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Arkivsaksnr.: 19/1439-2

Arkiv: 210

Månedsrapport økonomi februar 2019
Saksnr.: Utvalg
52/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.05.2019

Forslag til vedtak:
Økonomirapport februar 2019 tas til orientering.
Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:
a) Flytte budsjett for tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv
fra sektor Avsetninger til sektor Administrasjon, Strategi- og utviklingsenheten:

147000.721006.325 kr 583 000 kredit
147000.110200.325 kr 583 000 debet
b) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak Matchbox fra Formannskapets
disposisjonskonto til sektor Helse og omsorg:
149000.712000.242 kr 1 500 000 (kredit)
127000.470000.242.4266 kr 1 500 000 (debet)
c) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen - Ungdommens hus» fra
Formannskapets disposisjonskonto til sektor Spesielle tiltak barn og unge:
149000.712000.243 kr 1 500 000 (kredit)
127000.330101.243.4211 kr 1 500 000 (debet)

Sammendrag
Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et negativt avvik på 17,6 mill kroner ved
årets slutt, i forhold til budsjett 2019.
Det forventes et samlet merforbruk på 14,8 mill kroner på to sektorer - Spesielle tiltak barn og
unge og Helse og omsorg. Dette skyldes en økning i tildelte tjenester og et høyt sykefravær.
Resterende avvik på 3 mill kroner, skyldes lavere inntekter på eiendomsskatt. Årsaken er
bortfall av skatt på verk og bruk samt lave skattegrunnlag for kraft-eiedommene.
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Innledning / bakgrunn
Økonomirapport februar 2019 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 28. februar og for
øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019.
Det er ønskelig å foreta tre budsjettjusteringer i driftsbudsjettet for enklere budsjettoppfølging.
Tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv:
Ringerike kommune er deltaker i reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike
Reiseliv. Deltakeravgift har hittil vært regnskapsført på rammeområde 7, Avsetninger, men
siden kommunen nå har ansatt en næringssjef er det mer naturlig at denne budsjettposten
legges til Strategi- og utviklingsavdelingen. Korreksjonen er mellom to rammeområder og har
ingen resultateffekt for kommunen.
Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen – Ungdommens hus» - budsjettjusteres fra
Formannskapets disposisjonskonto til Spesielle tiltak barn og unge, Barnevernstiltak:
Ungdomsplassen er utviklet ut i fra et kartlagt behov både i nasjonale undersøkelser, rapporten
fra Holten-utvalget og lokal ungdom. Ungdomsplassen åpnet 9. april og er ett prosjekt som
skal testes i 2019. Ungdomsplassen er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i
Hønefoss sentrum, Søndre torv 2.
Ringerike kommune skal være mer tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell
møteplass. Det skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til
en trygg voksen å prate med. Tilbud i ungdomsplassen i tillegg til drop-in vil være veiviseren veiledning med hensikt å hjelpe ungdommen til rett sted, foreldremøter, events, kurs og
individuelle samtaler. På ungdomsplassen kan ungdom treffe ungdomskontakten, NAV og
andre ansatte i tjenestene.
Tiltaket er åpent to ettermiddager fra kl. 16-20 og en dag fra kl.12-16.
Summen som er satt av Ungdomsplassen er planlagt brukt til husleie, innkjøp av digitale
verktøy, inventar, frikjøp prosjektleder samt renhold.
Holtenutvalgets tiltak Matchbox – budsjettjusteres fra Formannskapets disposisjonskonto til
Helse og omsorg, NAV:
Matchbox-tiltaket startet opp for fullt i november 2018. Formålet var å gi
sosialhjelpsmottakere tilbud om en arbeidsrettet aktivitet som kunne styrke mulighetene for
overgang til arbeid og selvforsørgelse. Tiltaket er i praksis benyttet for unge under 30 for å
møte kommunens forpliktelse til å tilby et aktivitetstilbud til de i aldersgruppen som mottar
sosialhjelp. Matchbox tiltaket har en ramme på 15 plasser, men Menova har tilbudt seg å
gjennomføre prøveperioden med 20 plasser. Kommunen betaler kr. 250 000,- pr. måned til
Menova for gjennomføring av tiltaket.
Formannskapets disposisjonskonto:
Budsjettet er på 7 mill. kroner. Av dette er 1,5 mill. kroner satt av til «Ungdomsplassen Ungdommens hus» og tiltak til sosialhjelpsmottakere – Holtenutvalget 1,5 mill. kroner. Det
foreslås at det gjøres en budsjettjustering, slik at midlene til disse to tiltakene flyttes til
henholdsvis sektorene Spesielle tiltak for barn og unge, og til Helse og omsorg.
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Det er per 28. februar brukt 150 000 kroner til Hardraade Vikingeskipforening og 56 408
kroner til kjøp av KF Delegeringsreglement, Kirkens SOS 60 566 kroner og Gatejuristen
80 000 kroner, totalt 346 974 kroner, som gir rest 3,653 mill. kroner.
Forholdet til overordnede planer
Årets budsjett er vedtatt med et forventet «overskudd» (mulig avsetning til disposisjonfond) på
35,4 mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale inntekter, utgjør dette 1,37 %.
Prognosen som nå foreligger indikerer et «overskudd» på 17,8 mill kroner og utgjør 0,69%.
Tidligere behandlinger og vedtak
Prognosen ble fremlagt for Formannskapet til orientering 27/3-2019.
Rådmannens vurdering
Driftsbudsjettet for 2019 er meget krevende og for å oppnå budsjettert avsetning til
disposisjonsfond må vi ha meget god økonomistyring, og gode tiltak må iverksettes når vi
oppdager avvik i forhold til budsjett.
Avvikene som er rapportert fra sektorene, er innenfor områder som veldig mange andre norske
kommuner også har utfordringer i forhold til å holde budsjett fordi vi ser at behovene er større
enn planlagte ressurser.
Rådmannen har stort fokus på å finne gode tiltak og gjennomføre disse for å redusere
merforbruket som er meldt inn.

Vedlegg
Månedsrapport økonomi februar 2019

Ringerike kommune, 05.04.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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Arkivsaksnr.: 19/1847-1

Arkiv: 150

Økonomirapport mars 2019
Saksnr.: Utvalg
53/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.05.2019

Forslag til vedtak:
Økonomirapport mars 2019 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Økonomirapport mars 2019 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. mars og for øvrig
kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019.
Sammendrag
Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 15,3 mill kroner, i forhold
til budsjett 2019. Årets budsjett ble vedtatt med 35,5 mill kroner i forventet overskudd, til
avsetning på disposisjonsfond. Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 20,2
mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %.
Det er i hovedsak to sektorer som har utfordringer med å holde budsjett.
Helse og omsorg har utfordringer knyttet til hjemmetjenester, integrerte tjenester og PBA
(brukerstyrt personlig assistent). Det meldes om merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp
til unge under 30 år. Det er igangsatt ulike tiltak, nærmere beskrevet vedlagte Månedsrapport
mars 2019.
Spesielle tiltak barn og unge, har utfordringer i forhold til økte vedtakstimer til avlastning.
Det meldes nå om merforbruk knyttet til en økning i spesialpedagogiske tiltak til barn i
barnehager. Rådmannen kommer tilbake til hovedutvalget med en analyse av utviklingen
innenfor dette området.
Sentale inntekter: I forbindelse med at UDI sa opp avtalen med Ringerike kommune for drift
av helsetjenestene på Hvalsmoen mottak, ble det oppdaget at UDI ikke hadde utbetalt et avtalt
tilskudd etter at avtalen ble inngått, utbetalingen har funnet sted i april 2019.
Det forventes også økte konsesjonskraftinntekter og økt utbytte fra Ringerikskraft AS.
Ved en feil ble tiltak om redusjon av driften i enslige mindreårige flyktninger foretatt to ganger
i budsjettprosessen for budsjett 2019.
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Formannskapets disposisjonskonto:
Saldo per 28. februar 2019 er 3,653 mill. kroner.
I FS-sak 28/19 om lydanlegg i kommunestyresalen ble det bevilget 272 314 kroner for å
oppgradere dette.
Rest per 30. mars er 3,381 mill. kroner.
Antall årsverk pr. mars 2019 er 1 849 og antall ansatte er 2 287.
I forhold til mars 2018, er det en økning i antallet årsverk og ansatte. I forhold til mars 2018,
er det en økning i antallet årsverk og ansatte. Endringen er størst innenfor Helse og omsorg,
hvor økning i hjemmestjenesten og overtagelse av barnebolig fra Spesielle tjenester utgjør
størstedelen av økningen. Det er imidlertid færre personer i deltidsstillinger og færre personer
som arbeider på timer/variabel lønn.
Tidligere behandlinger og vedtak
Prognosene ble presentert for Formannskapet 23. april, sak 19/1440.
Rådmannens vurdering
Driftsbudsjettet for 2019 er meget krevende og for å oppnå budsjettert avsetning til
disposisjonsfond må vi ha meget god økonomistyring, og gode tiltak må iverksettes når vi
oppdager avvik i forhold til budsjett.
Avvikene som er rapportert fra sektorene, er innenfor områder som veldig mange andre norske
kommuner også har utfordringer i forhold til å holde budsjett fordi vi ser at behovene er større
enn planlagte ressurser.
Økte inntekter fra avsluttet avtale med UDI, økt utbytte fra Ringerikskraft AS og økte
kraftkonsesjonsinntekter gir oss ett noe bedre handlingsrom.
Rådmannen har stort fokus på å finne gode tiltak og gjennomføre disse for å redusere
merforbruket som er meldt inn.
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Vedlegg
Månedsrapport økonomi mars 2019

Ringerike kommune, 25.04.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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Arkivsaksnr.: 19/2074-1

Arkiv: 210

Prognose 1. tertial 2019
Saksnr.: Utvalg
54/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.05.2019

Forslag til vedtak:
Presentasjonen av økonomisk prognose per 1. tertial (30.04.19) 2019 tas til orientering.

Vedlegg
Presentasjon – økonomisk prognose per 1. tertial 2019
Ringerike kommune, 09.05.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Arkivsaksnr.: 19/1916-1

Arkiv: 210

Regnskap og årsrapport 2018 for Ringerike kommune
Saksnr.: Utvalg
55/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.05.2019

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2018 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 14 848 393
avsettes slik:
a. kr 15 548 623til disposisjonsfond, kr 3 550 884 til å opprettholde realkapitalen i
Fossefondet, kr -4 251 114 til bufferfond i Fossefondet
b. Fossefondets realkapitalfond og bufferfond korrigeres slik: kr 11 121 785 som
feilaktig ble ført til realverdi i 2018 flyttes til bufferfond.
c. Avvik i fjorårets disponering med kr. 914.256 har redusert disposisjonsfondet.
3. Det negative fondet på oppmåling akkumulert fra 2012 til 2017: saldo på de
fremførbare underskuddene til og med 2018 nedskrives til kr 0.
4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2018 godkjennes.
5. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes.
6. Rådmannens årsrapport for 2018 tas til orientering.
7. Årsbudsjett for 2019 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3.
Sammendrag
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 23,6 mill. kroner
Driftsregnskapet for 2018 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,848
mill. kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et
tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2018. Det regnskapsmessige
mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond.
Innledning / bakgrunn
I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner
og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av
kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
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Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.
Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige
hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.
Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for
oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. I
årsrapporten er det en enkel KOSTRA-analyse med noen økonomiske nøkkeltall som viser
kommunens utvikling de siste årene. Det vil i august bli lagt fram en egen sak med utvidet
KOSTRA-analyse og presentasjon av endelige tall for Kommunebarometeret som grunnlag for
budsjettbehandlingen for 2020.
Årsrapporten for 2018 er publisert på kommunens hjemmeside i ett annet format som ett
supplement til vedlagte årsrapport.
Det er framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2018.
Beskrivelse av saken
Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 29,968
millioner kroner. Det er overført 20,8 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter
overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et
regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på 14,848 millioner kroner.
Året 2018 viser et økonomisk resultat for Ringerike kommune som er vesentlig dårligere enn
for de to foregående årene. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter og
skatteutjevning har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose, men hvor det har
vært nødvendig å kompensere sektorene som leverer tjenester for økte kostnader i forbindelse
med større behov i tjenestene.
Det er gjort avsetning på 6,6 mill. kroner for å kunne dekke Ringeriksbadet IKS sitt krav fra
Skatteetaten for tilbakebetaling av MVA-kompensasjon.
Fossefondet fikk i 2018 negativ avkastning på kr 700 000 etter å ha hatt positiv avkastning
fram til september 2018, men ble sterkt påvirket av stor uro i internasjonale finansmarkeder de
siste tre månedene i 2018.
Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift
har i 2018 vært på 162 millioner kroner.
Driftsinntektene økte med 4,5 % i 2018, mens driftsutgiftene ble økt med 6 %.
Økonomiske forhold
Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å skape rom for de
nødvendige investeringene i infrastruktur som må gjennomføres. Driften har økt som en
konskevens av økte behov i befolkningen. Det er likevel stort fokus på å holde budsjetter i
tjenestene. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har ett disposisjonsfond på 187,9
millioner kroner. Det utgjør 7,9 % av driftsinntektene i 2018. Det anbefales at kommunen har
ett disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp
mot 235 millioner kroner.
Avkastningen til Fossefondet ble i 2018 negativ, og i henhold til finansreglementets punkt 4.3
skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å redusere
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Fossefondets bufferfond slik at realkapitalen opprettholdes. «Fossefondet - realkapital» er
klassifisert som disposisjonsfond i driftsregnskapet.
Nedskriving negativt selvkostfond oppmåling
Ringerike kommune har fremført underskudd på selvkostområdet oppmåling med saldo pr
31.12.18 på kr 2 961 033.
Fra retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14) er generasjonsprinsippet beskrevet som
at «En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon.
Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av
tjenesten.». Å øke gebyrene opp til selvkostnivå ville synes som en urimelig høy økning og det
har ikke vært vilje til å øke gebyrene til dette nivået for å oppnå full kostnadsdekning for
oppmålingstjenesten. Med dette til grunn vil det være urimelig at



morgendagens brukere skal betale ekstra for gårsdagens lave gebyrer
underskudd som følge av tidligere års «feilberegning» skal motregnes av kommende
overskudd.

Konsekvensen av å nedskrive de fremførbare underskuddene har ingen direkte påvirkning på
kommunens resultat ettersom tapene er tatt tidligere år og de fremførbare underskuddene
således kun har representert et potensial for fremtidig inndekning av tap. Konsekvensen for
innbyggere/søkere er at fremtidige gebyrer vil være uten et påslag for inndekning av tidligere
underskudd.
I høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (fra april 2019)
er det foreslått at underskudd for selvkosttjenestene etter plan- og bygningsloven,
eierseksjoneringsloven og matrikkellova ikke kan fremføres når det ikke er midler på
selvkostfondet.
Med begrunnelse i at det negative fondet på oppmåling er akkumulert fra 2012 til 2017 med
for lave gebyrer anbefales det at saldo på de fremførbare underskuddene til og med 2018
nedskrives til kr 0.
Rådmannens vurdering
Til tross for at 2018 har vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, ser vi at det er
krevende å holde budsjettrammene i tjenestene.
I arbeidet med Ringerike kommunes investeringsprogram kom det klart fram at 2019 og 2020
vil bli svært krevende år økonomisk for å ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med
investeringer. Vi ser også at det oppstår utgifter som kommunen må dekke som ikke kan
forutsees i budsjettprosessen. Vi anser likevel at vi har god økonomistyring, og har fleksibilitet
til å ta slike uforutsigbare hendelser.
Rådmannen vil understreke viktigheten av å fortsatt arbeide for å skape et økonomisk
handlingsrom som gjør Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske
svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med
investeringsprogrammet.
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Vedlegg
1. Regnskap 2018
2. Årsberetning 2018
3. Revisjonsberetning regnskap 2018
4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2018
5. Årsrapport 2018

Ringerike kommune, 08.05.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Arkivsaksnr.: 19/949-10

Arkiv: 232

Eiendomsskatt - angående kommunestyrets vedtak i sak 51/19
Saksnr.: Utvalg
/
Sakkyndig takstnemnd
56/19
Formannskapet

Møtedato
21.05.2019

Forslag til vedtak:
«Alminnelig taksering gjennomføres i perioden 2021-2022. Pågående konkurranse om
takseringspersonell avlyses.»
Sammendrag
Formannskapet bes ta stilling til hvordan kommunestyrets vedtak i sak 51/19 skal forstås, med
hensyn til når arbeidet med alminnelig taksering skal gjennomføres.
Innledning / bakgrunn
I lys av kommunestyrets vedtak i sak 170/17 og 122/18 iverksatte administrasjonen og
sakkyndig nemnd arbeidet med å innhente formuesgrunnlag fra Skatteetaten, og innkjøp av
takseringstjenester for å taksere øvrige eiendommer (omtrent 6 000 eiendommer –
næringseiendommer, fritidsboliger og boliger som ikke har forumesgrunnlag fra Skatteetaten av totalt 14 000 eiendommer i kommunen). Det ble lyst ut en konkurranse om dette i mars,
med tilbudsfrist 12. april. Det er kommet inn fire tilbud.
Parallellt med dette har administrasjonen kjørt en prosess for å anskaffe nytt dataverktøy for
administrering av eiendomsskatt, inkludert verktøy for takseringen. Valgt leverandør
implementerer nå systemet for Ringerike kommune, i en prosess som pågår nå og forventes
ferdigstilt høst/vinter 2019.
Det ble lagt frem ett saksfremlegg for kommunestyret 2. mai 2019, hvor fordelene og
ulempene ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag og fullstendig alminnelig taksering ble
belyst. Dette endte i et vedtak med følgende ordlyd:
«Det gjennomføres alminnelig taksering av alle eiendommer i Ringerike kommune.
Takseringen skal være klar fra 2022.»
Vedtaket gir ingen konkrete føringer på når kommunestyret mener arbeidet med alminnelig
taksering bør finne sted. Administrasjonen ber derfor formannskapet gi veiledning på hvordan
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vedtaket skal forstås. Administrasjonen vil i det følgende redegjøre for ulike tolkninger av
vedtaket, og de konsekvenser disse medfører.
Beskrivelse av saken
Slik administrasjonen ser det, så kan vedtaket tolkes på to måter:
1. Alminnelig taksering utsettes til et tidspunkt som er nærmere utskrivningstidspunktet
(takstene skal være klare i 2022, for utskriving i 2023).
2. Takstene skal være klare i 2023, men takseringsarbeidet fortsetter som planlagt, samt at
det planlegges for taksering av de øvrige eiendommer
Takseringen av de nevnte 6 000 eiendommene var planlagt å være klar til utskriving av
eiendomsskatten i mars 2020. Ved fullstendig alminnelig taksering vil alle 14 000 eiendommer
takseres. Anslag for hvor lang tid takseringen vil ta, må basere seg på egen erfaring og hva
andre kommuner har erfart.
Eiendomsskatteforum i Kommunenes sentralforbund viser til erfaringstall om at det fra en
kommune for første gang vedtar å innføre eiendomsskatt og til taksering og utskriving er
ferdig, bør det settes av halvannet år. Mye av denne tiden er opplæring av personell og
organisering av det som vil være et nytt fagområde i kommunen. Siden Ringerike kommune
allerede har et apparat knyttet til eiendomsskatt, vil det ta kortere tid enn halvannet år å
gjennomføre fullstendig alminnelig taksering. Erfaringstall fra forrige gang kommunen
gjennomførte alminnelig taksering viser også dette, at selve takseringsarbeidet tok mindre enn
halvannet år. Det bør derfor være tilstrekkelig å starte med takseringsarbeidet vinteren 2021,
slik at grunnlagene er klare til budsjettprosessen for 2023 som vil gjennomføres høsten 2022.
Konsekvenser av tolkningsalternativene
Alternativ 1 – utsette taksering
- Nåværende konkurranse avlyses. Kommunen vil trolig påføres erstatningskrav for
negativ kontraktsinteresse (kostnadene ved å delta i konkurranse, trolig ikke større enn
100 000 til 200 000 kr), og risikerer omdømmetap (vanskelig å anslå rekkevidden av,
altså om det vil være i markedet generelt, innenfor markedet for takseringstjenester,
eller kun for de konkrete tilbyderne).
Det kan komme krav om dekning av positiv kontraktsinteresse (overskuddet vinnende
tilbyder ville fått, vanligvis satt til 15% av kontraktssummen, i vårt anbud mellom
225 000 og 750 000 kr). Kommuneadvokaten har blitt konsultert om dette, og mener
det er usannsynlig at et slikt krav vil kunne slå gjennom.
- Takseringen kan utføres på en mer helhetlig måte når den gjennomføres senere –
kommunen har tid til å gjennomføre en konkurranse som dekker alle eiendommene,
fremfor å taksere noen eiendommer høsten 2019 og frem mot 2022. Dette vil i større
grad sikre enhetlig forståelse av takseringsprosessen hos takstmennene.
- En utsettelse gir rådmannen tid til å innarbeide nødvendige midler til å gjennomføre
takseringen i de aktuelle års budsjetter (2021 og 2022).
- En utsettelse vil gi mer rom rundt implementeringen av systemet for eiendomsskatt, og
dermed sikre høyere kvalitet på det endelige produktet.
Alternativ 2 – fortsette planlagt taksering, samt anskaffe ytterligere takseringspersonell
- Hvis taksering foretas høsten 2019, så vil takstene være litt over 3 år gamle når skatten
skrives ut i 2023. Det er klart at mye vil kunne ha endret seg siden da;
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kvalitetsforringelse, nabolagsforandringer, arealutvidelser eller reduksjon, endret bruk,
etc. Det vil bli flere eiendommer som må takseres to ganger, men det er vanskelig å
anslå hvor mange dette dreier seg om.
Kostnadene for en taksering vil bli 5 000 -10 000 kroner pr. eiendom (honorar til
sakkyndig nemnd samt lønn for ansatte som takserer, evt. innkjøp av
takseringstjenester.
Det er ikke budsjettert midler til taksering, siden vi manglet grunnlag for å si hva
kostnaden ville bli, og rådmannen vil i 1. tertial 2019 komme med forslag til
budsjettendring på dette området.
Ved taksering høsten 2019, så vil det stilles en del krav til praktisering og endring av
takseringsreglementet. Takseringsreglementet kan i prinsippet endres så mye
kommunen ønsker fra taksering starter og takstene endelig vedtas. Foregår takseringen
over en lengre periode, må man imidlertid sikre at senere endringer også gjelder
eiendommer som allerede er taksert. For geografiske og numeriske verdier (kvm-priser,
soneinndeling, sonefaktor) vil dette lett kunne endres. For skjønnsmessige faktorer som
standard og beliggenhet kan dette bety at eiendommen må befares på nytt.

Juridiske forhold
Kommunen står i utgangspunktet fritt til å foreta taksering over en lengre tidsperiode; den
juridiske begrensningen ligger i likebehandlingsprinsippet, altså at vi ikke kan gjøre forskjell på
eiendommer etter når de takseres (altså at hvis takseringsregelverket endres må dette også
gjelde for allerede takserte eiendommer).
Avlysning av en konkurranse uten saklig grunn kan utløse erstatningsansvar, jfr.
anskaffelsesforskriften § 25-4.
Konkurransen slik den er utlyst kan ikke endres vesentlig. Eksempelvis kan den ikke endres til
å omfatte 14 000 eiendommer da den er utlyst for 6 000 eiendommer. Tidsaspektet kan heller
ikke endres vesentlig. Dette vil i praksis bli likestilt med en avlysning, og kan være grunnlag for
at kommunen blir klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som også kan
ilegge overtredelsesgebyr.
Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret: 170/17, 122/18, 51/19.
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Økonomiske forhold
Det er ikke satt av midler til taksering i budsjettet for 2019, men vil bli foreslått i 1. tertial
2019.
Behov for informasjon og høringer
Saksfremlegget forelegges sakkyndig nemnd, som kommer med sin uttalelse om det nemnden
mener er ønskelig fremgangsmåte. Uttalelsen er vedlagt saksfremlegget.
Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at alminnelig taksering utsettes, til oppstart i vinteren 2021.
- Administrasjonen og nemnden gis tid til å sikre en god gjennomføring av anskaffelse av
takseringspersonell og gjennomføringen av takseringen.
- Det vil bli mulig å budsjettere midler til takseringen i de aktuelle års budsjetter.
- Det vil redusere behovet for å taksere eiendommer to ganger.
- Det trolig oppfattes som mer forståelig for innbyggerne at eiendommer takseres
nærmere utskrivingstidspunktet.
Rådmannen mener at erfaringstall fra KS og fra Ringerike kommune selv tilsier at oppstart med
selve takseringen vinteren 2021, altså halvannet år før takstene kan benyttes ved
budsjettarbeidet for 2023, er tilstrekkelig tid til å gjennomføre prosessen på en kvalitativt god
måte.
Eventuelle erstatningskrav og omdømmetap anses ikke å være vesentlige, og disse kostnadene
må holdes opp mot kostnadene kommunen ville fått ved å måtte taksere flere eiendommer to
ganger. Rådmannen anser det ikke som sannsynlig at omdømmetapet vil være av en slik
allmenn karakter at kommunens posisjon som oppdragsgiver ved offentlige anskaffelser vil bli
nevneverdig endret.
Alternativt vedtak
«Alminnelig taksering gjennomføres etter oppsatt plan, med oppstart høsten 2019, og videre
taksering i perioden frem til og med 2022.»
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Vedlegg
- Uttalelse fra sakkyndig nemnd

Ringerike kommune, 10.05.2019
Tore Isaksen
rådmann

leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Daniel Furre
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Arkivsaksnr.: 19/2058-2

Arkiv: U01

Forslag om bruk av midler fra kraft- og hjemfallsfond til prosjekt på
smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling
Saksnr.: Utvalg
57/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.05.2019

Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet «Smart bruk av spillvarme og
grønn næringsutvikling» fra sine næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på
vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond).
Bevilgningen gis med forbehold om egeninnsats også fra Ringerikskraft, Vardar Varme,
Treklyngen Holding AS, samt at Ringerikskraft bidrar med tilsvarende økonomisk bidrag som
kommunen.
Sammendrag
Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til et
forprosjektet/konseptutredning på smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen Holding
AS og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av overskuddsvarme. Målet er å
bidra til smart bruk av overskuddsvarme fra eksisterende og nye datasentre i Ringerike og
samtidig få til ny grønn næringsutvikling som kan utnytte denne.
Den eventuelle bevilgningen fra formannskapet foreslås benyttet som del av et spleiselag hvor
alle samarbeidsaktørene bidrar med egeninnsats i form av timer og/eller økonomisk bidrag og
som muliggjør søknad om støtte til prosjektet fra enten Buskerud fylkeskommune eller Enova.
Samarbeidserklæringer med Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen Holding AS er allerede
undertegnet. Konseptutredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner
av næringsaktører og –samarbeid som bør prioriteres å jobbes videre med ut fra kriterier om
smart energibruk, klimagevinst, lønnsomhet og forretningsmodellens robusthet. Det er et
selvstendig mål med utredningen at aktuelle eksisterende og mulige nye aktører gjennom
prosessen får etablert en felles plattform og utgangspunkt for videre satsing.
Innledning / bakgrunn
Follummoen og Nedre Kilemoen på Ringerike er et attraktivt område for etablering av
datasentre. Et datasenter er allerede etablert og det er konkret kontakt med ytterligere
datasenteraktører som vurderer å etablere seg i området.
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Datasentre er en voksende, kraftkrevende industri både i Norge og internasjonalt. I et
klimaperspektiv er det positivt at datasentre etableres i land med høy andel fornybar
kraftproduksjon. Samtidig har datasentere svært høyt strømforbruk og produserer potensielt
store mengder overskuddsvarme. Skal vi nå lavutslippssamfunnet må vi utnytte både energi,
materialer og andre ressurser mest mulig effektivt. Utnytting av overskuddsvarme til annen
næring er derfor viktig både i et klimaperspektiv og for økt verdiskapning i Ringerike og
Buskerud.
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har tatt initiativ til et prosjekt i samarbeid med Ringerikskraft, Vardar
Varme, Treklyngen Holding AS og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme. Målet er å bidra til smart bruk av spillvarme fra eksisterende og nye
datasentre i Ringerike og samtidig få til ny grønn næringsutvikling som kan utnytte denne.
I det aktuelle området Follummoen og Nedre Kilemoen i Ringerike er det et
lovende potensiale for samarbeid med en rekke etablerte og mulige nye næringsaktører innen
bl.a. varme, treforedling, bionæringer og matproduksjon. Dialog med aktuelle aktører er
allerede etablert. For å finne en felles retning og en god organisering av videre samarbeid er det
imidlertid behov for å en grundigere utredning av ulike konsepter for energi- og
næringssamarbeid. Ringerike kommune, Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen Holding
AS ønsker derfor å sammen bidra inn i og får gjennomført en konseptutredning/forstudie om
smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling.
Utredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner av næringsaktører og
–samarbeid som det bør jobbes videre med ut fra kriterier om smart energibruk, klimagevinst,
lønnsomhet og forretningsmodellens robusthet. For de mest aktuelle
samarbeidskonstellasjonene skal mulig organisering, juridiske avtaler og forretningsmodell
utredes med et mål om å gi lønnsomhet for alle involverte, mulighet for oppskalering og
robusthet for endringer i aktørbildet. Det er også et selvstendig mål med utredningen at
aktuelle eksisterende og mulige nye aktører gjennom prosessen får etablert en felles plattform
og utgangspunkt for videre satsing. Næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme vil bli invitert inn i arbeidsgrupper. Aktører det allerede er etablert kontakt
med inkluderer aktuelle datasenteraktører, Varma, Elstøen Gartneri, JOR Greentech, Røyse
Bærpresseri AS, NTNU, Menova og Pan Innovasjon. Men som del av prosjektet vil også flere
aktuelle nærings- og forskningsaktører bli kontaktet.
Det finnes aktuelle programmer hvor det kan søkes støtte til denne typen utredninger både hos
Buskerud fylkeskommune og Enova, men støttesum er begge steder begrenset oppad til 50
prosent av godkjente kostnader. Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og
egenkapital. Alle de fire hovedsamarbeidspartene har allerede forpliktet seg til å bidra inn i et
slikt prosjekt med egeninnsats og samarbeidserklæringer er undertegnet. Kommunen og
Ringerikskraft har forpliktet seg til å bidra med 150 timer hver og Vardar Varme og
Treklyngen Holding AS med 70 timer hver. Videre har Ringerikskraft også sagt seg villig til å
bidra med økonomisk prosjektstøtte på 150 000 kroner under forutsetning av at Ringerike
kommune bidrar med tilsvarende. Prosjektgruppa er foreslått sammensatt som følger:
 Prosjektleder Bente Elsrud Anfinnsen; klima- og miljøsjef Ringerike kommune
 Prosjektmedlem Kjetil Bockmann, daglig leder Vardar Varme AS
 Prosjektmedlem Rolf Jarle Aaberg, daglig leder Treklyngen AS
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Prosjektmedlem Pelle Gangeskar, sjef næringsutvikling Oslo Data Center Location
Prosjektmedlem Harriet Slaaen, næringssjef i Ringerike kommune

Med nevnte bidrag fra samarbeidspartnerne vil vi kunne søke støtte fra Buskerud
fylkeskommune eller Enova på et sted mellom 700 000 kroner og 1 million kroner slik at
utredningen kan få et totalt budsjett på 1,5-2 millioner kroner (avhengig av tildelt støttesum).
For å muliggjøre et slikt spleiselag, og dermed en utredning som kan ta arbeidet med smart
bruk av spillvarme fra datasenter og grønne næringssynergier videre, foreslår rådmannen at
formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet fra sine næringsfond som har
bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt
hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). Se nærmere omtale av fondene under «økonomiske
forhold».
Med forbehold om politisk vedtak om kommunalt økonomisk bidrag, er allerede søknad om
støtte sendt Buskerud fylkeskommune. Denne følger vedlagt. Svar på søknaden forventes
medio mai. Avhengig av utfallet av denne søknaden vil prosjektgruppen vurdere å søke støtte
fra Enova under programmet «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i
bygg, områder og energisystem» (frist 1. juni).
Tidligere behandlinger og vedtak
Ringeriksregionens næringspolitiske strategi er vedtatt i alle tre kommunestyrene i regionen.
Kapittel 4.4 redegjør for satsning på kraftkrevende, grønn industri og utvikling av
næringsmuligheter som relaterer seg til denne, kapittel 4.5 vektlegger satsningen på innovasjon
og fremtidsrettet næringsutvikling og kapittel 3.4 viser til regionens muligheter til å ta del i det
grønne skiftet.
Videre er prosjektet i tråd med mål i gjeldende kommuneplans samfunnsdel om at Ringerike
skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av
utslipp. Videre ble formannskapet orientert om prosjektet ifm. sak om forankring av prosess
for Ringerikes arbeid med klima- og energiplanlegging fremover den 20. mars (sak 7/19).
Økonomiske forhold
Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet fra sine
næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på vannkraftkonsesjoner og
reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). Det står i vedtektene til begge
fondene at de fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål. Fondene kan også benyttes til
kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene. Støtteformer det åpnes
for inkluderer både tilskudd (fra avkastningen) og lån. Rådmannen vurderer at å bevilge midler
til en utredning om smart bruk av spillvarme med mål om å også oppnå ny grønn
næringsutvikling er i tråd med fondenes formål. Samlet beholdning per 31.12.18 på de to
fondene var kroner 21 459 575.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som svært positivt at Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen Holding
AS ønsker å samarbeide med hverandre og kommunen om en konseptutredning/forprosjekt
innen grønn næringsutvikling. Tilsvarende er det positivt med interessen en lang rekke
næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av overskuddsvarme har vist. Å
etablere en felles plattform, utgangspunkt og prioriteringer kan være avgjørende for videre
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satsing fra aktørene, hvilke krav og prioriteringer kommunen gir og for å åpne muligheter til å
oppnå videre finansiering fra andre program/støtteordninger i senere faser. Rådmannen
vurderer derfor at å bidra med egeninnsats på anslagsvis 150 timer og i tillegg bevilge 150 000
kroner i økonomsik bidrag vil være en viktig investering i både fremtidig næringsutvikling,
arbeidsplasser og smartere bruk av overskuddsvarme fra datasenter.
Vedlegg
 Søknad om støtte til utredning om smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling
sendt Buskerud fylkeskommune 5. mai 2019.
 Undertegnede samarbeidserklæringer fra Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen
Holding AS

Ringerike kommune, 07.05.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Terje Dahlen
saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen
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Arkivsaksnr.: 16/1105-57

Arkiv: PLN 423

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - fastsetting av
planprogram
Saksnr.: Utvalg
39/19
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
58/19
Formannskapet

Møtedato
06.05.2019
21.05.2019

Forslag til vedtak:


Formannskapet fastsetter planprogram for 0605_423 detaljregulering for Vestsiden
massedeponi, datert 09.04.2019. Planprogrammet fastsettes iht. plan- og
bygningslovens § 12-9 og 14-2, og forskrift om konsekvensutredning § 6.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å regulere område for et større, regionalt massedeponi for inert
avfall*. Massedeponiet er tenkt etablert i nær tilknytning til Vestsiden pukkverk. Pukkverkets
utstyr og system vil bli brukt for kontroll og mottak av masser. Ferdig oppfylt terreng skal
opparbeides som fulldyrket mark, med etterbruk som landbruksformål.
Det kom totalt inn 16 uttalelser til oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram. Merknadene omhandler hovedsakelig boforhold (støy, støv, innsyn til deponiet),
åpningstider, sluttdato for deponiet, friluftsområder, bekkelukking, tap av dyrka mark og
forurensning. Temaene som omtales i merknadene er innenfor planprogrammets hovedtemaer,
og vil være viktige i utredningsarbeidet for planforslaget.
Rådmannen mener at revidert forslag til planprogram er tilstrekkelig godt gjennomarbeida, og
at de temaer som må utredes i prosessen er godt ivaretatt.
* Inert avfall omfatter lett forurensede masser, og er definert på følgende måte i avfallsforskriftens §
9-3 pkt. g): «avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning.
Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke
biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan
medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets totale
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utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være
ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller
grunnvann».

Figur 1: Lokalisering av planområdet, Heradsbygda/Oppenåsen. Svart linje representerer
planområdet, mens rød linje er antatt deponiavgrensing. For flere kart over planområdet, se
panprogrammet s. 3 og 5.

