detteplanforslagetbidrar til å fortettesentrumsområdet
til Hønefoss.Det er kort vei til skole
og barnehage,det er forholdsvistrafikksikkert, og reguleringensamsvarermedintensjoneni
Nasjonalgåstrategi(f ra Vegdirektoratet2012)om at flere skal gå mer. En utfordring i
områdeter støy,og da spesieltmot Storgata, noe vedlagtestøyrapportviser.
En annenutfordring er plasstil leke- og uteoppholdsareal
innenforplanområdet.Løsningen
her ble å benyttetakflate til disseformålene.Dette gir uteoppholdsareal
med godesolforhold
og lite gatestøy.Uteoppholdsarealene
er ikke optimale, mende tilbyr et stedå væreute og
nyte sol og frisk luft .
Planforslagetinnebæreren rivning av Storgata20 som er vurdert til å ha høy verneverdi,men
det har gått gjennomendringeri nyeretid. Dette byggetligger ikke innenforområdei
Hønefossmed høy verneverdi.Hjørnegårdeni Bloms gate9 som ogsåhar høy verneverdi
ligger innenforplanområdetog vil bevaresslik det er. Rivningenav Storgata20 vil bidra til
en fortetting i sentrumav Hønefossog vil på den måtenværei tråd medoverordnedemål om
befolkningsveksti kommunen,der storedelerskal værei sentrumsområdene
av Hønefoss.En
fortetting her gir ogsåmuligheten til at flere kan gå og sykle til/fra området.Derfor er det
vurdertdit at de positive virkningenevil værestørreennde negative.
Det er kort vei fra områdettil størrelekeplasserog idrettsanlegg
. Turområderi nærhetengir
muligheterfor rekreasjon, aktiv fritid og nærhettil naturen.
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Kort ARKbeskrivelseav prosjekt Storgata20B- Sundgata10B
Utviklingshistorikk
Sundgatable anlagti 1907, og bebyggelsenfølger HansBergsplan fra 1856og N S Krumms
kvartalsreguleringfra 1899.
Bebyggelsesstruktur
Bebyggelseni området er byggetover en periode fra byensetableringpå 1850- tallet og fram til i dag
og er svært uensartet.Bebyggelsendomineresog pregesav byggfra etterkrigstida, men inneholder
ogsåen del gamletrehus, flere preget av tilfeldig vedlikeholdog ombyggingerover tid.
Bebyggelsesform
LangsSundgata,vest for Storgatamot Holmboesgate,liggeråpenbebyggelseav store herskapelige
murvillaer i kavartalsstrukturmed ny- klassisistiskedetaljer byggetomkring1920. Bebyggelsen
pregesav velholdte villaer.
Bebyggelsenpå østsidenav Storgatavar i begynnelsenav 1900tallet preget av trevillaer i 2 etasjer
som sto noksåtett. Opprinneligdetaljeringhar sveitser- og jugendtrekk.
Byggenesom er oppført etter krigeni Storgataer preget av funksjonalisme.DS- kvartalet , Karlsengårdenog Kino- tomta byggetmed de mulighetenesom lå i tidens uttrykk uten noen særlig
hensyntagentil byggenei omgivelsenenår det gjaldt form, volum og fasadeuttrykk.Områdeti dag
pregesav dissenevnte store bygningsvolumermed opptil 6 etasjer.
I den seneretid er bebyggelsen
, som besto av verksteder, besninstasjonog bilforretning, på Ford
kvartalet sør for Sundgatasanert. Disseliggeri dag brakk og her forligger planer for en større
utbyggingav boliger. Av det som er kommet fram, ser det ut til å bli store volum og med mangefler
etasjer enn det som hittil er byggeti byen.
Kvartal 36
Beyggelseni kvartal 36 i dag har fl ere murbygningeri nord mot Blomsgate. De fleste er i 3 etasjer,
byggetopp i gjennomforrige århundre.Mye av bygningsmassen
er i bruk som verkstedermed
boliger i øvre plan. Videre mot Kongensgate er arealenemidlertidig i benyttet til modulbyggsom
benyttesav RingerikeVideregåendeskole.Her vil det komme komme skolebyggog/ eller parkering
for skolen.
Mot Sundgatai sør,liggerdet tilbake 3 2- etasjestrehus med loft . Dissebygningene, opprinnelig
byggetfør 1900, er til delskraftig ombygget. Bortsett fra takutstikk og vinduer og panel i øvre etasje
i bygningennærmestStorgata, er det lite opprinneligkarakterpreg tilbake.
Foreslått ny bebyggelse
Lafton EienedomASforeslår å bebyggetomtene Storgata20 B 318/514 (tomteareal 485.4m2),
Sundgata10 A 318/137 (446.4m2) og Sundgata10 B 318/138 (634.7m2). Til sammener
tomtearealet på 1566.5 m2.
Kvartal 36 ligger innenfor det som er definert som som sentrum. Det er en uttalt både nasjonalog
kommunalambisjonom fortetting i bysentra.Vi mener derfor at det er naturlig å byggeminst på
høydemed eksisterendeog kommendebyggi området.
Bebyggelsensom planleggeser på 6 etasjerover terreng. Under terreng er tenkt parkeringskjeller
med boder og tekniskareal. I tilbaketukket1 etasjeer vist næringsareal på 539 m2. Dette er ikke
endeligslik det er vist. Vi ser for ossat dette kan økesi størrelse, alternativ bli mindre ved at

arealfordelingenav næringsareal
, ut eoppholdsareal på bakkeplan og parkeringavveiesmot
hverandre.
Det er vist 41 leiligheteri prosjektet. Fraplan 2 til 5 er lagt lagt leiligheter, 9 på hvert plan. Størrelsen
BRApå leiligheteneer fra ca 80 m2 til 95 m2. BebyggetarealBYAer 657 m2. EtasjestørrelsenBTAer
på rundt 567 m2. 5 leiligheterer lagt i en tilbaketrukket 6 etasje.
Solforhold
Dette innebærerselvfølgeligat byggetogsåvil kasteskygget il omgivelsene.Påtilsvarendemåte vil
ogsådette byggetmåtte påregneat framtidig bebyggelsepå Ford- tomta, som vil komme på
sørsiden,vil før til til endredesolforhold for evt beboerei bygget.Derfor kan fellesarealforeslått på
tak av byggetværeverdifullt. Seeksemplifisert ved link under.
Uteoppholdsareale
Balkonger, delvisinntrukket for å skapevarierte fasaderog gode, skjermedeuteoppholdarealer,er
orientert mot sør. Påplan 2 etasje318/138og på plan 6 etasje318/514 er tenkt felles
uteoppholdsareal.
Parkering
Vi har beregnetbehovetfor p- plassertil nærmere50 (47) plasser.Byggetplanleggesmed p- kjeller
for 42 biler. Et portrom på åpner opp for adkomstog parkeingfor 20 biler til eienedommene
innenfor gnr 318/ brnr 137. Nedkjøringtil p- kjeller nåsfra 318/138.Avkjøringfra Sundgataer felles
med innkjøringtil bilverkstedet innenfor.
Byggeneer på dette tidspunkt ingenmåte detaljprosjektert. Materialvalger ikke endeligbestemt og
fasadeuttrykket er foreløpigskjematisk.Men bebyggelsensom foreslåser tenkt utført i et
funksjonalistisk formspråk. Dette er et formspråkpregerflere av omkringliggendebyggsom er
byggetetter krigenog som setter sitt preg på området.
Vi ser for muligheter for bruk av glassi fasaderi tilbaketrukket 1 etasje for å åpneetasjenog bygget
mot omgivelsene.Ogsåoppover i byggetmed leiligheter ser vi for ossmulig bruk av tett glass, det vil
si isolerte vegger med emaljert eller farget glassi fasadene. Underer link til eksemplifisertprosjekt.
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 Mjøsplan 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,AeqT Ekvivalent A-veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h) som midlingsperiode (Lp,Aeq24h).
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 og støy om natten (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 statistisk 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 utgangspunkt i situasjonskart mottatt
12.06.2017 datert 01.06.2017, disse datoene gjelder også øvrige tegninger av bygget.
Kartgrunnlaget er mottatt grunnkart fra infoland 03.03.2017 og forutsettes 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 grenseverdier. 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 nærmest 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
Gul:
Rød:

Nedre verdi L den
55dB
65dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER

Nedre verdi L 5AF
70dB
85dB

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. NS8175 lik nedre verdi for gul sone,
Lden=55dB (se tabell 3). Denne verdien gjelder også utenfor 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
Kommersielle steder
TABELL 2: A NBEFALT

Rom
– mindre forretning
– varehus, kjøpesenter

STØYGRENSE

Anbefalte
totale
lydnivåer,
Lp,Aeq.
dB
45
50

F ORRETNING
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Kravene til innvendig støy for boliger er angitt i Byggteknisk forskrift (TEK10) og tilsier at
klasse C i NS 8175 er tilfredsstillende. Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 3 : M AKSIMALT

INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man forutsette minimum 35dB differanse på
ute- og innenivå.

3.2.

Trafikkdata

Det er foretatt en trafikktelling 03.05.17 og 04.05.17 på de aktuelle vegene. Ut ifra denne
trafikktellingen er det også beregnet andel tungtrafikk. Tallene som er beregnet skal
fremdateres 10-20 år iht. T-1442. Nasjonal transportplan angir forventet årlig trafikkvekst i
ulike perioder, og avhengig av tidsperiode og type kjøretøy varierer denne 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
Storgata
Sundgata

Fartsgrense
[km/t]
30
30

KongensGate
KongensGateantatt

40
40

Andel
tunge
3%
3%

10 %
10 %

ÅDT
ÅDT
2017
2027
7725
9400
725
900
ÅDT
ÅDT
2016
2027
13500 16800
10000 12000

TABELL 4 : TRAFIKKDATA

Iht. T-1442 deles døgnfordelingen av ÅDT inn i ulike grupper avhengig av område. I dette
tilfelle er fordelingen beregnet etter gruppe 2 som tilsvarer by og bynære områder.
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TABELL 5 : F ORDELING

AV

ÅDT
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3.3.

D agens

situasjon

Kart 1 viser dagens situasjon med det aktuelle området markert.

K ART 1 : D AGENS

3.4

SITUASJON

Planlagt

situasjon

Kart 2 viser situasjonsplan av nytt bygg med eksisterende bygg inntegnet i blått.

K ART 2: S ITUASJONSPLAN
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K ART 3: P ERSPEKTIV

3.5

Plantegninger

og høyder

Bygget som planlegges består av 6 etasjer, p-kjeller med felles takhage/uteplass. Der
0.etasje er satt av til garasjer og boder. 1etasje 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 gate og erstattes av balkonger.
På taket i 6.etasje er bygningsmassen mot Sundgata gate og Storgata er inntrukket og tak
etasjen er planlagt som felles takterrasse / uteplass.

TEGNING 1 : PLANTEGNING 0 . ETASJE
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TEGNING 1 : PLANTEGNING 1 .ETASJE

TEGNING 2: P LANTEGNING 2 . ETASJE
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Tegning 2: Plantegning 3 – 4 - 5.etasje

TEGNING 4 : P LANTEGNING 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: +76.10 – Mottakerhøyde 1.eta sje: +77,60
• FG. 2.etasje: +81,10 – Mottakerhøyde 2.etasje: +82,60
• FG. 3.etasje: +84.10 – Mottakerhøyde 3.etasje: +85,60
• FG. 4.etasje: +87,10 – Mottakerhøyde 4.etasje: +88,60
• FG. 5.etasje: +90,10 – Mottakerhøyde 5.etas je: +91,60
• FG. 6.etasje: +93.50 – Mottakerhøyde 6.etasje: +95,00
• FG. Tak
: +96,60 – Mottakerhøyde Tak .etasje: +98,10

4

Beregninger

Som grunnlag i beregningene er det utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T-1442
som tilsvarer 4m mottakerhøyde og beregningsenhet Lden. På bakgrunn av støysonekartet er
det 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 behandling av kartdata og digitale tegninger er Gemini Terreng
v12 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 grenseverdiene som er beskrevet i tabell 1 .