Bakgrunn
Forslagstiller mener det er et stort behov for godkjente deponiplasser for inert avfall i
Ringeriksregionen. Dette skyldes stor anleggsaktivitet og sterk vekst både i bolig, næring og
infrastrukturutbygging. Denne veksten vil fortsette og vil gi et økende behov for å ha
godkjente deponiplasser framover.
Deponiområdet omfatter et dal-landskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag av
dyrka mark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til
golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom LNFområde i kommuneplanens arealdel. Det er ikke registrert kvikkleiresoner i deponiområdet.
Rett øst for planområdet er det registret en kvikkleiresone «862 Kile».
Nøkkelopplysninger
Forslagsstiller

John Myrvang AS
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Fagkyndig
Eieropplysninger

Arealstørrelse
Arealformål
Overordnet plan
Plantype

Feste NordØst as, ved senior- landskapsarkitekt Helge Bakke og
senior-arealplanlegger Petter Hermansen
Gnr/bnr 52/4 eies av Asle Oppen
Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt
mellom Oppen gård (gnr/bnr, 52/4) og John Myrvang AS. John
Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og grunneier
stiller seg positiv til tiltaket.
Planområdet har et totalt areal på 701,8 daa. Massedeponiet vil
omfatte et areal på ca. 280 daa, med mulighet for deponering av
ca. 4,5 mill. m3.
Massedeponi med etterbruk som landbruksformål (Kombinert
bebyggelse og anleggsformål med andre angitte hovedformål –
1900 – øvrige anlegg/LNF)
Kommuneplanens arealdel 2019-2030
Privat detaljregulering

Vurderinger av deponiet
Areal avsatt til massedeponi er på ca. 280 daa med mulighet for deponering av ca. 4,5 mill. m3.
Tiltaket vil tilrettelegge for at lastebilene kan kjøre med last begge veier. All masse som skal
deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), videre inn i
deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing ved
deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot bebyggelsen i
øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser for drenering av vann i grunnen
(vann under fremtidig deponi). Bekkene i deponiområdet er for det meste lite vannførende.
Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør mot nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til
1:10. Eksisterende matjord, og tilkjørt matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke
(matjordlag) på ferdig oppfylte områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210,
som vil følge den hellende topografien i dalen. Endelig utforming av deponiet vil avklares,
beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og landbruksfaglig kompetanse.
Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe skogbruk.
Tidligere behandlinger og vedtak
Oppstart av planarbeid ble vedtatt 20.06.2016 (bh nr. 58/16) i Hovedutvalget for miljø- og
arealforvaltning og i Formannskapet 21.06.2016 (bh nr. 149/16). Se vedlegg for saksframlegg
og saksprotokoll.
Det ble fattet følgende vedtak i Formannskapet 21.06.2016, (bh nr. 149/16):
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden
massedeponi.
2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02
HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler
av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05,
som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for VESTSIDEN
MASSEDEPONI.
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4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i
sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng
med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av
Ringeriksbane og E16.
6. I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i
umiddelbar nærhet av anlegget er derfor ønskelig. HMA ber derfor rådmannen i
samarbeid med vei/bane prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere
overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E-16.

Beskrivelse av saken
Planprogrammet
Feste NordØst as har utarbeidet planprogrammet på vegne av John Myrvang AS.
Planprogrammet skal være et dynamisk verktøy for planarbeidet. Som et minimum må
planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for
medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i konsekvensutredning. Det er viktig
at planprogrammet er utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført
planarbeid er utført i samsvar med planprogrammet.
Forslagstiller foreslår å konsekvensutrede følgende i planprogrammet.
 Grunnforhold
 Naturmiljø/biologisk mangfold
 Kulturminner
 Naturressurser/Landbruk (en matjordsplan skal utarbeides før 1. gangs behandling)
 Masseberegninger
 Trafikk
 Støy og støv
 Barn og unge/friluftsliv
 Næring og sysselsetting
 Overvåking
 Risiko og sårbarhet
 Avbøtende tiltak (spesielt mens anlegget er i aktiv drift)
Merknader til oppstart og forslag til planprogram
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 01.07.16, med en tilleggsvarsling for uteglemte naboer ved
brev datert 24.10.2016. Oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram ble kunngjort i Ringerikes Blad 02.07.2016, samt på kommunens nettside. Det
kom inn totalt 16 uttalelser. Uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2.
Hovedtrekkene i merknadene presenteres her oppsummert tematisk
Støy/støv
Mange av merknadene fra naboer handler om nedsatt bokvalitet som følge av et massedeponi.
Det er spesielt økt støy- og støvutslipp som blir fremhevet. Det vises til allerede
støyproblematikk fra Vestsiden pukkverket og flishoggeren til Viken skog.
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Tungtrafikk/adkomstvei
Det er knyttet bekymring rundt massiv øking av tungtrafikk i området. Naboer påpeker også at
krysset E16/Vestre Årdal ikke kan belastes med mere støy. Statens vegvesen er betenkte på
adkomstvei via fv. 172 og E16 ved Follum. Krysset ved Follum er i dag ulykkesutsatt, og
Statens vegvesen ønsker ikke å merbelaste krysset.
Turområde/rekreasjon
Merknader fra berørte naboer påpeker at Oppenåsen er mye brukt som tur og
rekreasjonsområde. Grusveier, skiløyper og stinett gjør området særlig attraktivt for turer og
trening for mange, både vinter og sommer. Stinettet i Oppenåsen er inngangsporten til DNT
sitt stinett mot Vassfaret og videre opp mot Jotunheimen. Det er også flere
kulturminneinteresser både innenfor og utenfor planområdet som det må tas hensyn til i det
videre planområdet. Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere fylkesmannen i Buskerud)
understreker at det er viktig å legge til rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig og i kort
avstand fra byer, tettsteder og egen bolig.
Forurensning
Fylkesmannen minner om viktigheten av at massene, som skal deponeres, tilfredsstiller krav til
renhet. Planbestemmelsene bør inneholde krav om rutiner for kontroll av massene som mottas.
Kvalitet og mengde skal dokumenteres. Flere merknader fra naboer omhandler lukt som følge
av deponering av jord og forurensede masser.
Bekkelukking
Fylkesmannen og NVE bemerker at bekkelukking bør unngås. Åpne bekker er mindre
ømfintlige for flomskader, samt at bekkedragene skaper variasjon i landskapet og det er mange
dyr og planter som er knyttet til disse. I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap frarådes
det å legg bekkene innenfor planområdet i rør under massedeponiet. Videre må flomføring og
evt. konsekvenser ved stor vannføring utredes. Det må vurderes alternativer til bekkelukning,
da dette kan få store konsekvenser for naturmangfold. NVE må vurdere om tiltaket er
konsesjonspliktig.
Ferdigstillelsesdato av massedeponiet og åpningstid
Flere merknader etterspør når deponiet er ferdig oppfylt og avsluttet. Åpningstid blir også
fremhevet som viktig for naboer, hvor det fremheves at åpningstid ikke bør være utover normal
arbeidstid (kl. 8.00 -16.00), og stengt lørdag og søndag.
Oppdyrking
En merknad setter spørsmålstegn om hvorvidt det totale arealet dyrket mark vil øke med
planforslaget, og hevder at deponiet skal etableres på eksisterende innmark og åkerjord i god
hevd.
Etablering av massemottak
Mange av merknadene fra offentlige instanser understreker viktigheten av å se behovet for
massemottak i et helhetlig perspektiv. Videre påpekes det at massedeponiet i kommunen ikke
bør etableres før det foreligger en kommune(del)plan eller at utredningene i forbindelse med
fellesprosjektet er ferdige.
Varsel om innsigelse
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NVE har varslet innsigelse til planen dersom tiltaket medfører nevneverdige negative
konsekvenser for allmenne interesser. Dette er hensyntatt ved å unngå bekkelukking og heller
legg om bekkeløpet med infiltrasjonsdammer. Det etableres bratte skråninger ned mot deponiet
for å lede støy i størst mulig grad oppover og vekk fra boligbebyggelsen. Eksisterende lysløype
legges om midlertidig og permanent.
Endringer i planprogrammet etter oppstart
De viktigste endringene er følgende:
 Oppdatert planprogrammet til dagens situasjon, vedtatt kommuneplan 31.01.19.
 For å sikre håndtering av de dyrkbare matjordresursene skal det utarbeides en
matjordsplan iht. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA av 22.12.2016),
inkludert i planprogram delkapittel 3.2 og 4.1.
 Kapittel 3 i planprogrammet utvides med:
o Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
o Den europeiske landskapskonvensjonen
o Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet
o St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
o St. meld. nr 18. (2015-2016) Friluftsliv
o Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.
Forholdet til overordnede planer
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2019-2030 ble vedtatt 31.01.2019. Vedtatt
kommuneplan for Ringerike viser at planområdet omfatter arealer med eksisterende
reguleringsplaner (nr.306-02 Hønefoss golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk), samt LNF
område mellom de to reguleringsplanene.
Økonomiske forhold
Tiltaket har ingen negative økonomiske konsekvenser (utgifter) for Ringerike kommune.
Behov for informasjon og høringer
Planprogrammet angir i kapittel 5.2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i
planprosessen skal ivaretas. Det vil bli mulig å komme med innspill ved høring og offentlig
ettersyn, i tillegg vil det også bli arrangert åpne informasjonsmøter.
Første åpne informasjonsmøte ble holdt november 2016, og omhandlet forslag til planprogram
og mottatte innspill knyttet til varsel om oppstart. Det andre åpne informasjonsmøtet vil
presentere og informere om forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Det tredje
møtet vil omfatte informasjon om revidert planmateriale.

Rådmannens vurdering
Vurdering av planprogrammet
Et hovedtrekk ved merknadene fra berørte privatpersoner og organisasjoner, er at de etterspør
dokumentasjon på forhold som ikke foreligger på et så tidlig tidspunkt i planprosessen, og
mener at dokumentgrunnlaget i denne høringsrunden er «mangelfullt». Eksempler på dette er
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påvirkning av vassdrag ved etablering av massemottak, støv – og støybelastning for
naboeiendommer, avbøtende tiltak og hvordan tiltaket vil påvirke turområder. Hensikten med
et planprogram er å beskrive hvordan planprosessen skal gjennomføres, og hva som skal
utredes. Momentene som blir påpekt i merknadene er viktige tema i utredningsarbeidet for
planforslaget.
Planprogrammet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med
planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, lover og forskrifter,
overordnede føringer og utredningstemaer. De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i
naturmangfoldloven, av 19.06.2009, anses å bli ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå
foreligger. Se planprogrammet kapittel 3.1.
Transportavstand er kostnadsdrivende og det er derfor viktig at det tilrettelegges for gode
logistikk-systemer med kortreiste deponi for overskuddsmassene innad i kommunen.
Planområdet ligger inntil eksisterende pukkverk, noe som vil gi en miljøgevinst med transport
av deponimasser inn til området, og transport av ferdigmasse (fra deponi og Vestsiden
pukkverk) ut av området.
Støy/støv
Støy, støv og luftforurensing skal utredes i den videre planprosessen, og må forholde seg til
retningslinjer for støy og støv i arealplanleggingen (hhv. T-1442/2016 og T-1520).
Tungtrafikk/adkomstvei
Det skal utarbeides en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for
myke trafikanter vil komme frem gjennom denne. Grunnet deponiet sin plassering i tilknytning
til Vestsiden Pukkverk vil det være mulig for lastebilene å kjøre med last begge veier.
Turområde/rekreasjon
De negative konsekvensene for friluftsliv må, i det videre planarbeidet, vurderes opp mot de
positive konsekvensene tiltaket eventuelt vil ha. Avbøtende tiltak bør opparbeides der det er
nødvendig. Det er planlagt å legge om eksisterende lysløype midlertidig og permanent.
Forurensning
Mottakskontroll sikres i planbestemmelser, deponiet åpner opp for mottak av inert avfall.
Bekkelukking
Bekkefarene/bekkene skal ikke legges i rør. Hydrologiske forhold skal utredes i
konsekvensutredningen.
Ferdigstillelsesdato og åpningstid
Tid for ferdigstilling/ferdig oppfylling av deponiet vil avklares i forbindelse med planprosessen
og trafikkanalyse. Planområdet vil få en etappevis istandsetting til landbruksformål. Åpningstid
er tenkt å samsvare med Vestsiden pukkverk (kl. 7.00-16.00).
Oppdyrking
Det skal utarbeides en matjordplan, som skal følge planforslaget til 1. gangsbehandling.
Etablering av massemottak
Det er planlagt store samferdselsprosjekter i regionen. Gjennom planprosessen har forslagstiller
vurdert om Vestsiden massedeponi kunne være aktuell for mottak av overskuddsmasser fra
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fellesprosjektet (utbygging av ny Ringeriksbane og E16). Uttalelser til oppstartsvarselet har
klargjort at dette er mindre aktuelt. Fellesprosjektet har gjennomført en egen utredning for
massehåndtering, hvor det er tenkt mottak for overskuddsmasser ved Lorangmyr/Avtjerna,
Brenna, Brakamyr og Nordlandsdalen. Det er ikke planlagt for overskuddsmottak i Ringerike
kommune, men det er et stort behov for bergmasser til fyllinger på Mælingen og i Hønefoss.
Det er fremdeles noe usikkerhet vedrørende overskuddsmasser fra fellesprosjektet ettersom
planen ikke er vedtatt og miljøvernmyndighetene på nåværende tidspunkt ikke har gitt tillatelse
til deponiene. Et ferdig regulert mottak for overskuddsmasser kan uansett være positivt for
fellesprosjektet.
Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et tilstrekkelig grunnlag for en
god prosess i det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen mener
at planprogrammet legger opp til at de nødvendige utredningene skal utføres, og kan fastsettes.
Etter merknadsgjennomgangen er planprogrammet noe endret og rådmannen mener det er
riktig å fastsette dette politisk. Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og
bygningsloven § 12-9.

Vedlegg
1. Forslag til planprogram, datert 09.04.19
2. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer
3. Uttalelser (alle uttalelser listet opp)
4. Saksfremlegg til oppstart av planarbeid
5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeid

Ringerike kommune, 12.04.2019
Rådmann: Tore Isaksen
Assisterende rådmann: Terje Dahlen
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen
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Arkivsaksnr.: 17/2721-68

Arkiv: PLN 436

0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1.
gangsbehandling
Saksnr.: Utvalg
40/19
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
59/19
Formannskapet

Møtedato
06.05.2019
21.05.2019

Forslag til vedtak:
1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet grusuttak 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. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh.,
eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles
med dokumentert ikke forurensede gravemasser.
4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden
baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i
oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det
alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.
5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det
totale arealet.

Sammendrag
Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende
uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende
innfylling av ikke forurensa gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) etter endt drift.
Planområdet er på totalt 280 daa og omfatter fremtidig uttaksområde, dagens adkomstvei,
rigg- og vektområdet. Eksisterende uttak er ikke innlemmet i planen, da dagens uttak og
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innfylling på eksisterende område avsluttetes i løpet av 2019. Skaaret Landskap AS vil drive
uttaket, etter avtale med grunneier.
Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1
LNF-område, foruten 33 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til
masseuttak og dermed i tråd med gjeldende plan. Uttaksområde i planforslaget tilsvarer et
volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til 66 moh, og
minimum 0.5 m over grunnvannsnivå. Både den geohydrologiske rapporten og
naturmangfoldsrapporten, begge utarbeidet av Cowi, fastslår at grusuttaket med etterfølgende
innfylling av ikke forurensede gravemasser ikke vil få negative konsekvenser for Lamyra, når
rapportenes anbefalinger følges.
Temaer som i tråd med planprogrammet har blitt utredet i planprosessen:
 Fagrapporter:
o Hydrogeologisk konsekvensvurdering (grunnforurensning)
o Naturmangfold (med hensynet til de miljørettslige prinsippene i
naturmangfoldloven)
o Arkeologisk rapport
o Støyrapport
 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk (friluftsområder)
 Barn og unges interesser
 Støy og støv
 Trafikkforhold: massetransport og trafikksikkerhet
 Landskapshensyn

Bakgrunn
Til orientering het detaljreguleringen 436 Lamoen 2 ved politisk oppstart i januar 2018 (bh. nr
2/18). I det videre planarbeidet har det blitt vurdert at 436 Lamoen – utvidet grusuttak er et
mer beskrivende navn, og vil være det gjeldene navnet for detaljreguleringen.
Planområdet ligger på Helgelandsmoen/Lamoen. Planarbeidet skal legge til rette for uttak av
nye grusresurser for å kunne opprettholde produksjon av jord. Uttaksområdet skal fortløpende
tilbakefylles med ikke forurensa gravemasser til dagens nivå. Landskapsbildet vil bli noe endret
i anleggsfasen, men tilbakeført til et ondulert terreng innafor dagens høydevariasjoner før
beplantningen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser
til gjenvinning.
Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende
lover og forskrifter (f.eks. med hensyn til støy og støv). Tiltakets konsekvenser for Lamyra
naturreservat er et av utredningsteamene i konsekvensutredningen.
Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse
er tilstrekkelig gjennomarbeidet.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet vedtok 23.01.18 (bh. nr 2/18) oppstart av planarbeid, samt å sende
planprogrammet på høring og offentlig ettersyn.
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og
legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring.
2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av
planforslaget.
4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av
det totale arealet.
I delegert vedtak (bh. nr 231/18) er det fattet følgende vedtak «Rådmannen fastsetter
planprogram, jf. pbl. § 12-9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med delegert myndighet
fra formannskapet».
Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Planområdet ligger mellom bebyggelsen på Helgelandsmoen, Lamyra naturreservat og grensen
mot Hole kommune. Området ligger også inntil dagens uttaks/innfyllingsområde som drives av
tiltakshaver (Skaaret Landskap AS). Kommersiell grusdrift skal ha foregått på området siden
midten av 60-tallet. Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i
gjeldende kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004
ekspandert i østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til
masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i
kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa.
Hensikten med planarbeidet er: å sikre nye grusressurser for jordproduksjon og tilbakefylling
av ikke forurensede gravemasser, samt gi rammer for denne driften.
Innenfor område for bebyggelse og anlegg, BRU1 og BRU2 kan det tas ut masser ned til 66
moh., det er ikke tillatt å ta ut masser under 0.5 m over grunnvannsnivå. Totalt tilsvarer dette
et volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Etter at masser er tatt ut skal området tilbakefylles med
dokumentert ikke forurensede masser til dagens nivå, dette blir nærmere beskrevet i
driftsplanen. BRU2 i plankartet ligger i dag på ca. kote 69, og BRU1 ligger på ca. kote 70.
Den geohydrologiske rapporten fastslår at grunnvannet i planområdet varierer noe,
gjennomsnittlig grunnvannstand er på ca. 65,3 moh., hvor det varierer fra 64,32 til 65,69 moh.
På side s. 17 i «Hydrogeologisk konsekvensutredning Lamyra» (vedlegg 12) finnes det
vannstandsmålinger, samt indikasjon på strømningsretningen til grunnvannet.
Grusressursen er ikke av beste kvalitet, men godt egnet til jordproduksjon. Den nordligste
delen av planområdet er klassifisert og verdivurdert som viktig grus og sandressurs av NGU
(Norges geologiske undersøkelse). Den sørlige delen av planområdet er vurdert til å være lite
viktig. Klassifiseringen har en gradering fra nasjonalt viktig til nasjonalt viktig.
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Nøkkelopplysninger
Forslagsstiller
Fagkyndig
Eieropplysninger
Arealstørrelse

Arealformål

Overordnet plan
Plantype

Skaaret Landskap AS
Guni consult, ved Gunnar Nilsen
Ole Gjerde er grunneier på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond
Lyseng på gnr. 3 bnr. 45
Etter ny varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende
driftsområde, veiareal og hensynsone inkludert. Planområdet har
et totalareal på ca. 280 daa. Hvorav 260 daa er avsatt til
råstoffutvinning, og er en naturlig utvidelse av eksisterende drift
Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning/innfyllingsområde
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Anleggs/driftsvei,
annen veggrunn og del av fylkesvei 158 med gangvei
Hensynssone (fri siktlinje, flom, høyspentledning, sikring rundt
uttaksområdet og reliktjordbie)
Landbruk-, natur og friluftsområde med reindrift (LNFR)
Kommuneplanens arealdel 2019-2030
Privat detaljregulering

Utvidelsen av grusuttaket omfatter arealer som i dag benyttes til skogsdrift. Størstedelen av
området er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden, og en liten del er tidligere tatt i
bruk til grusuttak. Planområdet brukes til en viss grad til rekreasjonsformål i dag. Store deler
av planområdet er avskoget, og det resterende står for tur til å bli det, noe som har før til at
rekreasjonsverdien av området er redusert. Mot øst grenser planområdet til Lamyra
Naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold. Det er også dokumentert viktig
naturmangfold i området rundt. Den rødlisteartede reliktjordbien er registrert i planområdet, og
leveområdet er beskyttet med en hensynssone (H560).
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
- Plankart i målestokk 1:5000, 1. gangs behandling
- Forslag til reguleringsbestemmelser, 1. gangs behandling
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 1.
gangs behandling
Uttalelser til planoppstart
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 21.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18,
samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt.
Hovedtrekkene er referert og kommentert i vedlegg 5.
Begrenset varsling – utvidet planområdet
På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. Det
utvidete planområdet omfatter areal som er satt av til råstoffutvinning i kommuneplanen.
Hensikten med utvidelsen var å lage en helhetlig plan ved å inkludere adkomstvei, rigg- og
vektområde for masseuttaket. Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte
parter og offentlige myndigheter, samt varslet i Ringerikes blad og lagt ut på kommunens
hjemmeside 21.03.19. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i
uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.
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Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart markert med svart stiplet strek,
utvidet planavgrensning er vist med skravur.
Varsel om innsigelse
Statens vegvesen har varslet innsigelse mot eventuelt planforslag som ikke er i
samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. Forslagstiller har gjort
en vurdering av dagens trafikkforhold som viser til at fylkesvei 158 har god standard på
strekningen mellom anlegget og E-16 ved Botilrud. Trafikkavviklingen i avkjøringspunktet til
grussuttaket/deponiet oppfattes som lite problematisk, det er registrert en påkjørsel bakfra ved
innkjøringen til anlegget.
Gjeldende planverk
Størstedelen av området er i dag uregulert, og er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og
friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Eksisterende uttak, samt det utvidede
planområdet har arealformål råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.
Detaljreguleringen overlapper deler av plan «0605_345- FV 158, GS-veg HelgelandsmoenBotilrud», vedtatt 28.06.2012. Det skal ikke gjøres endringer eller oppheve plan «0605_345FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- Botilrud».
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til.
Konsekvensutredning
Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen, se planbeskrivelse s. 16 for
full konsekvensutredning.
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Tema
Landskapsbildet

Rekreasjonsverdi/
rekreasjonsbruk

Kulturminner og
kulturmiljø

Forurensning
(støy/støv)

Hydrogeologi/
Grunnforurensning

Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens
Uttaksområdet er «flatt» med en marginal variasjon i
høydeforskjellen på fra 2-5 meter. Størstedelen, 2/3, av planområdet
er avskoget og på den gjenværende delen står hogstmoden skog. I
anleggsfasen vil landskapsbildet bli noe endret, men vil bli tilbakeført
til et ondulert terreng innenfor dagens høydenivå. Samlet vurderes
tiltaket til å ha liten negativ konsekvens for landskapsbildet.
Området blir vurdert til å ha klare rekreasjonsverdier, men er relativt
lite benyttet. Stier og veier er ikke merket med skilt. En større vei
langs områdets ytterkant mot syd, i grensen mot Hole, synes som den
mest benyttede til sykling, løping og ridning. Denne veien vil ikke bli
berørt av tiltaket. Området benyttes også til orientering, men etter at
skogen er tatt ut, er området ikke særlig interessant til dette
formålet. Et par andre mindre stier inne i området vil bli berørt. Disse
stiene blir benyttet av turgåere, joggere, orienteringsløpere etc. Etter
at tiltaket er gjennomført vil det bli plantet ny skog, og arealene vil på
sikt igjen kunne bli brukt til rekreasjon. Samlet vurderes tiltaket til å
ha liten negativ konsekvens for rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk.
Det ble funnet flere automatisk fredede kulturminner innenfor
planområdet (kullgroper). En av de tidligere registrerte kullgropene er
ødelagt av den aktiviteten som har funnet sted, og to av de
registrerte kullgropene er utenfor planområdet og vil ikke bli berørt.
De registrerte gropene som vil bli berørt, vil bli søkt frigitt i
planprosessen. Konsekvensgraden er vurdert som middels negativ.
Det er utarbeidet støyrapport med støysonekart som viser at
støybildet er innfor forurensingsforskriftens grenseverdier.
Støyberegningene er gjort med det maskinelle utstyret på flat mark. I
realiteten er sikteanleggene og rullende materiell omgitt av
lagerhauger av jord og sand som demper støynivået ytterligere.
Konsekvensgraden er vurdert som ubetydelig.
Det er registrert akseptable verdier av nedfallsstøv. Basert på utførte
støvmålinger forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir
forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon.
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig.
Grunnvannstand er styrt av nivå i elven. Det ble observert svært liten
nedgang i grunnvannsnivå gjennom sommeren, dette antas å skyldes
at grunnvannsmagasinet er stort og mates av nedbør og
elveinfiltrasjon Det er vist at det foregår tilstrømming av grunnvann til
Lamyra. Så lenge et masseuttak ikke går ned i grunnvannssonen og
vann pumpes bort fra området, vil ikke det generelle
grunnvannsnivået forandres. Ved utskifting av masser i området, vil
grunnvannsforholdene lokalt kunne forandres. Omfanget av dette
tiltaket er lite i forhold til alle områdene der det er tilstrømning av
grunnvann.
Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endres. Dette vil likevel kunne skje i
mindre skala hvis tilførte masser er forurenset. For å unngå dette er
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Grunnforhold

Transport og trafikk

Næringsinteresser/
Samfunnsmessig
konsekvenser

Naturmangfold

det viktig at det er god mottakskontroll på massene som tas imot.
Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ.
Georadarmålinger og boringer viser at det er sandige masser ned til
minst 8-5 m dyp. Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser
for å vurdere stabiliteten i området. Under de sandige massene
forventes det marine avsetninger som silt og leire. Uttaket av
løsmasser vil begrense seg til sonen over marine avsetninger. I
hovedsak vil tiltaket være en utskifting av masser som ikke endrer
den totale vektbelastningen på løsmassene i området.
Fylkesvei 158 har god standard på strekningen mellom anlegget og E16 ved Botilrud. Det er også anlagt separat gang- og sykkelvei med
belysning på hele strekningen, slik at trafikksikkerheten for myke
trafikanter er godt ivaretatt. Fylkesvei 158 har en ÅDT på 14-1500
kjøretøy. Trafikken inn til anlegget varierer med tilgangen på masser,
fra 0 biler pr. dag til toppdager på opp mot 100 biler
Trafikkberegninger utført av fellesprosjektet i forbindelse med
planleggingen av ny E-16 og Ringeriksbanen viser også at med
etablering av nytt kryss ved Helgelandsmoen vil redusere trafikken på
fv. 158 i retning mot Botilrud/ Hønefoss (beregnede trafikktall).
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelige.
Tiltaket har positive konsekvenser for både grunneier, tiltakshaver og
samfunnet. Dette fordi arealene utnyttes til både uttak og innfylling
av masser som samfunnet har stort behov for. Direktoratet for
mineralforvaltning, som overordnet myndighet, uttrykker også ønske
om en optimal utnyttelse av ressursen. Når arealene er tilbakestilt i
henhold til godkjent driftsplan, starter skogproduksjonen igjen.
Konsekvensgraden er vurdert som stor positiv konsekvens.
Lamoen er en del av en større landskapsform dannet av Storelvas
meandrerende løp, med tilhørende viktige naturtyper. Det er ingen
registrerte naturtyper innenfor planområdet (Naturbase.no). Det ble
heller ikke påvist noen naturtyper (etter DN-håndbok 13) under
befaring. Like utenfor planområdet er det registrert en av Norges
totalt to forekomster av den rødlistede og kritisk truede reliktjordbien
(Lasioglossum quadrinotatulum). For å ta hensyn til forekomstene av
reliktjordbie har planområdet blitt utvidet for å inkludere en
hensynsone for reliktjordbien.
Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 og er vurdert
til å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper,
økosystemer og arter siden all natur av verdi befinner seg utenfor
regulert område.
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.01.2019)
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Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med kommuneplanens arealdel. I
kommunedelplanens er området hovedsakelig avsatt til Landbruk- natur og friluft (LNF). En
mindre del av planområdet (31 daa) er avsatt til råstoffutvinning.

Bilde 2: viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å vise hvordan planområdet ligger i
forhold til LNF- området (grønn farge). Planområdets avgrensning er markert med lilla.
Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)
Aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:
 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde.
 Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer ressurser og
uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning.
Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.

Juridiske forhold
Mineralloven
Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på
mer enn 10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.
Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen
grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for
eksisterende uttaksområde, som ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning i
kommuneplanens arealdel. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete grusuttaket. Det skal
søkes konsesjon for uttaket i henhold til Minerallovens bestemmelser, etter at
reguleringsplanen eventuelt er vedtatt. Konsesjonssøknaden skal vedlegges driftsplan hvor
blant annet minerallovens krav til sikkerhet i drifts og avslutningsfasen blir ivaretatt.
Konsesjonssøknaden vil bli forelagt Ringerike kommune til uttalelse før konsesjon blir gitt.
Naturmangfoldloven
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De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det
skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes.
Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat
I medhold av lov om naturvern av 19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det
fredete arealet er på ca. 340 daa. Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot
nord og ligger som sammenhengende myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er
lagt under verneplan for myr og er del av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden
av Storelva. Verneformålet er å bevare en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant
vegetasjon.
Kulturminnelova
Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 ble gjennomført av Buskerud
fylkeskommune sensommeren 2018. Det ble gjort registreringer av flere kullgroper innenfor og
utenfor planområdet, se arkeologisk rapport vedlegg 15. Dette er automatisk fredete
kulturminner som vil bli lagt inn i reguleringsplanen og søkt frigitt.

Økonomiske forhold
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert
for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen
økonomiske belastninger for Ringerike kommune.
Behov for informasjon og høringer
Kapittel 7.1 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i
planprosessen. Det er avholdt et informasjonsmøte for grunneiere/naboer og andre interesserte
i forbindelse med utarbeidelse av planprogram. Det vil bli avholdt et nytt informasjonsmøte ved
offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning.
Rådmannens vurdering
Forholdet til gjeldene planer
En regulering til råstoffutvinning i dette området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel.
Ettersom det er en utvidelse av et eksisterende grusuttak vurderes tiltaket å være i tråd med
andre overordnede føringer. Det vises til samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, av denne fremgår
bl.a. følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.
Konsekvensutredning og ROS- analyse
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Det er gjennomført en vurdering av 16 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst
mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Det er spesielt 6 forhold som har blitt viet stor
plass i planarbeidet:
 Naturmangfold (nærliggende naturreservat, og rødlista art)
 Friluftsliv (rekreasjon)
 Forurensning (støy/støv)
 Hydrogeologi/grunnforurensning
 Transport og trafikk
 Kulturminner

Naturmangfold
I konsekvensutredningen er naturmangfold et eget utredningstema, og de miljørettslige
prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være oppfylt. Naturmangfoldrapporten,
vedlegg XX, fastslår at en utvidelse av masseuttaket vil føre til betydelige videre inngrep i
Lamoen som er en del av et meandrerende elve-landskap. Videre står det at området i dag er
sterkt redusert av eksisterende masseuttak, og videre utvidelse av masseuttaket vil derfor i
mindre grad redusere Lamoens verdi som del av landskapskapsform, og som naturtype
kompleks «kompleks med meandrerende elveparti, kroksjøer og dammer».
Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som
truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. I naturmangfoldrapporten
er det listet opp anbefalinger for å ivareta naturmangfoldet best mulig. Det anbefales at det
etableres en forsiktighetssone for naturmangfoldet mellom dagens anleggsvei og Lamyra.
Forsiktighetssonen ligger utenfor regulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern
bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Det er registrert arter av stor
forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets nærhet. Planområdet har blitt
utvidet for å inkludere en hensynsone (H560) for den rødlistede reliktjordbien.
Friluftsliv (rekreasjon)
Området har en betydelig rekreasjonsverdi, og det har vært tilrettelagt med stier for turgåing,
sykkel og ridning. Da størstedelen av planområdet er avskoget grunnet hogstmoden skog er
området lite benyttet av turgåere. Det er hovedsakelig grenseveien mellom Hole og Ringerike
kommune som er benyttes til turformål. Denne blir ikke påvirket av tiltaket.
Forurensning (støy/støv)
Nært planområdet er det flere boliger. Innspill fra nabo viser til bekymring for støvflukt nå som
skogen er fjernet. I konsekvensutredningen har støv fra jord- og grusproduksjon, samt
støvflukt fra grushaugene, blitt vurdert til å være innenfor akseptable verdier. Ved behov skal
støvflukten dempes med vann, jf. reguleringsbestemmelse § 1.3.
Hydrogeologi/grunnforurensning
Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot forurensning. Rullende
materiell skal utstyres med absorbent, og det skal foreligge interne beredskapsdokumenter ved
en eventuell forurensing.
Uttak av sand inntil 0.5 m over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplanforslaget. Sandlaget/tykkelsen på minst 0.5 m, som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannet. Dette er vurdert fordi:
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1. Det er en midlertidig situasjon. Etter at grusressursene har blitt tatt ut vil det
fortløpende bli tilbakeført ikke forurensa gravemasser.
2. Det er en god barriere rundt uttaket for grunnvannet. Det er plassert
kontrollbrønner langsmed ytterkanten av uttaket for å ha god kontroll på
grunnvannsvariasjoner mot naboeiendommer og Lamyra.
3. Det er tilstrekkelig kvalitet på massene i den umetta sonen.

Transport og trafikk
Det fremgår fra trafikkvurderingen at tiltaket ikke vil føre til økt trafikk, men at det vil bli
trafikk i et lengre tidsperspektiv. Transporten er for det meste lagt til Norderhovsveien Fv.158.
Denne strekningen har god standard, med gang- og sykkeltrase med belysning. Nærhet til E16
gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til transport ut til forbruker. Et innspill ved
oppstartsvarsel fremhever at fv. 158 ofte er tilsmusset som følge av grusuttaket. Ved behov
skal veien feies, dette er sikret i reguleringsbestemmelsene § 1.6.
Kulturminner
Det ble under registeringen på Lamoen grustak, september 2018, påvist 7 automatisk fredete
kulturminner, i form av kullgroper. Fem av disse ligger innenfor planområdet og er fordelt på
fire lokaliteter (id 243356, 243357, 243358, 243362). I tillegg ble det kontrollregistrert to
kullgroper. Den ene fikk ny kartfesting i Askeladden (id 45397), mens den andre (id 35376) ble
registrert som tapt, grunnet sanduttak. Kulturminnene vil bli søkt frigitt, men skal markeres inn
i plankartet.
Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget sikret i plankart
og reguleringsbestemmelser. Dette omfatter hovedsakelig risikoen for forurensning av
grunnvann som følge av den planlagte virksomheten. Den hydrogeologiske rapporten fra Cowi
gir klare føringer for en forsvarlig gjennomføring av både uttak av grus til et anbefalt nivå, og
kvaliteten på de massene som skal fylles inn. Det er viktig å ha fokus på at massene er
forhåndsgodkjent som ikke forurensa, og at det føres en aktiv mottakskontroll ved vekta og i
utplaneringsfasen. Rutiner for oljeskift og annet vedlikehold lokaliseres til et sted som er egnet
til formålet utenfor uttaksområdet. Støvflukt må reduseres med støvdempende midler eller
vann.
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt
planprogram.
Det skal foreligge en plan for tilbakeføring og revegetering av uttaksområdet før 2.
gangsbehandling.
Samla vurdering
Rådmannen er positiv til regulering av masseuttaket med påfølgende innfyllingen av ikke
forurensa gravemasser. Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere
istandsetting, samt konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen
ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn.
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Vedlegg
1. Oversiktskart med planavgrensning
2. Forslag til plankart, 1 gangsbehandling
3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 1 gangsbehandling
4. Planbeskrivelse, 1 gangsbehandling
5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer
6. Samtlige uttalelser til oppstart av planarbeidet
7. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet
8. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet
9. Delegert vedtak - Fastsatt planprogram 0605_436 Detaljregulering Lamoen
10. Fastsatt planprogram
11. ROS-analyse
12. Fagrapport: Hydrogeologisk konsekvensvurdering Lamyra
13. Fagrapport: Naturmangfold
14. Fagrapport: Støyrapport
15. Fagrapport: Arkeologi
16. Støvnedfallsmålinger
17. Uttalelse - Miljørettet helsevern 12.04.19

Ringerike kommune, 16.04.2019
Tore Isaksen
rådmann
Assisterende rådmann: Terje Dahlen
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen
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Arkivsaksnr.: 19/2144-1

Arkiv: 611

14017 - Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - Grunnerverv
Saksnr.: Utvalg
60/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.05.2019
06.06.2019

Forslag til vedtak:
1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Infrastruktur
Hovsmarkveien og Hov Allé» godkjennes/tas til etterretning.
2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 345 550,- dekkes av prosjekt 14017 –
Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé.
Beskrivelse av saken
I forbindelse med den nye barneskolen på Ullerål og nytt omsorgssenter på Hov øst/vest er det i
«reguleringsbestemmelser 0605_433 detaljregulering Ullerål og Hov skoler» og
«Reguleringsbestemmelser 0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger» stilt krav til
opparbeidelse av tosidig fortau langs Hovsmarkveien og ensidig fortau langs nordsiden av Hov
Allé. For å få plass til disse fortauene krever det at Ringerike kommune erverver grunn fra følgende
4 eiendommer langs disse veiene:
1. Gnr 87 bnr 112 i Hønengata 85: 23 m²
2. Gnr 87 bnr 134 i Hovsmarkveien 2: 29 m²
3. Gnr 87 bnr 125 i Hovsmarkveien 4: 137 m²
4. Gnr 87 bnr 124 i Hovsmarkveien 6: 186 m²
Forholdet til overordnede planer
Kravet til opparbeidelse av fortau er beskrevet i reguleringsbestemmelsene til detaljregulering
0605_433 detaljregulering Ullerål og Hov skoler og 0605_419 Detaljregulering for Hov
omsorgsboliger.
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Økonomiske forhold
1. Gnr 87 bnr 112 i Hønengata 85: 23 m² grunn a kr 1250,- = kr 28 750,2. Gnr 87 bnr 134 i Hovsmarkveien 2: 29 m² grunn a kr 900,- = kr 26 100,3. Gnr 87 bnr 125 i Hovsmarkveien 4: 137 m² grunn a kr 900,- = kr 123 300,4. Gnr 87 bnr 124 i Hovsmarkveien 6: 186 m² grunn a kr 900,- = kr 167 400,Totalt: 345 550,00
Kjøpsprisene er fastsatt med bakgrunn i Råtomtetakst utført av Takstmann MNTF Einar
Hurum den 2. april 2019 for privateiendommene i Hovsmarkveien, og MNTF Rune
Kristoffersen den 2. april 2019 for næringseiendommen i Hønengata 85.
Videre er erstatning for beplantning, gjerder, støttemurer mv. satt på lik linje med tidligere
inngåtte avtaler i Ringerike kommune.
Avtalene er inngått mellom de berørte grunneiere og Ringerike kommune.
Foreløpig erstatning til de berørte grunneierne utgjør samlet kr 345 550,00. Endelig beløp vil
først være klart når anlegget er ferdig opparbeidet og oppmåling foretatt.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener løsningen av grunnervervet til ovennevnte fortau er en god løsning for
kommunen. Enhetsprisene og øvrig erstatning er akseptable.
Rådmannen ønsker også å gi honnør til de berørte grunneierne som igjennom dette prosjektet
har vist vilje til å komme til løsninger i minnelighet.
Vedlegg
Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 134 Hovsmarkveien 2
Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 125 Hovsmarkveien 4
Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 124 Hovsmarkveien 6
Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 112 Hønengata 85
Råtomtetakst Hovsmarkveien
Råtomtetakst Hønengata 85
Situasjonskart W301 for Hovsmarkveien
Situasjonskart W001 for Hønengata 85

Ringerike kommune, 13.05.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Erik Josephson
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Arkivsaksnr.: 19/797-2

Arkiv: A20

Møtereferat Discovery intenational school
Saksnr.:
17/19
61/19
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.05.2019
21.05.2019

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i
Ringerike kommune.

Saksutredning
Discovery International School har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte friskole
lokalisert i Ringerike kommune med oppstart høsten 2020.
Discovery International School A/S ønsker primært å rekruttere elever fra kommunene Gran,
Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Det søkes om å starte en grunnskole for trinnene 1-10.
Opplæringsspråket er engelsk.
Ved oppstart i august 2020 framgår det av søknaden at skolen skal ha 70 elever, og 230 elever
når det har blitt full drift.
Skolen har ikke skolelokaler, men uttalte i møte med Ringerike kommune 08.03.19 at en
lokalisering i Åsbygda var primærønsket.
Søkerne har i dag ikke noe lokaliseringssted, noe som gjør det vanskeligere å vurdere om
oppstart av denne skolen vil påvirke elevgrunnlaget ved kommunens kommunale grunnskoler i
særlig grad.
Private skoler – friskoler, motttar tjenester fra vertskommunen innen pedagogisk psykologiske
tjeneste (PPT) og helsetjenester for skoleelever. Det er en ekstra utfordring for disse tjenestene
å «serve» de friskolene vi har i Ringerike, Steinerskolen i Åsbygda og Montessoriskolene i Åsa
og på Ask i tillegg til de kommunale skolene.

Økonomiske forhold
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Rammetilskuddet til kommunen reduseres med ca. kr 113 000,- for hver elev som får
opplæring ved en privat skole – friskole. I 2019 får 130 av kommunens barn i opplæringspliktig
alder opplæring ved en friskole. Det betyr at kommunens rammeoverføring reduseres med vel
14,5 millioner.
Elever ved friskoler har krav på gratis skoleskyss på lik linje med andre elever, Ved
lokalisering for eksempel i Åsbygda antas det at de fleste elevene bosatt i Ringerike som søker
seg inn på Discovery International School vil trenge skoleskyss. Den gjennomsnittlige
kommunale skysskostnaden for skolebarn i Ringerike er ca. kr. 10 000,- pr år pr elev.
Forslag til uttalelse:
Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i
Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering
Rådmannen oppfatter konseptet til Discovery International School som interessant. Det er
allerede tre friskoler i kommunen. Siden Discovery International Scholl A/S verken har
skoletomt eller skolelokaler, kan ikke rådmannen etter en totalvurdering anbefale at Discovery
International School får starte opp i Ringerike kommune.
Vedlegg
Søknad fra Discovery International School
Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet
Vedtekter for Discovery International School A/S
Grunnlag for internasjonal skole – vedlegg til søknaden
Oversikt over antall grunnskoleelever i de fem aktuelle kommunene

Ringerike kommune, 11.04.19
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim
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Arkivsaksnr.: 17/2851-7

Arkiv: B30

UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK
Saksnr.:
/
/
16/19
62/19
/

Utvalg
Ungdomsrådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.05.2019
21.05.2019

Forslag til vedtak:
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering.

Sammendrag
Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen.
Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og
gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling
(K-sak 109-17).
Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av
barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon.
Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på
ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og
ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.
Innledning
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og
hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og
Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.
Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i
ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.
For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til
bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet.
Resultatene fra 2017
2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og
kriminalitet. Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og
alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer
med psykisk og seksuell trakassering. Ungdata resultatene viste at det store flertallet var
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fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange
som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine,
magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som
viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.
Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene
fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser. Jenter er
mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives
på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn
blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.
Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og
unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I
Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.
Planlagte og gjennomførte tiltak

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått
innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og
sammen med frivilligheten.
Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging.
Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.
Presentasjon og innspill
Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si
noe om nødvendige tiltak. Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i
2017.
Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet.
Tiltak grunnskole


Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.
Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket
startet opp i 2018.



Samtalegrupper for ungdom.
Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i
Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på
rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.



Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.
Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018.



Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse
med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og
informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.
Side 48 av 51

Sak 62/19


Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn
PPT ansvarlig. Informasjon om mobbing til foresatte.



Rusundervisning.
Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig.



Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.
Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum
avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.

Tiltak videregående skole


Skoleprogrammet VIP
(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever
i 1 trinn videregående skole.
Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli
oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke.



Månedsbrev-informasjon.
I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for
Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon.
Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det
å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et
samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier.
Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform.



Makkerskap/Læringspartner.
Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen.
Tiltaket startet i 2017.



Rusundervisning på videregående skole.
Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig

Tiltak for alle


Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.
Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.



Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.
Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum.
Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det
skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en
trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på
ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre
som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning,
kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse,
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oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april
2019.


Faktaopplysninger om ulik prevensjon.
Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller
Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående
hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for
helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.



DU-mestringskurs for ungdom.
Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak
ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge
utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.



«Tankevirus»-kurs.
Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og
depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.



Helsestasjon for ungdom.
Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018.



Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.
Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen,
de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med
foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede
har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.
Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring
for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for
utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell
trakassering og opplevd skole press.
Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling
gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis
muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en
fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms
utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp

Tidligere politisk behandling
K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og
gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling
Rådmannens vurdering
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For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det
forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere
ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende
arbeid kontinuerlig.
Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil
følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.
Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er
avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves,
evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.
Tore Isaksen, 15.04.2019
rådmann
Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen
Saksbehandler:
Karianne Berg
Marianne Mortensen
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Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/1439-2

Arkiv: 210

Månedsrapport økonomi februar 2019
Forslag til vedtak:
Økonomirapport februar 2019 tas til orientering.
Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:
a) Flytte budsjett for tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike
Reiseliv fra sektor Avsetninger til sektor Administrasjon, Strategi- og utviklingsenheten:

147000.721006.325 kr 583 000 kredit
147000.110200.325 kr 583 000 debet
b) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak Matchbox fra Formannskapets
disposisjonskonto til sektor Helse og omsorg:
149000.712000.242 kr 1 500 000 (kredit)
127000.470000.242.4266 kr 1 500 000 (debet)

c) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen - Ungdommens hus» fra
Formannskapets disposisjonskonto til sektor Spesielle tiltak barn og unge:
149000.712000.243 kr 1 500 000 (kredit)
127000.330101.243.4211 kr 1 500 000 (debet)

Sammendrag
Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et negativt avvik på 17,6 mill kroner ved
årets slutt, i forhold til budsjett 2019.
Det forventes et samlet merforbruk på 14,8 mill kroner på to sektorer - Spesielle tiltak barn og
unge og Helse og omsorg. Dette skyldes en økning i tildelte tjenester og et høyt sykefravær.
Resterende avvik på 3 mill kroner, skyldes lavere inntekter på eiendomsskatt. Årsaken er
bortfall av skatt på verk og bruk samt lave skattegrunnlag for kraft-eiedommene.
Innledning / bakgrunn

-

Økonomirapport februar 2019 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 28. februar og for
øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019.
Det er ønskelig å foreta tre budsjettjusteringer i driftsbudsjettet for enklere budsjettoppfølging.
Tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv:
Ringerike kommune er deltaker i reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike
Reiseliv. Deltakeravgift har hittil vært regnskapsført på rammeområde 7, Avsetninger, men
siden kommunen nå har ansatt en næringssjef er det mer naturlig at denne budsjettposten
legges til Strategi- og utviklingsavdelingen. Korreksjonen er mellom to rammeområder og har
ingen resultateffekt for kommunen.
Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen – Ungdommens hus» - budsjettjusteres fra
Formannskapets disposisjonskonto til Spesielle tiltak barn og unge, Barnevernstiltak:
Ungdomsplassen er utviklet ut i fra et kartlagt behov både i nasjonale undersøkelser, rapporten
fra Holten-utvalget og lokal ungdom. Ungdomsplassen åpnet 9. april og er ett prosjekt som
skal testes i 2019. Ungdomsplassen er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i
Hønefoss sentrum, Søndre torv 2.
Ringerike kommune skal være mer tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell
møteplass. Det skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til
en trygg voksen å prate med. Tilbud i ungdomsplassen i tillegg til drop-in vil være veiviseren veiledning med hensikt å hjelpe ungdommen til rett sted, foreldremøter, events, kurs og
individuelle samtaler. På ungdomsplassen kan ungdom treffe ungdomskontakten, NAV og
andre ansatte i tjenestene.
Tiltaket er åpent to ettermiddager fra kl. 16-20 og en dag fra kl.12-16.
Summen som er satt av Ungdomsplassen er planlagt brukt til husleie, innkjøp av digitale
verktøy, inventar, frikjøp prosjektleder samt renhold.
Holtenutvalgets tiltak Matchbox – budsjettjusteres fra Formannskapets disposisjonskonto til
Helse og omsorg, NAV:
Matchbox-tiltaket startet opp for fullt i november 2018. Formålet var å gi
sosialhjelpsmottakere tilbud om en arbeidsrettet aktivitet som kunne styrke mulighetene for
overgang til arbeid og selvforsørgelse. Tiltaket er i praksis benyttet for unge under 30 for å
møte kommunens forpliktelse til å tilby et aktivitetstilbud til de i aldersgruppen som mottar
sosialhjelp. Matchbox tiltaket har en ramme på 15 plasser, men Menova har tilbudt seg å
gjennomføre prøveperioden med 20 plasser. Kommunen betaler kr. 250 000,- pr. måned til
Menova for gjennomføring av tiltaket.
Formannskapets disposisjonskonto:
Budsjettet er på 7 mill. kroner. Av dette er 1,5 mill. kroner satt av til «Ungdomsplassen Ungdommens hus» og tiltak til sosialhjelpsmottakere – Holtenutvalget 1,5 mill. kroner. Det
foreslås at det gjøres en budsjettjustering, slik at midlene til disse to tiltakene flyttes til
henholdsvis sektorene Spesielle tiltak for barn og unge, og til Helse og omsorg.
Det er per 28. februar brukt 150 000 kroner til Hardraade Vikingeskipforening og 56 408
kroner til kjøp av KF Delegeringsreglement, Kirkens SOS 60 566 kroner og Gatejuristen
80 000 kroner, totalt 346 974 kroner, som gir rest 3,653 mill. kroner.

-

Forholdet til overordnede planer
Årets budsjett er vedtatt med et forventet «overskudd» (mulig avsetning til disposisjonfond) på
35,4 mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale inntekter, utgjør dette 1,37 %.
Prognosen som nå foreligger indikerer et «overskudd» på 17,8 mill kroner og utgjør 0,69%.
Tidligere behandlinger og vedtak
Prognosen ble fremlagt for Formannskapet til orientering 27/3-2019.
Rådmannens vurdering
Driftsbudsjettet for 2019 er meget krevende og for å oppnå budsjettert avsetning til
disposisjonsfond må vi ha meget god økonomistyring, og gode tiltak må iverksettes når vi
oppdager avvik i forhold til budsjett.
Avvikene som er rapportert fra sektorene, er innenfor områder som veldig mange andre norske
kommuner også har utfordringer i forhold til å holde budsjett fordi vi ser at behovene er større
enn planlagte ressurser.
Rådmannen har stort fokus på å finne gode tiltak og gjennomføre disse for å redusere
merforbruket som er meldt inn.

Vedlegg
Månedsrapport økonomi februar 2019

Ringerike kommune, 05.04.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

-

-

Månedsrapport
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2. Innledning
Dennerapporten gir en statusover driften i Ringerikekommunei forhold til de økonomiskeplaner
som er lagt for 2019.
Årsprognosen som her leggesfrem er utarbeidet på grunnlagav regnskapstallpr 28. februar 2019.
Det må tas høydefor at uforutsette hendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadog
regnskapstekniske
disposisjonerved årets slutt kan få resultateffekt bådepositivt og negativt i
forhold til årsprognosensom visesi dennerapporten.

3. Årsprognose
Årsprognosenindikerer at kommunenvil få et regnskapsresultati 2019 på 17,8 mill kroner.

Dersomdenneprognosenholder seggjennomåret, vil årets budsjetterte «overskudd»bli reduserttil
17,8 mill. kroner. Sett i forhold ti l Ringerikekommunesbudsjetterte inntekter er dette 0,7 %.

4. Kommentarer til årsprognosen
Folkevalgteog revisjon
Prognosenviseret merforbruk på vikar på ordførersansvar, men med en forventningom
mindreforbrukpå andre ansvar. Rammeområdets prognosei samsvarmed budsjett totalt sett.

Administrasjon og fellestjenester
Prognosener lik budsjett.
Effektiviseringstiltakpå 2 mill. kroner er dekket inn ved at vakantestillingerikke besetteseller
ansettelsenutsettes der det i 2019er vakantestillinger.
Sykefraværeti sektorener pr. februar 2019på 5,6%.Det er 5,8 prosentpoenglavereenn sammetid i
fjor. Reduksjonenligger i hovedsakpå korttids- og langtidsfravær,men ogsåegenmeldtfraværethar
gått noe ned.

Barnehage
Årsprognosenmeldeslik årsbudsjettetfor barnehagene.
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Noen av barnehagenemelder at de har flere redusertebetalereknyttet til søskenmoderasjon
og
lavinntektsfamilierenn det er budsjettert for. Det er avsattmidler for dette formålet sentralt i
sektoren.Dissemidlene følgesnå opp for å se om det dekkerdet reelle behovettil barnehagene.
Flereav barnehagenehar spesialpedagogiske
vedtak.Kostnadeneknyttet til vedtakeneblir refundert
en ganghvert halvår,og er per februar ikke ført.
Sykefraværeti sektorener pr. februar 2019 på 14,2%.Det er 1,2 prosentpoenghøyereenn samme
tid i fjor. Økningenliggerpå egenmeldtfraværetog korttidsfravær, menslangtidsfraværethar gått
noe ned.

Grunnskole
Årsprognosenfor sektorenmeldeslik årsbudsjett.
Det leggestil grunn at tilta k for å reduserekostnadenei forhold tildelte budsjettrammer,går som
planlagtut året.
Sykefraværeti sektorener pr. februar 2019på 10,9%.Det er 1 prosentpoenghøyereenn sammetid i
fjor. Økningenliggeri hovedsakpå korttids- og langtidsfravær,men ogsådet egenmeldtefraværet
har gått litt opp.

Spesielletiltak barn og unge
Samletavvikfor spesielletiltak barn og ungeer 6 millioner kroner.
I august2018overtok Helseog omsorgboligeni Hvelven87. To av brukerneble boendeigjen i
boligenda «spesielletiltak barn og unge» flyttet til ny avlastningsboligi Færden29.
I 2018fikk dissebrukerneøkte vedtakstimer.Det var derfor en økt bemanningsom ble med over til
Helseog omsorg. Det er denneøkningensom fører til et avviki 2019 i «Spesielletiltak» siden
midlene skalfølge de to brukernesom ble boendeigjen i Hvelven87.

Sykefraværeti sektorener pr. februar 2019på 10,2%.Det er 2,4 prosentpoenglavereenn sammetid
i fjor. Det er det egenmeldte fraværetog langtidsfraværetsom har gått ned, menskorttidsfraværet
har økt noe.

Kulturtjenesten
Årsprognosenfor sektorenmeldeslik årsbudsjett.
Sykefraværeti sektorener pr. februar 2019på 10,1%.Det er 4,4 prosentpoenghøyereenn samme
tid i fjor. Det er det egenmeldtefraværetog langtidsfraværetsom har gått opp, mens
korttidsfraværethar gått noe ned. Dette er en liten sektor,slik at noen få personerpå
lagtidssykemeldinger
f.eks.vil slå «hardt» ut på statistikken.

Helseog omsorg
Helseog omsorgmelder om et merforbruk på 8,8 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsakknyttet til
hjemmetjenesteni Hønefossog integrerte tjenester,mindre avvikpå BPA(brukerstyrtpersonlig
assistanse)og Krokenveien.
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I hjemmetjenestenHønefosser det høyt sykefravær(13%).Mye er korttidsfraværsom ikke gir rett til
sykelønnsrefusjon.
I ny turnus er det nå tilført flere faste årsverkfor å ha en bedre grunnbemanning,
samt at dissehar en del frie timer som de skalbruke for å dekkeopp fravær.Foreløpig seesikke
reduksjoneni bruk av innleie vesentlig.Med økte faste lønnsutgifterog sammebruk av variabellønn
som tidligere, blir det merforbruk.
Tiltak er tett oppfølgingav syke,få kontroll på innleie og reduserebruk av overtid.
I de integrerte tjenesteneer det Nes/Hallingbysom har vanskermed å skaffevikarerved fravær,og
bruk av egneansatteutløserovertid.
Noen av hjemmetjenestenehar økt tjenestebehovog må bemanneopp, andre har lavere
tjenestebehov,men ikke så mye lavereat det kan gjøresendringi bemanning.Det er iverksatt
sammet iltak som i hjemmetjenesten.
BPAhar fått en ny ordning på slutten av 2018.Dette er det ikke tatt høydefor i budsjett 2019.Ingen
mulighet for innsparingi avdelingen.Sektorensentralt jobber med til tak både for å dekkeinn
sparekravog øvrigeavvik.
Vedtakstimeneviser en ubetydelignedgangfra januar til februar (0,3%).Antall støttekontaktvedtak
har en netto økningpå 5 i forhold til januar.Ingenendringi BPAog omsorgsstønadi denneperioden.

Sykefraværeti sektorener pr. februar 2019på 13,5%.Det er på sammenivå som februar i fjor. Det
har vært en vridningi fraværet, ved at egenmeldtfravær og korttidsfraværhar gått ned, mens
langtidsfraværet har gått opp.

Samfunn
Alle enheter melder prognosei samsvarmed budsjett.
Samfunnhar i 2019et effektiviseringskravpå 2,2 % av samlededriftsutgifter og det jobbesaktivt
med dette. Utfordring for sektorener blant annet utgifter til energi(strøm,fjernvarme,bioenergi,
fyringsolje)samt at vinteren 2019har vært sværtsnøriknoe som har påført sektorenstore utgifter til
snørydding,strøingog bortkjøring.Det vil i år som i fjor i tillegg tilkomme større utgifter til
oppryddingetter vinteren.
Kommunensselvkostområderer fra 2018samletunder en enhet slik at disseikke skalblandesmed
ordinær drift. I rapporteringpr 28. februar er prognosensatt til budsjett da det er for tidlig på året til
å se avvik.
Samfunnstyrer mot å holde budsjett.
Sykefraværeti sektorener pr. februar 2019 på 9,8%.Det er 0,8 prosentpoenglavereenn på samme
tid i fjor. Egenmeldtfravær og korttidsfraværhar gått ned, menslangtidsfraværethar gått opp.

Avsetninger, overføringer
Prognosener lik budsjett.
De store områdeneinnenfor denne sektorener pensjon,avsetningtil årets lønnsoppgjør,statlige
overføringeri forbindelsemed flyktningerog Formannskapetsdisposisjonskonto.
Vi vil i mai få oppdaterte budsjett-tall for pensjonskostnadene,
og vil til 1. tertial gjøre en vurderingi
for hold til budsjett på bakgrunnav dette.
Formannskapetsdisposisjonskonto:
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Budsjetteter på 7 mill. kroner. Av dette er 1,5 mill. kroner satt av til møteplassen«Ungdommens
hus»og tiltak til sosialhjelpsmottakere– Holtenutvalget1,5 mill. kroner. Det foreslåsat det gjøresen
budsjettjustering,slik at midlene til disseto tiltakene flyttes til henholdsvissektoreneSpesielletiltak
for barn og unge,og til Helseog omsorg.
Det er per 28. februar brukt 150 000 kroner til HardraadeVikingeskipforeningog 56 408 kroner til
kjøp av KFDelegeringsreglement,
KirkensSOS60 566 kroner og Gatejuristen80 000 kroner, totalt
346 974 kroner, som gir rest 3,653 mill. kroner.

Skatt og rammetilskudd
Prognosener 3 mill. kroner lavereenn budsjett.
Prognosenfor Skattpå formue og inntekter er lik budsjett, sidende to første månedeneer
«etterslep»fra 2018,og det er først når vi får skattetallenefor marshvor vi kan utarbeideprognose
for 2019som baserersegpå skatteoppleggetfor 2019.
Eiendomsskatteinntekten
ser ut til å bli 3 mill. kroner lavereenn budsjett, og det er skatt på
næringseiendommersom står for avviket,først og fremst skatt på krafteiendommerhvor
skattegrunnlagetsettesav skatteetatenog er lavereenn budsjettert, samt at vi får bortfall av
skatteinntekter ved at verker og bruk ikke lengerinngåri skattegrunnlaget.Noe av dette bortfallet vil
bli kompensert,men det foreløpigusikkerthvor mye det vil utgjøre og når kompensasjonenvil bli
utbetalt til kommunen.

Finans
Prognosener lik budsjett.
I forbindelsemed 1. tertial vil det bli laget nye prognoserfor rente- og avdragsutgifter,som sammen
med utbytte fra RingerikskraftASog avkastningpå Fossefondetutgjør dennesektoren.

5. Status bosetting av flyktninge r
Kommunenhar etter anmodningfra IMDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019.I tillegg kommer
eventuellefamiliegjenforeninger.
Ingenanmodningom å bosette ensligemindreårigeflyktninger.
Per 1. marser det bosatt 1 person.Ingenbosatt som familiegjenforening.

6. Likviditetssituasjonen
Kommunenslikviditetssituasjonhar vært stabil og god de seneste årene.Ved utgangenav februar
har kommunen336 mill. kroner i likvide midler på bankkonto.Gjennomsnittliginneståendepå
konsernkontoeni februar var til sammenligning396 mill. kroner. I tillegg har kommunenen
driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen.Driftskredittenhar ikke vært benyttet så
langt i 2019.
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7. Investeringer
Det er i 2019planlagtinvesteringersom samletvil gi brutto investeringsutgifterpå 818 mill. kroner
for året.
Tabellenviseret utdrag av disse:

Prosjekt

Statusog fremdrift

Ullerål skole med
idrettshall

All støp er ferdigstilt. Byggeter i ferd med å reise seg,og man forventer tett bygg
til august2019. Prosjektetfølger oppsatt fremdrift og økonomiplani henholdtil
oppdragsbestillingfra skolesektoren.

Benterud skole

Ny skoleer overtatt av Ringerikekommune.Leverti henhold til
oppdragsbestilling.Sluttoppgjørvil foreliggei første halvdelav april 2019.Vil
levereskolenti l budsjett. Eventuellbesparelsevil dekkeinn manglende
budsjettmidlerpå TryggskoleveiBenterudskole.

Tryggskolevei
Benterud skole

Anleggeter ferdigstilt og overtatt av kommunen.Gjenståroppmerkingav pplassersom vil bli tatt til våren. Anleggetble klart til å brukesav skoleeleverfra
januar2019.Utbetalingfor grunnervervog noe beplantning/finpussi 2019,blant
annet ved kiss-n-ride og en hekk langsDronningÅstasgate. I tillegg har vi noen
småutbedringerved private avkjørslersom tas når snøog tele har gått. Anslått
totalkostnadfor prosjektet er 18,9mill. kr.

Heradsbygda
omsorgssenter

Nytt konsepthar vært til politisk behandling.Prosjektethar hatt BP2-sak20. nov. i
formannskapetog 30. nov. i kommunestyret.Positivtvedtak.Endringi
økonomiskerammer for prosjektet.Det har vært anbudsrunde,og Betonmast
Hæhreer valgt til entreprenør.Byggestartgrunnarbeider er mai 2019.

Hov vest
omsorgsboliger

Prosjektetplanleggessamkjørtmed omsorgsboligenepå Hov øst. Prosjektetble
politisk behandleti BP2-saki februar/mars2019.Byggestartvurderesutsatt til
augustgrunnet gjennomføringav tiltak med infrastruktur. Reviderthoved
fremdriftsplanutarbeidesetter kontraheringav entreprenør.
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Hov øst
omsorgsboliger

Prosjektetble politisk behandleti BP2-saki januar2019.Reviderthoved
fremdriftsplanutarbeidesnår entreprenører kontrahert.

Ringerikelegevaktog
ambulansesentral

Prosjektethar fått en fremdriftskonsekvenssom følge av gjentatte endringeri
forhold til opprinneligbestilling.BP2-sak20. nov. i formannskapetog 30. nov. i
kommunestyret.Positivtvedtak.Forventetferdigstillelseer høst/vinter
2019/2020.

Ringerikevannverk

Det arbeidesmed oppgraderingsarbeider
i eksisterendeanleggog påpekte
utbedringsarbeideri forbindelsemed overtakelseav nye anleggsdeler.Noe av
arbeidet vil bli utført i 2019 grunnet vintersesongog endeligavklaringav
utforming av laguner.Alle forhold tyder på at prosjektet skalkunne fullføres
innenfor de rammer som er satt for prosjektet.

Overføringsledninger
Åsa– Monserud

Entreprisestatus:
E1Sjøledningsentreprise
ferdigstilt.
E2Ledningsanlegg
Åsavest, under utførelsemed ferdigstillelseslutten av april
2019.
E3Åsaøst, hvor det er mottatt tilbud hvor det pågårevaluering.Planlagtoppstart
våren2019 med ferdigstillelsehøsten2019.
E5Totalentreprise4 pumpestasjoner,utførelsepågår2 stk. vinter 2019 og 2 stk.
ferdigstillessep./okt. 2019.
E5Saneringav 3 KUR- anlegg,konvertert til minirenseanlegg,ferdigstilt.
EntrepriseE2liggeretter egenfremdriftsplan,men ikke på kritisk linje foreløpig.
Forventetferdigstillelsemars/april 2019.Er avhengigav entrepriseE4Vinje
Industri Miljø pga.bl.a. betongarbeidersom var uteglemt fra beskrivelsen.Det
forberedestil å gjennomføreekspropriasjonfor to grunneiere.Der er signert
avtalemed VisionTechpå automasjon.

Prosjektetskalværeferdigstilt i løpet av 2019,derfor forventesalle utgifter i
løpet av inneværendeår med unntak av sluttoppgjørsom vil kommei løpet av
februar nesteår, med frist for tilbakemeldingi april, dvs.det må planleggesfor
utbetaling av sluttoppgjøri april/mai 2020.
Monserud renseanlegg Prosjekteter forsinket mht. planlagtigangkjøring(testing av anleggetmed
avløpsvann)01.05.2019.Dette er nå planlagtat skalskjei august2019.Planlagt
overleveringav anlegget01.09.2019må da utsettes,men det er pr. nå forventet
at det vil bli gjennomførti løpet av høsten2019.
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8. Antall ansatte og årsverk – utvikling 2018 – 2019

9. Sykefravær
Sykefraværetsammenlignesmed motsvarendeperiodei 2018.Sammenlignetmed 2018 er det liten
forskjell. Fraværeti februar 2019 er på 11,5%sammenlignetmed 11,6%i 2018.
Administrasjonog fellesutgifter har en nedgangfra 11,4 til 5,6%,dette er en halveringav fraværet
sammenlignetmed 2018.Barnehagehar en økningi fraværetmed 1,2 prosentpoengtil 14,2%i 2019.
Grunnskolehar en økningmed 1,9 prosentpoengtil 10,9%.Helseog omsorghar likt fravær i februar
2019som i februar 2018 og sektor Samfunnhar en nedgangfra 10,6 til 9,8%i februar 2019.
Statistikkenviser et mindre bruk av egenmeldingeri februar 2019 sammenlignetmed februar 2018.
Flereforskningsmiljøerog NAVanbefalerat egenmeldingsordning
brukesfør ansattegår til
sykemeldingda det bidrar til en god dialogom sykefraværpå arbeidsplassenog at det avlaster
helsevesenetmed korttidsfravær.
I forbindelsemed ny IA-avtaleer egenmeldingsordningen
videreført i Ringerikekommunemed 24
dageri løpet av de siste12 månederog at ansattekan bruke egenmeldingåtte dager
sammenhengende.
Det vil derfor være hensiktsmessigå informere mer om ordningenog at
kommunensom arbeidsgiverønskerat ansattebruker ordningenmer.
Flereenheter med stort sykefraværplanleggernå å ta i bruk bedriftshelsetjenestenarbeidsmetode
«Sterkeretilbake» som har hatt dokumentert god effekt på sykefraværetved arbeidsplasserder
dette har blitt brukt. Oppleggetvurderesgjennomført ved tre enheter,to enheter/avdelingerfra
helse- og omsorgog en barnehage.Bedriftshelsetjenestenholder informasjonsmøtemed aktuelle
enheter i april.
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Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid

Sykefravær
februar 2018
11,6
1,9
2,1
7,6

Sykefravær
februar 2019
11,5
1,2
2,6
7,7

Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid

11,4
3
2,9
5,5
13
2,2
2,4
8,4
9
1,5
1,5
6

5,6
1,7
0,7
3,2
14,2
2,6
3,3
8,3
10,9
1,6
2,5
6,8

Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid

12,6
1,8
2,3
8,5
5,7
0,7
0,7
4,3
13,5
1,8
2,3
9,4

10,2
2,1
4,4
3,7
10,1
1,9
0,2
8
13,5
1,5
2,1
9,9

Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid

10,6
2,1
2,8
5,7

9,8
1,5
2,1
6,2
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VEDLEGG1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde

Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 av disseområdenei tabell 1B,og budsjettenefor skatt og rammetilskudd
samt finansvedtasi tabell 1A.
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/1847-1

Arkiv:

Økonomirapport mars 2019
Forslag til vedtak:
Økonomirapport mars 2019 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Økonomirapport mars 2019 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. mars og for øvrig
kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019.
Sammendrag
Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 15,3 mill kroner, i forhold
til budsjett 2019. Årets budsjett ble vedtatt med 35,5 mill kroner i forventet overskudd, til
avsetning på disposisjonsfond. Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 20,2
mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %.
Det er i hovedsak to sektorer som har utfordringer med å holde budsjett.
Helse og omsorg har utfordringer knyttet til hjemmetjenester, integrerte tjenester og PBA
(brukerstyrt personlig assistent). Det meldes om merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp
til unge under 30 år. Det er igangsatt ulike tiltak, nærmere beskrevet vedlagte Månedsrapport
mars 2019.
Spesielle tiltak barn og unge, har utfordringer i forhold til økte vedtakstimer til avlastning.
Det meldes nå om merforbruk knyttet til en økning i spesialpedagogiske tiltak til barn i
barnehager. Rådmannen kommer tilbake til hovedutvalget med en analyse av utviklingen
innenfor dette området.
Sentale inntekter: I forbindelse med at UDI sa opp avtalen med Ringerike kommune for drift
av helsetjenestene på Hvalsmoen mottak, ble det oppdaget at UDI ikke hadde utbetalt et avtalt
tilskudd etter at avtalen ble inngått, utbetalingen har funnet sted i april 2019.
Det forventes også økte konsesjonskraftinntekter og økt utbytte fra Ringerikskraft AS.
Ved en feil ble tiltak om redusjon av driften i enslige mindreårige flyktninger foretatt to ganger
i budsjettprosessen for budsjett 2019.
-

Formannskapets disposisjonskonto:
Saldo per 28. februar 2019 er 3,653 mill. kroner.
I FS-sak 28/19 om lydanlegg i kommunestyresalen ble det bevilget 272 314 kroner for å
oppgradere dette.
Rest per 30. mars er 3,381 mill. kroner.
Antall årsverk pr. mars 2019 er 1 849 og antall ansatte er 2 287.
I forhold til mars 2018, er det en økning i antallet årsverk og ansatte. I forhold til mars 2018,
er det en økning i antallet årsverk og ansatte. Endringen er størst innenfor Helse og omsorg,
hvor økning i hjemmestjenesten og overtagelse av barnebolig fra Spesielle tjenester utgjør
størstedelen av økningen. Det er imidlertid færre personer i deltidsstillinger og færre personer
som arbeider på timer/variabel lønn.
Tidligere behandlinger og vedtak
Prognosene ble presentert for Formannskapet 23. april, sak 19/1440.
Rådmannens vurdering
Driftsbudsjettet for 2019 er meget krevende og for å oppnå budsjettert avsetning til
disposisjonsfond må vi ha meget god økonomistyring, og gode tiltak må iverksettes når vi
oppdager avvik i forhold til budsjett.
Avvikene som er rapportert fra sektorene, er innenfor områder som veldig mange andre norske
kommuner også har utfordringer i forhold til å holde budsjett fordi vi ser at behovene er større
enn planlagte ressurser.
Økte inntekter fra avsluttet avtale med UDI, økt utbytte fra Ringerikskraft AS og økte
kraftkonsesjonsinntekter gir oss ett noe bedre handlingsrom.
Rådmannen har stort fokus på å finne gode tiltak og gjennomføre disse for å redusere
merforbruket som er meldt inn.

Vedlegg
Månedsrapport økonomi mars 2019

Ringerike kommune, 25.04.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli

-

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

-
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Innledning

Dennerapporten gir en statusover driften i Ringerikekommunei forhold til de økonomiskeplaner
som er lagt for 2019.
Årsprognosen som her leggesfrem er utarbeidet på grunnlagav regnskapstallpr 31. mars 2019.
Det må tas høydefor at uforutsette hendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadog
regnskapstekniske
disposisjonerved årets slutt kan få resultateffekt bådepositivt og negativt i
forhold til årsprognosensom visesi dennerapporten.

3.

Årsprognose

Årsprognosenindikerer at kommunenvil få et regnskapsresultati 2019 på 20,1 mill kroner.

Dersomdenneprognosenholder seggjennomåret, vil årets budsjetterte «overskudd»bli reduserttil
20,1 mill. kroner. Sett i forhold ti l Ringerikekommunesbudsjetterte inntekter er dette 0,7 %.
Formannskapetfikk en foreløpigorientering om prognoseni møte 23. april, sak19/1440.

4.

Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgteog revisjon
Prognosenviseret merforbruk på vikar på ordførersansvar,men det forventesmindreforbrukpå
andre ansvar.Rammeområdetsprognosesettesi samsvarmed årsbudsjett.

Administrasjon og fellestjenester
0,1 mill kroner positivt avvik.

Barnehage
Ingenavvik.
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Grunnskole
Ingenavvik.

Spesielletiltak barn og unge
Samletavvik8 mill kroner.
Prognosener økt med 2 millioner kroner sidenforrige rapportering.
Økt merforbruk skyldesøkte vedtak i form av spesialpedagogis
ke tiltak til barn i barnehager.Det har
vært en jevn økningi antall barn som får spesialpedagogiskhjelp de sistefire årene,bådei landet og i
Ringerike.Ringerikehar noe høyereandel barn i barnehagesom får ekstra ressursertil styrket tilbud,
sammenlignetmed landet (uten Oslo)og sammenlignbarekommuner.
Rådmannenkommertilbake til hovedutvalgetmed en analyseav utviklingeninnenfor dette området.

Kulturtjenesten
Ingenavvik.