K ART 3: S TØYSONEKART , L DEN 4 M

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.
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5.2

Utvendig

K ART 4 : K ARTLEGGING

AV STØY

støy

og støy

mot

fasader

1 .ETASJE , L DEN

Kartleggingen viser at høyeste støynivå utenfor fasade i 1.etasje er på ca 65dB. Med
forventet lydreduksjon fra utvendig til innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig nivå på
omtrent 30dB. Forretningslokalet i 1.etasje vil dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi.
Kart 5-10 viser støynivå mot fasader i de øvrige etasjene.
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Kart 5: Kartlegging av støy 2.etasje, Lden

Kart 6: Kartlegging av støy 3.etasje, Lden
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K ART 7 : K ARTLEGGING

AV STØY

4. ETASJE , L DEN

K ART 8 : K ARTLEGGING

AV STØY

5. ETASJE , L DEN
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K ART 9 : K ARTLEGGING

K ART 1 0 : K ARTLEGGING

AV STØY

6. ETASJE , L DEN

AV STØY F ELLES TAKTERRASSE

, L DEN

Støyverdiene i mottakerpunktene 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
over anbefalt grenseverdi.

Etasje
2
3
4
5
6
Tak

m1
65 dB
64 dB
64 dB
63 dB
63 dB
62 dB

TABELL 6: S TØYVERDIER

m5
59 dB
59 dB
59 dB
60 dB
60 dB

FT
6
57 dB
57 dB
59 dB
60 dB
60 dB
Takterrasse

I MOTTAKE RPUNKTER

Etasje
m1
2
Vindu
3
Vindu
4
Vindu
5
Vindu
6 Balkong
Tak Uteplass
TABELL 7: S TØYVERDIER

m2
65 dB
65 dB
64 dB
63 dB
63 dB
61 dB

Mottakerpunkt
m3
m4
61 dB
59 dB
61 dB
59 dB
61 dB
59 dB
61 dB
59 dB
61 dB
59 dB
60 dB
60 dB

m2
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Stue
Uteplass

Mottakerpunkt
m3
m4
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Uteplass
Uteplass

m5
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong
Balkong

6
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Balkong

FT

I MOTTAKE RPUNKTER
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Som tabellen viser overskrides 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. Utenfor støyfølsomme rom som ikke
kan reduseres via skjermet balkong er det foreslått en løsning med en falsk balkong som
krager ut ca 20-50cm med et tett glassrekkverk utenfor vinduet (løsning 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 lydisolerende egenskaper (min Rw+Ctr = 33dB). Foreslåtte
tiltak er vist på tegning 5 og 6.

I LLUSTRASJON 1 : STØYREDUSERE

NDE TILTAK BALKONGER

I LLUSTRASJON 2: S TØYREDUSERENDE
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TEGNING 5: F ORSLAG

TIL STØYREDUSERENDE

TILTAK

, 2 . ETASJE

Tegning 6: Forslag til støyreduserende tiltak, 3-5.etasje
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TEGNING 6: F ORSLAG

TIL STØYREDUSERENDE

TILTAK

TEGNING 6: F ORSLAG

TIL STØYREDUSERENDE

TILTAK FOR
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5.3

Innvendig

støy

For å beregne 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 kartlegges 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 Forventet
Beregnet
utv. nivå lydreduksjon innv. nivå
Leq24h

65 dB

Lmax

80 dB

TABELL 8: B EREGNING

Innvendig
krav
Differanse

35 dB

30 dB

30 dB

0 dB

35 dB

45 dB

45 dB

0 dB

FRA UTVENDI G TIL I NNVENDIG STØYNIVÅ

Som tabellen viser vil ikke fasadene trenge ytterligere lydisolering i 2.- 6 . etasje.
Beregninger iht. NBI 421.425 viser at yttervegg på denne fasaden krever min Rw+Ctr(C2) =
35dB. Øvrige fasader tilfredsstiller kravene til innvendig støy. 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 støyrapport. 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 innbyggede balkonger ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme 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) = 35dB for å tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige 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
Påoppdragfra Lafton EiendomASutarbeider MjøsPlan ASforslagt il reguleringsplanfor Kvartal36 i
Ringerikekommune.
I gjeldenekommuneplaner området satt av til sentrumsbebyggelse,
og gjeldenereguleringsplanfor
området er det satt av som forretning/kontor med åpningfor bolig. Formåletmed ny reguleringer å
kunne tilretteleggefor en høyereutnytting med boliger, forretning, kontor og tjenesteytingi
området, da spesieltny bebyggelselangsSundgata.
Trafikkanalyseninneholder en beskrivelseav dagenstrafikksituasjonog endringersom følgeav ny
reguleringsplan.Somen del av trafikkanalyseninngåren vurderingav forhold for myke trafikanter.
Det har blitt utført trafikktelling i området, der bådepersonbiler,tungtrafikk og myke trafikanter har
blitt telt.

2. Dagenstrafikksituasjon
2.1 Beskrivelseav infrastruktur
Planområdet liggeri Hønefosssentrum,på hjørnet mellom Storgataog Sundgata.
Kvartalethar innkjøringbådefra Sundgataog fra Storgataog det er en intern vegmed parkering
lengstnord i kvartalet. Det er ogsånoe parkeringinne på området.
Årsdøgntrafikk(heretter ÅDT)for Sundgataer 725, utregnet etter trafikktelling (04.05.17), med en
tungtrafikkandelpå 3%. Fartsgrensenher er 30 km/t . Det er en t o felts vei med fortau på beggesider
av veien,og på fortauet mot bebyggelseni kvartal 36 er det parkeringsplasser.
Det er også
parkeringsplasser
langsveien på motsatt side,og parkeringsplassfor turbusser.Storgatahar en ÅDT
på 7725og en fartsgrensepå 30 km/t . Fortaupå beggesider av veien,og gateparkeringpå begge
sider.

Figur1: Skråfotoav planområdetsett fra sør.
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Personbilog servicetrafikk
Den størstedelen av trafikken rundt planområdet går i Storgata. Sundgataer en stillere gate med lite
gjennomfartstrafikk.Sundgatahar noe tungtransport,der mye av dette skyldesat det er parkering
for turbusseri gata.

Sykkelog gangtrafikk
Det er ikke eget felt for sykkeli noen av gatene.Likeveler det en del sykkeltrafikki vei og på fortau.
Trafikktellingen(4. mai 2017)telte ogsåsykkel- og gangtrafikken.Tellingenviste at det var mye gangog sykkeltrafikki perioder.Det var klart flest gåendeog syklendei Storgata.
Det er fotgjengerovergangerved hjørnet av kvartalet. Overgangeneer utformet med senketfortau,
slik at det skalværemest mulig tilgjengeligfor alle.

Kollektivtrafikk
Kvartaletligger veldignærme(ca.3 min gange)busstasjonenHønefosssentrum hvor det går
busslinjeri alle retninger (sefigur 2).

Figur2: Linjekartover busslinjeri Hønefoss(fra brakar.no29.06.17).

2.2 Trafikkvolum
I trafi kktellingen04.05.17ble personbiler,tungt ransport, syklende,gåendeog motorsyklertelt.
Resultateneav tellingene er vist i tabelleneunder. Det er ogsåregnet ut ÅDTfor de ulike veiene og
andel tungtrafikk.
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Tabell1: 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
Andel
tungtransport

7725
3%

Tabell2: 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
Andel
tungtransport

725
3%

Ut ifra tellingene er det tydelig at det er mest trafikk i Storgata.

2.3 Reisevaner
I Storgatavar det en tydelig økningi motorsyklerog scooterepå morgenen,og ut over
ettermiddagen,noe av dette kan nok sesi forbindelsemed skolestartpå morgenen, lunsjpausepå
skoleneog skolesluttpå ettermiddagenda Hønefossvideregåendeliggeret stykkesør for
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planområdet, og Ringerikevideregåendegrensertil planområdeti nordøst. Hvisen kjører søroverfra
Storgatakan en ogsåkommetil Oslo,så en antagelseer at det er en del av de som kjører i Storgata
kjører i retning til/fra Oslof.eks.på jobb. I 2016var det ifølgeSSB4 567 som pendler ut av Ringerike
kommunefor jobb, og 3 835 som pendler inn. Dette er et samlettall for hele kommunen,og ikke
bare Hønefoss,men det sier litt om at det er en del reisinginn og ut av kommunen,og det er
sannsynligat en del av dette er til/fra Hønefoss.

2.4 Trafikksikkerhet
Det har vært få trafikkulykkeri veienerundt planområdet.Det har vært noen i kryssetmellom
Storgataog Sundgata. Dette er traf ikkuhellsom har lettere skadetsom alvorligstegrad.Disseer også
registrert over mangeår, er blant annet en hendelsesom er fra 1996 (ifølgevegkartStatens
vegvesen).
For myke trafikanter er det fortau på beggesider av kvartalet, med fotgjengerovergangerhjørnet, et
som krysserStorgataog et som krysserSundgata. Med tanke på skolevegfor barn og ungeer det
fortau langsStorgatahele vegentil Eiklibarneskole. Bruaover Storelvahar gjerde mellom
kjørebanenog fortauet. Når Eikli skoleleggesned, vil skolevegenværerelativt lik.
Enkan si at det er god trafikksikkerhetda fartsgrensenepå vegeneer relativt lave og det er god sikt i
kryssene.For myke trafikanter er vegnettet godt tilrettelagt med fortau og hyppigmed
fotgjengeroverganger.

3. Framtidigtrafikksituasjon
3.1 Om planforslaget
Reguleringsplanforslaget
gir et forslagpå fortetting av området med ny bebyggelselangsSundgata
der det skalværeforretning i første etasjeog bolig i de øvrigeetasjene. Antallet parkeringsplasservil
være styrendefor biltrafikken inn og ut av området I dennetrafikkanalysentar vi utgangspunkti at
det blir parkeringskjellermed 45 plasser, og parkeringpå bakkeplanmed ca. 20 plasser.I kvartalet i
dag er det ca. 10 plasser.Dette gir 60 ekstraparkeringsplasser
i planeni forhold til dagenssituasjon.

3.2 Framtidigtrafikkvolum
Tallenesom fremskrivesblir ÅDTog deretter makstime.For å finne makstimenbruker vi den
generelleutregningensom er 22%av ÅDT, her er den regnet ut med tilleggenefor ÅDTfra
reguleringsplanen
. Talleneher er 60 ekstraparkeringsplasser
med 3,5 turer per plass.Dette gir en
ÅDTpå 210. Disseturene vil i en vissgrad fordele segpå vegene.Det er inn/ut -kjøring bådei Storgata
og i Sundgata.Da innkjøringenti l garasjeanleggeter i Sundgatavil størstedelenav den nyskapte
trafikken passereSundgata.Vi beregnerderfor at 90 % passererSundgata.Envidere antagelseer at
95 % passererStorgata.Da er det tatt høydefor at noen vil velgeå kjøre fra Sundgataog ut til
Kongensgate. Det gir verdiene i tabell 4 under. Framskrivningenav ÅDTer etter 10 år, med 2 %
økningi trafikk (tabell 5).
Tabell4:
Sundgata
Storgata

ÅDT
725
7725

TilleggÅDT
190
200

Total ÅDT
915
7925

Makstime
200
1745
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Tabell5:
Sundgata
Storgata

ÅDT2028
1115
9661

Makstime 2028
1776
2078

Utregningenav makstimekan være noe unøyaktigda tallene fra trafikktellingenviserat det er en
jevnerefordeling ut over dagenenn det makstimentar høydefor. Tilleggenei trafikken vil bli småi
forhold til trafikken som alleredeer på vegene.Under tellingeneble ogsåtrafikken og trafikkflyten
observert.Det ble ikke dannet kø noen av stedene.Med tanke på at planområdetligger i et kvartal
med flere muligekjørevegerhvor de nye bilene vil fordele seg,vil den nyskaptetrafikken gi små
konsekvenser
.

4. Oppsummering
Det er gjennomførten vurderingav planlagtutbygging/arealbrukfor planområdet.Basertpå
forutsetningenei denneanalysener det estimert at utbyggingenmedføreren nyproduserttrafikk
til/fra planområdetpå rundt ÅDT210 kjt/d. Trafikkentil/fra planområdet vil ikke øke belastningenpå
vegenei særliggrad.Områdethar fortau og et godt utbygd kollektivtilbud.
For beboere,ansatteog besøkendepå området tilsier vurderingeneav området at det er potensial
for at flestepartenav personturenekan foretas med andre transportmidlerenn bil. Dette er ikke
hensynstatti beregningeneslik at tallene kan gi et for høyt antall bilturer fra området.
Da området liggermidt i Hønefosssentrum med få parkeringsmuligheterfor besøkendevil dette gi
utslagi antall kjørendetil forretningene.Det er likevel vanskeligå kvantifiserehvor mangeav
personreisenetil/fra handelsvirksomhetensom kan overførestil andre transportmidler.
Parkeringsmuligheteri området vil gi utslagi fordelingenav gåendeog kjørendebesøktil kvartalet.
Det må understrekesat det er usikkerheti beregningene.