Helseog omsorg
Prognosenviserett merforbruk på 11 mill. kroner. Prognosener forverret med 2,2 mill. kroner siden
forrige månedsrapportering, og endringenforklaresslik:
1,2 mill. kroner i merforbruk på økonomisksosialhjelp.Merforbruket er hos ungeunder 30
år, mensvoksneviser en nedgangi utbetalingeri forhold til i fjor .
1 mill. kroner i økt merforbruk hjemmetjenesteni Hønefoss.Fortsatt høyt sykefraværi
enhetengir vikarkostnader.Hjemmetjenestenmerker at «alle skal værehjemmelengst
mulig- tankegangen», og raskt ut av sykehusog ofte direkte til hjemmetjenestengir pressi
tjenestene. Økt tjenestebehovog høyt sykefraværover tid har gjort at effekten av høy
grunnbemanningog frie timer til å dekkefravær foreløpigikke viserønsketeffekt.
NAVhar igangsattfølgende tiltak for bedre prognosenesine i forhold til økte utbetalingertil
økonomisksosialhjelp:
- Ungdommenshus
- Match Box- førsteevalueringviser goderesultater
- Økonomiskrådgivningstyrkesog prioriteres
- Egenpsykologsom gjør avklaringer- 30 avklaringeri 2018
Tiltak hjemmetjenestenfor å reduseresykefraværog
- Prosjektmed Stamina– individuelloppfølgingav sykemeldt
- Samlokaliseringplanleggesfør sommeren,konstituert enhetslederfra første dag
- HPHteam og tildelingspraksisfølgestett. Ta hjem pasienterfra sykehusetog redusere
ressursbruktil utskrivningsklarepasienter(De 5 mill. er ikke benyttet)
- Ta hjem kjøpte plasser,flytte ved naturlig avgangog ved endringi tjenestetilbud.(Psykisk
helse,Tjenestertil funksjonshemmede)
Solgtplasstil Jevnaker
Er i prosessmed innføringav kolonial.noi hjemmetjenesteog bofellesskaphvor det er
enkeltbrukeresom handler.
Vurdereantall nattevakteri Helse
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Det er for tidlig å si hva tiltakene vil utgjøre i kroner.
Hvalsmoenned fra 1.oktober.Lege i 40%stilling har fått oppsigelse.100%sykepleier og 100%
helsesekretærmå nedbemannes
.

Samfunn
Alle enheter melder prognosei samsvarmed budsjett.
Samfunnhar i 2019et effektiviseringskravpå 2,2 % av samlededriftsutgifter og det jobbesaktivt
med dette. Utfordring for sektorener blant annet utgifter til energi(strøm,fjernvarme,bioenergi,
fyringsolje)samt at vinteren 2019har vært sværtsnøriknoe som har påført sektorenstore utgifter til
snørydding,strøingog bortkjøring.Det vil i år som i fjor i tillegg tilkomme større utgifter til
oppryddingetter vinteren.
Kommunensselvkostområderer fra 2018 samletunder en enhet slik at disseikke skalblandesmed
ordinær drift. I rapporteringpr marser prognosensatt til budsjett da det er for tidlig på året til å se
avvik.
Samfunnstyrer mot å holde budsjett.

Avsetninger, overføringer
Samletpositivt avvik4,2 mill kroner.
I forbindelsemed at UDIsaopp avtalenmed Ringerikekommunefor drift av helsetjenestenepå
Hvalsmoenmottak, ble det oppdagetat UDIikke haddeutbetalt et avtalt tilskudd etter at avtalenble
inngått, utbetalingenhar funnet sted i april 2019, på til sammen10,5 mill. kroner.
Det forventesøkte inntekter på salgav konsesjonskraft
.
Ved en feil ble Tiltak ensligemindreårigeredusertto gangermed 7 mill. kroner i budsjettprosessen
.

Skatt og rammetilskudd
Negativtavvik 3 mill kroner.
Dette skyldesat eiendomsskattenblir lavereenn budsjettert - på grunn av bortfall av eiendomsskatt
på verk og bruk, samt lave skattegrunnlagfor krafteiendommene.

Finans
Samletpositivt avvik2,4 mill kroner. Forventerøkt utbytte fra RingerikskraftAS.

5.

Statusbosetting av flyktninger

Kommunenhar etter anmodningfra IMDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019.I tillegg kommer
eventuellefamiliegjenforeninger.
Ingenanmodningom å bosette ensligemindreårigeflyktninger.
Pr. 1.april er det ingennye bosettingeri kommunen.

6.

Likviditetssituasjonen

Kommunenslikviditetssituasjonhar vært stabil og god de senesteårene.Ved utgangenav marshar
kommunen388 mill. kroner i likvide midler på bankkonto.
4
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Gjennomsnittliginneståendepå konsernkontoeni marsvar til sammenligning331 mill. kroner. I
tillegg har kommunenen driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen.

7.

Investeringer

Utbygginghar rapportert samtidigfor februar og mars.Det er ingen endringi prognosenei forhold til
økonomirapportper februar.
Budsjetterteinvesteringeri 2019 er 736 mill. kroner. I KS-ska27/19 ble det overført 81,9 mill. kroner
fra 2018til 2019.Rådmannenvil i 1. tertial-rapporten komme tilbake med en oversiktover framdrift
og beløpsom vil bli investert i 2019.
Tabellenviseret utdrag av de størsteinvesteringene:

Det er ingenvesentligeendringersom er rapportert tekstlig sidensist. Februar-rapporteringener
derfor gjengitt nedenfor:

Prosjekt

Statusog fremdrift

Ullerål skole med
idrettshall

All støp er ferdigstilt. Byggeter i ferd med å reiseseg,og man forventer tett bygg
til august2019. Prosjektetfølger oppsatt fremdrift og økonomiplani henholdtil
oppdragsbestillingfra skolesektoren.

Benterud skole

Ny skoleer overtatt av Ringerikekommune.Leverti henholdtil
oppdragsbestilling.Sluttoppgjørvil foreliggei første halvdelav april 2019.Vil
levereskolentil budsjett. Eventuellbesparelsevil dekkeinn manglende
budsjettmidlerpå TryggskoleveiBenterudskole.

Tryggskolevei
Benterud skole

Anleggeter ferdigstilt og overtatt av kommunen.Gjenståroppmerkingav pplassersom vil bli tatt til våren. Anleggetble klart til å brukesav skoleeleverfra
januar 2019.Utbetalingfor grunnervervog noe beplantning/finpussi 2019,blant
annet ved kiss-n-ride og en hekk langsDronningÅstasgate. I tillegg har vi noen
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småutbedringerved private avkjørslersom tas når snøog tele har gått. Anslått
totalkostnadfor prosjektet er 18,9 mill. kr.
Heradsbygda
omsorgssenter

Nytt konsepthar vært til politisk behandling.Prosjektethar hatt BP2-sak20. nov. i
formannskapetog 30. nov. i kommunestyret.Positivtvedtak.Endringi
økonomiskerammer for prosjektet.Det har vært anbudsrunde,og Betonmast
Hæhreer valgt til entreprenør.Byggestartgrunnarbeiderer mai 2019.

Hov vest
omsorgsboliger

Prosjektetplanlegges samkjørtmed omsorgsboligenepå Hov øst. Prosjektetble
politisk behandleti BP2-saki februar/mars2019.Byggestartvurderesutsatt til
augustgrunnet gjennomføringav tiltak med infrastruktur. Reviderthoved
fremdriftsplanutarbeidesetter kontraheringav entreprenør.

Hov øst
omsorgsboliger

Prosjektetble politisk behandleti BP2-saki januar 2019.Reviderthoved
fremdriftsplanutarbeidesnår entreprenører kontrahert.

Ringerikelegevaktog
ambulansesentral

Prosjektethar fått en fremdriftskonsekvenssom følge av gjentatte endringeri
forhold til opprinneligbestilling.BP2-sak20. nov. i formannskapetog 30. nov. i
kommunestyret.Positivtvedtak.Forventetferdigstillelseer høst/vinter
2019/2020.

Ringerikevannverk

Det arbeidesmed oppgraderingsarbeider
i eksisterendeanleggog påpekte
utbedringsarbeideri forbindelsemed overtakelseav nye anleggsdeler.Noe av
arbeidet vil bli utført i 2019 grunnet vintersesongog endeligavklaringav
utforming av laguner.Alle forhold tyder på at prosjektet skalkunnefullføres
innenfor de rammer som er satt for prosjektet.

Overføringsledninger
Åsa– Monserud

Entreprisestatus:
E1Sjøledningsentreprise
ferdigstilt.
E2Ledningsanlegg
Åsavest, under utførelsemed ferdigstillelseslutten av april
2019.
E3Åsaøst, hvor det er mottatt tilbud hvor det pågårevaluering.Planlagtoppstart
våren2019 med ferdigstillelsehøsten2019.
E5Totalentreprise4 pumpestasjoner,utførelsepågår2 stk. vinter 2019 og 2 stk.
ferdigstillessep./okt. 2019.
E5Saneringav 3 KUR- anlegg,konvertert til minirenseanlegg,ferdigstilt.
EntrepriseE2liggeretter egenfremdriftsplan,men ikke på kritisk linje foreløpig.
Forventetferdigstillelsemars/april 2019.Er avhengigav entrepriseE4Vinje
Industri Miljø pga.bl.a. betongarbeidersom var uteglemt fra beskrivelsen.Det
forberedestil å gjennomføreekspropriasjonfor to grunneiere.Der er signert
avtalemed VisionTechpå automasjon.
Prosjektetskalværeferdigstilt i løpet av 2019,derfor forventesalle utgifter i
løpet av inneværendeår med unntak av sluttoppgjørsom vil kommei løpet av
februar nesteår, med frist for tilbakemeldingi april, dvs.det må planleggesfor
utbetaling av sluttoppgjøri april/mai 2020.

Monserud renseanlegg Prosjekteter forsinket mht. planlagtigangkjøring(testingav anleggetmed
avløpsvann)01.05.2019.Dette er nå planlagtat skalskjei august2019.Planlagt
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overleveringav anlegget01.09.2019må da utsettes,men det er pr. nå forventet
at det vil bli gjennomført i løpet av høsten2019.

8.

Antall ansatte og årsverk – utvikling 2018–2019

Antall årsverkpr. mars2019 er 1.849, det er 39 årsverkflere enn mars2018. Antall ansatteer 2.287,
det er 17 flere enn mars2018.
Det er en større økningi antall årsverkenn i antall ansatte,noe som indikerer at flere har fått større
stillingsbrøker.
Arbeid på timebasis/ variabellønn utgjør 193 årsverk,det er en nedgangpå 11 årsverki forhold til
mars2018.
Rammeområder

Folkevalgteog revisjon
Administrasjonog fellesutgifter
heravlærlinger*
Barnehager
Grunnskole
Spesielletiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn
Sum
Variabellønn

Årsverk
2018

2019

2
118
10,5
164
441
148
21
696
220

1,5
120,5
10,5
172
428
136
22
745
224

2
132
21
196
503
198
33
972
234

2
133
21
199
489
181
34
1 014
235

1 849

2 270

2 287

1 810
204

Ansatte
2018

2019

193

Ringerikekommunehar p.t. 37 personerpå lærlingekontrakt.

Økningeni antall årsverk(8) i barnehagerskyldespedagognormensom ble innført 1. august2018.
Reduksjoneni antall årsverki spesielletiltak barn og ungeskyldesat ansvaretfor en barneboliger
overført til Helseog omsorg.
Økningeni antall årsverki Helseog omsorgskyldesovertagelseav en barneboligfra Spesielletiltak
barn og unge– 14 årsverk, hjemmetjenesteni Hønefosshar økt med 20 årsverk.Restenav økningen
skyldesøkte tjenester og krav på stilling.
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VEDLEGG1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde

Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 av disseområdenei tabell 1B,og budsjettenefor skatt og rammetilskudd
samt finansvedtasi tabell 1A.
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VEDLEGG2 – Utvikling prognoser gjennom året
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/2074-1

Arkiv: 210

Prognose 1. tertial 2019
Forslag til vedtak:
Presentasjonen av økonomisk prognose per 1. tertial (30.04.19) 2019 tas til orientering.

Vedlegg
Presentasjon – økonomisk prognose per 1. tertial 2019
Ringerike kommune, 09.05.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/1916-1

Arkiv: 210

Regnskap og årsrapport 2018 for Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2018 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 14 848 393
avsettes slik:
a. kr 15 548 623til disposisjonsfond, kr 3 550 884 til å opprettholde realkapitalen i
Fossefondet, kr -4 251 114 til bufferfond i Fossefondet
b. Fossefondets realkapitalfond og bufferfond korrigeres slik: kr 11 121 785 som
feilaktig ble ført til realverdi i 2018 flyttes til bufferfond.
c. Avvik i fjorårets disponering med kr. 914.256 har redusert disposisjonsfondet.
3. Det negative fondet på oppmåling akkumulert fra 2012 til 2017: saldo på de
fremførbare underskuddene til og med 2018 nedskrives til kr 0.
4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2018 godkjennes.
5. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes.
6. Rådmannens årsrapport for 2018 tas til orientering.
7. Årsbudsjett for 2019 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3.
Sammendrag
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 23,6 mill. kroner
Driftsregnskapet for 2018 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,848
mill. kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et
tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2018. Det regnskapsmessige
mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond.
Innledning / bakgrunn
I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner
og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av
kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.
-

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige
hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.
Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for
oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. I
årsrapporten er det en enkel KOSTRA-analyse med noen økonomiske nøkkeltall som viser
kommunens utvikling de siste årene. Det vil i august bli lagt fram en egen sak med utvidet
KOSTRA-analyse og presentasjon av endelige tall for Kommunebarometeret som grunnlag for
budsjettbehandlingen for 2020.
Årsrapporten for 2018 er publisert på kommunens hjemmeside i ett annet format som ett
supplement til vedlagte årsrapport.
Det er framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2018.
Beskrivelse av saken
Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 29,968
millioner kroner. Det er overført 20,8 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter
overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et
regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på 14,848 millioner kroner.
Året 2018 viser et økonomisk resultat for Ringerike kommune som er vesentlig dårligere enn
for de to foregående årene. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter og
skatteutjevning har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose, men hvor det har
vært nødvendig å kompensere sektorene som leverer tjenester for økte kostnader i forbindelse
med større behov i tjenestene.
Det er gjort avsetning på 6,6 mill. kroner for å kunne dekke Ringeriksbadet IKS sitt krav fra
Skatteetaten for tilbakebetaling av MVA-kompensasjon.
Fossefondet fikk i 2018 negativ avkastning på kr 700 000 etter å ha hatt positiv avkastning
fram til september 2018, men ble sterkt påvirket av stor uro i internasjonale finansmarkeder de
siste tre månedene i 2018.
Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift
har i 2018 vært på 162 millioner kroner.
Driftsinntektene økte med 4,5 % i 2018, mens driftsutgiftene ble økt med 6 %.
Økonomiske forhold
Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å skape rom for de
nødvendige investeringene i infrastruktur som må gjennomføres. Driften har økt som en
konskevens av økte behov i befolkningen. Det er likevel stort fokus på å holde budsjetter i
tjenestene. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har ett disposisjonsfond på 187,9
millioner kroner. Det utgjør 7,9 % av driftsinntektene i 2018. Det anbefales at kommunen har
ett disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp
mot 235 millioner kroner.
Avkastningen til Fossefondet ble i 2018 negativ, og i henhold til finansreglementets punkt 4.3
skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å redusere
Fossefondets bufferfond slik at realkapitalen opprettholdes. «Fossefondet - realkapital» er
klassifisert som disposisjonsfond i driftsregnskapet.

-

Nedskriving negativt selvkostfond oppmåling
Ringerike kommune har fremført underskudd på selvkostområdet oppmåling med saldo pr
31.12.18 på kr 2 961 033.
Fra retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14) er generasjonsprinsippet beskrevet som
at «En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon.
Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av
tjenesten.». Å øke gebyrene opp til selvkostnivå ville synes som en urimelig høy økning og det
har ikke vært vilje til å øke gebyrene til dette nivået for å oppnå full kostnadsdekning for
oppmålingstjenesten. Med dette til grunn vil det være urimelig at



morgendagens brukere skal betale ekstra for gårsdagens lave gebyrer
underskudd som følge av tidligere års «feilberegning» skal motregnes av kommende
overskudd.

Konsekvensen av å nedskrive de fremførbare underskuddene har ingen direkte påvirkning på
kommunens resultat ettersom tapene er tatt tidligere år og de fremførbare underskuddene
således kun har representert et potensial for fremtidig inndekning av tap. Konsekvensen for
innbyggere/søkere er at fremtidige gebyrer vil være uten et påslag for inndekning av tidligere
underskudd.
I høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (fra april 2019)
er det foreslått at underskudd for selvkosttjenestene etter plan- og bygningsloven,
eierseksjoneringsloven og matrikkellova ikke kan fremføres når det ikke er midler på
selvkostfondet.
Med begrunnelse i at det negative fondet på oppmåling er akkumulert fra 2012 til 2017 med
for lave gebyrer anbefales det at saldo på de fremførbare underskuddene til og med 2018
nedskrives til kr 0.
Rådmannens vurdering
Til tross for at 2018 har vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, ser vi at det er
krevende å holde budsjettrammene i tjenestene.
I arbeidet med Ringerike kommunes investeringsprogram kom det klart fram at 2019 og 2020
vil bli svært krevende år økonomisk for å ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med
investeringer. Vi ser også at det oppstår utgifter som kommunen må dekke som ikke kan
forutsees i budsjettprosessen. Vi anser likevel at vi har god økonomistyring, og har fleksibilitet
til å ta slike uforutsigbare hendelser.
Rådmannen vil understreke viktigheten av å fortsatt arbeide for å skape et økonomisk
handlingsrom som gjør Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske
svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med
investeringsprogrammet.
Vedlegg
1. Regnskap 2018
2. Årsberetning 2018
3. Revisjonsberetning regnskap 2018
-

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2018
5. Årsrapport 2018

Ringerike kommune, 08.05.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

Ringerike kommune
Kontrollutvalget

Kommunestyret i
Ringerike kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RINGERIKE KOMMUNES ÅRSREGNSKAP
FOR 2018.
Kontrollutvalget har i møte 03.05.19, sak 29/19, behandlet Ringerike kommunes årsregnskap for
2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2018, årsberetningen for 2018 og
revisors beretning datert 15.04.19. I tillegg har administrasjonen og revisor deltatt i forbindelse med
kontrollutvalgets behandling.
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse:
Driftsregnskap og budsjett
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 14,8 mill. kr.
Skatteinntektene utgjør ca. 803,5 mill. kr og er ca. 3,5 mill. kr mer enn regulert budsjett, og ca.
21,7 mill. kr høyere enn i 2017. Ordinært rammetilskuddet i skjema 1A utgjør 776,8 mill. kr som er
ca. 8 mill. kr høyere enn regulert budsjettert. Eiendomsskatten er på 52,8 mill. kr som er 1,4 mill. kr
lavere enn budsjett.
Overordnet analyse av budsjettavvik på virksomhetsnivå i skjema 1B viser at rammeområdene
samlet sett har et mindreforbruk på 7,6 mill. kr. Rammeområdet «Avsetninger, overføringer» har det
største avviket på 19,7 mill. kr.
Netto driftsresultat utgjør ca. 1,3 % av sum driftsinntekter som er lavere enn i fjor. Netto
driftsresultat blir ansett som en hoved indikator for den økonomiske balansen og bør ligge på
minimum 1,75 % av driftsinntektene.
For nærmere analyse og opplysninger vises til rådmannens årsberetning.
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Investeringsregnskap og budsjett
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.
Det er i 2018 investert ca. 519,3 mill. kr i anleggsmidler, som er 79,3 mill kr lavere enn regulert
budsjett på 598,6 mill. kr. Hovedårsaken til avviket mellom regnskap og justert budsjett for
investeringer er forsinket fremdrift i forhold til budsjett, og at prosjekter blir gjennomført senere enn
opprinnelig planlagt. Bruk av lånemidler er redusert som følge av lavere finansieringsbehov, i tråd
med forskriftenes bestemmelser.
Budsjettavvik på ca. 49,3 mill. kr for avdrag på lån gjelder ekstraordinært avdrag på startlån.
Budsjettavvikene er tilstrekkelig redegjort for i rådmannens årsberetning for 2018.
Investeringene er i hovedsak finansiert ved bruk av lån (584,6 mill.), og kompensasjon for
merverdiavgift (60 mill.) og mottatte avdrag på utlån.
Likviditet
Likviditetsgradene ligger over anbefalte normer, og ligger omtrent på samme nivå som i fjor.
Rådmannen opplyser i sin årsberetning at likviditetsutviklingen har ligget under prognosen store
deler av året, men ble litt bedre enn forventet ved årets slutt.
Kommunen har hovedbankavtale med trekkrettighet på inntil 100 mill. kr. Trekkrettigheten er
godkjent av fylkesmannen, men kommunen er av fylkesmannen anmodet om å bruke denne
rettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten er ikke benyttet i 2018.
Premieavvik
Vi gjør oppmerksom på at kommunen har et netto akkumulert premieavvik i balansen på ca 160
mill. kr i mot 149,3 mill. kr for 2017. Premieavviket er i samsvar med de kommunale
regnskapsforskriftene inntektsført i driftsregnskapet og bokført som kortsiktig fordring. Det
akkumulert premieavvik er pensjonsutgifter kommunene har betalt, men som ikke er belastet
driftsregnskapet. I perioden 2003 til 2012 skjedde belastningen over 15 år. Fra 2012 ble dette
redusert til 10 år og fra 2014 til 7 år. Flere kommuner har fått dårlig likviditet fordi aktiviteten er
tilpasset tilsynelatende lavere pensjonsutgifter. Pengene er imidlertid allerede brukt til å betale
regningen fra pensjonskassen, og ved å fordele et premieavvik over mange år skyver man utgiften
foran seg. Ordningen er et resultat av de regnskapsreglene for pensjon som ble innført i
kommuneregnskapene fra 2002 som hadde til formål å bidra til en jevnere utgiftsbelastning over
flere år. Kommunen har bokført pensjonsutgiftene og premieavviket i tråd med disse bestemmelsene.
Egenkapital
Kommunens samlede fondsreserver er pr 31.12.18 bokført med ca. 426,6 mill. kr ekskl. disponering
av årets mindreforbruk på 14,8 mill. kr, mot ca. 414 mill. kr ved utgangen av 2017.
Det er viktig at kommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil drift.
Kommunen har pr 31.12.18 ca. 344,4 mill. kr i frie fond, mot 290,8 mill. kr forrige år. 156,5 mill. kr
av dette vedrører ubundne investeringsfond, som kun kan benyttes i investeringsregnskapet.
Gjeld
Kommunens langsiktige gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) utgjør pr 31.12.2018 ca. 2 366,2 mill. kr,
som er en økning fra 2017 på ca. 450 mill. kr.
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Noteopplysninger
Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og anbefaling fra
foreningen for god kommunal regnskapsskikk.
Tidsfrister knyttet til årsregnskapet
Regnskapet ble avlagt 14. februar som er innenfor fristen 15. februar. Korrigert regnskap ble avlagt
3.4.19.
Rådmannens årsberetning ble avlagt 9.4.19, fristen var 31. mars.
Revisors beretning
Revisor har i sin beretning datert 15. april 2019 konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar
med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen og resultatet pr
31.12.2018. Det er heller ikke avdekket spesielle forhold knyttet til årsberetningen eller registrering
og dokumentasjon.

Avslutning
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Ringerike kommunes
årsregnskap for 2018.

Ringerike kommune
Kontrollutvalget, 03.05.19

Karsten Lien
leder
(sign.)

Kopi: Formannskapet
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Forord

Resultatenekommer
Den brede satsingenpå kompetansetiltaker videreført gjennom2018og Ringerikekommuneholder
fortsatt stø kurs i forhold til måleneom moderniseringog fornyelse.I løpet av 2018har vi kommet langt
i det omfattende investeringsprogrammetsom ble vedtatt i 2015og flere store prosjekterer ferdigstilt.
Virksomheteni 2018byggerpå det vedtatte handlingsprogrammetog samfunnsdelenav
kommuneplanenfor 2015til 2030.Bådehandlingsprogrammetog budsjettet byggervidere på de
vedtakeneog målenekommunestyrethar satt for perioden2017til 2020.
Strategiog utvikling
Målet om vekster sentralt i kommuneplanenssamfunnsdelog pregernaturligvisde vedtatte
prioriteringenei for 2018.Somen del av dette ble det opprettet en strategi- og utviklingsavdelingunder
ledelseav nytilsatt assisterenderådmann.
Pådennemåten ble kapasitetenøkt bådetil plansakerog til å følgeopp kommunalestrategieri forhold
til blant annet befolkningsvekstog næringsutvikling.
Investeringog fornying
Det har vært et stort behovfor moderniseringog fornying av infrastruktur og bygningsmasse.
I tillegg er
det gjennomførten omfattende fornying av inventar og utstyr innen helsebygg,barnehagerog skoler.
Ved utgangenav periodenfor handlingsprogrammetvil det mesteav bygningsmassen
dermed fremstå
som morderneog godt tilpasseteffektive tjenester.
God kontroll og styring
Ved inngangentil 2018var det god kontroll på driften og på økonomieni Ringerikekommune.De siste
års opparbeidelseav et disposisjonsfondgjør kommunenmer robust og bedre i stand til å kunne
håndtereuforutsette hendelser.
I 2018har det vært lagt vekt på å finne en god balansemellom eksisterendetjenestetilbudog
tjenesteutviklingenfor å møte endredebehovhos brukerne.
God kontroll og styringer helt avgjørendefor å løseutfordringeneog det økte tempoet i omstillingen
fremover.
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Organisasjonskart
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StatusSykefraværog HM S

Hele kommunen

Admin.og fellesutgifter

Barnehage

Grunnskole

Spesielletiltak barn og unge

Kulturtjenesten

Helseog omsorg

Samfunn(Tekniskeområder)

Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid

Totalt
2015

Totalt
2016

Totalt
2017

Totalt
2018

8,8
1,1
1,7
6
6,5
0,8
0,6
5,1
9,8
1,6
2
6,2
5,7
0,9
1
3,8
6,8
1,1
1,8
3,9
5,2
0,4
0,4
4,4
12
1,2
2,3
8,5
6,1
1
1,3
3,7

8
1
1,6
5,4
5,6
1
0,9
3,7
8,8
1,4
1,6
5,8
6,1
0,8
1,1
4,2
7,6
1,2
1,4
5
5
0,7
1,4
2,9
10,5
1,1
2,1
7,3
4,9
0,9
1,2
2,8

7,7
1,1
1,2
5,4
5,4
1
0,7
3,7
7,6
1,3
0,9
5,4
5,6
0,8
0,9
3,9
5,9
1,4
0,8
3,7
5,2
0,6
0,2
4,4
10,4
1,1
1,7
7,6
4,5
1,1
0,7
2,7

8,6
1
1,3
6,3
7,9
1
0,6
6,3
9
1,4
0,9
6,7
5,9
0,8
0,7
4,4
7,3
1,3
1,1
4,9
6,3
0,8
0,5
5
11,3
0,9
1,6
8,8
6,6
1
1,1
4,5

Ringerikekommune har de sisteårene hatt en nedgangi sykefraværetog det har vært arbeidet godt
med forebyggendearbeid og oppfølgingav sykemeldte.Påtross av godt arbeid med oppfølgingav
sykefraværhar det totale sykefraværeti 2018økt fra 7,7 % til 8,6 % sammenliknet med 2017.Det er en
økningi alle sektorerog det er spesieltlangtidsfraværetsom har økt. Tilgjengeligstatistikk på enhetsog avdelingsnivåvisersom tidligere store forskjelleri sykefravær.
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Med utgangspunkti økningeni sykefraværeti 2018er det nødvendigå sette i gangnye vurderinger,
analyserog tiltak. Kommunener alleredei dialogmed vår bedriftshelsetjeneste,Stamina,om mulig
samarbeidsprosjektmed mål om reduksjoninnen sykefravær.I tillegg vil det arbeidesvidere med
lederopplæringog kompetanseutviklingfor våre medarbeidere.
Ny IA-avtale (inngått 1.1.2019)gir føringerog tydeligeanbefalingeri arbeid med sykefravær.Alle
virksomheteri Norgeer en del av ny IA-avtaleog det er definert en overordnetmålsettingsom er:
Det skal leggestil rette for at så mangesom mulig kan arbeideså mye sommulig, så lengesom mulig.
Ringerikekommunekommer til å følge opp de nye målsetningenei ny IA-avtale,i samarbeidmed
vernetjenestenog de tillitsvalgte.

Oppsummeringtiltak sykefraværog HMS
Det utarbeideshvert år en samarbeidsplanmellom Ringerikekommuneog bedriftshelsetjenesten
.
Samarbeidsplanen
er et verktøyfor å planleggeog gi oversiktover de HMS-aktivitetene som
bedriftshelsetjenestenskalbistå med. Planener en del av kommunens HMS-arbeid.I 2018 ble
tiltakene gjennomførtetter plan.
Av konkretetiltak som er gjennomførtkan det nevneshelsekontrollerav ansattei
risikogrupper,grunnopplæringi arbeidsmiljø,bistandtil arbeidsmiljøarbeid,bistandtil systematiskHMSarbeid og sykefraværsoppfølging.
Ringerikekommunehar et svært godt samarbeidmed bedriftshelsetjenesten.
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Kommunenstjenesteområder
Barnehage
Tjenesteområdebeskrivelse
Ved utgangenav desember2018bestod barnehagesektoreni Ringerikekommuneav 11 kommunale
barnehagerog 17 private barnehage(ordinære- og familiebarnehager).
Visjonenfor de kommunalebarnehageneer «Fraord til handling».
Innholdet i barnehagehverdagen
utviklesi samarbeidmed barnashjem, og er i tråd med kommunens
verdigrunnlagog planer.

Utvikling og utfordringer
Det stilles tydeligekrav til barnehageneog at alle lovpålagtekrav følgesopp. Barnehagemyndigheten
gjennomførtetilsyn etter barnehageloveni 2018.Temafor tilsyn har vært implementeringav ny
rammeplan, og tilretteleggingfor barn med særskiltebehov.
I Ringerikesamarbeiderde private og kommunalebarnehageneom kompetanse- og kvalitetsutvikling.
Fellessatsningsområderi 2018 har vært kompetanseløftet«Væresammen»,fokuspå tema «vold og
seksuelle overgrep»og «mobbing».
Kunnskapog kvalitet skalvære styrendefor utvikling av barnehagene.
Stortingetvedtok en endringav pedagognormenfra og med 1.august2018.Skjerpetpedagognorm
innebærerminst én pedagogiskleder per 7 barn under tre år og minst én pedagogiskleder per 14 barn
over tre år. Barnehagenei Ringerikekommuneinnfridde den endredepedagognormenfra 1.august
2018.
Det stilles tydeligekrav til barnehageneog at alle lovpålagtekrav følgesopp. Barnehagemyndigheten
gjennomførtetilsyn etter barnehageloveni 2018.Temafor tilsyn har vært implementeringav ny
rammeplan,og tilretteleggingfor barn med særskiltebehov.
Ringerikekommuneoppfylte lovfestet rett til barnehageplass
i 2018for barn født september,oktober
og november2017.For å ha godeprognoser,ble det det utarbeidet en barnehage- og
skolebehovsanalyse
for 2016 – 2030av Norconsulti Bergen.Enoppdatert analysekom våren2018.

Viktige begivenheter
Retningslinjerfor hvordanmistankeom vold og seksuelleovergrepskalhåndteresble vedtatt i 2016.På
bakgrunnav retningslinjeneble det i 2017opprettet en tverrsektoriellarbeidsgruppesom skulle
implementeretiltak mot vold og seksuelleovergrep.Gruppahar fortsatt arbeidet for implementeringi
2018.Det ble blant annet arrangerten fagdagmed tema «vold og radikalisering».Flereav de
kommunalesektorene,andre kommuner,private barnehager,frivillige organisasjonerog politiet deltok
på fagdagen.
Alle de kommunalebarnehagenei Ringerikekommunedeltar i kompetanseløftet «Væresammen»som
haddeoppstart høsten2017,hvor de private barnehagenehar vært invitert til å delta.
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Årsrapport2018
«VæreSammen»er et kompetanseløftfor tidlig innsatsog endringsarbeidi barnehagen.
Kompetanseløfteter et samarbeidmed Stiftelsen«Væresammen» og Universiteteti Stavanger(UIS)),
Læringsmiljøsentret.Det har vært gjennomført4 nettverkssamlingeri 2018.
For å sikre at barn og ansattei de kommunalebarnehagenehar tilstrekkeligdigitale ferdigheter,er det i
samarbeidmed skoleutarbeidet «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».Det er kjøpt
digitale verktøytil barnehagene.

KOSTRA

Netto driftsutgifter
barnehagesektoreni prosent
av kommunenstotale netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter per
innbygger1-5 år i kroner, alle
barnehager
Andelbarn 1-2 år med
barnehageplass
i forhold til
innbyggere1-2 år
Andelbarn 3-5 år med
barnehageplass
i forhold til
innbyggere3-5 år
Andel minoritetsspråkligebarn
i barnehagei forhold til alle
barn med barnehageplass
Korrigerteoppholdstimerper
årsverki kommunale
barnehager
Andelbarn i kommunale
barnehageri forhold til alle
barn i barnehage

2018
12,5 %

2017
13,3 %

2016
13,4 %

149 575

147 113

138 894

86,1 %

84,8 %

86,7 %

97,8 %

97,9 %

97,4 %

18,4 %

18,1 %

17,1 %

12 753

13 195

13 488

44,4 %

44,6 %

43,9 %

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Indikatorennetto driftsutgifter i barnehagesektoreni prosent av kommunenstotale netto
driftsutgifter viser hvordankommunensfrie inntekter er fordelt til sektoren. Siden2016har det vært en
reduksjon i underkantav 1 prosentpoeng. Det er lavereenn kostragruppe13 som ligger på 15,1
prosent, og landet (uten Oslo)på 14,3 prosent.
Netto driftsutgifter pr innbyggeri alderen1-5 år har økt de senereårene.Blant annet påvirkesdette
av bemanningsnor
men som trådte i kraft august2018,og at flere barn i barnehagenefikk ekstra
ressurserog tiltak innenfor spesial-pedagogisktjeneste.
Det var flere barn i alderen1-2 år med barnehageplass
i 2018enn 2017.Det er færre barn i
aldergruppenenn tidligere, men flere velgerå ha barna i barnehage.
I aldersgruppen3-5 år har det vært en stabil andelbarn i barnehage.
Andelenminoritetsspråkligebarn i barnehagehar økt med 4,8 prosentpoengsiden2014.Det har de
senereårenevært jobbet med å få barnehagetilbudet kjent for minoritetsspråkligefamilier.
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Statusmålsettinger
Målsetting

Statusmåloppnåelse

Dekningsgradbarnehageplasser

Ringerikehar god dekningav plassertil barn i kommunen.
Totalt gikk 86,1 % av alle barn i aldergruppen1-2 år i kommuneni barnehage.Det var
ogsåen god dekningav plassertil barn i aldersgruppen3-5 år. Totalt gikk 97,8 % av 3-5
åringeri kommuneni barnehage.

Formellkompetanse
Minoritetsspråkligebarn i barnehage

Statusmål
Overordnet mål

Mål

Indikator

Brukermedvirkning

God brukermedvirkning

Brukerundersøkelse

2017 Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018
0

4,7

5,0 Brukerundersøkelsen
tar for segtrivsel,
brukermedvirkning,
respektfullbehandling,
tilgjengelighet,
informasjonog fysisk
miljø. Poengskalaen
går
fra 1 til 6, hvor 1 er
dårligstog 6 er best.
For de kommunale
barnehagenevar
resultatet på
brukerundersøkelsen
i
5,0 i 2018.

Dekningsgrad
Tilstrekkelig
barnehageplasser barnehageplasser
etter
brukernesbehov

Formell
kompetanse

Oppnåtilfred sstillende
andel fagarbeidere.

Andelbarn 1-2 år
med
barnehageplass
i
forhold til
innbyggere1-2 år

84,8 %

87,0 %

86,1 % Andelenbarn i
aldersgruppen1-2 år
som går i barnehage,
økte med 1,3 % fra
2017til 2018.Totalt
gikk 86,1 % av alle barn
i aldergruppen1-2 år i
kommuneni
barnehage.

Andelbarn 3-5 år
med
barnehageplass
i
forhold til
innbyggere3-5 år

97,9 %

98,0 %

97,8 % Det var god dekningav
plassertil barn i
aldersgruppen3-5 år i
barnehagenei 2018.
Totalt gikk 97,8 % av 35 åringeri kommuneni
barnehage.

0,0 %

25,0 %

23,4 % Resultatetviserandel
fagarbeiderei både
kommunaleog private
barnehageri 2018.

Andelfagarbeidere

Det ble i 2018
gjennomført
eksamensforberedende
kurs for assistenteri
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Overordnet mål

Mål

Indikator

2017 Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018
kommunale
barnehageri barne- og
ungdomsarbeiderfaget.
Endel av dissehar
avlagtfagprøvei løpet
av 2018.Flerehar
meldt segopp til
fagprøvei 2019.

Minoritetsspråklige Økeandelen
barn i barnehage minoritetsspråkligebarn i
barnehagen

Andel
72,1 %
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn1-5
år
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75,6 %

Tallenefrigis først 15.
juni. Det er derfor
ingenoppdatert
informasjonom denne
indikatorentil
årsrapporten.

Grunnskole
Tjenesteområdebeskrivelse
I Ringerikeer det 14 kommunalebarne- og ungdomsskolersamt Læringssenteretfor voksne.
Handlingsplanen«Sammenskapervi Ringeriksskolen»
har fokus på at eleveneskalopplevemestringog
et godt læringsutbyttei et inkluderende,godt læringsmiljø.