5. Kilder
• Statensvegvesen,«HåndbokV713Trafikkberegninger»
• Statensvegvesen,«Håndbok127 Kapasiteti kryss»
• StatensvegvesensTrafikkdatabase,vegkart.no
• Brakar.no, ruteopplysningbuss.
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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.
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

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

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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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.

Side 3 av 3
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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RISIKO OG SÅRB ARH ETSAN AL YSE
REGULERI NGSPLAN FOR
Kvartal 36, plan -ID 0605_414
30.08.2018

Figur1: Planområdetvist med stipla linje

Beskrivelseav planområdet
Planområdeter på ca. 2,19 daa og liggeri Hønefosssentrum med Storgatai vest og Sundgatai sør.
Reguleringsplanen
har bakgrunni et ønskeom å kunne fortette et kvartal i Hønefosssentrum.I
dagenssituasjoner kvartalet brukt til bolig, forretning og kontor. Områdeter i kommuneplanens
arealdelsatt av til sentrumsformål,og er regulert i reguleringsplannr. 64 Kvartal35,36,fra 23.9.1983
til kombinert formål forretninger/kontor, der bestemmelseneogsååpner for boliger

Metode og forutsetninger
Sjekklistenskalfungeresom en oversiktfor å avklarehvilke hendelsersom er til stedeog hva som
skalanalyseresnærmereiht . DSBsin veilederfor Risikoog sårbarhetsanalyse
i arealplanlegging–
2017.Der det foreliggergrunnlagfor analyse,er analyseskjemautarbeidet iht . veilederenog ligger
vedlagt.

Forholdsom er med i sjekklista,men ikke er til stede i planområdeteller i planen,er kvittert ut i
kolonnen«Nei»og kun unntaksviskommentert.

Sjekklistefor vurdering av risiko og sårbarheti saker etter plan- og bygningsloven
Aktuelle innsynsløsningersom 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/
-Sjekklistefor reguleringsplan– vurdering av tema innenfor NVEsforvaltningsområder:
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 Ringerikekommune: 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-oginformasjonsmateriell/veiledere/klimahjelperen.pdf

Sjekkliste
Problemstillinger:
NATURRISIKO
Skred/Ras/ustabil
Er planområdetutsatt for
grunn
snø-, is-, jord-, stein- eller
fjellskred?
Er det fare for utglidningav
området (ustabile
grunnforhold,dårlig
byggegrunn),eks.kvikkleire.

Flomi vassdrag

Planleggesdet tiltak nærere
enn 20 meter fra
bratt/masseførendebekk?
Er det fare for flodbølger
som følgeav fjellskredi
vann/sjø?
Er planområdetutsatt for
flom eller flomskred,også
når en tar hensyntil økt
nedbørsom følgeav
klimaendringer(seNVE
Atlas)?

Ja

Kommentar
Nei
x
Områdetligger ikke innenfor
aktsomhetsområdefor skredpå
NVE/NGUsaktsomhetskart.
x
Planområdetligger ikke
innenfor områdermed
kvikkleireifølge NVEs
aktsomhetskart.

x

x

x

Områdetligger ikke innenfor
aktsomhetsområdefor flom
ifølge NVEskart.

Problemermed
overflatevann,avløpssystem,
lukkedebekker,
oversvømmelsei kjellere,
oppstuvingav flomvann
(elveutløp)osv.?

x

Det er ikke kjent at det er slike
problemer.Overvannkan
likevel væreen utfordring i
tettbebygdestrøk med mange
harde overflater, slik at det må
tas hensyntil.
VA-plan må inkludere
overvannshåndtering.

Stormflo

Vind og nedbør

Skog/lyngbrann

Radon

Er området utsatt for
stormflo, ogsånår en tar
hensyntil havnivåstigning
som følgeav
klimaendringer?
Er området utsatt for
bølgepåvirkningeller
oppstuvingav flomvann
(elveutløp)i kombinasjon
med stormflo?
Er området spesieltutsatt for
sterk vind eller store
nedbørsmengdereks.snø?

Er området utsatt for tørke
eller spesiellbrannrisikosom
følge av toglinje, veier,
lynedslagmm?
Trengsdet særskiltehensyn x
til radon?

Kritisk infrastruktur/ samfunnsfunksjoner
Samferdsel/
Vil uønskedehendelserpå
Transport
nærliggendetransportnett

x

x

x

x

Det er stor usikkerhetknyttet til
klimafremskrivninger
, men
ifølge Norsk
Klimaservicesenters
klimaprofil
for Buskerudfylke, så antasdet
at det kan komme større
mengdernedbørfremover.
Planområdeter ikke spesielt
utsatt for store
nedbørsmengder,men som
resten av landet, så kan det ti l
tider kommestørre mengder
nedbør.Dette er likevel ikke i
større grad enn normalt for
landet, så det ansesikke som
aktuelt med videre utredning.
Det er ikke kjent at området er
utsatt for tørke eller spesiell
brannrisiko.
Planområdeliggerinnenfor
områdemed høy
aktsomhetsgradpå radon ifølge
NGUskart. Byggmå sikresi
henhold til gjeldeneteknisk
forskrift. Temaeter vurdert
videre i analyseskjema1.

x

Enuønskethendelsepå
transportnett vil ikke utgjøre

utgjøre en risiko for
planområdet?
- Vei, bru, tunnel?
- Sjø,vann,elv,
havneanlegg?
- Jernbane?
- Flyplass?
Kanområdet bli isolert som
følge av blokkert
transportnett, ekssom følge
av naturhendelser?
Er det transport av farlig
godsi området?
Er det kjente ulykkespunkter
på transportnettet i
området?
Er det spesiellefarer
forbundet med bruk av
transportnettet for gående,
syklendeog kjørendeinnen
området?
- Til skoleog
barnehage?
- Til nærmiljøanlegg,
idrettsanleggmv.?
- Til butikker og
service?
- Til busstopp?
Vannforsyning
Liggertiltaket i eller nær
nedslagsfeltetfor
drikkevannskilde?
Vil planlagttiltak/virksomhet
kunne medførebehovfor å
styrke/sikrevannforsyningen
i området?
Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbarfor svikt i
vannforsyningen?
Avløpog renovasjon Er det problemertilknyttet
utslipp, avfallshåndtering,
spillvann,renovasjonosv.?
Kraftforsyning
Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbarfor svikt i
kraftforsyningen?
Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten
i
området?

noen vesentligrisiko på
planområdet.
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

Det er flere veier til
planområdet,så det er ikke
sannsynligat området blir
isolert.
Det er ikke kjent at det
transporteresfarlig godsi
området.
Ingenkjente ulykkespunkt
ifølge vegkartfra Statens
Vegvesen.
Det er ingenspesiellefarer for
planområdet.

Er området påvirket av
magnetfelt fra
høyspentlinjer?
Elektronisk
Er planlagte
kommunikasjon
tiltak/virksomhet spesielt
sårbarfor svikt i ekom
(telefon og internett)?
Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten
i
området?
Virksomhetersom representererspesiellfare
Medfører planenetablering
av virksomhet(produksjon,
lagringeller transport av
farlige stoffer) som
innebærerspesiellrisiko?
Vil uønskedehendelserhos
risikovirksomheterutenfor
planområdet
(industriforetak,lagereller
tankanlegg)utgjøre en risiko
for planen?
Farefor utslipp av farlige
stoffer, kjemikalier,gasser
eller væsker?
Farefor brann og
eksplosjon?
Fallervirksomheteninnenfor
storulykkesforskriften?
Liggerplanområdetinnenfor
en dambruddssone?
Berøresplanområdetav
militært eller sivilt skytefelt?
Virksomhetermed kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planenetablering
av samfunnsviktig
virksomhet(helse- og
omsorgsinstitusjon,skole,
barnehageosv.)som er
spesieltsårbarfor bortfall av
kritisk infrastruktur
(samferdsel,vann og avløp,
kraftforsyning,ekom mm)?
Er planlagtvirksomhetsårbar
for andre forhold?
Farligeomgivelser
Er det regulertevannmagasin
med spesiellfare for usikker
is i nærheten?

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

Er det terrengformasjoner
som utgjør spesiellfare (stup
etc.)?
Annet?
Er området påvirket eller forurenset som følge av
tidligere bruk
Er området påvirket av
tidligere virksomheteks.
forurenset
grunn/sjøbunn/sediment?

x

Industrivirksomhetsom
f.eks.avfallsdeponering?
Gruver:åpnesjakter,
steintipper etc.?
Militære anlegg:fjellanlegg,
piggtrådsperringeretc.?
Annet?

x

x

x

Det er ikke kjent at området er
påvirket av tidligere virksomhet
eller at det har vært virksomhet
i området tidligere som kan
forurensegrunn.

x
x
x

Ulovlig virksomhet
Er tiltaket i segselvet
sabotasje-/terrormål?
Finnesdet potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?
Brann- og ulykkesberedskap
Er det problemertilknyttet
slukkevannforsyning
(mengdeog trykk) i
området?
Er det problemerknyttet til
utrykning og utrykningstid,
spesiellebrannobjekti
området?

x
x

x

Har området mangelfull
adkomstfor
utrykningskjøretøy?
Sårbareobjekter

Vil planforslagetgi økt risiko
for :
Natur
Naturvernområder,andre
viktige naturområder,
rekreasjons- og
friluftsområder
Helse- og
Sykehus,sykehjem,
omsorgsinstitusjoner aldershjem/eldreboliger,
skoler,barnehage
Kulturminner
Objektermed stor
kulturhistoriskverdi

Ja

x

Det er ca. 1,5 km fra
brannstasjoneni Hønefosstil
planområdet.Dette vil
innebæreen kort utrykningstid.

x

Det er flere vegerinn på
planområdet,og
tilgjengelighetenfra tilstøtende
vegerer god.

Nei
x

x

x

Det er ikke registrert
kulturminner i området ifølge
Askeladden.Det er likevel to
byggvurdert til å ha høy

verneverdiinnenfor
planområdet.Konsekvensene
for dissemå vurderesog tas
hensyntil i planarbeidet.
Viktigeoffentlige
bygninger
Trafikk-knutepunkt
El-forsyning

Administrasjonsbygg,
bygg
for viktige tekniske
funksjoner
Jernbanestasjon,
bussterminal,havn,flyplass
Kraftverk,
høyspentledninger,trafoer,
dammerm.m.

x

x
x

I følge sjekklistener det kun én hendelsesom krever videre utredning.
Hendelsensom er vurdert i eget analyseskjemaer følgende:
Analyseav uønskethendelse
Radon

nr
1

Konklusjon:
Eventuelletiltak er beskreveti disseanalyseskjemaene.
Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten
for negativehendelserværeminimal.

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region sør

Anne - Mette Bjertnæs /

1 7/1 26079 - 4

Mari Solheim

26.09.201 7

3221 4342

Sandsund

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
og de trafikkmessige

i kryss og avkjørsler ,

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

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

økes til 1 00 m.

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

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 :

1

Radon

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE OG LOKALE FORHOLD:
Bakgrunn:Innåndingav luft med mye radongasser påvisthelsefarlig.Radongass
og de datterproduktenesom
oppstårved radioaktivnedbrytningavgir stråling.Denfarligstetype strålingi dennesammenhenger såkalte
alfastråler.Dissestrålenekan skadeceller i vårt lungevev,noe som kan føre til omdannelseav friske celler til
kreftceller. Verdenshelseorganisasjon
(WHO)påpekerat radon er den nest viktigsteårsakentil lungekreft.
Uønskethendelse– Byggingav blokker uten radonsperresom gir varig eksponeringav alfastrålersom fører til
tilfeller med lungekreft.
MULIGE ÅRSAKER TIL HENDELSEN:
Innpustingav radongass
Byggingpå grunn med radon
Ikke radonsperrei bygg

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK
EKSISTERENDE SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE
Radonsperre

(FOREBYGGENDE) TILTAK:

Radonmålinger

EKSISTERENDE KONSEKVENSREDUSERENDE (SKADEBEGRENSENDE) TILTAK:
Radonmåling
Ventilasjon

VURDERI NG AV SANNSYN LIGHET FOR HENDELSEN
SANNSYNLIGHET

A

B

C

D

E
x

Forklaring
Sjeldnereenn 1 gangper 1000 år
(<0,01 %)

BEGRUNNELSE FOR SANNSYNLIGHET :
Er ca. 370 nordmennsom får lungekreftsom følgeav å væreutsatt for radon hvert år. De flestetilfelleneskyldes
da av en kombinert røykingog radon. Radonkommer ogsåfra grunnen,og med en blokk på flere etasjervil
sannsynlighet
for å pusteinn farligegasserbli mindre.