Utvikling og utfordringer
I 2018viser resultateneat elevenesprestasjonerer nær gjennomsnittetfor landet og at trivseleni
skoleneer god. Gjennomføringav Handlingsplanfor Ringeriksskolen
er godt i gang,det sammegjelder
prosjektet «Digitalbarnehage- og skolehverdag».Ny barneskolei HønefossSør,Benterud skole,er
ferdigstilt og byggingav nye Ullerål skolehar startet.
Mål
Målene for grunnskolenvar i 2018knyttet til eleveneslæringog trivsel. Eleveneskalpresterepå linje
med landet for øvrigpå nasjonaleprøver i lesing,regningog engelsk.Det er og et mål å øke elevenes
gjennomsnittligegrunnskolepoengog fortsatt ha høy scorepå trivsel og lav på opplevdmobbing.
Påde nasjonaleprøvenei lesing,regningog engelski 2018 liggerresultatenefor 8. og 9. trinn på fylkesog landsgjennomsnit
tet. På5. trinn er resultatenefortsatt litt under landsgjennomsnittet.I 2018var
gjennomsnittetfor grunnskolepoeng40,9,en oppgangi forhold til 2017.Landsgjennomsnitteter 41,7.
Elevundersøkelsen
viserat elevenepå Ringerikescorerover landsgjennomsnittet på spørsmålom trivsel
og motivasjon,bortsett fra på 10. trinn der trivsel ligger litt under landsgjennomsnittet.Den viservidere
at elevenei Ringerikei 2018melder om mobbingpå et noe høyerenivå enn fylket og landet for øvrig.På
10. tri nn er det i Ringerikeen stor nedgangi andelelever som melder om mobbingsett i forhold til
2017.

Utvalgte resultater
På de nasjonaleprøveneer elevenesprestasjonerer nær gjennomsnittetfor landet.
Elevundersøkelsen
viserat trivsel og motivasjoni skoleneer bedrei Ringeriksskolen
enn
gjennomsnittetfor landet.
På 10. trinn er det fra 2017til 2018en nedgang på hele3,7 % i andeleleversommelderom
mobbing.
Gjennomføringav Handlingsplanfor Ringeriksskolen
er godt i gang.
1 500 eleverhar tat t i bruk Chromebookgjennomprosjektet«Digital barnehage- og
skolehverdag».
Ny barneskolei HønefossSør,Benterudskole,er ferdigstilt.
Byggingav nye Ullerål skoleer startet.

Viktige begivenheter
Det har vært en nedgangi antall eleveri 2018. Sisthøst var det 3 266 eleveri de kommunale
grunnskolene.
8,1 prosentav elevenei Ringerikemottok spesialundervisning
høsten2018mot 7,8 prosent i landet for
øvrig.Det er et mål at flest mulig eleverskalfå utbytte av den ordinæreopplæringen.

Årsrapport2018
I handlingsplanen«Sammenfor Ringeriksskolen»
er hovedmåletå sikre en helhetligopplæringfra 1. til
10. trinn, som blir tilrettelagt i et raust og støttendelæringsmiljøder de opplevermestringog utvikling
både fagligog sosialt.
Hovedsatsningenfor inneværende skoleårer «Språkløyper»,en nasjonalsatsingpå lesingog skriving
som grunnleggendeferdighet.
Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdaghar som mål å fremme læringved bruk av digitale
verktøyinnen alle fagområder.Kompetansebygging
innen IKTer et satsningsområdeog alle eleverog
pedagogerfår i perioden2017-2019sin egenChromebook.
Ogsåi 2018 har lærere deltatt på statligekompetansehevendetiltak. 13 lærere deltar på regional
videreutdanningi norsk 1-7. Ellevelærere tar 30 studiepoeng i henholdsvismatematikk,norsk,naturfag,
spanskog andrespråks
-pedagogikk.Ni lærere har stipendordning,15 lærere har delvispermisjonmed
lønn fra lærerjobben.
Ved skolestarti augustble det arrangertfelles kursdagfor alle lærere i skolenhvor hovedtemaetvar
fagfornyelseni forbindelsemed ny læreplanog IKT. SFO-ansattehaddeeget kurs om «Younghappy
minds»,et oppleggsom er utarbeidet for bedre kvalitet i skolefritidsordningen.I novemberble det
arrangertfagdagmed ti ulike kurs hvor ansatte meldte segpå ut fra interesse.
Nye Benterudskoleer ferdigstilt, den ble tatt i bruk i januar 2019.Byggingav nye Ullerål skolestartet
sommeren2018.
Vangskolefikk fornyet inventar til skolestarti august2018.
Læringssenteretfor voksnesflyktningeavdelingbosatte 36 flyktninger, i tråd med kommunestyrets
vedtak og IMDI sin anmodning.I tillegg ble to ensligemindreårigeasylsøkerebosatt og en personble
bosatt gjennomfamiliegjenforening.
Læringssenterethaddeen svaknedgangi deltakertall i undervisningog introduksjonsprogram.

KOSTRA
Netto driftsutgifter til grunnskole(202),per
innbygger6-15 år
Netto driftsutgifter til skolelokaler(222),per
innbygger6-15 år
Netto driftsutgifter til skoleskyss(223),per innbygger
6-15 år
Eleverper kommunalgrunnskole
Gjennomsnittliggruppestørrelse,1.-10. års trinn
Andeleleveri grunnskolensom får
spesialundervisning
Andel elever med direkte overgangfra grunnskoletil
videregåendeopplæring
Antall eleveri kommunalSFO
Antall eleveri kommunalegrunnskoler
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2018
82 597

2017
79 996

2016
76 083

17 210

13 831

14 718

2 992

2 854

2 817

233
14,8
8,1 %

237
14,5
8,2 %

230
14,3
7,6 %

97,5 %

95,8 %

98,0 %

794
3 266

869
3 321

862
3 218

Årsrapport2018

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Elevtalleti kommunaleskolerhar gått noe ned i forhold til 2017.Driftsutgifteneper innbygger6-15 år er
fortsatt lavereenn sammenlignbarekommuner.
Det er i regnskapetgjort avskrivningerpå skolebyggmed 19,1 mill kroner i 2018,mot 12,7 mill i 2017.
Dette er hovedårsakentil at netto driftsutgifter til skolelokalerper innbygger6-15 år er vesentlighøyere
i 2018enn i 2017.Forutenavskrivningerpå skolebygg,har det vært økte utgifter til leie av lokaler,
strøm, fyring og vedlikeholdi 2018.
Ut over dette er det småendringerfra 2017 til 2018.

Statusmål
Overordnet
mål

Mål

Indikator

Brukermedvirkning

Elevundersøkelsen
- trivsel,
mestring,mobbing,
elevdemokratiog
medvirkningsamt støtte
hjemmefra.

Elevunders.10.
trinn - Andelelever
som har opplevd
mobbing2-3
gangeri måneden
eller oftere (pros
Elevunders.10.
trinn Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.10.
trinn - Mestring
Elevunders.10.
trinn - Støtte
hjemmefra
Elevunders.10.
trinn - Trivsel
Elevunders.7. trinn
- Andeleleversom
har opplevd
mobbing2-3
gangeri måneden
eller oftere (prose
Elevunders.7. trinn
- Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.7. trinn
- Mestring
Elevunders.7. trinn
- Støtte hjemmefra
Elevunders.7. trinn
- Trivsel
Andelgodkjente
skolebygg

Omfangpå
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Alle skolebyggi kommunen
er godkjent.
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2017

Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018

2,6

4,5

7,6

3,3

3,4

3,1

4,0

4,1

3,9

4,0

4,1

3,9

4,2

4,5

4,1

3,1

4,0

7,5

4,0

4,0

3,8

4,1

4,2

4,0

4,4

4,5

4,4

4,5

4,6

4,4

64,0 %

80,0 %

64,0 % Veienskolemistet
godkjenningi
2018.Det vil
sommeren2019
bli installert nytt
ventilasjonsanlegg.

Årsrapport2018

Overordnet
mål

Mål

Indikator

Tilstrekkelig
kvalitet

Grunnskolepoeng- målet er Grunnskolepoeng
å hevegjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Nasjonale prøver: målet er at Nasjonaleprøver 5.
Ringerikselevene
skalligge
trinn: Lesing
over landsgjennomsnittet
med henholdtil
mestringsnivåi lesing,
regningog engelsk.
Nasjonaleprøver 5.
trinn: Regning
Nasjonaleprøver 8.
trinn: Lesing
Nasjonaleprøver 8.
trinn: Regning
Redusereandel elevermed Andeleleveri
spesialundervisning
grunnskolensom
får
spesialundervisning
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2017

Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018

41,0

41,5

40,9

48,0

50,0

49,0

49,0

50,0

48,0

50,0

50,0

50,0

49,0

51,0

49,0

8,1 %

7,0 %

8,1 %

Spesielletiltak barn og unge
Tjenesteområdebeskrivelse
Alle tjenester for barn og ungefra 0-23 år er organiserti sektor Barnog unge.Formåleter å øke
kvaliteten gjennomsamhandlingog samordningav tjenester og kompetanse.
Sektorensoverordnedemål er å se barnslæring,mestringog selvhjulpenhet i et livslangtperspektiv.De
kommunaletiltakene settesi stadigstørre grad sammenpå tvers av bådesektorerog tjenester. Påden
måten nåsflere bedre og tidligere.
De fleste barn og ungei Ringerikehar en trygg og god oppvekst.Allikevelfi nnesdet barn og ungesom
har utfordringer i oppvekst- og livssituasjon.Dette hengersammenmed kommunensfolkehelseprofil.

Utvikling og utfordringer
Avlastning,barneboligog utvidet skole- og barnehagetilbud
Frahøsten2018overtok sektor Helseog Omsorg boligeni Hvelven87. To av brukernesom tidligere
bodde i Hvelven87, flyttet da til nyetablert barneboligi Færden29.
23 barn haddeavlastningi institusjonpå Austjord.30 barn haddeprivat avlastning.Austjord
administrerteogsået helhetlig helsetilbud i hjemmet. Seksbarn haddehele sitt skoletilbudved
Austjord,og en elev haddedeler av sitt tilbud der. Ett barn haddebarnehagetilbudved Austjordto
dageri uken. I 2018solgtekommunenen skoleplassog et avlastningstilbudtil Hole kommune.Det ble
solgt en skoleplass,et barnehagetilbudog to avlastningsplasser
til Jevnakerkommune.Buskerud
fylkeskommunekjøpte to skoleplasserfor videregåendeskole.

Forebyggendehelsetjenester
Helsestasjonog skolehelsetjenesten
Det var betydeligflere ansatte i kommunensom i 2018takket ja til influensavaksinering
samt andre
yrkesrelatertevaksiner.Andelenansattesom tok influensavaksinedoblet segfra 2017til 2018,totalt tok
248 ansattevaksinen.I samarbeidmed Flyktningetjenestenbegynteen helsesykep
leier og en
flyktningkonsulentpå utdanningi Flex-Id (et bevisstgjøringskurs
for ungdommermed krysskulturell
oppvekst).Det blir arrangertgrupperfor å styrke identitetsfølelsehos ungdommermed to kulturer.
Gruppensom får tilbudet, er ungdommerpå Læringssenteret.
Enansatt i enheten styrket kompetanseni foreldreveiledning,De Utrolige Årene(DUÅ), slik at det er nå
fem ansattemed dennekompetansen.
Det er avvikletto kurs med til sammen24 foreldre, bådefor førskolebarnog skolebarn.Enhetenble
t ildelt prosjektmidlerfor å styrke helsetjenestenpå Hov- og Veienmarkaungdomsskole,hvor det har
blitt gjennomførtTankeviruskurs(mestringskursom hvordantankeneog oppmerksomhetenpåvirker
humøret og handlingenedine) for 10. klasse.Seksualundervisni
ng ble flyttet fra ungdomsskolene
til Ungdoms-helsestasjon
en. Det ble ogsågjennomførtfem temakvelderfor ungdom.
Ergo- og fysioterapeutenesøktemidler fra helsedirektoratetfor styrkingav tjenestenmed tre stillinger.
Tjenestenhar doblet tilstedeværelsenpå helsestasjonen.Det har blitt arrangert"Aktiv Skolevei"ved
flere skolerfor å stimuleretil økt aktivitetsnivå.Ergoterapeutenehar sammenmed Heradsbygda
barnehagegjennomførtet finmotorisk prosjekt – «Superklubben»,for skolestarterne.Videreble

Årsrapport2018
det gjennomførten stor kartleggingav fysiskaktivitet og kostholdi alle de kommunalebarnehagene.
Resultatetav prosjektetblir lagt frem våren2019.

Folkehelse
Frisklivssentralener en helsefremmendeog forebyggendehelsetjeneste.Målgruppen er de som har økt
risiko for, eller som har utviklet sykdomog trenger støtte til å endre levevanerog mestre
helseutfordringer.Det har blitt gjennomførtkurs i tobakksavvenning.I samarbeidmed Hole og Jevnaker
er det blitt gjennomførtsøvnkurs,"Sovgodt". I samarbeidmed NAVble det etablert kurstilbud i
belastningsmestring(«KIB»)og «Tankevirus».Frisklivssentralenavholdt kurs i mestringav nedstemthet
og depresjon(«KiD»)og kostholdkurset«BraMat for bedre helse».Det var god oppslutningrundt
kurseneog temaundervisningeneog vi opplevdeen økningi individuelleveiledningerog henvisninger
ved sentralen- totalt 150 deltakerei 2018.

Ensligemindreårigeflyktninger
Avdelingenhar ansvarfor oppfølgningav de ensligemindreårigeflyktningenesom ble bosatt fra 2016–
2018.Enhetenbegynteen nedbemanningsprosess
i 2018,med bakgrunni kommunestyrevedtakfra
desember2017om å ikke bosette flere ensligemindreårigeflyktninger. Avdelingener nå organisert
under Forebyggendehelsetjenesterbarn & unge/Folkehelse.Etter nedbemanningsprosessen
består
avdelingenav seksansattesom følger opp og veileder18 ungdommersom bor i egneboliger. Enheten
holder til i EllingM. Solheimsveiog har åpent hus for ungdommeneflere ettermiddagerog kvelderi
uken.

Barnevernstjenesten
Barneverntjenestenhar hatt en økningi antall meldingerfra 2017 (305)til 316 i 2018. Det er en stabil
mengdemeldingersom omhandlervold/seksuelleovergrep.I 2017kom det 66 meldinger,og i 2018var
det 67 meldinger.Barnevernstjenesten
mistenker fremdelesstore mørketall,men mener at blant
annet tettere besøkog kontakt med skoleog barnehagevil reduseredissemørketallenepå sikt.
Det er gjennomførttiltak som skalbidra til positiv endringi familiene,og gi større faglig trygghet for
ansatte i tjenesten.Det er utdannet 10 CircleOf Security(COS)veiledere,og fem ansattehar fullført
kurs i "barnesamtalen".Tiltakenebenyttesi foreldreveiledningsom gis individuelt eller i
grupper.Barneverntjenestenhar deltatt i tverrsektorielt prosjektarbeidsom har hatt som mål å heve
kompetansenom vold og seksuelleovergrep,og ser direkte resultat av dette arbeidet med 10 nye
saksbehandleresom har blitt kurset i håndteringav traumebevisstomsorg.
Barnevernstjenestennasjonaltog lokalt har vært utsatt for et stort fokus fra nyhetsmedierog sosiale
medier. Rutinerfor netthets ble politisk vedtatt i 2018,og flere saker har blitt anmeldt til politiet.
Barneverntjenestenhar etablert et ressursteamsom skalbidra til at flere får hjelp tidli gere.Tjenesten
ønskerå utføre tiltakene selv,for å redusereantall plasseringerutenfor hjemmet.
Barneverntjenestenhar hatt oppmerksomhetpå endringsarbeidi organiseringen,både for brukereog
ansatte.
Barnevernvakten,som ble startet opp som prosjekt i 2017,har bidratt til at barneverntjenesten har et
døgnåpenttilbud, i tillegg til at ansattei barneverntjenestenhar fått redusertettermiddag- og
kveldsarbeidet.Dette fører til større tilstedeværelsepå dagtid.
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Barnevernstjenestendeltar i «Aktiv i skole»som er et lavterskeltilbudfor ungdomi videregåendeskole
og i ungdomsteametpå NAV.Tjenestendeltar i ressursgruppeni prosjektet for lavinntektsfamilier.Vi
har fortsatt det tette samarbeidetmed skoleog barnehage,som har vært et fokusområdede sisteårene
for å kommeinn så tidlig som mulig i saker.

Spesialpedagogisk
tjeneste (SPT)
Det er fremdelesen økningi antall henvistesakertil SPT.Somi foregåendeår er det anmodet fra
tjenestenat barnehageneog skolenehenvisersakerpå systemnivå og så tidlig som mulig. Dette har
bidratt til at både PPTog spesialpedagogisk
team /Tidlig innsatsteam(Tit) har i større grad fått veiledet i
forkant av henvisninger.Likeveler det en økningpå ca. 7 % totalt i henvisningerpå spesialpedagogisk
hjelp/ spesialundervisning.
Sakerfra barnehagenehar gått noe ned (fra 46 til 42 nye saker),mens
skolenehar henvistmer i 2018 enn i foregåendeår (fra 138 til 156 nye saker).

KOSTRA

Netto driftsutgifter per
innbygger0-17 år,
barnevernstjenesten
Tiltak i alt. Andelbarn med
barnevernstiltaki løpet av året
Netto driftsutgifter til
forebygging,helsestasjons
- og
skolehelsetjeneste,
kroner pr.
innbyggere0-20 år
Netto driftsutgifter pr. innbygger
i kroner,
kommunehelsetjenesten

2018
13 515

2017
14 556

2016
11 384

4,6 %

5,1 %

4,9 %

3 064

3 054

2 486

2 273

2 230

1 989

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Flereav tjenesteneinnenfor spesielletiltak barn og ungerapporteresi KOSTRA
-sammenhengsammen
med grunnskole,helseog omsorgeller barnehage.Vi velgerderfor å se spesieltpå barnevernog
kommunehelsetjenesteni dette kapitelet.
Det var i 2018en reduksjoni netto driftsutgifter pr innbyggeri aldersgruppen0-17 år. Ringerikehar
hatt høyedriftsutgifter til dennetjenestensammenlignetmed andre kommunerog kostragruppe13.
Blant annet skyldesdette at Ringerikehar hatt en høyereforekomstav levekårsutfordringerenn
sammenligningskommunene
og kostragruppen. Ringerikehar ogsåbosatt ensligemindreårige
flyktninger som vi ser gjorde et utslagpå driftsutgiftene fra 2016.I 2018 har enheten for enslige
mindreårigeflyktningervært gjennomen omstillingsprosess,
og dette vil blant annet være en av
årsakenetil at indikatorenviser en reduksjoni 2018.
KOSTRA
har i 2018gjort noen endringeri indikatorstrukturen for området "Barnevern".Det er derfor
valgt å se på en ny indikator for andelbarn med barnevernstiltak.Indikatoreni tabellen ovenfor viser
tiltak i alt (hjelpetiltak og omsorgstiltak).Andelenbarn med barnevernstiltakgikk ned i 2018.Andelener
noe høyereenn gjennomsnitteti kostragruppe13 og landet uten Oslo,men ogsåandelen
i kostragruppa(3,8 %)og landet uten Oslo(4,2 %)har gått noe ned i 2018.
Totalt mottok barnevernet336 meldingeri 2018,hvor 75 % av dissegikk til undersøkelse.Målt mot
antall barn med undersøkelseeller tiltak, har Ringerike20,2 årsverkå fordele dissesakenepå. Tidligere
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har Ringerikehatt færre årsverkå fordele sakerpå enn det landsgjennomsnittet,kostragruppe13 og
sammenligningskommuner
har hatt. I 2018 ligger Ringerikenoe høyereenn kostragruppen og landet
(uten Oslo),men på omtrent sammenivå som Gjøvik.
I 2017prioriterte kommunenressursertil helsestasjon
- og skolehelsetjenesten.
Det har vært liten
endringi netto driftskostnaderi tjenestenepr innbygger i alderen0-20 år. Antallet innbyggerei
aldersgruppenhar gått noe ned det sisteåret, men det er kun en liten endringpå 0,3 %.
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten
målt per innbyggerhar økt med 43 kr siden2017.
Ringerikeligger605 kr lavere enn landet uten Oslo,264 kr lavereenn kostragruppe13, og 668 kr lavere
enn Drammenkommune.Sammenlignetmed GjøvikliggerRingerike307 kr lavere.

Statusmålsettinger
Dekningsgradbarnevernstiltaki forhold til innbyggertall0-17 år
God ressursutnyttelse
Reduserebehovetfor langvarigeeller permanentetilbud fra barnevernet

Statusmål
Overordnet
mål

Mål

Dekningsgrad
Tidliginnsats
barnevernstiltak
ift.
innebyggertall017 år

Indikator

2017

Andelbarn med
barnevernstiltak
ift. innbyggere017 år

5,3 %

Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018
5,5 %

4,8 % Rettelseav
indikator:
Indikatorenviser
andel barn i
barnevernet,
korrigert for
behov.
Andelenbarn i
barneverneter
gått noe ned i
2017.Dette vil gi
et positivt utslag
på nøkkeltallets
resultat.
Barnevernethar
de senere
årenehatt som
mål å snu
ressursbrukenfra
sent til tidlig i
barnetslivsløp.En
positiv reduksjoni
andelenbarn i
barnevernetkan
væreet resultat av
innsatsenpå tidlig
innsats.

God
Effektivarbeidsflyt
ressursutnyttelse

Andel
undersøkelser
med

Side18 av 39

98,0 %

98,0 %

93,0 % Det har vært en
nedgangi
saksbehandlingstid
under
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Overordnet
mål

Mål

Indikator

behandlingstid
innen 3 måneder

2017

Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018
tre måneder.
Resultateter
allikevelgodt over
gjennomsnitteti
landet (uten Oslo).
Landetuten Oslo
har et
gjennomsnittpå
88 % av
alle undersøkelser
som behandles
innen 3 måneder.
I følgelov om
barneverntjenester
skalundersøkelser
gjøressenest
innen tre
måneder.
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Kulturtjenesten
Tjenesteområdebeskrivelse
Ringerikekommuneskalleggetil rette for et aktivt og mangfoldigkulturliv. Vi skalsikre innbyggernes
mulighet for aktiv deltagelseog utøvelseav kultur, idrett og frivillighet. Dette gjøresbåde direkte og
indirekte. Direkte gjennomdrift og utvikling av Kulturskole,bibliotek, kursing,opplæringog opplevelser
for barn, ungeog voksne;samt indirekte gjennomtilskudd til organisasjoner,arrangørerog arealerbåde
innen kultur, idrett og friluftsliv.
Ringerikekommunehar en visjon om at det hos ossskalvære«Kultur for alle». For å gi kultur til alle må
tilbudet i kommunenværevariert, tilgjengeligog mangfoldig.
Kulturenhetenbestår av avdelingeneKulturskole,Bibliotekog Kulturadministrasjon.Enhetenhaddei
201822,5 årsverk.Dissefordeler segpå Bibliotek:9,4 årsverk,Kulturskolen:10,2 årsverkog
Kulturadministrasjonen:2,9 årsverk.
Driftsbudsjetteti 2018var på 27,5 millioner, og fordelt slik:

Kulturskolen
Kulturskolenunderviseri kunstfag,musikk,visuellkunst, teater, film og dans.
I tillegg har kulturskoleni 2018hatt gratis kulturopplæringpå skolenegjennomprosjektene«Splash»,
«Korpsi skolen»og musikk/dramai Velkomstklassen,
samt drevet Språkkafepå Biblioteket.
Undervisningenforegår bådei Kulturskolenslokaler i HønefossSentrumog ute på skoleri kommunen.
Totalt har 372 eleverfått kulturskoleundervisning,240 eleverhar fått korpsopplæringi skolenog 263
voksnefra 49 nasjonerhar deltatt en eller flere gangerpå språkkafé.

Biblioteket
Biblioteket har sitt hovedbiblioteki HønefossSentrum,filialer på Soknaog Nes,samt driver
Fengselsbibliotekpå RingerikeFengsel.BådeHovedbiblioteketog Soknabibliotek er Meråpent, med fri
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tilgangfor publikum utenom bemannetåpningstid.1 230 personerhaddetegnet meråpent-avtale i
2018,godt over målet.
Biblioteket huseren rekke arrangementer,bådegjennomå fasilitereandrestiltak og produsereegne
arrangementer.I 2018haddebiblioteket 186 arrangementermed 3 406 deltagere.
Biblioteket benyttesaktivt av alle deler av befolkningen,og har et utstrakt samarbeidmed ulike
kompetansemiljøerfor å sikreet kvalitativt godt og variert innhold.

Kulturadministrasjonen
Kulturadministrasjonenforvalter tilskudd, idrettsflateneog produsererkulturaktiviteter for barn, unge,
voksneog eldre.
GjennomDen kulturelle skolesekkenog Denkulturelle spaserstokkenfår alle barn, ungeog eldre
mulighet til å oppleveprofesjonellkunst og kultur. UngKultur Møtes (UKM)er et åpent
kulturarrangementfor ungdomskultur,InternasjonaltKulturArrangementRingerike(IKAR)arbeidermed
kulturelt mangfoldog deltagelse.Kulturenhetenhar prosjektledelsei oppgraderingav kulturminnet
Riddergården,arbeidermed Pilegrimsled,turskiltprosjekterog er aktiv samarbeidspartfor Idrettsrådet i
kommunen.Vi forvalter 5 idrettsflater fordelt på 3 lokaliteter, i tillegg leiesskolenesgymsalerut. Det er
fullt beleggpå idrettsflatene.
Sværtmangeav Kulturenhetensprosjekterog tiltak realiseresgjennomsamarbeidinternt og eksternt.
Bådemed offentlige, frivillige og private aktører.

Utvikling og utfor dringer
Kultur er livskvalitet
Kulturaktiviteteri Ringerikekommunerealiseresav frivillige, organisasjoner,næringsaktørerog
offentlige aktører.Det å delta i kultur-, idrett - og frivilligaktiviteter har stor betydningfor det enkelte
mennesketslivskvalitet og folkehelse.Deltagelseforebyggerutenforskap,bidrar til meningsutveksling
og meningsfullhet.Kommunenhar en viktig rolle i å leggetil rette for organisasjonsliv,idrett og kultur,
samt utforske muligheterfor uorganisertfritid og sosialemøteplasser.
Rapporterpå frivillighet og organisasjonsmedlemsskap
og kulturaktiviteter viser høy deltagelseblant
velstående,høyt utdannedeinnbyggere.Innbyggeremed lav utdannelseog lav inntekt deltar i mindre
grad. Dette gjelder uavhengigav etnisitet. Ungdomdeltar mindre enn før i organiserteaktiviteter.
Rapportenepeker på ulike årsakertil den segregertedeltagelsen.Sosiale/etablertefellesskap,økonomi,
og tradisjon/arv kan væremed på å opprettholde skillene.Frivillig.norapporterer om at de f leste som
rekrutteres til frivilligheten rekrutteres av vennerog alleredeer frivillig i andre sammenhenger.
Kultur, idrett og frivillighet har en stor betydningfor folks helseog livskvalitet.Derfor er det et svært
viktig fokus for Kulturenhetenå prioritere tiltak som ivaretar flere befolkningsgrupper,som leggertil
rette for ulike kulturuttrykk, og som sikrer allesrett til deltagelse.
Det er ogsåslik at Ringerikekommuneprioriterer kultur, idrett og frivillighet lavt i drift og investering.
Dette gjør at vi realiserertiltak i stor grad gjennomutradisjonelledriftsformer og ekstern
prosjektfinansiering.Gjennomdennemåten å jobbe på får vi utforsket og testet ulike tiltak.
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Utvalgte resultater
Ringerikekulturskoleer, som 1 av 3 norskekulturskoler, deltageri et skandinavisk
kulturskoleutviklingsprogram
i regi av Kulturrådet,NordiskMinisterråd og Kulturskolerådet.
«Kulturskolensom inkluderendekraft i lokalsamfunnet(KIL)». 10 utvalgte kulturskolerdeltar i
samarbeidet.RingerikeKulturskole har gjort segbemerketgjennombl.a. prosjektet «Splash», og har
blitt invitert til å presentereprosjektet i Larvikog Stockholm.
KulturPopUp2 –Kulturenhetensåpnekontor og kulturarena,januar-september2018.I samarbeidmed
RingerikeKultursenterkunne Kulturenhetentilby en åpenarbeidsplass,gratis visningsarenaog åpne
kurs. I periodenble det holdt over 50 arrangementer,bådemed kulturenhetensom arrangørog med
foreningerog ildsjelersom arrangører.Prosjektetble realisertgjennomfri bruk av lokaler,omfordeling
av arbeidsoppgaverog tett samarbeidmed interne og eksterneaktører.
Biblioteket deltok i 2018 i den nasjonaleog digitale Sommerles-kampanjenfor første gang– Det var god
interesseog deltakelselokalt. 260 sommelesereleste hver i snitt 8,4 bøker.–Totalt ble 2 178 bøkerlest i
perioden.
Hovedbiblioteketfikk i 2018 en scenemed lyd og lysutstyrtil arrangementene.Scenenble finansiert
gjennomeksterneprosjektmidlerfra Nasjonalbiblioteket.

KOSTRA
2018

2017

2016

2 032

1 214

1 021

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge
per innbygger

52

41

40

Netto driftsutgifter til folkebibliotekper innbygger

241

230

236

Netto driftsutgifter til kommunaleidrettsbyggper
innbygger

814

492

489

Netto driftsutgifter til kommunalemusikk- og
kulturskoler,per innbygger

227

177

177

Eleveri kommunenskulturskole

268

229

223

Netto driftsutgifter for kultursektoren(kroner per
innbygger)

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Det er i regnskapetgjort avskrivningerpå kommunaleidrettsbyggmed 11,7 millioner kroner i 2018,mot
2,9 millioner i 2017.Det er ogsåavsatt 6,2 millioner kroner til overføringtil Ringeriksbadet(mva-krav) i
2018,i 2017var det ingenslik avsetning.Disseto posteneer hovedårsakentil at netto driftsutgifter for
kultursektorentotalt er vesentlighøyerepr. innbyggerenn i 2018enn i 2017.
Det er utbetalt noe høyeretilskudd til aktivitetstilbud til barn og ungei 2018,i forhold til i 2017.
Forutenavskrivningerpå kommunaleidrettsbygg,har det vært økte utgift er til strøm, fyring og
renholdstjenesteri 2018.
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Det ble i 2018igangsattnye tilbud i kulturskolensom har ført til flere eleverog høyerelønnsutgifter,
enn i 2017.Brukerbetalingenhar vært noe lavereenn forventet i 2018.

Statusmål
Overordnet
mål

Mål

Indikator

Brukermedvirkning

God brukermedvirkningi
kulturskolen

Andel
gjennomførte
elevsamtaler
Antall brukere
med "Meråpentavtale" - ny
indikator 2017
Antall barn

God
Økeantall brukeremed
ressursutnyttelse "Meråpent-avtale"

Tilstrekkelig
kvalitet

Økeantall eleveri
kulturskolen,målt i prosent
av antall barn i
grunnskolealder.
Økefagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag
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2017

Ønsket Oppnådd Beskrivelse
resultat resultat mål
2018

87,0 %

86,0 %

86,0 %

720

900

1230

6,7 %

10,0 %

2

4

11,0 % Hvisman regner
med eleveri
korpsi skolen
blir tallet 18%.
5

Helseog omsorg
Tjenesteområdebeskrivelse
Helseog omsorgstjenesteneomfatter hjemmetjenester,rus- og psykiatritjenester,
institusjonshelsetjenester,
interkommunallegevakt,helsetjenester i fengselog transittmottak,
krisesenterdrift,miljørettet helsevern,sentralkjøkken,sosialetjenester organiserti NAV,
tildelingskontorog boligkontor.

Utvikling og utfordringer
2018 har helseog omsorgssektoreni Ringerikekommunehatt stort fokus på kompetansebygging
både
blant medarbeidereog ledere.I tillegg har stipendordningerblitt innvilget for å kunnemotivere til
relevant høyereutdanningsamt aktuell videreutdanning.
Ringerikekommunehar forholdsvishøyeutgifter til økonomisksosialhjelp. I 2018 er det satsetpå økt
bruk av startlån, etableringav aktivitetstilbud for ungepå sosialstønadog forsterket innsatsmot
lavinntektsfamilier. Dette for å kunnesnu trenden og øke mulighetenfor selvhjulpenheti et langsiktig
perspektiv.
Ringerike kommunebyggerfor fremtiden og det er flere store byggeprosjektersom er blitt vedtatt i
2018.Et nytt omsorgssenter«NyeHeradsbygdaomsorgssenter»skalstå klart til bruk i 2021,nye og litt
mindre omsorgsboligkompleks
skalstå klart i området rundt Hov gård i 2021. Intensjonsavtalenmed
VestreVikenom ny legevaktble inngått i 2018og planleggingsfasen
har vært preget av samarbeidog
hensiktsmessige
løsningerfor beggeparter.
I løpet av 2018 har alle ledernei helseog omsorgi Ringerikegjennomført et studium i økonomistyring
og kvalitetsledelse.
Ledernei helseog omsorghar i 2018utført en stor jobb for å tilpassesegrammene.Samtidighar de
utviklet tjenestene,lagt til rette for økt kompetansehos sine medarbeidere,arbeidet med tettere
samarbeid og samhandlingmellom enheteneog andre sektorer, sørgetfor kompetansedekningi driften,
sikret godedialogeri hverdagenemed tillitsvalgte og verneombud,drevet utviklingsprosjekterog alle
har bidratt til utvikling av eget lederteam.

Viktige hendelser
Nye Heradsbygdaomsorgssenter
I løpet av 2018 har planleggingenresultert i politisk vedtakom byggestarti 2019med antatt
ferdigstillelsei 2021.Omsorgssenter
et bestårav 64 omsorgsboligerfordelt på åtte boliggruppermed
åtte beboerei hver gruppe. I tillegg vil det bli et dagsentermed plasstil inntil 20 brukere,lokaler for
hjemmebasertetjenester, parkeringsanleggsamt garderober,arealerfor avfallshåndteringog
skittentøy,lagerog kjølekapasiteti kjeller.
Husbankenskrav/ønskerom å unngå institusjonspreger godt ivaretatt, samtidigsom ansattesbehovfor
effektiv logistikkog kommunikasjon/transportveierer hensyntatt.Bygningenskalframstå som et
hyggeligsted å bo, oppholdesegog arbeide.

Årsrapport2018

Ny legevakt
Kommunestyrethar vedtatt at ny legevaktskaletableresi nybyggi sykehusetsumiddelbarenærhet,når
dagensleieavtaleutgår. I den valgteløsningener legevakteni 1. etasjeog ambulansesentraleni
underetasjen.
Det er ingenvesentligeusikkerheteri prosjektet med tanke på økonomi.Planer fremkommeti
forprosjektet er langt fremskredneog godt forankret i brukergrupperog styringsgruppehvor ledelsen
fra VestreVikenhelseforetakog Ringerikekommunehar deltatt.

Hov øst
Etableringenav omsorgsboligenepå Hov øst, i henholdtil vedtatt skisseprosjekt,vil gi et meget godt
tilpasset, fr emtidsrettedeog driftseffektivt omsorgsbygg. I 2018ble det, som følgeav omdefineringav
målgruppen,mulig å øke antall enheter fra 18 til 21.
Den planensom nå er vedtatt baserersegpå minimumsløsninger med tanke på krav og føringerfra
Husbanken.
Prosjektetble utlyst på anbudsom totalentreprisesenhøsten2018,med oppstart ca. mars2019og
ferdigstillelsesommeren2020.

Økonomisksosialhjelp
Utgiftene til økonomisksosialhjelphar vært økendeover flere år. Mottakerne av økonomisksosialhjelp
mottar i gjennomsnittstønadi lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbarekommuneri landet. NAV
har satt inn flere tiltak, men den forventedenedgangenhar likevel ikke kommet. Hovedårsakenetil at
utgiftene til sosialhjelphar økt i 2018er bl.a. at tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger
(AAP)har
blitt kortet ned fra fire til tre år. Samtidiger mulighetenfor å forlengestønadeninnskjerpetbetydelig.
Ringerikehar hatt noe nedgangi AAP,men noe av reduksjonenhar medført dreiningover til økonomisk
sosialhjelpeller kvalifiseringsstønad.
Enannenhovedårsaker et stramt statlig tiltaksbudsjettsom har
ført til mindre overføringertil kommuneneog mindre tiltaksstønadtil aktuellemålgrupper.Personene
går derfor på sosialhjelpi stedet for å være på arbeidstiltak.Enrekketiltak er satt i verk for å motvirke
dissekostnadsdriverne.Ett av tiltakene som ble iverksatti 2018 er «Matchbox».Dette prosjektet,som
skalvare til våren 2019,er et aktivitetstiltak for ungesosialhjelpsmottakereunder 30 år. Navnet
Matchboxer valgt ut ifra at vi skalværeen arena,en møteplasshvor det leggesopp til å finne en match.
Menovadrifter Matchboxpå oppdragfor Ringerikekommuneog i samarbeidmed NAVRingerike.