SÅRBARHETSVURDERING
Radongassen
med tilfeller av lungekreftberører beboerei boligene.
Planområdetliggerinnenfor område med høy aktsomhetsgradfor radon.

VURDERI NG AV KONSEKVENSER
VERDI:
L iv og helse

KONSEKVENSTYPE:
Dødsfall
Skader og sykdom

Konsekvenskategori
1
2
3
4
5
x
x

Forklaring
0 døde
1 skadet

BEGRUNNELSE:
Det er ca.42 leiligheteri planforslaget.Dette vil si at det er mangesom potensieltberøresav radongassen.
Det er
likevelingenleiligheteri 1. etasje,kun i 2.-6., noe som vil si at det er færre som blir skadetav gassen.1 skadeter 1
om får lungekreft som følgeav langvarigeksponeringfor radon.

VERDI:
Stabilitet

KONSEKVENSTYPE:
Manglende dekning for
grunnleggende behov

1

2

3

4

Forstyrrelser i
dagliglivet

5

Forklaring
Ingen

x

1 får forstyrrelser over lenger
tid

BEGRUNNELSE:
Det vil ikke føre til manglendedekningfor grunnleggende
behov,og heller ikke stor konsekvensgrad
av forstyrrelser
i dagliglivet.Det er her da regnet med at det kan bli en indirekte konsekvensav lungekreftat den ene personenblir
sykemeldt eller lignende,og derfor blir hindret i å dra på skole/jobbog at det endrer dagliglivettil den ene
personen.
VERDI:
Natur og miljø

KONSEKVENSTYPE:
Langtidsskader –
naturmiljø

1

2

3

4

5

Forklaring
Ingen

Ingen

Langtidsskader –
kulturmiljø
BEGRUNNELSE:
Ingennatur- eller kulturmiljøer blir skadet.

VERDI:
Materielle verdier

KONSEKVENSTYPE:
Økonomiske tap

1

2

3

4

5
x

Forklaring
< 1mill. kr

BEGRUNNELSE:
Vil bli en økonomiskpåkjenningfor den ene skadete.Her er kun de direkte kostnadenefor enkeltpersonenregnet
med.

SAMLET VURDERING AV KONSEKVENS
Samletvurderingav konsekvensvurdereså værestor på grunn av mulig skadetperson.Øvrige konsekvenserer
ikke store, og det vil kun væreden ene skadeteog denspårørendesom vil bli berørt.

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK :
Balansertventilasjon

Krav om radonmålinger

Krav om byggmessige
tiltak som radonsperreol.
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Vår

dato:

Deres

dato:

1.7.08.20L7

75.06.20t7

Vår referanse:
Deres referanse:

2077/74577-2
1slg0s1-13

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

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.
Vi viser

til brev datert

15.

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 kommuneog 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

bfk.no

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Side

Postadresse:

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen

Postboks 3563
NO-3007 Drammen

postmoüak@bfk.no

E-postadresse

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto

2200.07.t3s23
Foretaksreg¡steret
NO 964 951 373

l
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ha verneverdi, Vi viser til denne kulturmínneregistreringen, og vi 9¡6r spesielt oppmerksom på at
hjørnegården i Bloms gate 9 (31S/11S) og Storgata 20 (3L715L4) 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.

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 vil ikke motsette oss at bygn¡nger som ikke er vurdert

Vi ber om at våre innspill blir

tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

lngvild Tjønneland
rådgiver bygningsvern

Turid Kolstadløkken
fylkeskonservator
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Sindre Lafton <lafton@eiendomshuset.no>
25. juni 2018 14:42
Mathilde Høglund
Kjell Hansen; Tore Isaksen; dag@fhr.no; Ida Marie Weigård; Einar Lundstad
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
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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
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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.

-

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

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.

-

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.
7. Referat fra møte med naboer 30.11.17 etter offentlig høring.
8. Svar fra Teknisk forvaltning - Henvendelse vedrørende Parkgata.
9. Vurdering av uttalelsene etter høring og offentlig ettersyn.
10. Uttallelser:
a. Statens Vegvesen.
b. Fylkesmannen i Buskerud.
c. Buskerud Fylkeskommune.
d. HRA.
e. Fortidsminneforeningen avd. Ringerike og omegn ( Elisabeth Solenby).
f. Nordsia Vel’s styre.
g. Beboere Parkgata 30 (Gro Paulsen Tone Dalen og Rolf Fugleberg).
h. Anne-Berit Haugen Rijken.
i. Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm.
j. Trinelise og Helge Østvang.
k. Hazbo Osmanovik.
l. Cicilie Myrvang.
m. Espen Odderbø.

Ringerike kommune, 16.02.2018
Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder Areal-, regulering- og byplan: Knut Kjennerud
Saksbehandler: Olena Alizi
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1 Bakgrunn
Eiendommen
e gnr 317/184,186 og 187, medgatenr.hhv 40, 42 og 44, er i dagbebygdmed
eldrebebyggelse.De tre teigeneutgjør til sammenca 2290m2.
Firma Hønengt40-44 AS vil væretiltakshaver.
Planleggervil væreSivilingeniørBjørn LeifsenAS i samarbeidmedSG Arkitektur, medmulig
bruk av underkonsulenter
til spesielledelerav utredningsa
rbeidene.

Hønefoss,15.4.2016
Bjørn Leifsen
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2 Prosess
Etter forutgåendemøter og søknadav 15.9.2014ble planoppstart vedtattav Ringerike
Formannskap17.2.2015og så24.2.2015varsletav Ringerikekommune. Det har ogsåvært
kontaktmednaboenemht utbygging.
Innkomneinnspill er gjengitt og kommenterti egetnotat som følger dennesaken.
Påbasisav de presenterteideer og innkomneinnspill er her planenlaget.

3 Dagensituasjon
3.1

Beliggenhet

Planområdetligger inntil Hønengatenog Grensegata,
samtnaboeiendommer
i vestog syd:
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Ortofotoav området:

Skråfoto:
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Planstatus

3.2.1 Gjeldendekommuneplan
Planområdeter i gjeldendekommuneplanavsattsomboligområde.Seutsnittnedenfor:

Eiendommen
e er uregulert, meninngårreguleringsvedtektene
fra 1965.Disseer i praksislite
aktuellei dag.

4 Reguleringsplanfor slaget.
Pånesteside, og i vedlegg,er planforslagetvist.

Hele planområdeter på ca 2,86 daa.
Plankarteter utarbeidetpå basisav situasjonsplanen
for skissertbebyggelse.
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Situasjonsplan:
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Plankartet:

Plankartetavspeilersituasjonsplanen
relativt direktemht byggeområde,
trafikkarealerog
uteområder,mender er lagt inn noebuffer mht byggeområdet
slik at det kan væremulig å
justereeksaktplasseringog byggetsstørrelseog form/fotavtrykk.Løsningeneav fortau i
Hønengataer mer eksakte.
Planlovenåpnerfor å behandlebyggesøknad
og reguleringsplanparallelt.Det er aktuelti dette
tilfellet. Byggesøknaden
vil i såfall bli fremmetsamtidigmedsluttbehandlingen
av planen.

4.1

Bebyggelse

Nytt bygg er ikke detaljprosjektertennå,mendet er lagetskissersomviser hvordanresultatet
av planenkan bli. Pånestesiderer dettevist, somei boligblokk i 4 etasjer:
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Fasader:

Snitt heleHønengaten:
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Perspektivmot Hønengata
:

I sum meneren å vise her at byggetsstørrelseikke vil bli for stort eller høyt når en ser det i
sammenheng
medandrebygg og prosjekter.På sikt vil bebyggelsenlangsHønengaten
måttebli på høydemeddette.
Fotoillustrasjoner:
Mot bakgården/
Parkgata:

Øvre etasjerer trappetned for å minskehøyde- og skyggevirkningenmot naboene.
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4.2 Sol/skygge.
Byggetkan bli inntil ca 13,5 m høyt. Virkningen mht sol/skyggeav et slikt bygg er
dokumenterther:

Av diagrammenekan det avlesesat naboenei vest får skyggepå tomta kun tidlig morgeni
vinterhalvåret,bebyggelseni nord midt på dageni vinterhalvåret,og bebyggelseni øst,dvs
på den andresidenav Hønengata,ettermiddag/kveldi storedelerav året.Men bebyggelsen
her har ikke relevanteuteplassermot vest/Hønengata.
Diagrammeneviser at
skyggevirkningenfor naboerblir begrensetog bør værefullt ut akseptablei en by.

4.3 Utnyttelse og høyder.
Utnyttelsesgraden
e er satttil % BY A =100 %. Dette er en nominell utnyttelsesgrad,
da den
representerer
kun byggeområdetsom er satttett rundt det planlagtebygget.Tomtas
utnyttelseer på ca BYA=40-45 % når en tar med bygg og internetrafikkarealer.I dag er
utnyttelsesgraden
ca BYA=35 %. Økningeni utnyttelseer derfor beskjeden.
Maksimalbyggehøydeer satttil makshøydekote +93. Fatt tak. Høydenpå terrengog
Hønengataer her på ca kote 79. Byggehøydentilsvarerderfor 4 etasjermed delvis
nedgravdparkeringskjeller.Sesnitt av tenkt ny bebyggelseovenfor.
Boligeneer tenkt å ha balkongermot vest. Mot øst er planlagtsvalgangermed delvis
innglassing.Dissegrepenevil gi nødvendigskjermingmot støy.
Antall boliger kan bli 20-22 stk.
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Bebyggelsenskal plasseresi den viste byggelinjen,som refererersegtil den øvrige
bebyggelsenpå dennesidenav Hønengata.

4.4 Formål .
Planeninneholderformålenebolig/blokkbebyggelse,felles gårdsplass,felles lekeareal,
veg,kjøreveg,fortau, sykkelfelt og grønnstruktur.Dvs at arealbrukeninnen planområdeter
sådifferensiertsom en detaljplantilsier denskal være.
Andre viktige planelementerer at byggeter lagt i rekkenav den øvrigebebyggelseni
Hønengatavha byggelinje,dvs at plasseringenmot Hønengataer styrt med dennelinja.
All eksisterendebebyggelseskal fjernes.
Eiendomsgrensene
mellom dagenseiendommerskal fjernes.

4.5 Arealbruk .
Arealbrukenfordelersegslik:
Formål:
Areal i daa
PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelseog anlegg
Boligbebyggelseblokk
1.048
Fellesgårdsplass
0.246
Felleslekeareal
0.643
PBL. § 12-5, ledd 2 – Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
Veg
0.176
Kjøreveg
0.299
Fortau
0.252
Sykkelfelt
0.106
Annenveggrunn-grøntareal
0.030
PBL. § 12-5, ledd 3 – Grønnstruktur
Grønnstruktur
0.054
SUM
2.855
Det er få endringeri arealbrukenfra i dag til det planenviser.

4.6 Topografi .
Tomtaer i hovedsakhelt flat.
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5 Konsekvenser
5.1

Trafikk .

Gatenetteti områdeter her vist:

Planområdetligger i nerkant i bildet, i kryssetmellom Hønengataog Grensegata:
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Skråfotoav gatenettet(fra Gule sider):

HønengataFv35 er mye trafikkert og er en viktig gjennomfartsårei Hønefoss.
Hønengataer noksånylig oppgradertmeddefinertekjørefelt bådefor biler og syklende,
samtkantsteinerog busslommer.Denneplanenvil forholdesegtil dennye gatauten å
gjøreendringeri gatelegemet.
Grensegataer førsteavkjøringtil eksisterendebebyggelsenpå dennesidenav Hønengata
når en kommernordfra.Når en kommersørfravil Gullagataværelikestilt mht atkomsttil
de eksisterendeboligene.
Ingenav de indre boliggatenehar fortau.
Gateneer en del plagetav at når det er kø i Hønengatasåkjører en del bilister inn
Grensegataeller Gullagataog kjører paralleltmed Hønengatamot sentrum.Dette er mulig
heleParkgatafrem til Nygataog lyskrysset.Dette er imidlertid forhold som denneplaneni
liten gradpåvirkereller kan ta ansvarfor å løse.Ønskerkommunenå gjørenoemed
problemetkan det løsesved stengningerav en eller flere gater.
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Mengder
Vegdatabanken
angir at årsdøgntrafikken(ÅDT) forbi detteplanområdetfor Fv35 er
17 700 kjt/d i 2015, hvilket gir en makstimepå ca 2 400 kjt/t. Skiltet hastigheter 40 km/t
og andeltungtrafikk antaså væreca 10 %. Fremskreveti 10 år vil trafikken i Hønengata
kunneværeca 22 000 kjt/d, med makstimepå ca 2 950 kjt/t.
Det er ca 60 boliger somsoknertil Grensegataog Gullagata.Det vil normaltgenerereen
trafikkmengdepå ca ÅDT=250 kjt/døgnsom tilsvarer ca 35 kjt/t i makstimenemorgenog
ettermiddag.Pgaat det er to inn- og utkjøringsmulighetervil trafikken herfrafordelespå
bådeGrensegataog Gullagata.Gullagatahar dessutenen og del trafikk til/fra
virksomhetenei Ankersgata(bl.a Felleskjøpetog andreforretninger) samttil annen
bebyggelsei området.Antatt trafikkmengdeher er ca 1500 kjt/d.
Parkgatapå dennesidenav Gullagataantaren har en trafikk på ca ÅDT=200 kjt/d.
For Grensegatavil en antaat ca 40 boliger vil ha den som primæratkomst,dvs at denfår en
trafikkmengdepå ca ÅDT=160 kjt/d, tilsvarendeca 20 kjt/t i makstimen.Med lekkasjeav
trafikk fra Hønengatasom ta snarveierher kan dissetallenebli høyere,spesielti
makstimen.
Prosjektetinneholderca 20-22 leiligheter.Nyskapttrafikk vil med dettekunneanslåstil å
bli ca 90 kjt/d, medmakstimepå ca 12 kjt/t. I praksisall dennetrafikken vil gå via
Grensegata
, som såvil øke sin trafikk til ca 250 kjt/d. Noenkan tenkesvil kjøre Parkgata
paralleltmedHønengatai morgenrushet.
Prosjektetvil i liten gradendretrafikkmengdenei Hønengata.Det vil væreavviklingen i
atkomsten
, samtde sikkerhetsmessige
forhold, som vil væresentraltmht trafikk.

Atkomst.
I dag har to av de gjeldendeeiendommeneatkomsttil Hønengata
. Hønengata44 har
atkomsttil Grensegata.
Se skråfoto nedenfor.
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Atkomst fra to eiendommerblir altsåmed detteprosjektetsanert,slik at Hønengatamellom
Gullagataog Grensegatapå dennesidenblir avkjørselsfri.
En har ikke vurdertflere alternativeatkomster,da det er et vegpolitisk ønskeå redusere
antall utkjøringertil Hønengata.
Tiltaket vil heller ikke gi størreproblemermed avviklingeneller trafikksikkerheteni
Hønengata.Det skyldesde småtrafikkmengdenetiltaket vil skape,samtat punktetder
avkjøringener, er i et etablertkryssi Hønengatasom alleredeer utformeti den siste
oppgraderingenav gata.Det er derfor ikke vurdert eventuellebehovfor å endre
kryssutformingen.

Parkering.
Parkeringsbehov
for de ca 20-22 nye boligeneinnenforplanområdetivaretasmed 1
biloppstillingsplassper boenhetpå egentomt, i underetasjentil boligblokka. Det er i tillegg
avsatt6 parkeringsplasser
på bakkenivå,primærtfor besøkende
. Sykkelparkeringsplasser
er ikke spesifisertpå situasjonsplanen,
men vil bli ivaretatti planen.
I planbestemmels
ene settesdet krav til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser
for biler og
sykler.
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Kollektivtilbud
Det er busstoppi Hønengatanærplanområdeti beggekjøreretninger.Der går det ofte
bybusserog andreregionalebusser.
Kollektivtilbudet er derfor sågodt på stedetsom Hønefosskan tilby.

Gåendeog syklende
.
Inntil planområdeter det fortau, sykkelfelt og fotgjengerfelt,slik at en kan bevegesegtil i
alle retningersåtrygt en kan få det i et byområde.
Planenvist nytt fortau fra utkjøringeni Grensegataog frem til Hønengata.

5.2

Strøm, og vann- og avløpsnett

Det er tilstrekkelig kapasitetpå eksisterendestrømog VA -nett i området.Det er sattkrav i
bestemmelsene
til at bebyggelsenskal koblestil det eksisterendeledningsnettet.
Planområdetligger innenforkonsesjonsområde
for fjernvarme.Utbyggingsprosjektet
faller
innundertilknytningspliktensomomfatternye bygningerover 1000m2 BRA, eller flere nye
bygningermedsamletutbyggingover 1000m2, samt eksisterende
bygningerover 1000m2
BRA hvor det skal foretasen hovedombygging.

5.3 Barn - og ungesinteresser
Arealetsom skal bebyggeshar til nå ikke værtbrukt som oppholds- eller lekearealav barn
og ungei nærmiljøet.
I kommuneplanens
bestemmelser
settesdet krav til at det ved utarbeidelseav
reguleringsplanerskal avsettesminimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass
. Detteer det satt
2
krav til i bestemmelsene
. For 22 boliger vil det tilsi 550 m . Avsatt lekeområdei planener
på 643 m2.
A v andrestørrelekeområderi nærområdetfinnes et ved Frikirken, rett på andresidenav
Parkgataog Gullagata,der det er ballplass. Dit er det ca 250m.Like ved ligger ogsåSt.
Hanshaugen
, som er et størrefriområde.
Nærmestebarneskoleer Hønefossskolesom kun ligger ca 450 unna.Ungdomsskolener
Hov ungdomsskole,som ligger ca 1,2 km unna.Til beggestederer det fortau og
fotgjengerfelt.
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Universell utforming

Bebyggelseog tilhørendeutearealerskal utformesetterprinsippeneom universell
utforming.

5.5

Grunnforhold

Det er ikke utførtsærskiltegeotekniske
undersøkelser
av planområdet
. Byggegrunnen
forventes
i hht NGU-kartleggingå værefyllmasser.Detteregnessomstabilemasserog deter ingen
registrerteproblemer,verkeni eldreellerny bebyggels
e i området.Byggetbørfundamenteres
mht til at detfra Hønengata
vil bli utsattfor rystelserfra tungtrafikkoverlangtid.
5.6

Kulturminne r

Det er ikke kjente automatiskfrededekulturminneri området.Dersomdet i forbindelse
medbygg- og anleggsarbeidblir funnetautomatiskfredetekulturminner, skal arbeidstraks
stansesog kulturminnemyndighetene
i Buskerudfylkeskommuneskal varsles.
Fylkeskommunener kontaktetmht mulig vern/hensyntagen
av den eksisterende
trehusbebyggelsen
i området,og de har befart eiendommenog avgitt uttalelserom denne.
De konkluderermed at trehusbebyggelsen
kan tillates å bli revet,men ønskerikke
høy/massivbebyggelseher, menoppdeltebygg helst i kun 3 etasjer.De har i møtevurdert
alternativeutformingerav blokken,og foreslåttå trappenedhøydeneav blokken mot syd.
Forslagsstillermenerat det vil værekorttenktå byggefor småhusher. Bebyggelsenlangs
Hønengataegnerseglite til småhusbebyggelse,
bl.a pga støy og effektiv arealutnyttelse.
Over tid vil en i slike relativt sentraleområderfå høyerebebyggelse.Bevaringsverdig
småhusbebyggelse
bør ivaretasder denvil kunnefungeresom godeboligområder.Der vil
de ikke her. En velger derfor å fremmeen boligblokk som kan ha et selvstendiggodt
arkitektoniskuttrykk og væretilpasseten fremtidig situasjoni Hønengata.

5.7

Støy

Det er utført støyberegninger
. En har beregnetpunktverdierfor alle fasaderpå et tenkt bygg
plassertlangsHønengata
.
(Sonekarter ikke beregnet,da de for detaljkarti bystrøkbli r mer unøyaktige,og når
bebyggelsens
plasseringsomher ikke er endeligfastlagt, vil de ikke gi særligmening).
Beregningene
er gjort medmultirefleksjonfra omkringliggendebebyggelse.
Grenseverdier.
Gjeldenderetningslinjerfor behandlingav støyi bygnings- og plansakerer T-1442(2012)fra
MD.
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De gjelderved etableringav ny støyendevirksomhetog byggingav boliger,sykehus,
pleieinstitusjoner,fritidsboliger,skolerog barnehager.
Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.

Veg

Støynivåpå uteplassog
Støynivåutenforsoverom,
utenforrom medstøyfølsom natt kl. 23 – 07
bruk
55 Lden
70 L 5AF

Grenseverdiene
for ekvivalentnivågjelderstøynivåmidlet over år, angitt i definisjonen
av L den og Lnight.
Grenseverdiene
gjelderi denberegningshøyde
somer aktuell for denenkelteboenhet.
For innendørsstøyfra alle utendørskilder og for utendørsstøyfra tekniske
installasjonerpå bygninggjelderkrav i tekniskforskrift/NS8175klasseC. (For boliger
vil det si L eq=30 dBA og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene
for uteplassmå væretilfredsstilt for et nærområdei tilknytning til
bygningensomer avsattog egnettil oppholdog rekreasjonsformål,
jfr. definisjoni
kap.6i T-1442.
EnhetenL den er en årsmidletverdi der støypå kvelden(19-23) gis 5 dBA tillegg, og støypå
natten(23-07) 10 dBA tillegg.
Fv35 Hønengataer gitt normaldøgnfordelingav trafikken. Andreveger/gaterhar sålite trafikk
i forhold til denneat de ikke er medregnet.
Trafikk.
Trafikkdataer hentetfra Statensvegvesensin vegdatabank,
samtegneanslagfor de
kommunalegatene.Trafikkener fremskrevet10 år frem i tid. Det gir følgendedata:
Gate
Hønengata
Gullagata
Grensegata
Parkgata

ÅDT kjt/d

Andel tungtrafikk %

22 000
1 500
250
200

10
5
2
2

Fart
km/t
40
30
30
30

Selv om trafikkmengdeneskulle værenoefeil estimertvil det ha liten påvirkningpå
resultatene,da et avvik på 100 % vil utgjøre «kun»3 dB.
Resultater.
Naboervil få støymessige
endringerfra dennoeåpnebebyggelsen
mot Hønengatai dagtil ei
sammenhengende
boligblokk.Situasjoneni dagtil ny bebyggelseer derfor her dokumentert.
Sonekartetfor dagensituasjonviserat rød støysonetrengeret godt stykkeinn i det aktuelle
planområdetog at gul sonedekker storedelerav helekvartalet,ogsåder nabobebyggelsen
er.
Sonekartetmedny blokk viser at denskjermerområdeneinne i kvartaletganskemye,inkludert
uteområdene
for blokka.Storedelerav de viktigstelekeområdene
får tilfredsstillendestøynivå.
Punktberegningene
viser høyestøynivåmot Hønengata,menogsåfor tverrfasadene
til blokka.
Fasadenvekk fra Hønengatafår støynivågodt undergrenseverdiene
på L den=55 dBA og er
derfor det en kan betegneen stille side.
Høyestefasadeverdierer ca L den=76 dBA og Lmaks=85 dBA. (M ot Fv35).
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Lden-verdieneer inntil ca 21 dBA over gjeldendegrenseverdiL den=55 dBA, og det er en
markantoverskridelse.Overskridelsenav grenseverdien
for L maks er noemindre(15 dB).
Tiltak.
Tiltak blir nødvendigmht innestøynivå
. For å oppnåtilfredsstillendestøynivåutenforrom med
støyfølsombruk, er byggetplanlagtmedsvalgangermot Hønengata.Der vil en kunneskjerme
foran vinduertil oppholdsrom.
Det serikke ut til at det blir nødvendigmedå setteskjermermot Hønengatafor å skjerme
uteplasser,og denvil le heller ikke skjermefasadeneoppoveri etasjene.En har derfor ikke
beregnetmedslike støytiltak.
Skjermingmht innestøynivåmå vurderesfor hver leilighet. Målet må væreat de flesterom
medsåkaltstøyfølsombruk bør ha et innestøynivåinnenkravetpå L ekv=30 dBA. Dettevil
kunnepåvirkeplanløsningene
i huseneog mot hvilke fasaderslike rom bør ligge i.
Å skjermefasadeneslik at de demperfra L ekv=75 dBA ute til L ekv=30 dBA inne er fullt mulig.
Hvilke tiltak og krav til vinduerdettevil medførekan først gjøresnår fullstendigetegninger
foreligger.Det settesderfor krav til støydokumentasjon
ved rammesøknad
og at tiltak skal
væregjennomførtfør byggettasi bruk. Støytiltakbør planleggesalleredefra startenav i
prosjekteringenav bygg og uteplasser.