Boligtjenesten- startlån
Når Ringerikekommunetildeler startlån, skjer dette med pant i den boligensom blir anskaffet.Klienten
betaler selvrenter og avdrag,og får på den måten mulighetertil å opparbeidesegegenkapitalog ta del i
den veksten som regionennå oppleverpå boligmarkedet.
Oppfølgingenav låneneforvaltesav Lindorff, og medføreringenkommunaleadministrativeoppgaver
utover selvetildelingsprosessen
og eventuelloppfølgingav klient/familien. Pr. i daghar kommunen
avsatt et «t apsfond»på kr. 530 000,-, men har aldri hatt behovfor å tapsførenoe på disselånene.
Pågangenetter startlån har vært stor, og for å kunne håndtereintensjonenei boligsosialhandlingsplani
tråd med husbankensføringer,samt den pågangboligtildelingskontoret registrerer,ble behovetfor
midler i 2018vurdert til å liggehøyereenn avsatte35 mill. kroner. Det ble derfor besluttet i 2018at
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startlånsordningenskulleutvidestil inntil 100 mill. kroner, for å dekkedet faktiskebehovfor startlån i
Ringerike kommune.

«Levehele livet» Meld. St. 15 (2017-2018)
I 2018ble det lansert en ny stortingsmeldingsom vil få store innvirkningerpå kommunentjenester til
eldre over 65 år. Dennestortingsmeldingenhar fem hovedområder:1) Et aldersvennligsamfunn,2)
Aktivitet og fellesskap,3) Mat og måltider, 4) Helsehjelpog 5) Sammenhengi tjenestene.Påhvert av
dissehovedområdenehar meldingeneksemplerog godeforslagtil hvilke tiltak en kan iverksettefor å
øke kvaliteten på tjenestene.Dennekvalitetsreformen har en estimert tidsaksepå fem år før den skal
være implementert i kommunene.Det vil si at 2018var preget av informasjonsarbeidom
stortingsmeldingen.
I forbindelsemed forarbeidertil reformen «Levehele livet» har kommunenkartlagt spisetideri alle
kommunensinstitusjonersom tilbyr langtidsopphold.Kartleggingenviser at alle institusjoneneserverer
fire faste måltid hver dag.Samtligeinstitusjonertilbyr mellommåltiderutenom dette, bådetil faste tider
og ved behov.Alle institusjonerserverer senmiddag,med unntak av en institusjonder pasienteneselv
har ønskettidlig middag.

Helhetlig pasientflyt (HPH)
Det er gjennomførten rekketiltak i sektorensom følgeav utviklingsarbeideti HPH-prosjektet.
Hensikteneer at overgangenemellom innleggelseog utskrivelsefra sykehusog eller korttidsopphold
skalsikresbedre.I samarbeidmed spesialisthelsetjenesten,
fastlegeog tverrfagliginternt, er det blitt
utarbeidet rutiner og prosedyrersom er implementert i organisasjonen.

Dagberedskap
Fremti l 2018gikk kommunensdagberedskappå rundgangmellom alle fastlegekontori kommunen.
Ringerikekommunehar omorganisert dette, slik at oppgavennå liggertil et fastlegekontor.Dette gir
enklerelogistikk,bedre tilgjengelighetog er mer forutsigbart både for pasientog tjenesten.

Forebyggendehjemmebesøk
Ringerikekommuneinviterer alle eldre over 75 år til en inspirasjonsdagfor å planleggefor, og
tilrettelegge for egenalderdom.Invitasjonenegikk ut til totalt 291 personerog 165 personerdeltok.
Temaenehar vært Generellinformasjon,Helse- og omsorgstjenestene,Frivilligsentralen,
Brannforebyggingi hjemmet, Fallforebyggingog Hjelpemidlerog velferdsteknologi.Evalueringerviser
veldigegodetilbakemeldingerfra deltakerne.

Morgendagensomsorg
Hele prosjekteti hjemmetjenestenHønefosshar nå vart i ca. tre år. Prosessenstartet med turnus- og
organiseringsfokus.
Underveishar fokus blitt kultur- og tjenesteutviklingmed påvirkningfra
heltidssatsingog helhetligpasientforløp.
I mars2018startet en ny arbeidstidsordningi hjemmetjenestenHønefossog denneordningenkalles
Ringeriksmodellen.Modellen innebærerbl.a. organiseringav personaleti to team, som hovedregel
ingen stillingsstørrelserunder 65 %,redusert ukentlig arbeidstidog ekstrafridagersom kompensasjon
for økte antall helgetimerog fleksibelandel av arbeidstiden.Det er faste fagdagerpå hvert av teamene
hvert år og de har ferieavviklingi tre puljer på sommerenfor å sikre nok kompetansepå jobb på alle
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tider av døgnetgjennomhele uken.Høsten2018ble ordningenevaluertog tilbakemeldingeneer
foreløpiggode.Det var behovfor en del justeringer,og disseer utført i 2018eller planlagtutført ved
start av årsturnusi mars2019.
Nestefasefor prosessener frem til mars2020.Begrunnelsenfor dette liggeri at kulturarbeid tar tid,
tålmodighetog tillit. Utviklingensom hjemmetjenestener inne i og skaldrive videre, er omfattende.
Hjemmetjenestenskalgå fra deltidskultur til heltidskultur – og det skalpregehele arbeidsmiljøet,
kvaliteten på tjenesteneog på den dagligeledelsenog strukturen. Det vil ta tid å etablere en forankret
struktur og kultur som skalrealiseremålsettingensom er satt.

Nytt Blikk Helseog omsorg
Morgendagensomsorgvar pilot for arbeidet med heltidskultur for hele kommunen.I 2018etablerte HR
et tverrsektorielt prosjekt med heltidskultur som tema – Nytt BlikkRingerikekommune.Det ble også
besluttet i 2018at hver sektor skulleha sinedelprosjekterunder hovedprosjektet.Dette ble gjort på
grunn av f orskjellenepå sektoreneog dertil forskjellerpå prosessarbeidetsom krevesfor hver sektor.
Helseog omsorghar en praksismed vikarbruksom genererermangekrav på stillinger.Enkeltfortalt vil
det si at vikarer som leiesinn på timer, kan kreve fast stilling på bakgrunnav det de har jobbet det siste
året eller de tre sisteårene.I helseog omsorgble det innvilget krav på ca. 22 årsverki 2018.Dette tallet
har vært stigendefor hvert år. Påbakgrunnav dennepraksisenble det besluttet at Helseog omsorg
skullestarte med to enheter (6 avdelinger)i første faseav delprosjektet.
Prosjektethar egendelprosjektlederog bistandfra KS-konsulentsom finansieresved OU-midler.
Prosjektethaddeoppstart i 2018og første fasefortsetter gjennom2019og t il 2020.

Trygghjemme
Kommunenhar et stort ansvarfor å sørgefor innbyggernessikkerheti forhold til brann. Mangeenheter
og sektorer deler på dette ansvaretmed hjemmel i flere lovverk.For å koordineredette arbeidet ble det
i 2018underskreveten avtale mellom sektorenei Helseog omsorgog Samfunn.Dette for å øke
sikkerhetenfor hjemmeboenderisikogrupperHøsten2018 ble avtaleninngått med gjensidigforpliktelse
til gjennomføring.Brannvesenethar tatt på segen særligstor rolle for å tilby kurs ti l de som jobber med
risikoutsattegrupper.

Ringerikskjøkken
I 2018ble det vedtatt en moderniseringav Ringerikskjøkken.
Påstarten av 2018var hovedleveransenfra Ringerikskjøkken
fokusert mot Helseog omsorg.I samarbeid
med tre av barnehagenei Hønefossble det på forsommerengjennomførten seksukersprøveperiode
med leveringav varm mat en dag/uke.Dette ble godt mottatt bådeav barna,personaletog foreldrene.
Denneordningenvidereføresog 11 kommunalebarnehager(totalt 700 porsjoner)fikk fra uke 35 i 2018,
levert varm lunsj en dag pr. uke fra Ringerikskjøkken.

Frivillighet
I 2018ble det ansatt en frivillighetskoordinatorsom skulleplanleggeog iverksetteulike tiltak i
frivillighetsøyemed. Tiltakenesom er planlagtog iverksatti 2018 er bl.a. babysangsom er et samarbeid
mellom Hønefossmenighetog Hønefosssykehjemhvor ulike generasjonermøtesog har en trivelig
stund sammen.Det er ogsåopprettet en aktivitetskalenderfor personermed tilrettelagte tjenester hvor
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bingo,kinokveld,bowling,badedagmed mer. I tillegg er det arbeidet med aktivitetsvennerfor personer
med demensog andre tiltak med planlagtoppstart i 2019.

Krisesenteret
Krisesentereter et bo- og samtaletilbudfor kvinner,menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i
nære relasjoner.Krisesentereti Hønefosser dimensjonertfor innbyggerei Ringerike,Hole,Krødsherad,
Modum, Sigdal,Jevnaker,Lunner,Gran,Vang,Etnedal,VestreSlidre,ØystreSlidre,Nord-Aurdalog SørAurdal kommuner.Det er er «fritt krisesentervalg»i Norge,slik at enhversom har behov kan oppsøke
krisesentereti Hønefoss.Det er ingen refusjonsrettmellom kommunenenår så skjer. Det liggeri et
krisesentersnatur at beleggetvolummessiger varierende.
Vi har de sistefem årenesett en nedgang,og dette er gledeligdersomdette speileren reduksjoninnen
vold i nære relasjoner.Tallenefor 2018indikerer imidlertid at beleggeter på vei opp. Bl.a.er
dagbrukergruppenøkende.
Enmidlertidig reduksjoni beleggethar gitt større muligheterfor forebyggende arbeid i krisesenterets
regi. Tilgjengeligeressurserhar vært nyttet til foredragut mot barnehager,skolerog diverseandre
arenaersom barnevern,flyktningstjenester,psykiskhelseog organisasjoner/foreninger,møter i «Aktiv
jobb i skolen»,møter og arbeid i «Voldsgruppa»og ungdomsgrupper.

Legevakta
For Legevaktenhar 2018vært preget av høy aktivitet bådeinnenfor ordinær legevaktog Pro ACT
(verktøyfor tidlig identifiseringav sykdomsutvikling).Pro ACTinstruktørenehar undervisthelsepersonell
i kommunenei dagskursi tillegg til at mangehar fått oppfriskningskurs.Det har vært arrangert
nettverkssamlingerfor Pro ACT- kontakter på enheteneog Pro ACT-fagdag.
Det er gjennomførten rekkekompetansehevendetiltak for medarbeidernei løpet av 2018, bl.a.
akuttmedisinkurs,vold- og overgrepshåndtering,oppfriskningav kompetanseinnen nødnett, HLRopplæring,brannopplæringm.m.

Kvalitetsutvalg
Kvalitetsutvalgethar hatt totalt 11 møter og behandlettotalt 63 saker.

MKS-samlinger
To gangeri året avholder Helseog omsorgfellessamlingfor alle MKS-gruppenei sektoren.Hverenhet
har en MKS-gruppesom skalsamhandleom Miljø, Kvalitetog Sikkerhetpå arbeidsplassen.
Gruppene
består av enhetsleder,avdelingsledere,plasstillitvalgteog verneombud.I 2018 ble disseavholdt i mars
og november.
I år har temaenevært bl.a. Vold og Trusler,Kompetansesatsingen,
Helhetligpasientforløp,
Morgendagensomsorg,Kunnskapsbasert
praksis,Handlingsprogrammet,
Nytt Blikk-prosjektet,
Arbeidsgiverpolitikkenog Etiskeretningslinjer.

Kompetentemedarbeidereog ledere
Stipendordningfor egneansattesom skalbli sykepleiereog vernepleiereer videreført med tre
sykepleierstudenter.I 2018 er det totalt 21 som er i et utdanningsløp.
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I alt 24 ansattevar i gangeller startet i en videreutdanningeller masterutdanningi løpet av 2018.
Alle gis en del økonomiskstøtte. Femav medarbeidernehar studert demensog alderspsykiatri.
Eksameni økonomistyringog kvalitetsledelseved Høgskoleni Innlandet,15 stp. er avlagt39 ledere og
rådgivere.
I 2018var det 32 helsefagarbeiderlærlinger.
Bruk av metoden «Hendelsesbasert
analyse»er evaluert ved bruk av en spørreundersøkelse.
Metoden er tatt i bruk i de fleste enheter. Kriseteametbenytter alltid metoden.
Ambulerendeteam-forebyggingbarn og unge
Det tverrsektoriellesamarbeidetble igangsattfor å veiledefamilier til barn og ungemed sammensatte
behov. Samarbeidetfortsetter og videreutviklesi året som kommer.

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt
Ringerike,Holeog Jevnaker kommunehar gjennomførtet pilotprosjekt innen velferdsteknologi.Det har
dreid segom innføringav digitale konsultasjoner,bruk av videokonferansesom møtearena,digitalt
tilsyn og bruk av medisindispenser.Det har vært en eksternprosjektleder.
Prosjektet ble reorganisertfør nyttår for å videreføres- og utviklesi 2019,da med kommunal
prosjektleder.

Tilsyn
I 2018har det vært gjennomførtflere tilsyn med kommunalehelsetjenester.Avdelingpsykiskhelseog
rus og Navhar hatt tilsyn fra fylkesmannenvedrørendetjenester til personermed samtidig
rusmiddelproblemog psykisklidelse.Det har ogsåvært gjennomførttilsyn i Hvelven85 fra
arbeidstilsynetom vold og trusler og et tilsyn i tjenester til utviklingshemmedei Hvelven89 og 87 med
tilrettelagte tjenester.

KOSTRA
Netto driftsutgifter pleie og omsorgi prosentav kommunenstotale netto
driftsutg.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorgpr. innbygger80 år og over
Andelensosialhjelpsmottakerei alderen20-66 år, av innbyggerne20-66 år
Gjennomsnittligstønadslengdemottakere 18-24 år
Andelmottakere med sosialhjelpsom hovedinntektskilde
Brutto investeringsutgiftertil boligformålper innbyggeri kroner
Kommunaltdisponerteboliger per 1000 innbyggere
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Kommentarertil KOSTRA
-tallene 2018
Indikatorennetto driftsutgifter pleie og omsorg(PLO)i prosent av kommunensnetto driftsutgifter viser
hvor stor andelav de frie inntektene som går til PLO. Andelenhar økt med 0,2%.
Netto driftsutgift PLOper innbygger80 år og over har en økningsom tilsvarer lønns- og prisvekst.
Andelensosialhjelpsmottakerei alderen20-66 år i i forhold til innbyggerei sammealdersgruppehar
holdt segstabil.
Den gjennomsnittligestønadslengdenfor mottakere av økonomisksosialhjelp18-24 år er noe redusert.
Det har vært et mål over tid å reduseredenne,og nå er det en bevegelsei riktig retning.
Andel mottakeremed sosialhjelp som hovedinntektskildehar økt fra 44,5%i 2017til 48,4%i 2018.Både
antall med sosialhjelpsom hovedinntektskildeog totalt antall mottakere av sosialhjelphar økt, men
antall med sosialhjelpsom hovedinntektskildehar økt forholdsvismer. Økningener fra 442 til 491.
Brutto investeringsutgifterper kommunaltdisponertbolig er økt fra 47 til 151 per innbygger.Større
investeringsutgifteri 2018enn i 2017,med Heradsbygdaomsorgssenter,Hov øst omsorgsboligersom de
største.
Kommunaltdisponerteboliger per 1000innbyggereer 21 og uendret fra 2017.

Statusmålsettinger
Bruker-medvirkning
Fravær
God ressursbenyttelse
Ledelse
Medarbeiderskap
Tilstrekkeligkvalitet
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Samfunn
Tjenesteområdebeskrivelse
Sektorsamfunnhar ansvarfor forvaltning,drift og utbyggingav Ringerikekommuneseiendomsmasse
og infrastruktur, byggesak,oppmålingog landbruksamt å ivareta beredskapog sikre liv og helsenår
uønskedehendelseroppstår.Fra01.08.18har ny strategi og utviklingsavdelingovertatt ansvaretfor
samfunnsutviklingog planarbeid.Sektorenhar likevel hatt fokus på å bidra til at kommunenmøter
vekst- og utviklingsmulighetenepå en god måte
Sektorenskalha høy grad av profesjonalitetog enhetene skalfokuserepå å væreeffektive,
kostnadsorienterteog å leggetil rette for et godt samarbeidsklimai kommunen,med innbyggereog
andre eksterneaktører.Det jobbeskontinuerligmed utvikling og forbedringav tjenesteneog
samhandlingeninternt og eksternt.
Samfunner organiserti enheteneMiljø- og arealforvaltning,Tekniskforvaltning,Tekniskdrift, Utbygging
og Brann- og redningstjenesten.

Utvikling og utfordringer
Miljø- og arealforvaltningenhar i løpet av 2018 jobbet med et utviklingsprosjek
t for å utvikle
organisasjonskulturen,
interne arbeidsprosesser
og forbedret kvalitet i tjenestene.Prosjektetavsluttes
vinteren 2019.
Ringerikekommunekjøpte våren2018Hensmoveien19, tidligere Menova,for å samlokaliserede
teknisketjenestene.Planleggingenav flytteprosessenble igangsatthøsten2018.Alle vil være på plass
i nytt byggi løpet av 2019.
Været har vært utfordrende i året som gikk, med snørikog kald vinter. Dette medførte store ekstra
kostnaderinnenfor brøyting,bortkjøring av snøog strøing.Konsekvensen
ble noe redusert
veivedlikehold.
Enekstremvarm og tørr sommermedførte økte energikostnaderog økt kostnadtil beredskapi
forbindelsemed forebyggingav skogbrann.
Det har vært en betydeligøkningi strøm- og energiprisenei 2018,noe som har medført vesentligøkning
i kostnadenefor kommunen.Dette til tross for energieffektiviseringeni kommunen.
Det har vært fokus på kompetansehevingi sektoren.Seksrenholderegjennomførteog bestod
fagbrevopplæring.IKTopplæringer gjennomført, en til en, blant nestenalle fagarbeiderneved Teknisk
drift via HAPRO.Det manglerfortsatt 34 renholderesom ikke har fått gjennomførtopplæring,og dette
planleggesgjennomførti 2019.I tillegg har to ansattegjennomførtet masteremnei ledelseog
innovasjonved USN.
Det jobbesmed å få nye Kilemoenvannbehandlingsanlegg
som godkjentprøvestedfor fagbrevinnen
kjemiprosessfaget.
Det er et sammensattbilde av utfordringer vi ser fremover. Vi vil bli stilt ovenfor endredekrav,
forventningerog problemstillinger,som vil medføreandre måter å jobbe på. Rammebetingelserendrer
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segog vi må tilpasseossslik at vi klarer å møte fremtidensbehov innenfor våre tjenester på en mer
effektiv måte.
Brann- og redningstjenestenjobber med prosjektersom er tidkrevendeog omstendelige.Eksempelvis
"Trygghjemme" og enkeltetilsyn gjennomføresi andre former enn tidligere. Det er lenger intervall
mellom tilsynsbesøk,sidenressursenebrukesder det er størst behov,hos risikogruppene.
Utbyggingsenhetenhar mangeinvesteringsprosjekteri gangog skali gangmed mange

Utvalgte resultater
Tekniskforvaltning har i løpet av 2018,oppgradertfem broer. Dette er en viktig del av infrastrukturen
for tungtransportog skogsnæringen.
Tekniskforvaltning og drift har nådd sin målsettinginnenfor rensingav avløpsvanni 2018.
Det har vært en positiv energieffektiviseringog nedgangi faktisk forbruk pr. kvm. i 2018.
Brann- og redningstjenestenhar besøkt8 033 husstanderi forbindelsemed feiing, tilsyn og aksjon
boligbrann.Det er utført 108 tilsyn med særskiltebrannobjekt,samt gjennomført53 kurs og 32 besøk
på skoleri forbindelsemed kalenderundervisning.

Viktige begivenheter
Enstor endringfor sektorenvar overføringav samfunnsutviklerrollenog planarbeidtil ny strategi og
utviklingsavdeling.Det har vært fokus på en god prosessog på å etablereet godt samarbeidmed den
nye avdelingen.
I januar tok Utbyggingog Miljø og arealforvaltningi bruk de nye kontorlokalenei Fossveien7-9. Ved
utgangenav året var det tre enheter med tilhold i Fossveienog mer enn 65 personersom har
arbeidsplassensin i Fossveien.

Av Investeringsprosjektersom ble åpnet var:
Ringerikevannverk.
Anleggetleverer vann til Hønefosssentrum og omegnog leverervann til ca. 24 000 personeri dag.
Anleggeter bygd for å kunneleveretil 60 000 personer.
Nesvannverk.
Vannverketleverervann og brannvanntil Nestettsted. Vannverketer bygd med vannbehandling,
vannbassengog nødstrømsaggregat. Vannverketleveretrygt og helsemessiggodt drikkevann.
Nesog Soknabrannstasjoner
Det er byget og åpnet to identiskebi-brannstasjonerfor deltidsmannskaper.De nye brannstasjonene
tilfred sstiller de strengeHMSkraveneog de har fått godeog brukervennligelokaler.
Nytt hjelpemiddellager
Nytt hjelpemiddellagerble etablert i tidligere idrettsbyggved Austjordbo- og behandlingssenter.
Lagerethåndtererhjelpemidleri kommunenmed nødvendigkurs- og kontorfasiliteter,samt
visningleilighetfor velferdsteknologi
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Prosjektersom er startet opp i 2019 er:
Ullerål skole (Anleggsutførelse)
Hov ungdomsskole- oppstart prosjektering
Nesskoleprosjekteringog utførelse
Heradsbygdaomsorgssenter (anleggsutførelse)
Hov øst og vest omsorgsboliger(prosjekteringog anleggsutførelse)
Legevaktog ambulansesentral(anleggsutførelse)

KOSTRA

Netto driftsutgifter brann og ulykkesvern,sum funksjon338 og 339
Avløp,driftsutgifter per innbyggertilknyttet kommunalavløpstjeneste
Vann,driftsutgifter per tilknyttet innbygger
Boligkorrigerte brutto driftsutgifter i 1000kr funksjon265
Korrigertebrutto driftsutgifter til administrasjonslokalerpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til førskolelokalerpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til institusjonslokalerpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til kommunaleidrettsbyggpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til kulturbyggpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til skolelokalerpr kvadratmeter
Netto driftsutgifter i kr pr innbyggerkommunaleveier og gater
Gjennomsnittligsaksbehandlingstid
for opprettelseav grunneiendom, kalenderdager
Gjennomsnittligsaksbehandlingstid
for byggesakermed 3 ukersfrist, kalenderdager

2018
29 580
1 364
785
53 814
818
1 643
1 259
2 576
474
780
930
14
8

2017
27 653
1 225
692
51 104
685
1 755
1 502
1 967
376
693
816
18
13

2016
25 147
1 099
657
53 040
645
1 525
1 394
1 902
14
801
705
20
9

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Netto driftsutgifter brann og ulykkesvernhar fra 2017til 2018 hatt en økningpå kr 1 927 mot en
tilsvarendeøkningfra 2016til 2017 på kr 2 506. Det er lønnsutgiftersom er årsak.Den tørre sommeren
2018medførte flere utrykningerog dermedhøyerekostnadertil mannskap.
Driftsutgifter per tilknyttet inn byggerpå avløpog vann er stigendei perioden2016-2018.Økningen
skyldeshovedsakeligstore investeringerinnenfor vann- og avløpssektoren.Inntil 2018har det innenfor
både vann og avløpblitt byggetselvkostfondsom har dempet noe av gebyrøkningen.Fra2019og videre
fortsetter det med store investeringer,spesielt innen avløp,og selvkostfond vil rullere og brukesopp.
Korrigertebrutto driftsutgifter bolig relaterer segi hovedsaktil husleieutgiftertil Ringerike
boligstiftelsenog i tillegg kommer ogsåutgifter til vaktmesterog renhold samt driftsutgifter som strøm,
fjernvarme,kommunaleutgifter, serviceavtaleretc. Årsakentil økningfra 2017til 2018 er i hovedsak
høyerehusleiefra Ringerikeboligstiftelse.
Samletvar korrigerte brutto driftsutgifter til formålsbyggper kvadratmeteri 2016 kr 6 281, i 2017kr
6 978 og i 2018kr 7 550. Økningfra 2017til 2018var mindre enn fra 2016til 2017.Det brukesmindre på
lønn. Det er markant økningpå energi,strøm, fjernvarmeog bioenergi.Utgiftsøkningensamletvar
likevel mindre fra 2017til 2018enn fra 2016 til 2017.
Netto driftsutgifter i kroner per innbyggerøker fra 2017til 2018men kommunenhar fortsatt et større
etterslep på veivedlikehold.Nivået liggerbetydeligunder definert vedlikeholdsnivåi Hovedplanvei som
ble vedtatt av kommunestyreti 2017.
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Årsrapport2018
Gjennomsnittligsaksbehandlingstid
for opprettelseav grunneiendomsamt for byggesakermed 3 ukers
frist reduseresytterligere i 2018; en meget positiv utvikling. Å få behandletsin byggesakmed 3 ukers
frist er nå nede i 8 kalenderdager.

Statusmål

Overordnet
mål

Mål

God
Brann- og
ressursutnytte redningstjenestenskal
lse
bistå personelleller
dyr i nød i løpet av de
frister som er gitt i
forskrift

Indikator

2017 Ønsket
resulta
t 2018

Oppnådd Beskrivelsemål
resultat

Brann- og
Tilfredss Tilfredss Tilfredsstillen Ringerikebrann- og
redningstjenestenskal
t.
t.
de redningstjenesteskal
bistå personelleller
væreutrustet og
dyr i nød i løpet av de
innehakompetansepå
frister som er gitt i
de utfordringer som
forskrift
samfunnetkan
oppleve.
Ringerikebrann- og
redningstjenestehar
stort fokus på
kompetanse,og på å
tilegne segdette før
problemene/utfordring
ene oppstår.

Energieffektivisering

Tilstrekkelig
kvalitet

Energieffektivisering

2

5

0,6 Nybyggog
rehabiliteringhar
medført økt
oppvarmetarealog økt
energiforbruk.
Unormalvarm
sommer,har medført
at varmepumperog
ventilasjonsanleggene
har kjørt døgnetrundt
for å kjøle ned
byggene.Til tross for
dette har kommunen
faktisk hatt en
effektiviseringpå 0,6%.

Vanntappå nettet skal Vanntappå nettet skal
reduseresårlig
reduseresårlig

45

40

45 Vanntapetpå nettet er
fortsatt en meget stor
utfordring, pga høy
alder på store deler av
ledningsnettet.

Alle
investeringsprosjekt
skalleveresi henhold
til oppdragsbestilling

85

90

90 Med bakgrunni dato
for mottatt
bestilling og
fremdriftsplanså
leveresbyggprosjekti
henholdtil plan. Vi har
noen Va prosjekt som
ikke holder
fremdriftsplanmen
totalt sett leveres90%
av investeringene
innenfor plan

Alle
investeringsprosjekt
skalleveresi henhold
til oppdragsbestilling
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Andelfullført,
digitaliseringav
byggesaksarkiv

Andelfullført,
digitaliseringav
byggesaksarkiv

22

60

Andelgjennomførte
oppstartsmøter som
går over fristen (21
dager).Forutsetterat
der foreligger
tilstrekkeligmed
innleverte
dokumenter.

Andelgjennomførte
oppstartsmøtersom
går over fristen (21
dager).Forutsetterat
der foreligger
tilstrekkeligmed
innleverte
dokumenter.

Andelkontroller
innenfor jord/skog
som ikke er
gjennomførtetter
lovkrav(5 % jord og
10%skog)

Andelkontroller
innenfor jord/skog
som ikke er
gjennomførtetter
lovkrav(5 % jord og
10%skog)

50%

<10%

50 Det har vært endringer
i forskrift om
behandlingav private
forslagtil
detaljreguleringetter
plan- og bygningsloven,
slik at kommunens
egenmålsettingom 21
dagersfrist ikke lenger
er relevant.Dette siden
det stilles strengere
krav til dokumentasjon
ved oppstart enn
tidligere.

20

0

54 Innenfor jord er det
utført 7 av 30
kontroller. Etter
tørkesommeren2018
ble ressurserprioritert
til å behandlesøknader
om erstatning
for avlingssvikt.
Innenfor skoger det
utført 55 av 80
kontroller.

<5%

<3%

2 En liten andel saker
gikk over fristen i 2018.

0

0

0 Ingensakersom har
gått over fristen i 2018!

11

11

10 Byggesakbrukte i snitt
mindre enn 10 dag er i
gjennomsnittpå alle
delegerte vedtak.For
byggesakermed tre
ukersfrist så er det i
snitt 8 dageri
saksbehandlingstid.

Antall dageri
saksbehandlingstid
for
sakeretter jordlov og
konsesjonslov

20

15

40 I 2018 ble det
behandlet14
konsesjonssaker
og 16
jordlovssaker.Noen
enkeltsakerhar vært
krevendeog har svært
lang
saksbehandlingstid.

Brann- og
Brann- og
redningstjenestenskal redningstjenestenskal
ha et høyt servicenivå ha et høyt servicenivå

20

20

50 Det kom i 2018 inn
rundt 50 klager,som i
all hovedsakskyldes

Andeloppmålingssaker Andeloppmålingssaker
som går over fristen
som går over fristen
(16 uker)
(16 uker)
Andelsalgav
Andelsalgav
eiendomsinformasjon eiendomsinformasjon
som går over fristen (7 som går over fristen (7
dager)
dager)
Antall dagerfra
Antall dagerfra
byggesøknad
byggesøknad
(komplett) er mottatt
(komplett) er mottatt
til vedtak er fattet
til vedtaker fattet

Antall dageri
saksbehandlingstid
for
sakeretter jordlov og
konsesjonslov
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72 Fremdriftener god og i
henholdtil fastsatt
plan, til tross for en del
sykefravær.

Årsrapport2018
ut i fra antall klagerpå
saksbehandling,
hendelser,feiing og
tilsyn. Målt i antall
klager.

ut i fra antall klagerpå
saksbehandling,
hendelser,feiing og
tilsyn. Målt i antall
klager.

Tekniskforvaltningog Tekniskforvaltningog
Tekniskdrift skal
Tekniskdrift skal
leverei henholdtil
leverei henholdtil
TjenesteleveranseavtalTjenesteleve
ranseavtal
ene
ene
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innføringenav
hyttefeiing / gebyr.
Brann- og
redningstjenestenhar
et høyt servicenivå.
0

100

100 Tjenesteleveranseavtal
e har blitt utført som
avtalt i 2018.
Avtalenvil være
gjenstandfor
evalueringi 2019.

Årsrapport2018

Folkevalgteog revisjon
Tjenesteområdebeskrivelse
Ringerikekommunestyresetter hovedutvalgsmodellen
med formannskapsom fast utvalg for plan- og
økonomisaker,og tre hovedutvalg.De tre hovedutvalgeneer innen helseog omsorg,oppvekstog kultur,
og miljø og arealforvaltning.I tillegg har kommunenkontrollutvalg,eldreråd,råd for
funksjonshemmede,ungdomsrådog integreringsråd.
Kommunenhar ordfører i 100 % stilling og varaordføreri 50 % stilling.

Fordelingav representanterper parti
Parti
Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Venstre
SosialistiskVenstreparti
Senterpartiet
KristeligFolkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Solidaritetslista

Kommunestyret
17
11
4
2
2
4
1
1
1
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Formannskapet
5
3
2
1
2

Årsrapport2018

Administrasjonog fellestjenester
Tjenesteområdebeskrivelse
Ringerikekommunestyresadministrativt gjennområdmannenstrategiskeledergruppe.
Fellesadministrasjonen
skalleggetil rette for virksomhetsstyringav hele kommunenog skalbidra til
oppnåelseav overordnedemål og delmål som er definert i rådmannensgrunnlagsdokument.
Administrasjonenhar et gjennomgåendefagansvarfor virksomhetenog bestårav følgendefagområder:
•
•
•
•
•
•

Økonomi,lønn, innkjøpog IKT
HRog fellestjenester(arkiv,servicetorgog politisk sekretariat)
Kommunikasjon
Kommuneadvokat
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Skattog kommunalinnkreving

Viktige begivenheter
I 2018ble det vedtatt ny arbeidsgiverpolitikkfor 2018 - 2022.Samtidigfikk vi nye verdier, Nyskapende,
Ærlig,Respektfull(NÆR).Viktigeinnsatsområderi arbeidsgiverpolitikkener, arbeidsmiljø,ledelse,
kompetanse,kommunikasjonog "tenke nytt" (innovasjon).
Ringerikekommunehar over flere år satsetmye på kompetansefor ledere og medarbeidere.I 2018ble
det gjennomførtmangekompetansetiltakfor ansattei alle sektorer.Spesieltkan nevnesat mangeav
våre egnemedarbeiderehar fullført fagopplæringog fått fagbrev, totalt 25, dette gjelder blant annet
innen helsefag,barne- og ungdomsfagog renhold. Andre prioriterte områderhar vært tilbud om grunnog videreutdanningmed stipendordninger,fagligekurs og oppdateringer,nettverk med videre. I 2018
ble det gjennomførttiltak med styrkingav den digital kompetansehos medarbeidere,spesieltinnen SFO
og tekniskdrift (vaktmester,renhold).Dette arbeidet vil videreførestil helse- og omsorgssektoren
.
Videreer det startet et arbeid med å gjennomføre tiltak for å øke den generellekompetanseninnen
digitaliseringfor alle medarbeidereog ledere.
Ringerikekommuneprioriterer høyt arbeid med kvalitet. Gjennomtilsetting av ny kvalitetssjefarbeides
det systematiski alle sektorermed å etablere god systematikkfor blant annet oppfølgingav avvik.
Konkretetiltak på overordnet nivå i tillegg til spesifikketiltak i de ulike enhetenefor å følge opp de mest
forekommendeavviker gjennomført.Blant annet er det utarbeidet en egenoverordnet prosedyrefor
vold og trusler i arbeid.
Arbeid med å sikreansattemulighet til å arbeidei fulle stillinger er i gang.Det er gjennomførtet
prosjekt i hjemmetjenestenhvor det er etablert nye arbeidstidsordningersom leggertil grunn større
stillinger,økt kompetanseog bedre kvalitet i tjenesten.Det arbeidesvidere med tilsvarendetiltak innen
helseog omsorgi tillegg til skole- og barnehagesektoren.
I 2018ble Ringerikekommunesnye nettsider lansert.
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Sakkyndig takstnemnd
Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/949-10

Arkiv: 232

Eiendomsskatt - angående kommunestyrets vedtak i sak 51/19
Forslag til vedtak:
«Alminnelig taksering gjennomføres i perioden 2021-2022. Pågående konkurranse om
takseringspersonell avlyses.»