5.8 Luftforurensning.
Luftforurensninger beregnetmedprogrammetVLUFT ver.6.0.Beregningeneer såkalt
«konservative»,dvs med god sikkerhetsmargin.Alle inngangsparametere
(områdeegenskaper,
piggfriandel(40%) og effektenav renhold)er ogsåsatt konservativt.
Trafikktall fremskrevetsom i støyutredningen.
Grenseverdiene
mht luftforurensninger gitt i de retningslinjerfor behandlingav luftkvalitet i
arealplanlegging
fra MD, T-1520.
De anbefalergrenserfor luftforurensningog kriterier for soneinndelingved planleggingav ny
virksomheteller bebyggelsesomvist i tabellennedenfor.
Komponent
PM10
NO2

Luftforurensningssone
Gul sone
Rød sone
35 µg/m3. 7 døgnper år
50 µg/m3. 7 døgnper år
40 µg/m3. Vintermiddel
40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personermedalvorlig
luftveis- og hjertekarsykdom
har økt risiko for forverring
av sykdommen.
Friskepersonervil
sannsynligvisikke ha
helseeffekter.

Personermedluftveis– og
hjertekarsykdomhar økt risiko for
helseeffekter.
Blant disseer barnmedluftveislidelse
og eldre medluftveis- og
hjertekarlidelsermestsårbare.
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Nevntehelseeffektergjelderde sombor/harvarig oppholdlangsvegene.
For NO2 vintermiddelog årsmiddelhar en ikke programsomberegneraktuellegrenseverdier
ennå.Programmetberegnerverdierfor maksimalnivåog denstatistisk8.høyestekonsentrasjon
i løpetav et år.
Resultater.
En har beregnetkonsentrasjonen
for fasadennærmestHønengataog for fasadenvekk fra
denne,menprogrammetgir ingenforskjellermellomde to. Tallenegjelderderforbeggesteder.
PM10. (35 g/m3. 7 døgn/år)
50

NO2. (8 døgn/år)
114

Svevestøv
PM10.
Resultatene
viser i forhold til de nye retningslinjeneat eksisterende
bebyggelse
mht PM10
3
svevestøvstort settvil ligge i kant av rød sone(dvs 50 g/m ). Detteer ogsåi hht erfaringerfra
beregningerfor områdernærsentrumi Hønefoss.

NitrogendioksidNO2.
Retningslinjenehar en grensetil vintermiddelpå 40 µg/m3. Den 8. høyesteberegnedeverdi pr
år for NO2 er her medVLUFT beregnettil ca 114 g/m3.
Beregnedeverdierer ikke sikre mht å kunnefastslåom bebyggelsen
blir liggendei eller
utenforgul/rød sonefor NO2. Men det er grunntil å antaat mht NO2 ligger byggeti gul sone,
da denligger noeutenforsentrumder områdeforurensningen
er større.
Konklusjon.
Tiltaket ligger nærFv35 og følgelig medforurensningsnivå
noehøyt.Men skal en byggei
sentraledelerav byener det uunngåelig.Verdienefor svevestøvfor gjenstående
bebyggelse
ligger over gjeldendegrenseverdieri T-1520,og sværttrolig vil ogsåtilsvarendegrenseverdier
for nitrogendioksidligge i gul sone.
Tiltak vil derforværeå ha god filtrering av lufta til boligene,menegnetfilter, og at en
plassererluftinntakenehøytpå byggetog ved fasadensomblir lengstvekk fra Hønengata.

5.9 Biologisk mangfold.
Områdeter i dagbebygdearealerog med opparbeiddeflater. Det er derfor ingen
naturområderher. Tiltaket vil derfor ikke medførenegativekonsekvenserfor plante- og
dyreliv. En systematiskgjennomgangmht ti l naturmangfoldloven
s §§ 8-12 vil derfor ha
liten meningfor denneplanen.
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6 Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er laget egenkortfattetrisiko- og sårbarhetsanalyse
. Se denne.I f orhold til uønskede
hendelsersom kan forekommeer det kommentertfølgende:

5. Radon
Områdetkan genereltværeutsattfor radongass.I permeablemassersom her kan en ikke
garantereat slik gassikke kan forekomme.
Men det er generellekrav til å gjøretiltak mht mulig gassi nye bygg, såfarenfor at dette
skal bli et problemblir sværtliten.
Risikoenvurderessom akseptabelnår det gjøresforebyggendetiltak.

28. Støvog støy fra trafikk.
Planengjelderet områdeved sidenav Fv35 Hønengata,som er ei sterkt trafikkert gate.Det
vil måttegjøresstøytiltak,og dissebør planleggesfra startenav i prosjekteringenav bygg
og uteplasser.
Det vil ogsåværefare for luftforurensningfra vegtrafikken,mensåstor nærhettil Fv35.
Ogsåher må det gjørestiltak, medfiltrering av lufta inn til byggetog god strategisk
plasseringav luftinntak.
Gitt nødvendigetiltak vil en vurdererisikoen som akseptabel.

43. Ulykke i av-/påkjørsler
Tiltaket vil i noengradforårsakeøkt trafikk av i Grensegata.
Med noeøkt trafikk vil det
ogsåbli tilsvarendeøkt fare for ulykker. Økningener i størrelsesorden
90 kjt/d, med
makstimepå ca 12 kjt/t. Detteer sværtmoderat.
Risikoenvurderessom akseptabel.

44. Ulykke medgående/syklende.
Tiltaket vil i mindregradforårsakeøkt trafikk av gående/syklende.
Men mednoeøkt trafikk
fra tomtavil det ogsåbli tilsvarendeøkt fare for ulykker. Men sidendet er fortau langs
kjørevegene
, anseren at dettetiltaket ikke vil gi økningeri antall ulykker for myke trafikanter.

Risikoenvurderessom akseptabel.
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REGULERINGSFORMÅL
Regulertområdevisesmed reguleringsgrense
på plankart.
Områdetregulerestil følgendeformål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6:
1. Bebyggelseog anlegg,
– Boligbebyggelse
-blokkbebyggelse
– Fellesrenovasjon
– Gårdsplass
– Lekeplass

BBB1
BRE1
BGP1
BL K1

2. Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
– Veg
– Kjøreveg
– Fortau
– Sykkelfelt
– Annenveggrunn-grøntareal

SV1
SKV 1-2
SF 1-2
SS1
SVG 1-2

3. Grønnstruktur
– Grønnstruktur

G1-3

I parentesi hvert underpunkti reguleringsbestemmelsene
visesdet til underpunkter1-14 i
plan- og bygningslovens§ 12-7.
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
§1.1 Fellesbestemmelser
1. Byggs plassering(2)
Bygningerskal plasseresinnenforbyggegrense.Byggegrensemot Grensegataer vist på
plankartet. Mot Hønengataskal bebyggelsenplasseresinntil byggelinjen.

2. Lekeplass(4)
Det skal opparbeidesfelles lekearealerpå minimum 25 m2 per boenhet.
Lekearealeneskal væreav typen sandlekeplassog nærlekeplass.
Lekearealerskal inneholdesandkasse,
huskestativ,noe fast dekke,lekeapparaterog benker
med bord.

3. Radon. (4)
Det skal gjøresnødvendigetiltak for å beskyttemot radoni varig oppholdsareal.

4. Støy. (3).
Utenfor rom for varig opphold,inkludert minimum ett soverompr. leilighet, skal innfri
grenseverdieri tråd med tabell 3 i Miljøverndeparte
mentetsretningslinjeT-1442 (2012).
Grenseverdiene
skal ogsåtilfredsstillesfor utvendiglekeplass.
Minst halvpartenav rom medstøyfølsombruk skal ha vindu der utvendigstøynivåer lavere
enn L den=55 dBA. Minimum 1 soveromskal ligge slik til.
Prosjektertestøytiltak, samtdokumentasjonsom viser at grenseverdiene
er ivaretatt, skal
vedleggesrammesøknad.
Før det gis brukstillatelseskal støytiltakværeutført.

5. Luftforurensning. (3).
Luftinntak til ventilasjonsanlegg
skal anleggeshøyt og lengt unnaHønengata.

6. Grunnforhold
Før områdenekan bebyggesskal grunnforholdeneværekartlagtmht sikkerhetfor bygg og
uteområder.Kommunenkan kreveutredningerfra faglig kompetentemht dette.
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7. Overvannsanlegg
Overvannskal tashåndom på egengrunn.V alg av løsningfor overvannskal avklaresmed
Teknisketjenesteri kommunen.
I nnenforplanområdetskal det anleggeslokale overvannsløsninger.
8. Kulturminner
Dersomdet underanleggsarbeid
eller annenvirksomheti planområdetframkommer
automatiskefredetekulturminner,må arbeidenestraksstansesog kulturvernmyndighetene
varsles,jf. lov om kulturminner§ 8. 2. ledd.
9. Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg
Dersombruksareal(BRA) for bygningenblir over 1000m2 skal det tilkobles
fjernvarmeanlegget
etter gjeldendeForskrift om vedtektom tilknytningsplikt til
fjernvarmeanleggi Hønefoss,Ringerikekommune,Buskerud.

2 Bebyggelseog anlegg.
Disseområdeneer avsatttil blokkbebyggelsefor boliger, gårdsplass
, felles renovasjonog
lekeområde
.

1. Områdefor blokkbebyggelseBBB1 (1)
OmrådeBB1 skal nyttestil boliger-blokkbebyggelse.
1a. Utnyttelse(1)
Maksimalt tillatt bebygdareal% BY A =95%. Prosentskal regnesut fra arealettil avsatt
byggeområdeog omfatterkun bygninger,ikke andreflater.
Bygg skal plasseresi avsattbyggelinjemot Hønengata.
1b. Byggehøyde(1)
Maksimalgesimshøydekote +93. Øversteetasjeskal trekkesinn.
V ed saltaktillates maksimaltmønehøydekote + 93.6.
På byggeområde
t kan tillates oppførtkjeller i ett plan for parkering,boderog felles
avfallsoppsamling.
1c. Bebyggelsensutforming (1)
Fasaderskal utformesslik at reguleringsområdet
samletfremstårmed et helhetlig
arkitektoniskuttrykk, som ikke ødeleggerhelhetsinntrykketfor den omkringliggende
trebebyggelsen
.
1d. Parkering(4 og 7)
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Parkeringkan anleggesi felles parkeringskjelleri underetasjepå bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning
skal væresom angitt i kommunalvedtekt.Parkeringtilpasset
bevegelseshemmede
skal opparbeidesiht. TEK § 10-2.
Pr bolig skal det være2 stk. sykkelparkeringer.Dissekan værei bodene.
1.e. Miljøhensyn.
Utenfor rom medstøyfølsombruk skal et flertall ha et utvendignivå lavereenn L den=55 dBA.
Minimum 1 soveromskal innfri dennegrenseverdien.
Luftinntak til ventilasjonsanlegget
skal leggeshøyt og lengstunnaHønengata.

2. Områdefor fellesrenovasjon
2a. Formål(1)
OmrådeBRE1 skal nyttestil felles renovasjonsbeholdere.
2b. Utforming/bruk(4)
Områdetkan bebyggesmed overbyggfor felles renovasjonsbeholdere.
Alternativt kan det
anleggesrenovasjonsbeholdere
underbakkenivå.

3. Gårdsplass
3a. Formål(1)
OmrådeBGP1 skal nyttestil felles gårdsplass
.
3b. Utforming/bruk(4)
Områdetkan ha bådefast dekkeeller tilsås/beplantes.
Innenområdetkan det anleggesfellesplasserog særskilteHC-plasser.
Det skal ogsåanleggesatkomsttil bygget.

4. Lekeplass
4a. Formål(1)
Område BL K1 skal nyttestil felles lek og oppholdsareal.
Det skal settesopp f lettverksgjerderundt felles lekearealog mot naboeiendommene.
Lekeplassenskal væretilgjengelig for allmenheten.

Side 4 av 7

4b. Utforming/bruk(4)
Utforming, bruk og behandlingav lekearealskal være i hht dissebestemmelsers
§1.1 pkt 2 og
dokumenter
esved utomhusplansom framleggesved byggesøknad.
Universell utforming skal leggestil grunnfor utforming.
Lekearealetskal stilles til disposisjonfor beboerei nærområdet.