Sammendrag
Formannskapet bes ta stilling til hvordan kommunestyrets vedtak i sak 51/19 skal forstås, med
hensyn til når arbeidet med alminnelig taksering skal gjennomføres.
Innledning / bakgrunn
I lys av kommunestyrets vedtak i sak 170/17 og 122/18 iverksatte administrasjonen og
sakkyndig nemnd arbeidet med å innhente formuesgrunnlag fra Skatteetaten, og innkjøp av
takseringstjenester for å taksere øvrige eiendommer (omtrent 6 000 eiendommer –
næringseiendommer, fritidsboliger og boliger som ikke har forumesgrunnlag fra Skatteetaten av totalt 14 000 eiendommer i kommunen). Det ble lyst ut en konkurranse om dette i mars,
med tilbudsfrist 12. april. Det er kommet inn fire tilbud.
Parallellt med dette har administrasjonen kjørt en prosess for å anskaffe nytt dataverktøy for
administrering av eiendomsskatt, inkludert verktøy for takseringen. Valgt leverandør
implementerer nå systemet for Ringerike kommune, i en prosess som pågår nå og forventes
ferdigstilt høst/vinter 2019.
Det ble lagt frem ett saksfremlegg for kommunestyret 2. mai 2019, hvor fordelene og
ulempene ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag og fullstendig alminnelig taksering ble
belyst. Dette endte i et vedtak med følgende ordlyd:
«Det gjennomføres alminnelig taksering av alle eiendommer i Ringerike kommune.
Takseringen skal være klar fra 2022.»
Vedtaket gir ingen konkrete føringer på når kommunestyret mener arbeidet med alminnelig
taksering bør finne sted. Administrasjonen ber derfor formannskapet gi veiledning på hvordan

-

vedtaket skal forstås. Administrasjonen vil i det følgende redegjøre for ulike tolkninger av
vedtaket, og de konsekvenser disse medfører.
Beskrivelse av saken
Slik administrasjonen ser det, så kan vedtaket tolkes på to måter:
1. Alminnelig taksering utsettes til et tidspunkt som er nærmere utskrivningstidspunktet
(takstene skal være klare i 2022, for utskriving i 2023).
2. Takstene skal være klare i 2023, men takseringsarbeidet fortsetter som planlagt, samt at
det planlegges for taksering av de øvrige eiendommer
Takseringen av de nevnte 6 000 eiendommene var planlagt å være klar til utskriving av
eiendomsskatten i mars 2020. Ved fullstendig alminnelig taksering vil alle 14 000 eiendommer
takseres. Anslag for hvor lang tid takseringen vil ta, må basere seg på egen erfaring og hva
andre kommuner har erfart.
Eiendomsskatteforum i Kommunenes sentralforbund viser til erfaringstall om at det fra en
kommune for første gang vedtar å innføre eiendomsskatt og til taksering og utskriving er
ferdig, bør det settes av halvannet år. Mye av denne tiden er opplæring av personell og
organisering av det som vil være et nytt fagområde i kommunen. Siden Ringerike kommune
allerede har et apparat knyttet til eiendomsskatt, vil det ta kortere tid enn halvannet år å
gjennomføre fullstendig alminnelig taksering. Erfaringstall fra forrige gang kommunen
gjennomførte alminnelig taksering viser også dette, at selve takseringsarbeidet tok mindre enn
halvannet år. Det bør derfor være tilstrekkelig å starte med takseringsarbeidet vinteren 2021,
slik at grunnlagene er klare til budsjettprosessen for 2023 som vil gjennomføres høsten 2022.
Konsekvenser av tolkningsalternativene
Alternativ 1 – utsette taksering
- Nåværende konkurranse avlyses. Kommunen vil trolig påføres erstatningskrav for
negativ kontraktsinteresse (kostnadene ved å delta i konkurranse, trolig ikke større enn
100 000 til 200 000 kr), og risikerer omdømmetap (vanskelig å anslå rekkevidden av,
altså om det vil være i markedet generelt, innenfor markedet for takseringstjenester,
eller kun for de konkrete tilbyderne).
Det kan komme krav om dekning av positiv kontraktsinteresse (overskuddet vinnende
tilbyder ville fått, vanligvis satt til 15% av kontraktssummen, i vårt anbud mellom
225 000 og 750 000 kr). Kommuneadvokaten har blitt konsultert om dette, og mener
det er usannsynlig at et slikt krav vil kunne slå gjennom.
- Takseringen kan utføres på en mer helhetlig måte når den gjennomføres senere –
kommunen har tid til å gjennomføre en konkurranse som dekker alle eiendommene,
fremfor å taksere noen eiendommer høsten 2019 og frem mot 2022. Dette vil i større
grad sikre enhetlig forståelse av takseringsprosessen hos takstmennene.
- En utsettelse gir rådmannen tid til å innarbeide nødvendige midler til å gjennomføre
takseringen i de aktuelle års budsjetter (2021 og 2022).
- En utsettelse vil gi mer rom rundt implementeringen av systemet for eiendomsskatt, og
dermed sikre høyere kvalitet på det endelige produktet.
Alternativ 2 – fortsette planlagt taksering, samt anskaffe ytterligere takseringspersonell
- Hvis taksering foretas høsten 2019, så vil takstene være litt over 3 år gamle når skatten
skrives ut i 2023. Det er klart at mye vil kunne ha endret seg siden da;

-

-

kvalitetsforringelse, nabolagsforandringer, arealutvidelser eller reduksjon, endret bruk,
etc. Det vil bli flere eiendommer som må takseres to ganger, men det er vanskelig å
anslå hvor mange dette dreier seg om.
Kostnadene for en taksering vil bli 5 000 -10 000 kroner pr. eiendom (honorar til
sakkyndig nemnd samt lønn for ansatte som takserer, evt. innkjøp av
takseringstjenester.
Det er ikke budsjettert midler til taksering, siden vi manglet grunnlag for å si hva
kostnaden ville bli, og rådmannen vil i 1. tertial 2019 komme med forslag til
budsjettendring på dette området.
Ved taksering høsten 2019, så vil det stilles en del krav til praktisering og endring av
takseringsreglementet. Takseringsreglementet kan i prinsippet endres så mye
kommunen ønsker fra taksering starter og takstene endelig vedtas. Foregår takseringen
over en lengre periode, må man imidlertid sikre at senere endringer også gjelder
eiendommer som allerede er taksert. For geografiske og numeriske verdier (kvm-priser,
soneinndeling, sonefaktor) vil dette lett kunne endres. For skjønnsmessige faktorer som
standard og beliggenhet kan dette bety at eiendommen må befares på nytt.

Juridiske forhold
Kommunen står i utgangspunktet fritt til å foreta taksering over en lengre tidsperiode; den
juridiske begrensningen ligger i likebehandlingsprinsippet, altså at vi ikke kan gjøre forskjell på
eiendommer etter når de takseres (altså at hvis takseringsregelverket endres må dette også
gjelde for allerede takserte eiendommer).
Avlysning av en konkurranse uten saklig grunn kan utløse erstatningsansvar, jfr.
anskaffelsesforskriften § 25-4.
Konkurransen slik den er utlyst kan ikke endres vesentlig. Eksempelvis kan den ikke endres til
å omfatte 14 000 eiendommer da den er utlyst for 6 000 eiendommer. Tidsaspektet kan heller
ikke endres vesentlig. Dette vil i praksis bli likestilt med en avlysning, og kan være grunnlag for
at kommunen blir klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som også kan
ilegge overtredelsesgebyr.
Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret: 170/17, 122/18, 51/19.

-

Økonomiske forhold
Det er ikke satt av midler til taksering i budsjettet for 2019, men vil bli foreslått i 1. tertial
2019.
Behov for informasjon og høringer
Saksfremlegget forelegges sakkyndig nemnd, som kommer med sin uttalelse om det nemnden
mener er ønskelig fremgangsmåte. Uttalelsen er vedlagt saksfremlegget.
Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at alminnelig taksering utsettes, til oppstart i vinteren 2021.
- Administrasjonen og nemnden gis tid til å sikre en god gjennomføring av anskaffelse av
takseringspersonell og gjennomføringen av takseringen.
- Det vil bli mulig å budsjettere midler til takseringen i de aktuelle års budsjetter.
- Det vil redusere behovet for å taksere eiendommer to ganger.
- Det trolig oppfattes som mer forståelig for innbyggerne at eiendommer takseres
nærmere utskrivingstidspunktet.
Rådmannen mener at erfaringstall fra KS og fra Ringerike kommune selv tilsier at oppstart med
selve takseringen vinteren 2021, altså halvannet år før takstene kan benyttes ved
budsjettarbeidet for 2023, er tilstrekkelig tid til å gjennomføre prosessen på en kvalitativt god
måte.
Eventuelle erstatningskrav og omdømmetap anses ikke å være vesentlige, og disse kostnadene
må holdes opp mot kostnadene kommunen ville fått ved å måtte taksere flere eiendommer to
ganger. Rådmannen anser det ikke som sannsynlig at omdømmetapet vil være av en slik
allmenn karakter at kommunens posisjon som oppdragsgiver ved offentlige anskaffelser vil bli
nevneverdig endret.
Alternativt vedtak
«Alminnelig taksering gjennomføres etter oppsatt plan, med oppstart høsten 2019, og videre
taksering i perioden frem til og med 2022.»
Vedlegg
- Uttalelse fra sakkyndig nemnd

Ringerike kommune, 10.05.2019
Tore Isaksen
rådmann

-

leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Daniel Furre

-
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/2058-2

Arkiv:

Forslag om bruk av midler fra kraft- og hjemfallsfond til prosjekt på smart bruk
av spillvarme og grønn næringsutvikling
Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet «Smart bruk av spillvarme og
grønn næringsutvikling» fra sine næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på
vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond).
Bevilgningen gis med forbehold om egeninnsats også fra Ringerikskraft, Vardar Varme,
Treklyngen Holding AS, samt at Ringerikskraft bidrar med tilsvarende økonomisk bidrag som
kommunen.

Sammendrag
Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til et
forprosjektet/konseptutredning på smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen Holding
AS og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av overskuddsvarme. Målet er å
bidra til smart bruk av overskuddsvarme fra eksisterende og nye datasentre i Ringerike og
samtidig få til ny grønn næringsutvikling som kan utnytte denne.
Den eventuelle bevilgningen fra formannskapet foreslås benyttet som del av et spleiselag hvor
alle samarbeidsaktørene bidrar med egeninnsats i form av timer og/eller økonomisk bidrag og
som muliggjør søknad om støtte til prosjektet fra enten Buskerud fylkeskommune eller
Enova. Samarbeidserklæringer med Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen Holding AS er
allerede undertegnet. Konseptutredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og
kombinasjoner av næringsaktører og –samarbeid som bør prioriteres å jobbes videre med ut
fra kriterier om smart energibruk, klimagevinst, lønnsomhet og forretningsmodellens
robusthet. Det er et selvstendig mål med utredningen at aktuelle eksisterende og mulige nye
aktører gjennom prosessen får etablert en felles plattform og utgangspunkt for videre satsing.
Innledning / bakgrunn
Follummoen og Nedre Kilemoen på Ringerike er et attraktivt område for etablering av
datasentre. Et datasenter er allerede etablert og det er konkret kontakt med ytterligere
datasenteraktører som vurderer å etablere seg i området.

-

Datasentre er en voksende, kraftkrevende industri både i Norge og internasjonalt. I et
klimaperspektiv er det positivt at datasentre etableres i land med høy andel fornybar
kraftproduksjon. Samtidig har datasentere svært høyt strømforbruk og produserer potensielt
store mengder overskuddsvarme. Skal vi nå lavutslippssamfunnet må vi utnytte både energi,
materialer og andre ressurser mest mulig effektivt. Utnytting av overskuddsvarme til annen
næring er derfor viktig både i et klimaperspektiv og for økt verdiskapning i Ringerike og
Buskerud.
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har tatt initiativ til et prosjekt i samarbeid med Ringerikskraft, Vardar
Varme, Treklyngen Holding AS og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme. Målet er å bidra til smart bruk av spillvarme fra eksisterende og nye
datasentre i Ringerike og samtidig få til ny grønn næringsutvikling som kan utnytte denne.
I det aktuelle området Follummoen og Nedre Kilemoen i Ringerike er det et
lovende potensiale for samarbeid med en rekke etablerte og mulige nye næringsaktører innen
bl.a. varme, treforedling, bionæringer og matproduksjon. Dialog med aktuelle aktører er
allerede etablert. For å finne en felles retning og en god organisering av videre samarbeid er
det imidlertid behov for å en grundigere utredning av ulike konsepter for energi- og
næringssamarbeid. Ringerike kommune, Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen
Holding AS ønsker derfor å sammen bidra inn i og får gjennomført en
konseptutredning/forstudie om smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling.
Utredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner av næringsaktører
og –samarbeid som det bør jobbes videre med ut fra kriterier om smart energibruk,
klimagevinst, lønnsomhet og forretningsmodellens robusthet. For de mest aktuelle
samarbeidskonstellasjonene skal mulig organisering, juridiske avtaler og forretningsmodell
utredes med et mål om å gi lønnsomhet for alle involverte, mulighet for oppskalering og
robusthet for endringer i aktørbildet. Det er også et selvstendig mål med utredningen at
aktuelle eksisterende og mulige nye aktører gjennom prosessen får etablert en felles plattform
og utgangspunkt for videre satsing. Næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme vil bli invitert inn i arbeidsgrupper. Aktører det allerede er etablert kontakt
med inkluderer aktuelle datasenteraktører, Varma, Elstøen Gartneri, JOR Greentech, Røyse
Bærpresseri AS, NTNU, Menova og Pan Innovasjon. Men som del av prosjektet vil også flere
aktuelle nærings- og forskningsaktører bli kontaktet.
Det finnes aktuelle programmer hvor det kan søkes støtte til denne typen utredninger både hos
Buskerud fylkeskommune og Enova, men støttesum er begge steder begrenset oppad til 50
prosent av godkjente kostnader. Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og
egenkapital. Alle de fire hovedsamarbeidspartene har allerede forpliktet seg til å bidra inn i et
slikt prosjekt med egeninnsats og samarbeidserklæringer er undertegnet. Kommunen og
Ringerikskraft har forpliktet seg til å bidra med 150 timer hver og Vardar Varme og
Treklyngen Holding AS med 70 timer hver. Videre har Ringerikskraft også sagt seg villig til å
bidra med økonomisk prosjektstøtte på 150 000 kroner under forutsetning av at Ringerike
kommune bidrar med tilsvarende. Prosjektgruppa er foreslått sammensatt som følger:
 Prosjektleder Bente Elsrud Anfinnsen; klima- og miljøsjef Ringerike kommune
 Prosjektmedlem Kjetil Bockmann, daglig leder Vardar Varme AS
 Prosjektmedlem Rolf Jarle Aaberg, daglig leder Treklyngen AS
 Prosjektmedlem Pelle Gangeskar, sjef næringsutvikling Oslo Data Center Location
 Prosjektmedlem Harriet Slaaen, næringssjef i Ringerike kommune
-

Med nevnte bidrag fra samarbeidspartnerne vil vi kunne søke støtte fra Buskerud
fylkeskommune eller Enova på et sted mellom 700 000 kroner og 1 million kroner slik at
utredningen kan få et totalt budsjett på 1,5-2 millioner kroner (avhengig av tildelt støttesum).
For å muliggjøre et slikt spleiselag, og dermed en utredning som kan ta arbeidet med smart
bruk av spillvarme fra datasenter og grønne næringssynergier videre, foreslår rådmannen at
formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet fra sine næringsfond som har
bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt
hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). Se nærmere omtale av fondene under «økonomiske
forhold».
Med forbehold om politisk vedtak om kommunalt økonomisk bidrag, er allerede søknad om
støtte sendt Buskerud fylkeskommune. Denne følger vedlagt. Svar på søknaden forventes
medio mai. Avhengig av utfallet av denne søknaden vil prosjektgruppen vurdere å søke støtte
fra Enova under programmet «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i
bygg, områder og energisystem» (frist 1. juni).
Tidligere behandlinger og vedtak
Ringeriksregionens næringspolitiske strategi er vedtatt i alle tre kommunestyrene i regionen.
Kapittel 4.4 redegjør for satsning på kraftkrevende, grønn industri og utvikling av
næringsmuligheter som relaterer seg til denne, kapittel 4.5 vektlegger satsningen på
innovasjon og fremtidsrettet næringsutvikling og kapittel 3.4 viser til regionens muligheter til
å ta del i det grønne skiftet.
Videre er prosjektet i tråd med mål i gjeldende kommuneplans samfunnsdel om at Ringerike
skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av
utslipp. Videre ble formannskapet orientert om prosjektet ifm. sak om forankring av prosess
for Ringerikes arbeid med klima- og energiplanlegging fremover den 20. mars (sak 7/19).
Økonomiske forhold
Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet fra sine
næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på vannkraftkonsesjoner og
reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). Det står i vedtektene til
begge fondene at de fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål. Fondene kan også benyttes
til kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene. Støtteformer det
åpnes for inkluderer både tilskudd (fra avkastningen) og lån. Rådmannen vurderer at å bevilge
midler til en utredning om smart bruk av spillvarme med mål om å også oppnå ny grønn
næringsutvikling er i tråd med fondenes formål. Samlet beholdning per 31.12.18 på de to
fondene var kroner 21 459 575.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som svært positivt at Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen
Holding AS ønsker å samarbeide med hverandre og kommunen om en
konseptutredning/forprosjekt innen grønn næringsutvikling. Tilsvarende er det positivt med
interessen en lang rekke næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme har vist. Å etablere en felles plattform, utgangspunkt og prioriteringer kan
være avgjørende for videre satsing fra aktørene, hvilke krav og prioriteringer kommunen gir
og for å åpne muligheter til å oppnå videre finansiering fra andre program/støtteordninger i
senere faser. Rådmannen vurderer derfor at å bidra med egeninnsats på anslagsvis 150 timer

-

og i tillegg bevilge 150 000 kroner i økonomsik bidrag vil være en viktig investering i både
fremtidig næringsutvikling, arbeidsplasser og smartere bruk av overskuddsvarme fra
datasenter.
Vedlegg
 Søknad om støtte til utredning om smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling
sendt Buskerud fylkeskommune 5. mai 2019.
 Undertegnede samarbeidserklæringer fra Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen
Holding AS

Ringerike kommune, 07.05.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Terje Dahlen
saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen

-

Hønefoss 3. mai 2019

Bekreftelse på deltagelse i konseptutredning
Jeg bekrefter med dette at Treklyngen Holding AS deltar i konseptutredningsarbeidet som
Ringerike kommune har startet opp; «Smart bruk av spillvarme og grønn
næringsutvikling».
Hensikten med prosjektet er å utrede ulike konsepter for mulige energi- og
næringssamarbeid som gir smart og innovativ utnyttelse av overskuddsvarme fra
datasenter. Utredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner av
næringsaktører og –samarbeid som bør prioriteres å jobbes videre med ut fra kriterier om
smart energibruk, klimagevinst, lønnsomhet og forretningsmodellens robusthet. For de
mest aktuelle samarbeidskonstellasjonene skal mulig organisering, juridiske avtaler og
forretningsmodell utredes med et mål om å gi lønnsomhet for alle involverte, mulighet for
oppskalering og robusthet for endringer i aktørbildet.
Utredningen skal gjennomføres i samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringerikskraft,
Vardar Varme, Treklyngen og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme. Det er et selvstendig mål med utredningen at aktuelle eksisterende og
mulige nye aktører gjennom prosessen får etablert en felles plattform og utgangspunkt for
videre satsing

Vårt bidrag inn i konseptutredningen er 70 timer.

Rolf Jarle Aaberg
Daglig leder
Treklyngen Holding AS

Dette dokumentet mangler

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 16/1105-58

Arkiv: PLN 423

Sak: 39/19
Saksprotokoll - 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - fastsetting av
planprogram
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:



Formannskapet fastsetter planprogram for 0605_423 detaljregulering for Vestsiden
massedeponi, datert 09.04.2019. Planprogrammet fastsettes iht. plan- og
bygningslovens § 12-9 og 14-2, og forskrift om konsekvensutredning § 6.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019:
Rådmann fremmet følgende forslag til korrigering av tekst i forslag til vedtak:
«Stryke «Strategi og plan» i parrangtesen.»
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag med korrigering ble vedtatt mot 1 stemme (MDG), som hovedutvalgets
(HMA) innstilling til formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 16/1105-57

Arkiv: PLN 423

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - fastsetting av
planprogram
Forslag til vedtak:


Formannskapet (Strategi og plan) fastsetter planprogram for 0605_423 detaljregulering
for Vestsiden massedeponi, datert 09.04.2019. Planprogrammet fastsettes iht. plan- og
bygningslovens § 12-9 og 14-2, og forskrift om konsekvensutredning § 6.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å regulere område for et større, regionalt massedeponi for inert
avfall*. Massedeponiet er tenkt etablert i nær tilknytning til Vestsiden pukkverk. Pukkverkets
utstyr og system vil bli brukt for kontroll og mottak av masser. Ferdig oppfylt terreng skal
opparbeides som fulldyrket mark, med etterbruk som landbruksformål.
Det kom totalt inn 16 uttalelser til oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram. Merknadene omhandler hovedsakelig boforhold (støy, støv, innsyn til deponiet),
åpningstider, sluttdato for deponiet, friluftsområder, bekkelukking, tap av dyrka mark og
forurensning. Temaene som omtales i merknadene er innenfor planprogrammets hovedtemaer,
og vil være viktige i utredningsarbeidet for planforslaget.
Rådmannen mener at revidert forslag til planprogram er tilstrekkelig godt gjennomarbeida, og
at de temaer som må utredes i prosessen er godt ivaretatt.
* Inert avfall omfatter lett forurensede masser, og er definert på følgende måte i avfallsforskriftens §
9-3 pkt. g): «avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning.
Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke
biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan

-

medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets totale
utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være
ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller
grunnvann».

Figur 1: Lokalisering av planområdet, Heradsbygda/Oppenåsen. Svart linje representerer
planområdet, mens rød linje er antatt deponiavgrensing. For flere kart over planområdet, se
panprogrammet s. 3 og 5.

Bakgrunn
Forslagstiller mener det er et stort behov for godkjente deponiplasser for inert avfall i
Ringeriksregionen. Dette skyldes stor anleggsaktivitet og sterk vekst både i bolig, næring og
infrastrukturutbygging. Denne veksten vil fortsette og vil gi et økende behov for å ha
godkjente deponiplasser framover.
Deponiområdet omfatter et dal-landskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag av
dyrka mark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til
golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom LNFområde i kommuneplanens arealdel. Det er ikke registrert kvikkleiresoner i deponiområdet.
Rett øst for planområdet er det registret en kvikkleiresone «862 Kile».
Nøkkelopplysninger

-

Forslagsstiller
Fagkyndig
Eieropplysninger

Arealstørrelse
Arealformål
Overordnet plan
Plantype

John Myrvang AS
Feste NordØst as, ved senior- landskapsarkitekt Helge Bakke og
senior-arealplanlegger Petter Hermansen
Gnr/bnr 52/4 eies av Asle Oppen
Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt
mellom Oppen gård (gnr/bnr, 52/4) og John Myrvang AS. John
Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og grunneier
stiller seg positiv til tiltaket.
Planområdet har et totalt areal på 701,8 daa. Massedeponiet vil
omfatte et areal på ca. 280 daa, med mulighet for deponering av
ca. 4,5 mill. m3.
Massedeponi med etterbruk som landbruksformål (Kombinert
bebyggelse og anleggsformål med andre angitte hovedformål –
1900 – øvrige anlegg/LNF)
Kommuneplanens arealdel 2019-2030
Privat detaljregulering

Vurderinger av deponiet
Areal avsatt til massedeponi er på ca. 280 daa med mulighet for deponering av ca. 4,5 mill. m3.
Tiltaket vil tilrettelegge for at lastebilene kan kjøre med last begge veier. All masse som skal
deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), videre inn i
deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing ved
deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot bebyggelsen i
øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser for drenering av vann i grunnen
(vann under fremtidig deponi). Bekkene i deponiområdet er for det meste lite vannførende.
Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør mot nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til
1:10. Eksisterende matjord, og tilkjørt matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke
(matjordlag) på ferdig oppfylte områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210,
som vil følge den hellende topografien i dalen. Endelig utforming av deponiet vil avklares,
beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og landbruksfaglig kompetanse.
Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe skogbruk.
Tidligere behandlinger og vedtak
Oppstart av planarbeid ble vedtatt 20.06.2016 (bh nr. 58/16) i Hovedutvalget for miljø- og
arealforvaltning og i Formannskapet 21.06.2016 (bh nr. 149/16). Se vedlegg for saksframlegg
og saksprotokoll.
Det ble fattet følgende vedtak i Formannskapet 21.06.2016, (bh nr. 149/16):
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden
massedeponi.
2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02
HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler
av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05,
som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for VESTSIDEN
MASSEDEPONI.
-

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i
sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng
med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av
Ringeriksbane og E16.
6. I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i
umiddelbar nærhet av anlegget er derfor ønskelig. HMA ber derfor rådmannen i
samarbeid med vei/bane prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere
overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E-16.

Beskrivelse av saken
Planprogrammet
Feste NordØst as har utarbeidet planprogrammet på vegne av John Myrvang AS.
Planprogrammet skal være et dynamisk verktøy for planarbeidet. Som et minimum må
planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for
medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i konsekvensutredning. Det er viktig
at planprogrammet er utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført
planarbeid er utført i samsvar med planprogrammet.
Forslagstiller foreslår å konsekvensutrede følgende i planprogrammet.
 Grunnforhold
 Naturmiljø/biologisk mangfold
 Kulturminner
 Naturressurser/Landbruk (en matjordsplan skal utarbeides før 1. gangs behandling)
 Masseberegninger
 Trafikk
 Støy og støv
 Barn og unge/friluftsliv
 Næring og sysselsetting
 Overvåking
 Risiko og sårbarhet
 Avbøtende tiltak (spesielt mens anlegget er i aktiv drift)
Merknader til oppstart og forslag til planprogram
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 01.07.16, med en tilleggsvarsling for uteglemte naboer ved
brev datert 24.10.2016. Oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram ble kunngjort i Ringerikes Blad 02.07.2016, samt på kommunens nettside. Det
kom inn totalt 16 uttalelser. Uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2.
Hovedtrekkene i merknadene presenteres her oppsummert tematisk
Støy/støv
Mange av merknadene fra naboer handler om nedsatt bokvalitet som følge av et massedeponi.
Det er spesielt økt støy- og støvutslipp som blir fremhevet. Det vises til allerede
støyproblematikk fra Vestsiden pukkverket og flishoggeren til Viken skog.

-

Tungtrafikk/adkomstvei
Det er knyttet bekymring rundt massiv øking av tungtrafikk i området. Naboer påpeker også at
krysset E16/Vestre Årdal ikke kan belastes med mere støy. Statens vegvesen er betenkte på
adkomstvei via fv. 172 og E16 ved Follum. Krysset ved Follum er i dag ulykkesutsatt, og
Statens vegvesen ønsker ikke å merbelaste krysset.
Turområde/rekreasjon
Merknader fra berørte naboer påpeker at Oppenåsen er mye brukt som tur og
rekreasjonsområde. Grusveier, skiløyper og stinett gjør området særlig attraktivt for turer og
trening for mange, både vinter og sommer. Stinettet i Oppenåsen er inngangsporten til DNT
sitt stinett mot Vassfaret og videre opp mot Jotunheimen. Det er også flere
kulturminneinteresser både innenfor og utenfor planområdet som det må tas hensyn til i det
videre planområdet. Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere fylkesmannen i Buskerud)
understreker at det er viktig å legge til rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig og i kort
avstand fra byer, tettsteder og egen bolig.
Forurensning
Fylkesmannen minner om viktigheten av at massene, som skal deponeres, tilfredsstiller krav til
renhet. Planbestemmelsene bør inneholde krav om rutiner for kontroll av massene som mottas.
Kvalitet og mengde skal dokumenteres. Flere merknader fra naboer omhandler lukt som følge
av deponering av jord og forurensede masser.
Bekkelukking
Fylkesmannen og NVE bemerker at bekkelukking bør unngås. Åpne bekker er mindre
ømfintlige for flomskader, samt at bekkedragene skaper variasjon i landskapet og det er mange
dyr og planter som er knyttet til disse. I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap frarådes
det å legg bekkene innenfor planområdet i rør under massedeponiet. Videre må flomføring og
evt. konsekvenser ved stor vannføring utredes. Det må vurderes alternativer til bekkelukning,
da dette kan få store konsekvenser for naturmangfold. NVE må vurdere om tiltaket er
konsesjonspliktig.
Ferdigstillelsesdato av massedeponiet og åpningstid
Flere merknader etterspør når deponiet er ferdig oppfylt og avsluttet. Åpningstid blir også
fremhevet som viktig for naboer, hvor det fremheves at åpningstid ikke bør være utover normal
arbeidstid (kl. 8.00 -16.00), og stengt lørdag og søndag.
Oppdyrking
En merknad setter spørsmålstegn om hvorvidt det totale arealet dyrket mark vil øke med
planforslaget, og hevder at deponiet skal etableres på eksisterende innmark og åkerjord i god
hevd.
Etablering av massemottak
Mange av merknadene fra offentlige instanser understreker viktigheten av å se behovet for
massemottak i et helhetlig perspektiv. Videre påpekes det at massedeponiet i kommunen ikke
bør etableres før det foreligger en kommune(del)plan eller at utredningene i forbindelse med
fellesprosjektet er ferdige.
Varsel om innsigelse

-

NVE har varslet innsigelse til planen dersom tiltaket medfører nevneverdige negative
konsekvenser for allmenne interesser. Dette er hensyntatt ved å unngå bekkelukking og heller
legg om bekkeløpet med infiltrasjonsdammer. Det etableres bratte skråninger ned mot deponiet
for å lede støy i størst mulig grad oppover og vekk fra boligbebyggelsen. Eksisterende lysløype
legges om midlertidig og permanent.
Endringer i planprogrammet etter oppstart
De viktigste endringene er følgende:
 Oppdatert planprogrammet til dagens situasjon, vedtatt kommuneplan 31.01.19.
 For å sikre håndtering av de dyrkbare matjordresursene skal det utarbeides en
matjordsplan iht. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA av 22.12.2016),
inkludert i planprogram delkapittel 3.2 og 4.1.
 Kapittel 3 i planprogrammet utvides med:
o Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
o Den europeiske landskapskonvensjonen
o Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet
o St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
o St. meld. nr 18. (2015-2016) Friluftsliv
o Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.
Forholdet til overordnede planer
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2019-2030 ble vedtatt 31.01.2019. Vedtatt
kommuneplan for Ringerike viser at planområdet omfatter arealer med eksisterende
reguleringsplaner (nr.306-02 Hønefoss golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk), samt LNF
område mellom de to reguleringsplanene.
Økonomiske forhold
Tiltaket har ingen negative økonomiske konsekvenser (utgifter) for Ringerike kommune.
Behov for informasjon og høringer
Planprogrammet angir i kapittel 5.2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i
planprosessen skal ivaretas. Det vil bli mulig å komme med innspill ved høring og offentlig
ettersyn, i tillegg vil det også bli arrangert åpne informasjonsmøter.
Første åpne informasjonsmøte ble holdt november 2016, og omhandlet forslag til planprogram
og mottatte innspill knyttet til varsel om oppstart. Det andre åpne informasjonsmøtet vil
presentere og informere om forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Det tredje
møtet vil omfatte informasjon om revidert planmateriale.

Rådmannens vurdering
Vurdering av planprogrammet
Et hovedtrekk ved merknadene fra berørte privatpersoner og organisasjoner, er at de etterspør
dokumentasjon på forhold som ikke foreligger på et så tidlig tidspunkt i planprosessen, og
mener at dokumentgrunnlaget i denne høringsrunden er «mangelfullt». Eksempler på dette er
-

påvirkning av vassdrag ved etablering av massemottak, støv – og støybelastning for
naboeiendommer, avbøtende tiltak og hvordan tiltaket vil påvirke turområder. Hensikten med
et planprogram er å beskrive hvordan planprosessen skal gjennomføres, og hva som skal
utredes. Momentene som blir påpekt i merknadene er viktige tema i utredningsarbeidet for
planforslaget.
Planprogrammet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med
planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, lover og forskrifter,
overordnede føringer og utredningstemaer. De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i
naturmangfoldloven, av 19.06.2009, anses å bli ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå
foreligger. Se planprogrammet kapittel 3.1.
Transportavstand er kostnadsdrivende og det er derfor viktig at det tilrettelegges for gode
logistikk-systemer med kortreiste deponi for overskuddsmassene innad i kommunen.
Planområdet ligger inntil eksisterende pukkverk, noe som vil gi en miljøgevinst med transport
av deponimasser inn til området, og transport av ferdigmasse (fra deponi og Vestsiden
pukkverk) ut av området.
Støy/støv
Støy, støv og luftforurensing skal utredes i den videre planprosessen, og må forholde seg til
retningslinjer for støy og støv i arealplanleggingen (hhv. T-1442/2016 og T-1520).
Tungtrafikk/adkomstvei
Det skal utarbeides en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for
myke trafikanter vil komme frem gjennom denne. Grunnet deponiet sin plassering i tilknytning
til Vestsiden Pukkverk vil det være mulig for lastebilene å kjøre med last begge veier.
Turområde/rekreasjon
De negative konsekvensene for friluftsliv må, i det videre planarbeidet, vurderes opp mot de
positive konsekvensene tiltaket eventuelt vil ha. Avbøtende tiltak bør opparbeides der det er
nødvendig. Det er planlagt å legge om eksisterende lysløype midlertidig og permanent.
Forurensning
Mottakskontroll sikres i planbestemmelser, deponiet åpner opp for mottak av inert avfall.
Bekkelukking
Bekkefarene/bekkene skal ikke legges i rør. Hydrologiske forhold skal utredes i
konsekvensutredningen.
Ferdigstillelsesdato og åpningstid
Tid for ferdigstilling/ferdig oppfylling av deponiet vil avklares i forbindelse med planprosessen
og trafikkanalyse. Planområdet vil få en etappevis istandsetting til landbruksformål. Åpningstid
er tenkt å samsvare med Vestsiden pukkverk (kl. 7.00-16.00).
Oppdyrking
Det skal utarbeides en matjordplan, som skal følge planforslaget til 1. gangsbehandling.
Etablering av massemottak
Det er planlagt store samferdselsprosjekter i regionen. Gjennom planprosessen har forslagstiller
vurdert om Vestsiden massedeponi kunne være aktuell for mottak av overskuddsmasser fra

-

fellesprosjektet (utbygging av ny Ringeriksbane og E16). Uttalelser til oppstartsvarselet har
klargjort at dette er mindre aktuelt. Fellesprosjektet har gjennomført en egen utredning for
massehåndtering, hvor det er tenkt mottak for overskuddsmasser ved Lorangmyr/Avtjerna,
Brenna, Brakamyr og Nordlandsdalen. Det er ikke planlagt for overskuddsmottak i Ringerike
kommune, men det er et stort behov for bergmasser til fyllinger på Mælingen og i Hønefoss.
Det er fremdeles noe usikkerhet vedrørende overskuddsmasser fra fellesprosjektet ettersom
planen ikke er vedtatt og miljøvernmyndighetene på nåværende tidspunkt ikke har gitt tillatelse
til deponiene. Et ferdig regulert mottak for overskuddsmasser kan uansett være positivt for
fellesprosjektet.
Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et tilstrekkelig grunnlag for en
god prosess i det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen mener
at planprogrammet legger opp til at de nødvendige utredningene skal utføres, og kan fastsettes.
Etter merknadsgjennomgangen er planprogrammet noe endret og rådmannen mener det er
riktig å fastsette dette politisk. Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og
bygningsloven § 12-9.

Vedlegg
1. Forslag til planprogram, datert 09.04.19
2. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer
3. Uttalelser (alle uttalelser listet opp)
4. Saksfremlegg til oppstart av planarbeid
5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeid

Ringerike kommune, 12.04.2019
Rådmann: Tore Isaksen
Assisterende rådmann: Terje Dahlen
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen
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BAKGRUNN

1 .1 .

Hensikten med planarbeidet
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Hensikten med planarbeidet er å dekke et generelt, samfunnsmessigbehov for massedeponi i
Ringeriksregionen. Deponiområdet vil gi en miljøgevinst med transport av deponimasser inn til
området, og transport av ferdigmasse (fra deponi og Vestsiden pukkverk) ut av området.
Underveis i planprosessen har det vært vurdert om Vestsiden massedeponi kan være aktuelt for
mottak av overskuddsmasserfra utbygging av ny Ringeriksbane og E16. Uttalelser til
oppstartsvarselet har klargjort at dette er mindre aktuelt.
Formålet med planarbeidet er å sikre arealer for et større, regionalt massedeponi for inert avfall,
hvor etterbruken skal bli jordbruk. Inert avfall er definert på følgende måte i avfallsforskriftens § 93 pkt. g):
«avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kje misk eller biologisk omdanning. Inert
avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke
biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som
kan medføre forurensning av milj øet eller være til skade for menneskers helse. Avfallet totale
utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være
ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller
gru nnvann».
Deponi for inert avfall omfatter lett forurensede masser, jf. avfallsforskriftens §9-6 siste ledd, og
grenseverdiene for lett forurensede masser som kan mottas ved deponier for inert avfall følger av
forskriftens vedlegg II, pkt. 2.1.
Ferdig oppfylt terreng skal opparbeides som fulldyrket mark. Opparbeidet fulldyrket mark kan
fortsatt ses i sammenheng med behov for erstatningsarealer for dyrket mark som går tapt ved ulike
samferdselsprosjekter i regionen.
Det er valgt å lokalisere massedeponiet i nær tilknytning til et etablert masseuttaksområde;
Vestsiden pukkverk. Hensikten med dette er:
Mulighet for redusert transportbehov ved at de samme bilene som leverer masse til
deponering, også transporterer ut ferdigvarer fra deponiområdet og pukkverk et.
Mulighet for å bruke pukkverkets utstyr og system for kontroll og mottak av masser.

1 .2.

Planlagt arealbruk

Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk
som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte hovedformål –
1900 – øvrige anlegg/LNF)

1 .3.

Planstatus

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2019- 2030 ble vedtatt 31.01.2019. I kommuneplanens
arealdel er områdene, som grenser til regulerte områder , LNF-område i nord (med hensynssone
freda kulturminner) og øst, samt friområde mot vest (Oppenåsen).
Gjeldende reguleringsplaner er:
Nr.306-02 Hønefossgolfbane (26.02.07)
Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05) .
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Figur 1.1 Viser utsnitt fra kommunens planbase, med plangrense for detaljreguleringen.
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Forskrift om konsekvensutredninger av 01 .01 .201 5

Gjeldende forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 01.07.1 7. Planarbeidet ble varslet
igangsatt i juli 2016. Det er KU-forskriften som var gjeldende da planarbeidet ble igangsatt som skal
legges til grunn for plan - og utredningsarbeidet.
Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 gjelder for regionale planer med rammer for
utbygging, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål,
områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områd er til
utbyggingsformål, samt reguleringsplaner som kan få vesentlig virkninger for miljø, naturressurser
eller samfunn. Forskriften fastsetter at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av
planarbeidet skal utarbeides et forslag til planprogram , som etter høring fastsettes av ansvarlig
myndighet. I plansaker vil dette normalt være planmyndigheten i den aktuelle kommunen. Ved
utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for konsekvenseneav
planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan
konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt vurderes og
eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende undersøkelser.
Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med
konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser for planarbeidet, herunder fastsette
hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslaget med
konsekvensutredning.
Planprogrammet er også et verktøy for å sikre medvirkning og avklare viktige problemstillinger på et
tidlig tidspunkt i planarbeidet. Programmet skal bidra til å informere om planarbeidet og få innspill
til gjennomføring av reguleringsplanarbeidet med konsekvensutredning.