§2

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2.1

Fellesbestemmelser

1. Vegstandard(4)
Vegenesstandardskal så langt det passertilpassesbevegelseshemmede
i hht. Teknisk
Forskrift.

§2.2

Veg

1. Formål
Veg f_SV1 skal nyttestil felles veg.

§2.3

Kjøreveg

1. Formål
Veg o_SKV1 og o_SKV2 skal nyttestil offentlige veger.Offentlige vegerskal væreutformet
med standardsom det fremgårav statensvegvesenshåndbokn100.

§2.4

Fortau

1. Formål
Fortaueneo_SF1-2 skal opparbeidesmed fast dekkeog belysning. Standardskal tilpasses
eksisterendeløsningeri Hønengata.

§2.4

Sykkelfelt

1. Formål
Sykkelfelt o_SS1 skal opparbeidesmed fast dekke.

§2.5

Annen veggrunn-grøntareal
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1. Formål
Områdene o_SVG1-2 skal nyttestil grønnrabatter.De kan beplantesmed trær.Beplantningi
o_SVG2skal ikke forhindrefrisikt i kryss.
§3

GRØNNSTRUKTUR

§3.1 Grønnstruktur
1. Formål. (1)
Områdene f_G1-2 skal nyttestil opparbeidetgrønnstruktur.

2. Utforming/bruk(4)
Områdenekan beplantesog planeres. Det kan oppføresstøttemurerinnen områdene.

§5

HENSYNSSONER

§5.1

Sikringssonef risikt (2/4)

Sikringssonefrisikt skal ivaretanødvendigfrisikt ved avkjørsler. I frisiktsonenskal det ikke
forekommevegetasjoneller annethøyereenn 0,5 m over tilliggendevegnivå.

§6

TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING (4)

1. Det skal leggesvekt på universellutforming. Allment tilgjengeligeanlegginnenforbåde
offentlig veganleggog de privatebyggeområdene
skal, sålangt det ligger til rettefor det,
utformesslik at de kan benyttespå like vilkår av så mangesom mulig.

§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene
om rekkefølgebestemmelser
stilles medhjemmeli PBL §12-7 pkt. 10.
2. Det kan ikke gis brukstillatelsefor bygningerfør anlegg, som eventueltskal overtasav
kommunen, er i samsvarmed utbyggingsavtaleog godkjentog overtattav kommunen.
3. Privatetrafikkarealerog lekeplassinnenforplanområdetskal opparbeidesfør
brukstillatelsefor bygg kan gis.
4. Fellesuteoppholdsareal
inkludert lekeplass skal væreferdigstilt og godkjentav
kommunenfør brukstillatelsefor boliger kan gis.
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5. Før det kan gis brukstillatelsetil boligen skal det settesopp en skjerm/tettgjerdei
eiendomsgrense
til eiendommen317/230langsnedkjøringtil parkeringskjelleren
.
Skjerming skal ikke forhindref risikt i kryss.
6. Ved byggesøknadskal følgendeværedokumentert:
Husplassering,terrengbehandling
og løsningfor overvannshåndtering,
tilpasningtil
omgivelsene,planlagtgjerdemed høydeover 0,5 meter,utnyttelseav ubebygdareal,
adkomstog gangforbindelsetil byggetsinngang, parkeringsarealinkl sykkelparkering
,
plassfor renovasjonog lekeplass.
7. Ved byggemeldingav ny bebyggelseskal det dokumenteresat det blir avsattnok
parkeringsplasser.
8. Prosjektertestøytiltak,samtdokumentasjonsom viser at grenseverdieneer ivaretatt, skal
vedleggesrammesøknad.
Før det gis brukstillatelseskal støytiltakfor ny bebyggelsevære
utført. Støytiltakskal gjennomføresder støyberegningene
viser at bebyggelsehar støynivå
over gjeldendegrenseverdieri støyretningslinjeneT-1442 (2016).
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Cicilie Myrvang
Parkgata 31
3513 HØNEFOSS
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Ringerike Kommune
Areal og byplankontoret
Postboks 123
3502 HØNEFOSS
postmottak@ringerike.kommune.no

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

Fra: Cicilie Myrvang [cicilie@myrvang.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 23.04.2018 14:25:41
Emne: KLAGE PÅ DETALJREGULERING HØNENGATA 40-44 BOLIGPROSJEKT
Vedlegg: KLAGE PÅ VEDTAK HØNENGATA 40-44 18.04.2018.docx
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Boligprosjekt Hønengata 40-44

Med vennlig hilsen

Cicilie TM Myrvang
93015316

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;
Begge 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 gjelder disse, ut ifra vår
formålsparagraf. Evt. også være 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.
Vellet har siden starten i 2015 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 byhistorie.
Velet har tidligere uttrykt sin store bekymring for prosjektet og kan ikke se at HG40 -44 vil
være et fremtidsrettet boligprosjekt langs Hønengata. 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 Vel 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 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. 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 Hønengata.
En blokk med 21 leiligheter betyr ytterligere 21 biler som skal ut i denne trafikken. Disse
kommer til å bruke Grensegata og Parkgata som naturlig vei.
Vellet 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
Hønefoss 19.04-2018

Ringerike Kommune

Dokid:
1 8037598

Areal- og byplankontoret

(14t4304-87)

Postboks 123

lnnsigelse

3502 Hønefoss

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

a

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.
a

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.

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
dette også

-

og støyanalyse har kun blitt glort ved Hønengate 40-44. Jeg krever at

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
o
o
o

StØy-, solanalyse rapport fra min side av veien, Hønengate 33

Megler-/takstrapport
Erstatning ved eventuell verdi forringelse
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 4044.

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

RingerikeKommune
PB123, Sentrum
3502 Hønefoss
EspenOdderbø
Gullagata14
3513 Hønefoss
Hønefoss4, mai 2017

Klagepå vedtak i RingerikeKommuneav 5 april, sak25/18
Saken
RingerikeKommunehar i kommunestyremøteav 5. april 2018 vedtatt planene for utbyggingav
Hønengaten40-44 i Hønefoss
Rådmanneni Ringerikekommune har kommunisert at bygget ikke passerinn i eksisterende
bebyggelse,men begrunnet anbefalingenmed at utnyttelsesgrad er så viktig at det overskygger
andre viktige hensyn.I tillegg fremkommer det klart i sakspapireneat et vedtak får presedensfor
området som da kan forventes videre utbygget, implisitt med sammesterke økning av
utnyttelsesgrad.
Byggesakenble ved annen gangsbehandlingi HMA ikke anbefalt. Formannskapetkom til samme
slutning. I formannskapetble det ogsåenighet om et forslag til å lageen områdeplan for Hønengaten
(område), som skulle gi forutsigbarhet og grunnlag for å vurdere nye utbyggingsprosjekteri området.
Utbyggingenkrever rivning av tre eksisterendebygninger, hvorav en med høy verneverdi.
Fylkeskommunenhar gitt tillatelse til rivning under forutsetning at ny bebyggelsetilpasses
omkringliggendebebyggelse.Kommunenhar etter vedtaket i Fylkeskommunenforsøkt å få vedtaket
omgjort, men Fylkeskommun
en har stått på sitt standpunkt og er klare på at daværendeforslag
(nåværendevedtak) ikke oppfyller kravet til riving.
Sakenhar fått stor medieomtale lokalt og med et sterkt engasjementblant naboer og andre beboere
og velforening i Hønefoss.Alle har hatt klare motforestillinger mot bebyggelsen.Blant kommunens
politikere er det ogsåstore motsetninger i forhold til utbyggingen.
Problemstillingen
Vedtatte utbyggingkan ikke byggesinnenfor eksisterendereguleringsplanfor området. Vedtaket
bygger derfor på en «spesialregulering»av de tomtene bygget skalsettes opp på.
Kommunestyretvedtok forslaget til bygging,med direkte signalerom presedensfor området, men
avsloforslaget til ny områdeplan (som ble vedtatt foreslått i Formannskapet) i sammemøte.
Kommunen har såledesgjennom vedtaket anerkjent en potensielt stor utbyggingi området
Hønengaten,uten at området er regulert for dette og uten at viktige forutsetninger for en større
utbygging er tilstrekkelig belyst

I sakspapirene er det gjort en vurdering av trafikkavviklingfor Hønengaten40-44 som et
enkeltståendeprosjekt (altså uten å ta hensyntil presedens)
. StatensVegvesenhar kommet med en
uttalelse og anbefaler ikke utbyggingpå grunn av trafikkbelastningen. Det har ogsåkommet
innsigelserfra naboer fordi utbyggingenfører til ytterligere belastningpå allerede overbelastede
småveiersom brukes av gåendeog syklendeskolebarn.
Når det gjelder kapasiteti barnehager, skoler, samt vann og avløper det ikke gjort vurderinger som
en del av saksunderlaget.Dette gjelder både for i forhold til den enkeltståendeutbyggingenav
Hønengaten40-44, og for resultatet av den presedenssom det er kommunisert at denne
utbyggingengir.
Saksfremlegget preges ogsåav en rekke unøyaktigheterog saksfeil.Somet eksempeler fremholdt at
bygget ikke vil få vesentligenegative konsekvenserfor naboer. Takster som er innhentet tyder på det
motsatte. For 3 av naboene alenehar to uavhengige fagligevurderinger konkludert med en
verdiforringelsei størrelsesorden2,2 millioner kroner (Vurderingeneer vedlagt i Vedlegg1 og
Vedlegg2)
Anmodning til Fylkesmanneni Buskerud
Samletsett virker det forvaltningsmessiguaktsomt å vedta byggingav Hønengaten40-44 basert på
en spesialregulering.De negative konsekvensenefor 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 uansvarliggrunnlagmed sterke stilistiske brudd i et betydelig
sammenhengendeeksisterendeboligområde.
Saksgrunnlageter derfor i den grad sviktendeat dette bare kan vurderes som et betydelig mangel på
bruk av gode forvaltningsmessigeprinsipper på bekostningav innbyggeresinteresser.Vedtaket gir en
meget belastendedirekte kostnad samt uforutsigbarhet for befolkningeni området Hønengatenog
er risikofull i forhold til fremtidige potensielle kostnader i infrastruktur. Å starte en storstilt
utbygging som bryter med eksisterendeområdereguleringog som ikke er basert på nødvendigeog
kritiske vurderinger av konsekvenseneav en stor ny utbyggingvirker uansvarlig.
Undertegnedeber derfor Fylkesmannengripe inn og overprøve vedtaket for utbyggingav
Hønengaten40-44 i RingerikeKommune på bakgrunn av en vesentlig sviktendeskjønnsmessig
vurdering i RingerikeKommuneskommunestyre.
Jegber om at denne klagengir oppsettende virkning.
Tilleggskommentar
Undertegnedeer kjent med at andre Fylkeskommunerhar regelverk som hindrer kommunenei
Fylket å gjennomføreutbygging av typen 40-44 med spesialreguleringer(f.eks.AkershusFylke).Det
er ogsåundertegnedesinntrykk fra samtaler med politikere med relevant og tung erfaring fra andre
kommuner, Fylkeskommunerog på riksplan at en slik spesialreguleringer svært spesiell, til dels
ukjent i en sammenhengsom her, og fremfor alt svært lite fornuftig. Jeghar ikke gjort meg kjent med
om BuskerudFylkeskommunehar føringer for kommunene på bruk av spesialregulering.
2 Vedlegg
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MNTF Takstmann Einar Hurum

Vurdering av verdi og verdiforringelse

over

Parkgata 29 Gnr 317 Bnr 230
Parkgata 19 Gnr 317 Bnr 221
Gullagata 14 Gnr 317 Bnr 405

3513 Hønefoss
i
Ringerike kommune
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Mail: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARN E BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Befaring
Befaring 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 Oddebø.
Situasjonskart datert 24.04.2018.
Eiendomsdata.no datert 24.04.2018, 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 markedsverdi og verdiforringelse på alles eiendommer separat.

Forutsetning
Boliger og eiendommer er vurdert etter en gjennomgang ute og samtaler med eiere
ved befaringen, eier av Parkgata 19 har gitt opplysninger pr telefon. Tegninger,
eiendomsdata, tidligere takster, mm på eiendommer er innhentet.
Hjemmelshavere
317/230 Daniel Alexadnder Holm og Marte Aagesen Trondsen
317/221 Helge Ivar og Trinelise Østvang
317/405 Espen Oddebø
Til stede ved befaringen
Befaringen ble foretatt 25.04.2018. Daniel Alexander Holm, Espen Oddbø, Tor
Gunnar Sand og Einar Hurum var tilstede.
Helge Ivar Østvang har gitt opplysninger pr telefon.
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ARN E BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

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,Antatt omsetningsverdi i 2018 vurdert til kr 5.900.000,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, uteområde mot øst og syd er usjenerte.
Mot øst mellom denne eiendommen og Hønengata er det planer 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.
Denne eiendommen vil også grense mo t lekeplass for 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 markedsverdi hvis blokka bygges vurdert til kr 4.900.000,-

Verdiforringelsen

er vurdert til kr 1.000.000,-

Eiendommen er vurdert av undertegnede til forholdsvis stor forringelse, stor bolig på
stor opparbeidet tomt, vil miste sin usjenerte hage, mister mye morgensol.

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Mail: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARN E BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Parkga ta 19 317/221
Tomten er på 660,8m²
Enebolig BTA 288m² BRA 263m² (beregnet fra tegninger)
Byggeår ca 1970
Boligen er vanlig vedlikeholdt med normal standard.
Antatt omsetningsverdi i 2018 kr 4.400.000,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.
Mot øst og denne eiendommen og Hønengata er det planer om en blokk med høyde
på ca 13,5 meter og 21 leiligheter med balkonger som vender mot vest.
Denne eiendommen vil også grense mo t lekeplass for den nye blokka.
Boligblokka vil gi et innsyn til denne eiendommen, så det blir lite eller ingen usjenerte
uteområder igjen. All ferdsel og uteopphold for blokka blir mot vest. Det vil bli mer
trafikk i Parkgata. Blokka vil skygge for morgensol.
Antatt markedsverdi hvis blokka bygges blir kr 3.600.000,-.

Verdiforringelsen

er vurdert til kr 800.000,-

Eiendommen er vurdert av undertegnede til forholdsvis stor forringelse, stor bolig på
stor opparbeidet tomt, vil miste sin usjenerte hage, mister også morgensol.

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Mail: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARN E B ACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

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

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Mail: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

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

Hønengata40-44

VURDERING AV PROTESTERAV VEDTATT PLAN
Detaljreguleringfor Hønengata40-44.PlanID: 0605_401.

Nr
1
2
3
4
5

Navn
Cicilie Myrvang
Norsia Vel v/JensE. Fjeld
Alida van Rooijen
JamilehMasaeli,CarlosJ RojasMendozaog YvonneMyhre
AdvokatfirmaButtingsrudDA på vegneav Marte AagesenTrondsen
og Daniel AlexanderHolm samtTrineliseog HelgeØstvang
EspenOdderbø
ToneDalen

6
7

Oppsummering av uttalelser
1. Cecilie Myrvang. Parkgata 31.
(SøndrenabolangsParkgata).
Viser til uttalelsetil planenved behandlingen.
Klagepunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunenhar ikke tatt hensyntil tidligere klager
Verneverdigbygg rives/forsvinner
Ikke tilsvarendebygg slik somFylkeskommunenanbefalteskulle settes opp
For høyt og flatt tak.
Symmetrieni gataforsvinner.Passerikke inn.
Kommunenønsketstørrebygg enndet tiltakshaverførst søkteom.
Trafikk i Parkgata.Trengerinnkjøring forbudt for å hindrefremmedtrafikk
Vinglete saksbehandling
De nye beboernemå kun kjøre inn og ut til Hønengata.

2. Norsia Vel’s styre.
Viser til tidligere uttalelse.
Klagepunkter:
•
•
•
•

Byggetbryter medhøydeog stil og opphevertidligere planer
Truer boliger medhøy verneverdiog vil skapepresedens
Forringerbokvalitetog verdi av nabotomter
Øker trafikken i Hønengataog Parkgataog deressidegater.Vesentlig punkt.

3. Alida van Rooijen. Hønengt. 33.
(Motsattsideav Hønengata).
Klagepunkter:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke kommetmedtilstrekkelig solanalyseog støyanalysefor hennes eiendom.
Vil ha megletakstfor verdiforringelse.Krever kompensasjon.
Stilen for nybyggikke overensstemmelse
for omkringliggendebebyggelse
.
Mer trafikk i Hønengata.Har problemermedegeninn- og utkjøring.
Mer støy-og støvplage.
Menerkommunenmå påtasegstøyskjermingog beplantningav hennes eiendom.
Innsynfra 4.etasje.Kommunenmå betalebedrevindu eller løsningmot innsyn.
Krever mer beplantningi Hønengata.

4. Carlos J. Rojas Mendoza/JamilehMesaeli/YvonneMyhre. Grensegata12.
(Motsattsideav Hønengata).
Tilnærmetlik uttalelsesomdentil Alida van Rooijen.Hønengt.33. Seovenfor.
•

Påpekerspesieltat de bor i et 110 år gammelbygg somer følsomt for vibrasjoner.
Engsteligfor byggeperiodenfor det nye bygget.

5. Advokatfirma Buttingsrud på vegneav Marte ÅgesenTrondsen Daniel
Aleksander Holm (Parkgata 29) samt Trinelise og Helge Østvang (Parkgata 19).
Klagepunkter:
•
•

•

•

•

Manglendebegrunnelse,da reguleringsvedtak
er enkeltvedtaketter
forvaltningsloven.Er saksbehandlingsfeil.
Saksbehandling
ikke i samsvarmedlovfestedekrav. Viser til pbl’s § 1-1.
o I strid medgjeldendekommuneplan,som kan overprøvesav fylkesmannen
etterfvl. §34, annetledd.
o Menervedtaketskaperpresedens
for utbyggingi Hønengata.
o Bygg i strid medfylkeskommunensanbefalinger.
o Skaperpresedens
som burdegi mer omfattendeutredninger.
o Kommunenhar ikke oppfylt sineforvaltningsmessige
forpliktelserved at
planområdeter for lite.
Manglendedokumentasjon/utredning.
o Hønengataegnetfor blokkbebyggelse,utenbegrunnelseeller helhetlig
vurderingav bl.a av trafikk, støy,vannog avløp,skolekapasitet
,
tilstrekkeligearealerfor lek/friluft, arkitektoniskfremføring, vernet
bebyggelse,støyfor tilliggendebebyggelse,lysstøyfor disse,ferdselog
uteoppholdknyttet til dentillatte blokkbebyggelsen,
trafikk i Parkgata,
samfunnsmessige
nødvendigetiltak etc.
o Detaljplaner feil planform.
Bestemmelsens
§2 gir tillatt gesimshøyde
til kote +93 (14 m over eksisterende
bakkeplan).Er høyereennangitt 4 etasjer.Støyskjermingav ti lgrensede
eiendommer.
Planprosessen
har værtuforsvarligog utilstrekkelig.Dette har påvirketinnholdeti
vedtaket.

6. EspenOdderbø. Gullagata 14.
(Nærmestenaboi syd, langsHønengata).
Klagepunkter:
•
•

Manglendeoverordnetplan for endringenedenneplanenskaperpresedensfor.
Ikke gjort vurderingeri saksunderlaget
for kapasiteterfor barnehager,skoler,samt
vannog avløp.
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•
•
•
•

Rekkeunøyaktigheterog saksfeil.Eksempelvisnegativekonsekvens
er for naboer.
Vedlagtetaksetviser verdiforringelseri størrelsesorden
2,2 mill. kr.
Stilbruddi forhold eksisterende
bebyggelse.
Trafikksikkerheti sidegatene.
Sviktendeskjønnav kommunestyret.

7. Tone Dalen. Parkgata 30.
(Over kryssetpå andresidenav Grensegata).
Viser til tidligere protester.
Klagepunkter:
•
•
•
•
•

Boligprosjektetikke godt nok utredet.
Boligprosjektetvil økegjennomgangstrafikken
(i Parkgata).
Et mindreprosjektvil ogsåmedførefortetting.
Forstårikke hav sommenesmed«enrekke positiveeffekterfor naboene».
Undrendetil at kommunenanbefalteet størreprosjektenndet ti ltakshaverførst
presenterte.

KOMMENTARER TIL OVENSTÅENDE PROTESTER.
En har her valgt å gi oppsummerende
kommentarer,av følgendegrunner:
1. Flere av klageneer til delssværtlike, bådei innhold og form.
2. Klageneer i stor gradbasertpå tidligere motforestillinger, somvi i saksgrunnlagog til
innspill og merknaderhar kommenterttidligere.
3. De innbyr til «omkamp»av meningerom planinnhold,somvi menernå er avgjort i kraft
av kommunestyretsvedtak.
Da vi ikke er jurister ønskervi ikke å gå inn på denformelle lovlighetenog formenpå
vedtaket.Det forutsettervi at kommunensplanavdeling,juridiske avdelingsamt
Fylkesmannenvil ta en grundiggjennomgangav.
Konkret menerto av klagerne(på andresidenav Hønengata)at de skulle fått utredet
refleksjonsstøyog soldiagramfor dereseiendommer.De har ikke kommetmedtilsvarende
merknaderda sakenvar underbehandling.Men dereseiendommerinngåri sol-/
skyggediagrammene
i planbeskrivelsen.
Mht refleksjonsstøyerstatter nytt bygg tilsvarende
fasaderfor bebyggelsensomskal fjernes.Støyfor dereseiendommervil derfor ikke kunnebli
endret,og i alle fall ikke så mye at de kan ha rett på tiltak. Når det nye byggetskal
prosjekteresmå tiltakshaveruansettforholdesegtil støyretningslinjene,somer inntatt i
planbestemmelsene.
Klagegrunnlagetmht at denvedtatteplanen er ugyldig kan derfor ikke
væretil stede.
Vi menergrunnlagetfor klagenebør baserespå om vedtaketer gyldig, basertpå om sakenhar
fulgt plan og bygningslovensintensjonerog lovbestemmelser,
bl.a vedr.:
i. Planprosess
ii. Medvirkning
iii. Planfremstilling
iv. Utredningsplikt
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Vi har for vår del etterbesteskjønnog etterkommunensforl angendefulgt alle ovenstående
punkter.
i.
Planener riktig varslet.Innspillenetil varslenehar ful gt sakenog er
kommenterti hht kommunensmaler.
Planbehandlingen
har fulgt Planlovenskrav til utleggelsetil offentlig
ettersyn,dokumentasjoninnkomnemerknadersomalle er kommentert.
Sluttvedtaketer ettervår meninggyldig, og utenat det har vært
gjenværendeinnsigelserpå vedtakstidspunktet.
ii.

For utende skriftlige rundenemedvarselog offentlig utleggelsehar det
vært møtermednaboer.Medvirkning og informasjonhar derfor ikke vært
mangelfull.Tvert imot, pganaboersmotstandhar dettepunktetvært
spesieltviet oppmerksomhet.
Planener ogsålivlig kommenterti
lokalavisen,slik at det ikke er tenkeligat noeer vedtattuten naboereller
andresviten.

iii.

Planener blitt fremstilt i hht kommunenskrav og statligeveiledere.
Detaljplanengjelderforan tidligere vedtatteplaner,slik planloven
beskriver.Det er ikke noekrav om at denskal værehelt i tråd medeldre
overordnedeplanereller at det må lagesoverordnetplan først. Viktige
prinsipperom utviklingen av Hønengataer spesifikt omtalt.

iv.

Planenhar ikke hatt krav til konsekvensutredning.
Utrededetemaer i antall
og omfanggodkjentav kommunen.
Det skal ogsågjøresoppmerksompå at kommunaleetaterhar værtmed å
godkjenneplanenutenat deressaksområde
er grundigutredet,da de
åpenbartikke er problematiske.Detteer vanlig i planfremstilling og
behandling.Temasomutredesbør værebeslutningsrelevante
for at de skal
inn i plandokumentene
i et vesentligomfang.
Følgenefor naboeneer etterbesteskjønnbådeutredetog kommentert.
Påstanderom verdiforringelseer etter vår meningfeil, men kan bare
overprøvesi rettsapparatet
dersomnoenønskerå fremmedetteder.
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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.

RINGERIKE KOMMUNE
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.

RINGERIKE KOMMUNE
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
SG Arkitektur AS
Hvervenmoveien 49
3511 HØNEFOSS
Saksnr.
18/1821-6

Løpenr.
26482/18

Arkivkode
GNR 317/184

Deres ref.

Dato
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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

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
-

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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Ambulerende skjenkebevilling
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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
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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