1 .5.

Utredningsplikt

Regulering av Vestsiden massedeponi vurderes å falle inn under § 3 i Forskrift om Konsekvensutredning , «Planer som skal vurderes nærmere »:
Vedlegg II. Planer som etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg iii.
nr. 11 k - «Større deponier for masse på land og i sjø».
Massedeponiet vil omfatte et areal på ca. 280 daa, med mulighet for deponering av
ca. 4,5 mill.m3.
Vedlegg III: Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn
b) kulturminner eller kultur miljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter
kulturminneloven eller vernet etter plan - og bygningsloven, eller hvor det finnes eller er stor
sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor
tidsdybde.
h) større omdisponering av landbruks-, natur - og friluftslivsområder eller områder som er regulert til
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet.
k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom.
Feste NordØst AS er ansvarlig for utredningen og Ringerike kommune er ansvarlig myndighet somskal
godkjenne utredningene . Utredningen skal utarbeides i henhold til plan - og bygningslovens § 4 og
Vedlegg II i KU-forskriften.
Planprogrammet fremmes av John Myrvang AS og er utarbeidet av Feste NordØst as i samarbeid med
tiltakshaver .
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Planens formål
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Detaljreguleringsplanen vil få som formål å sikre arealer for massedeponi ( inert avfall ) med
etterbruk i landbrukssammenheng (jord - og skogbruk).

2.2.

Områdebeskrivelse

Massedeponiområdet blir liggende innenfor deler av Gnr 52 / bnr 4. Planområdet strekker seg fra sør
for gården Oppen til Vestsiden pukkverk i nord.
Deponiet omfatter et dal - landskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag av dyrkamark.
I den sørlige delen av planlagt deponiområde er det opparbeidet en lysløype.
Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til
Golfbane ( nr.306 -02 Hønefoss golfbane) . Adkomstveg (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet)
planlegges å gå gjennom LNF-område i kommuneplanens arealdel .

Figur 2. 1 Oversiktskart fra Statens kartverk – Norgeskart med antatt plangrense.

2.3.

Alternativer

Det fremmes ett alternativ til detaljregulering.
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Planavgrensning

Antatt planavgrensning for detaljreguleringsplan for Vestsiden massedeponi er som følger:
Mot sør og vest vil pl angrensa følge reguleringsgrensen for Hønefoss golfbane. Grensen mot nord vil
sikre tilstrekkelig areal for adkomst til deponiet. Mot øst følger plangrensa matrikkelgrensa til
Gnr 52 / bnr 4.
Antatt grense for deponiområdet mot sør, vest, nord og øst vil være mot eksisterende terreng.
Stigningen på deponiet planlegges å være fra 1:10 til 1:12 for de områdene av deponiet som skal ha
jordbruk som etterbruk. For områder hvor etterbruken skal være skogbruk, vil disse få en brattere
avslutning.

Plangrense

Antatt deponigrense

Figur 2. 2 Viser ortofoto med antatt plangrense for planområdet, samt antatt grense for deponi.
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Nasjonale føringer

7

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer.
De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at
fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.
Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal planlegging.
Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å finne helhe tlige løsninger, der lokale forhold og
lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale interesser.
Forventningene er knyttet til tre hovedtema:
Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal - og samfunnsutviklin g
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Den europeiske landskapskonvensjonen
Konvensjonen ble vedtatt 23.10.2001. Konvensjonen trådte i kraft 1. mars 2004.
Omgivelsene våre endres i stadig raskere tempo. Endringene skjer ofte stykkevis og delt, ut fra
pri oriteringene til hver enkelt aktør. Mange mennesker oppl ever at stedet der de bor eller ferdes,
utvikles uten noen overordnet plan eller tanke. Resultatet blir i mange tilfelle at folks livskvalitet
forringes – gradvis og til dels umerkelig , og uten at de har hatt reelle muligheter til å påvirke det
som skjer. Mangelen på sammenheng, langsiktighet og forut sigbarhet i samfunnsutviklingen var
bakgrunnen for at Europarådet startet arbeidet med Den europeiske landskapskonvensjonen.
Mål i konvensjonen er å fremme:
Livskvalitet og helse
Det lokale selvstyret og mulighetene for aktiv medvirkning
Bærekraftige lokalsamfunn
Attraktive steder som stimulerer folks skaperevne og tiltakslyst
Meld. St. 1 4 (2015 -2016) Melding til Stortinget . Natur for livet . Norsk handlingsplan for
naturmangfold . Tilrådning fra Klima- og miljødepartementet 18.12.2015 og godkjent i statsråd
samme dato.
Naturen er selve livsgr unnlaget vårt. Mangfoldet av arter og naturtyper gir oss tilgang på alt fra mat
og medisiner til byggematerialer og gode opplevelser. Mange norske næringer er avhengige
av naturens ressurser. Naturen er dessuten opphavet til norske friluftslivstradisjoner og ulike
aktiviteter basert på friluftsliv, for eksempel reiseliv.
Regjeringen fører en offensiv politikk for å bidra til en grønn omstilling av norsk økonomi. En
forutsetning for å lyk kes med det grønne skiftet er å ta vare på naturmangfoldet for nåværende og
framtidige generasjoner. Med det grønne skiftet skal det legges til rette for produksjon og forbruk
med langt mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.
Det finnes mange utfordringen knyttet til naturmangfoldet i Norge. Arealbruk og omdisponering av
areal til for eksempel veg- og boligbygging, industri og næringsform ål er viktig for samfunnet, men
er samtidig den faktoren som har størst innvirkning på naturmangfoldet på land. Arter som står i
fare for å bli utryddet, blir kategorisert som truet. I Norge regnes i dag 2355 arter som truet. Dette
utgjør 11,3 prosent av de ca.21 000 artene som er vurdert.
Regjeringens politikk skal bidra til at vi når nasjonale og internasjonale mål for naturmangfold. Det
gjelder særlig Aichi -målene under biomangfoldkonvensjonen. Aichi -målene gjenspeiles i de tre
nasjonale målen e for natu rmangfold som handler om å:
Ha god tilstand i økosystemene

John Myrvang AS
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Ta vare på truet natur
Bevare et utvalg av naturområder som viser variasjonsbredden i norsk natur, det vil si et
«representativt utvalg».
Meld. St. 1 8 (201 5 -201 6) Melding til Stortinget . Friluftsliv . Natur som kilde til helse og livskvalitet.
Tilrådning fra Klima- og miljødepartementet 11.03.2016 og godkjent i statsråd samme dato.
Regjeringen vil ta vare på friluftsliv som en levende og sentral del av norsk kulturarv og nasjonal
identitet, og som en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle.
Friluftsliv er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge. Hele 61 prosent oppgir at fysisk
aktivitet i naturen og nærmiljøet er den formen for fysisk aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer
av i fremtiden.
I meldingen framheves landbrukets særskilte rolle som forvalter av skog, utmark, jordbrukets
kulturlandskap og landbruksveier. For å sikre et godt tilbud for friluftsliv, samtidig som næringens
interesser ivaretas , er det viktig at landbrukets organisasjoner tas med i prosesser om friluftsliv.
Den enkelte grunneier skal ha innflytelse på tiltak som berører egen eiendom.
Meldingen understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og
tetts teder.
For mange er det samspillet mellom natur - og kulturminnekvalitetene i et område som utgjør
grunnlaget for opplevelsen, og som er hovedmotivasjonen for å dra på tur.
Nasjonale mål for friluftslivspolitikken er:
Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av
allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til
økt friluftslivsaktivitet for alle.
Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.
St.meld. nr. 26 (2006 -2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
Tilrådning fra Miljødepartementet 04.05.2007 og godkjent i statsråd samme dato.
Regjeringen vil sørge for at miljøvernet beholder sin plass øverst på den politiske dagsorden. Dette
ved å gjøre Norge til et fore gangsland i miljøvernpolitikken og et eksempel for andre land.
Regjeringen vil ta tak i de store utfordringene og utforme tiltak og virkemidlersom gir resultater.
Biologisk mangfold går tapt i høyt tempo. Dagenstap av biologisk mangfold må i stor grad tilskrives
menneskelig virksomhet. Norge har sluttet seg til det internasjonale målet om å stanse tapet av
biologisk mangfold innen 2010. Nedbygging, bruk og bruksendring av arealer regnes som den største
trussel en mot det biologiske mangfoldet i Norge.
Kulturminner må sikres og det må sørgesfor at de brukes til beste for samfunnet.
Miljøgifter og forurensing av luft og vann må bekjempes.
Utnyttingen av areal og arealbaserte ressurser må bygge på kunnskap om konsekvenser for miljø og
samfunn. Arealpolitikk en omfatter både det naturgitte og det menneskeskapte landskapet, det
internasjonalt verneverdige og våre daglige omgivelser.
Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra
til reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med
sikte på redusert moto risert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil,
og en trygg og effektiv trafikkavvikling. Viktige temaer i arealpolitikken er avveining mellom bruk og
vern, tilrettelegging for opplevelser og rekreasjon, og sikring av landskapsverdier, biologisk
mangfol d, kulturminner og kulturmiljø. En bærekraftig arealforvaltning innebærer ikke bare å
unngå miljø konflikter i form av nedbygging eller ødeleggelse av verdier, men også å bidra til
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langsiktige løsninger og verdiskaping.
Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer.
Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, og at hver og en av oss
kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser. Plan- og bygningsloven gir grunnlag
for vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Loven legger opp til et system for
helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og
andre naturressurser vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger.
Loven omfatter mange former for planlegging, fra teknisk orientert og detaljert
reguleringsplanlegging i skjæringspunktet mot byggesak, til overordnet samfunnsplanlegging av
prinsipiell og strategisk natur. Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier gjennom
planer som bestemmer hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilken virksomhet som er tillatt.
Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og må derfor skje i
nært samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av b olig -, areal - og transport -planleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
Retningslinjene gjelder for planleggi ng i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses
regionale og lokale forhold. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomiskeffektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere tr ansportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennlige transportformer.
Forskrift om begrensing av forurensning (Forurensningsforskriften) (2004 )
Kapittel 4 i forskriften omhandler anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. En reguleringsplan
for Vestsiden massedeponi må forholde seg til det som står nedfelt i forskriften.
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging – T- 1 520
Ikrafttredelse 25.04.2012.
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftk valitet bør håndteres i kommunenes
arealplanlegging. Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger
gjennom god arealplanlegging.
Det er utarbeidet anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planleggin g av ny
virksomhet eller bebyggelse. Det anbefales at kommunene i samarbeid med anleggseiere kartlegger
luftkvaliteten i henhold til disse grensene i en rød og gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at
ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone
der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav.
Retningslinjen skal legges til grunn ved:
Etablering eller utvidelse av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning i eksisterende eller planlagte områder. Med bebyggelse med slikt
bruksformål menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs
idrettsanlegg, samt grønnstruktur.
Etablering av ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensning en. Dette
kan være samferdselsanlegg, tekniske anlegg (VAR-anlegg, biogassanleggm.fl.), større
boligprosjekter, institusjoner, kjøpesenter, forretning, råstoffutvinning, industri eller annen
næring.
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Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet . Det forutsettes at
utvidelsen/oppgraderingen av virksomheten i seg selv vil medføre vesentlig økning i
luftforurensningen.
Bygg- og anleggsvirksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensninge n.
For å fastslå om tiltaket vil berøre følsom arealbruk i anleggsperioden bør tiltakshaver vurdere
følgende aktiviteter og forhold:
Omfanget av støvgenererende aktiviteter
Lokalisering av byggeplass og transportveier - nærhet til følsom arealbruk
Omfanget av kjøretøy og anleggsmaskiner (til/fra og på byggeplass)
Omfanget på rivearbeider
Behovet for knusearbeid eller lignende på byggeplassen
Potensialet for at skitt og støv kan frigjøres til luft på byggeplassen
Lokalklimatiske forhold
Helsebaserte t ilstandsklasser for forurenset grunn – TA2553/2009
Tilstandsklassene gir et uttrykk for helsefaren ved jordas innhold av miljøgifter. Et sentralt
bruksområde er for å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter i jord til
ulik arealbr uk.
Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 og opp til klasse 5. Over klasse 5 kan jorda anses å
være farlig avfall.
I tillegg må risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter vurderes. Som
regel vil det bare være nødvendig å beregne risiko for spredning når jorda er forurenset i
helsebasert tilstandsklasse 4 eller 5.
Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (1 989)
Anlegg må være innrettet slik at det ikke oppstår , eller er fare for forurensn ing/erosjon fra
planeringsfeltet. Planeringsfeltets beliggenhet i forhold til vassdrag og vassdragets
forurensningstilstand , vil normalt være avgjørende for om planering kan tillates. Med
bakkeplanering forstås arbeidet med å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket
areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det regnes som planering når det forflyttes masse som
berører et areal på minst 1,0 dekar. Planeringsfelt må utarbeides i samsvar med «Tekniske
retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» , utgitt av Landbruksdepartementet
i 1989.
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Regionale føringer

Regional planstrategi for Buskerud 201 3 - 201 6
Planstrategien ble vedtatt 6.desember 2012, og strategien redegjør for viktige utviklingstrekk og
utfordringer. Alle kommunen i Buskerud er en del av regionale samarbeidsfora. Buskerud består av
mellomstore byer og byregioner, lange dalfører og viktige fjelloverganger. Derfor blir et godt utbygd
samferdselstilbud viktig, samt at de ulike transportmidlene samspiller med hverandre.
Planstrategien har mange hovedområder som forutsettes fulgt opp med videre planer:
1- Klima og energi; Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen
2- Samferdsel og kollektivtrafi kk; Areal- og transportplan for Buskerudbyen, Kollektivtrafikkplan for
Buskerud fylke.
3- Næringsutvikling; FoU og Innovasjons-strategi for Buskerud 2012-2015, Først mot fremtiden,
Kulturnæringer i Buskerud, Kunst- og kulturstrategi for Buskerud og Strategiplan for
Ringeriksregionen.
4- Læring hele livet; Livslang læring.
Planprogram for regional areal - og transportplan for Buskerud 201 6 - 20 30
Planprogrammet ble vedtatt i Fylkesutvalget 04.03.2015.
Formålet med den regionale areal - og transportplanen er å komme fram til målsettinger og
prinsipper for god og samordnet areal - og transportpolitikk i Buskerud, -mål og prinsipper som ulike
samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utviklingen av fylket.
Plantema omfatter følgende områder:
1- Areal; Forvent et vekst gjør at kommunene vil ha behov for arealer for ulike utbyggingsformål.
2- Transport; Sikre god framkommelighet for alle. Transporttiltak må sees i sammenheng med
framtidig arealbruk.
Veileder til matjordplan
Regional plan for bærekraftig arealpol itikk, RPBAav 22.12.2016.
Retningslinjene omfatter bl.a: «I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det
innarbeides bestemmelser om at matjordlaget som skal benyttes til forbedring av annen dyrka
mark eller dyrkbar mark til matproduksjon .»
I handlingsplanen til RPBAer det satt opp tiltak for utvikling av en «matjordplan.» Dette er en
fellers mal/veiledning/kravspekk, med bakgrunn i retningslinjen.

3.3.

Kommunale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel 201 5 - 2030
(Vedtatt av kommunestyret 30.04.2015, sak 88/15)
Ringerike skal ha en effektiv arealdisponering. Dette betyr at arealene forvaltes og utvikles på en
hensiktsmessig og realistisk måte.
Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn . For
plant iltaket er de mest aktuelle føringene :
a) Å ha tilstrekkelig planavklarte arealer til nærings- og boligformål.
b) Det er viktig primært å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefossog i de prioriterte lokalsamfunn.
Samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder nær kollektivknutepunkter som også kommer ved
utbygging av jernbane og E16.
d) Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet.
h) Estetiske retningslinjer i kommuneplanen.
Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur - og kulturmiljø samt god vannkvalitet
gjennom (de mest aktuelle føringene for plantiltaket er tatt med) :
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b) Ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. Ved
omdisponering skal alternative lokaliseringer være vurdert . Der forholdene ligger til dette for det,
ønsker kommunen at det også etable es nytt jordbruksareal.
j) En bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov,
samt redusere miljø - og samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres
framfor å åpne nye områder.
Kommuneplanens areal for Ringerike 20 19 – 20 30
Vedtatt kommuneplan for Ringerike viser at planområdet omfatter arealer med eksisterende
reguleringsplaner (nr.306 -02 Hønefoss golfbane og nr. 308 Vestsiden pukkverk), samt LNF område
mellom de to reguleringsplanene.
Reguleringsplaner
Det foreligger to vedtatt reguleringsplaner som omfattes av planavgrensningen: Nr.306-02 Hønefoss
golfba ne og nr.308 Vestsiden pukkverk (se omtale i kap.1.3).
Masseforvaltning – temautredning i forbindelse med revisjon av kommuneplan
(Vedtatt i formannskapet 18.08.2015, sak 88/15 )
Temautredningen om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.
Den skal gi vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak, produksjon og deponier.
Kommuneplanen skal løse fremtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av
Ringeriksbane og E16.
Definisjon på deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i påvente av gjenbruk.
Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, for eksempel støv, støy og
transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og
framkommelighet.
Konfliktnivået kan være høyt i forhold til forringels e av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og
i noen tilfeller turområder, støy- og støvproblematikk, samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og
deponering innebærer også vesentlige terrenginngrep.
Retningslinjer for fylling/deponi i områder avsatt til LNF-område:
Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller samla har et
omfang på mer enn 1000 m2, er i utgangspunktet søknadspliktig etter plan - og bygningsloven. På
fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om reguleringsplan som sier noe om omfang,
utførelse og tidsbegrensing. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad
om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning.
I til legg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter),
kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes særskilt i hver
sak.
Energi - og klimaplan
(Vedtatt i kommunestyret 2 desember 2010)
Som visjon for energi- og klimaarbeidet skal følgende være førende: Ringerike skal være et forbilde
innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.
Et av hovedmålene legger vekt på at kommunen skal bidra og legge til rette for at klimautslipp fra
transport skal reduseres gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra
kjøretøyer.
Mål for arealbruksstrategi i forhold til transport vil være å korte ned reiseavstander.
Den store gjennomgangstrafi kken gjennom Ringerike gjør at utslipp fra transportsektoren er
betydelig. Det er ønskelig med en forsert utbygging av firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss.
I tillegg skal Ringeriksbanen planlegges for å flytte mer trafikk fra veg til bane.
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KONSEKVE
NSERAV PLANFORSLAGET

Feste NordØst as har i samarbeid med Ringerike kommune forsøkt å finne fram til de
problemstillinger og temaer som er mest relevante i forhold til beslutningsgrunnlaget for
planforslaget.
Planprogrammet skal så langt det er mulig ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må
belyses og utredes. Hensikten er å skape forutsigbarhet, samt å definere problemstillinger knyttet
til den kommende reguleringen.
Det blir gitt en beskrivelse av positive og negative konsekvenser for det konkrete planforslaget.

4.1 .

Utredningstema

0 -alternativet
Under dette temaet vil det bli en beskrivelse av en forventet utvikling av området dersom ikke
for eslått tiltak realiseres. Selv om størstedelen av planområdet inngår i vedtatt reguleringsplan
nr.306 -02 Hønefoss golfbane, vil 0-alternativet være LNF, da det vurderes som usannsynlig at
golfbane n blir realisert. 0- alternativet vil være referansen som alle temaene i konsekvensutr edningen vurderes i forhold til, og vil være referansen for å kunne si noe om konsekvensenav
tiltaket.
Dersom ikke tiltaket gjennomføres, vil 0-alternativet kunne bli resultatet og således være en
dokumentasjon på ”ikke å gjøre noe”.
Synlighetsvurdering
Planforslaget vil føre til inngrep i eksisterende natur - og kultur landskap. Temaet synlighetsvurdering
omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse av omgivelsene.
Formålet med å gjøre en synlighetsvurdering er å kartlegge og synliggjøre eksisterende verdier i
landskapet, og vurdere hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av tiltak.
Det vil bli utarbeidet illustrasjoner (3D-modell) som viser tiltaket ved nåsituasjon, ulike
oppfyllingsfa ser, ferdig oppfylt og tilbakeført til landbruksformå l.
Grunnforhold
Foreløpige undersøkelser viser at hoveddelen av planområdet har stabile grunnforhold med fjell i
dagen og områder med lite overdekning ned til fjell. Ett område er uavklart i forhold til stabilitet.
Ut fra dette vil det bli utført ytterligere geoteknisk utredning. Denne vil inneholde en analyse av
områdestabiliteten med stabilitetsberegninger for deponiet, samt beskrivelse av teknisk utforming.
Geotekniske undersøkelser og vurderinger vil være avgjøre nde for oppfyllingens omfang og
utstrekning. Vurdering av fremtidige deponerte masser, samt deponering av sprengstein og
nedknuste steinmasser med sprengstoffrester. Det skal utarbeides plan for overflate - og
overvannshåndtering.
Naturmiljø/biologisk man gfold
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og planters
livsgrunnlag. Her avgrenses temaet til å i utgangspunktet omfatte naturens egenverdi, og ikke dens
funksjon for mennesker. I utredningen vil det bli tatt utgangspunkt i eksisterende registreringer av
biologisk mangfold (i forbindelse med gjeldene reguleringsplan for golf, samt naturbase og artskart)
innenfor planområdet . Miljøfaglig Utredning AS vil utarbeide rapport for området . Det vil bli
beskrevet og drøftet hvilke konsekvenser deponeringen og etterbruken vil ha å si.
Konsekvenseneav bekkelukkinger med hensyn til biologiske og hydrauliske forhold skal utredes. Med
hydrauliske forhold menes dimensjonering, utforming (inntak/utløp), flomforhold -/ sikkerhet og
vedlikehold av bekkeløp med mer .
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Kulturminner
Innen planområdet er det registrert i alt 17 automatisk fredete kulturminner. Deponiet i nord vil
avsluttes sør for, og nedenfor , de to automatisk fredete bygdeborgene Ormkula og Slotteberget.
Bygdeborgene og gravfeltet på Veien er vurdert til å være et av fylkets viktigste kulturmiljøer.
Området er valgt ut til et av Buskerudsviktigste kulturmiljø i Regional plan for kulturminner.
Utbyggingsforslaget vil medføre konflikt med kulturminner inne nfor planområdet. Deponiområdet
omfatte to bosettingsregistreringer som ikke er fredet , og ett bosetting – aktivitetsområde (ID
91710) som er automatisk fredet. Frigivelse av disse må avklares med arkeologisk myndighet.
Temaet skal utredes i forhold til nærhet til de to bygdeborgene og samt opprettholdelse av
siktlinjer mellom bygdeborgene og gravfeltet på Veien.
Naturressurser /Landbruk
Med naturressurser menes jord - og skogressurser. Dette omfatter dyrka mark, dyrkbar mark,
produktiv skog, vann og berggrunn. I dette prosjektet anses imidlertid kun konsekvenseneknyttet til
jordbruk og skogbruk som relevant.
Massedeponiet vil ligge i et eksisterende jord - og skogbruksområde. Det vil bli foretatt en vurdering
av hvilke konsekvenser dette vil føre med seg. Som del av dette vil det bli utført en beskrivelse av
området i dag med tanke på jordbruksareal, skog, landbruksdrift og kulturlandskap.
Positive/negative konsekvenser for jordvern/landbruksdrift/og landbrukets kulturlandskap vil bli
vurdert.
For temaet skal følgende vurderes:
- Drift av jordbruksareal er i de ulike anleggsfasene
- Konsekvenserog avbøtende tiltak i anleggsfasene med hensyn til mulig erosjon, avrenning og
fare for utglidning.
- Etappevis i standsetting av jordbruksarealer og istandsettin g etter endt anleggsperiode.
- Hvilke tiltak som eventuelt bør gjennomføres for å sikre arealenes evne til matproduksjon ved
istandsetting og tilbakeføring. Bl.a. behov for hydroteknisk anlegg og terrenginngrep.
Som del av temaet vil arealstatus, arealtall og kvalitet bli oppgitt både før oppstart og planlagt
arealfordeling etter fullføring framgå.
Matjordplan
Flytting av matjord internt i deponiet og mottak / fremstilling av ny matjord, for tilbakeføring og
etterbruk som dyrkamark, skal utredes. Det skal utarbeides en plan for håndtering av matjorden,
samt beskrivelse av kvaliteten på topplagene som tilbakeføres.
Masseberegning
Forventet mottak av inert avfall er på dette stadiet beregnet til ca. 4 500 000 m3. Som en del av
denne utregningen vil ulike etapper og ferdig opparbeidet deponi bli endelig beregnet. Endelig
utforming , og størrelse på deponiet , må sees i sammenheng med geotekniske vurderinger og
beregninger.
Trafikk
Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra deponiområdet i oppfyllingsfasen. Det vil i
utredningen bli sett på:
- Transportbehov (antall lass/kjørefrekvens i forhold til oppfyllingstid) .
- Beregning av økning i ÅDT, samt beregning av trafikkstøy.
- Eventuell sikring /skjerm ing av adkomstveg deponiområdet i anleggsperioden.
- Trafikksikkerhet i anleggsfasen.
- Trafikksi kkerheten for myke trafikanter skal utredes .
- Eventuelle vilkår og tid sbegrensninger når massetransport kan finne sted.
- Vurdering av eventuelle miljøgevin st er ved trafikk med lass til og fra deponi og Vestsiden pukk.

John Myrvang AS

Feste NordØst AS

Detaljre gulering for Vestsiden massedeponi– Planprogram

15

Støy og støv
Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra planområdet, samt i området for massedeponiet. Den
økte aktiviteten , knyttet til lange kjøretøy og anleggstrafikk, vil medføre økt støy for nærliggende
bolighus og gårdsbebyggelseøst og sør for massedeponiet.
Det skal utføres støyberegning for tiltaket i henhold til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T- 1442/16 ).
Det skal med bakgrunn i beregningene settes krav til nødvendige avbøtende og støydempende tiltak
i utredning og planforslag.
Økt trafikk og oppfylling av massedeponiet kan også føre til støvplager for tilliggende bebyggelse.
Forslag og krav til støvdempende tiltak skal inngå i utredning og planforslag.
Barn og unge/friluftsliv
Eksisterende sti og løypenett, i sørdelen av planområdet, vil påvirkes av oppfyllingen i
massedeponiet.
Det skal synliggjøres mulig omlegging av sti og løypenett i anleggsperioden, samt reetablering av sti
og løypenett når deponiet er ferdig oppfylt og avsluttet.
Næring og sysselsetting
Massedeponiet vil muliggjøre deponering av inert avfall fra fremtidig utvikling i regionen
(bolig/næringsutbygging) i årene som kommer. I tillegg kan det åpnes for mottak av en viss mengde
av knuste fjellmasser og jordmasser fra utbyggingen av Ringeriksbanen og E16.
Konsekvensenefor næring og sysselsetting knyttet til gjennomføringen av deponiet vil bli vurdert og
beskrevet.
Overvåkning
Det skal i konsekvensutredningen bli sett på system/tiltak for:
Hvordan mot takskontroll i deponiet utføres.
Hvordan kontrollere at massene ikke er forurenset eller forurensende .
Hvor og hvordan mellomlagring ulike masser (som toppmasser for vekstjordlag ) skal finne
sted.
Overvåkning av sigevann etc i anleggsperioden og i en periode etterpå.
Risiko og sårbarhet
I forbindelse med planarbeidet og konsekvensutredningen skal det utføres en risiko og
sårbarhetsanalyse.
Avbøtende tiltak
Konsekvensutredningen skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak for de forholdene som viser seg å
ha negative konsekvenser av betydning.

4.2.

Metode

Konsekvensanalysenskal gjennomføres med utgangspunkt i Statens vegvesenshåndbok V712 –
Konsekvensanalyser,kap.6, Ikke-prissatte konsekvenser.
Håndbokens metode benyttes for å vurdere verdier, omfang og konsekvenser for temaene.
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke -prissatte konsekvenser:
Verdi . Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes.
Konsekvens. Med konsekvensmenes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i
forhold til alternativ 0.
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Konsekvensfremkommer ved sammenstilling av områdets verdi , og omfanget av påvirkning på
området.
Tema som ikke konsekvensutredes vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen.

5.

PROSESS

5.1 .

Fremdrift

Reguleringsprosessenlegges opp i henhold til plan - og bygningslovens bestemmelser. Planprosessog
konsekvensutredning vil foregå parallelt.
Framdrift

Dato

Oppstartsmøte med Ringerike kommune
Utarbeidelse av planprogram

18.0 3.2016
April 2016, Rev Des
2016 og April 2019
Juni 2016
Oktober 2016
November 2016.
Januar 2017. Rev - Mai
2019
Januar 2017 –
September 2019
November 2017 og
September 2019
Januar 2018. Rev Nov
2019
April 2018. Rev Februar
2020

Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram
Merknadsbehandling
Åpent informasjonsmøte om planprosess og planprogram
Saksbehandlingog vedtak av planprogram
Planarbeid og utredninger
Åpent informasjonsmøte om planforslag og KU
Høring av planforslag
Sluttbehandling og vedtak av planforslag

Den skisserte fremdriften er basert på en optimal planprosess uten uforutsette problemstillinger av
betydning, samt at fremdriften passer med den kommunale møteplanen.

5.2.

Medvirkning og informasjon

Regelverket for planlegging etter plan - og bygningsloven, og forskrift om konsekvensutredning,
sikrer betydelig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av
planprogrammet gis det mulighet til å påvirke hvilke problemstil linger som skal utredes i
planarbeidet.
I tillegg kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget og konsekvensutredningen når
disse foreligger.
Arbeidet med reguleringsplanarbeidet vil skje i samarbeid med tiltakshaver og Ringerike kommune,
som ansvarlig myndighet, samt direkte berørte parter. Spesielt vil dette dreie seg om en god og
åpen dialog med tilstøtende naboer, Statens vegvesen og NVE.
Det vil bli avholdt t re åpne informasjonsmøter. Første åpne informasjonsmøte vil omhandle forsla g
til planprogram og mottatte innspill knyttet til varsel om oppstart.
Det andre åpne informasjonsmøtet vil presentere og informere om forslag til reguleringsplan med
konsekvensutredning. Det tredje møtet vil omfatte informasjon om revidert planmateriale i
September 2019.
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Oppstart av planarbeidet, med forslag til planprogram, ble varslet 01.07.2016 med svarfrist
16.09.216.
Det kom inn 7 forhåndsuttalelser fra offentlig , 1 forhåndsuttalelse fra organisasjon og 6
forhåndsuttalels er fra private (se vedlegg nr.1 - Uttalelser til varsel om oppstart).
På grunn av datatekniske feil ved uttak av varslingslister for varslingen i juli, ble det foretatt en
utvidet varsling den 24.10.2016, med svarfrist 07.12.2016.
Det kom inn 1 forhåndsutta lelse fra organisasjon og 1 forhåndsuttalelse fra private knyttet til den
utvidete varslingen (se vedlegg nr.1 - Uttalelser til varsel om oppstart)

5.3

Forhåndsuttalelser etter varsel om oppstart

Offentlige:
Fylkesmannen i Buskerud i brev av 1 5.09.201 6
Fylkesmannen viser til at overskuddsmassenei forbindelse med utbyggingen av Ringeriksbanen og
nye E16 må sees i sammenheng med prosjektene og ikke som enkeltstående reguleringsplaner.
Håndtering av overskuddsmassenemå utredes gjennom fellesprosjektet før eventuelle
detaljreguleri nger utarbeides. Overskuddsmassenemå sees på som en ressurs for videre
bruk før eventuell deponering. Det pågår et arbeid for å finne massedeponi fra veg- og
jernbaneutbygging i området. Denne utredningen gjøres i samarbeid mellom kommunene Ringerike,
Hole og Bærum samt Jernbaneverket og Statens vegvesen. Fylkesmannen kan derfor ikke anbefale
at det utarbeides detaljreguleringsplan for massemottak av steinmasser i dette området på
nåværende tidspunkt.
Fylkesmannen kommer ikke til å vurdere fremtidige planforslag til massedeponier før det foreligger
en kommune(del)plan for massehåndtering eller utredningene i fellesprosjektet er ferdigstilt.
Fylkesmannen anbefaler sterkt at det utredes en alternativ plassering av deponiområde, og et
eventuelt 0 alterna tiv.
Fylkesmannen ber om at kapittel 3 i planprogrammet utvides med:
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
- Den europeiske landskapskonvensjonen
- Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet
- St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
- St. meld. nr. 18. (2015-2016) Friluftsliv
- Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T- 1520
I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap frarådes det å legge bekkene innenfor planområdet i
rør under massedeponiet. Videre må flomføring og evt. konsekvenser ved stor vannføring utredes.
Vurdere alternativer til bekkelukning, da dette kan få store konsekvenser for naturmangfold.
Knyttet til samordnet areal og transport må avstand vedrørende tilkjøring av massene utredes. Den
foreslåtte plasseringen av deponiet kan medføre økt transport gjennom Hønefoss sentrum.
Fylkesmannen viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og
tr ansportplanlegging , fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, og nasjonale mål for
reduksjon i utslipp av klimagasser.
Videre bes det om at trafikksikkerheten for myke trafikanter, barn og unge blir utredet. jf.
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Rikspolitiske retningslinjer for å styr ke barn og unges interesser i planlegging fastsatt 1.
september 1989 og rundskriv T- 2/08 Om barn og planlegging .
Vann og vassdrag
Bekkenene som går igjennom planområdet er i dag registrert med antatt moderat økologisk
tilstand i fagbasen Vann-nett. Massedeponiet må ikke føre til ytterligere negativ påvirkning i
vassdragene. Fylkesmannen minner om at tiltak som berører vassdrag er søknadspliktig etter
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag av 15. november 2004 og Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.
15. mai 1992. Tiltaket av en slik størrelse må også vurderes opp mot kravene til Lov om vassdrag
og grunnvann av 24. november 2000.
Naturmangfold
Fylkesmannen påpeker at det i utgangspunktet ikke skal utføres nye registrering er. Områdene hvor
massene er foreslått deponert er i all hovedsak plassert nede i bekkedalene, og Fylkesmannen
forutsetter at disse områdene blir utredet og registrert for naturmangfold. Dette gjelder også for
livet i bekkene. Det forutsettes at eventuelle nye registreringer og feltarbeid blir gjennomført på
årstider i tråd med DN-håndbok 13-1999, revidert utgave 2007 og ikke på snødekket mark.
Fylkesmannen minner om at alle offentlige beslutninger, som berører naturmangfoldet, skal
naturmangfoldloven legges til grunn. Virkninger for naturmangfold skal vurderes og synliggjøres i
planprosessen.
Friluftsliv
Fylkesmannen viser til St.meld. nr 18. (2015-2016) Friluftsliv, som viser til et økt fokus på arealer i
nærmiljøet. Det er viktig å legge til rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig og i kort avstand
fra byer, tettsteder og egen bolig. I forbindelse med planarbeidet må det derfor vurderes om
området er benyttet til friluftsliv og rekreasjon. En eventuell forringelse av lysløypenettet må
vurderes opp mot bruk og behov for tiltaket.
Landskap
Knyttet til landskap viser Fylkesmannen til Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. Her fremgår det at kommunene skal ta
hensyn til verdier av natur, landskap og friluftsliv. Fylkesmannen viser også til Den europeiske
landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004. Videre vil det være svært viktig at det
visualiseres nær - og fjernvirkning av tiltaket.
Støy, støv og luftforurensing
Knyttet til støy, støv og luftforurensing må dette forholde seg til retningslinjer for støy i
arealplanleggingen (T- 1442/2012). Det må utarbeides støyfaglig utredning med eventuelle
støydempende tiltak. Det må redegjøres for eventuelt økt støvflukt (jf. T-1520).
Forurensning
Fylkesmannen minner om viktigheten av at massene, som skal deponeres, tilfredsstiller krav til
renhet. Planbestemmelsene bør inneholde krav om rutiner for kontroll av massene som mottas.
Kvalitet og mengde dokumenteres.
Forslagsstillers kommentar:
Hovedhensikten med planarbeidet er å regulere for et massedeponi for inert avfall fra
Ringeriksregionen og ikke spesielt for mottak av masser fra veg- og jernbaneutbyggingen. Jf.
kap. 1.1 om hensikt og formål med planarbeidet. Det er mottak av m asser fra veg- og
jernbaneutbyggingen som skal utredes gjennom det nevnte fellesprosjektet.
Utredningen skal inneholde et 0-alternativ som er dagens situasjon.

John Myrvang AS

Feste NordØst AS

Detaljre gulering for Vestsiden massedeponi– Planprogram

19

Kapittel 3 i planprogrammet utvides med:
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
- Den europeiske landskapskonvensjonen
- Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet
- St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
- St. meld. Nr. 18. (2015-2016) Friluftsliv
- Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T- 1520
Bekkefarene/bekkene skal ikke legges i rør. Hydrologiske forhold skal utredes i
konsekvensutredningen.
Trafikk knyttet til tilkjøring av masser og trafikksikkerhet skal utredes.
Eventuell negativ påvirkning fra massedeponi, på vassdragene, skal utredes. Tiltaket skal
vurderes opp mot kravene til «lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000.»
Utredning knyttet til naturmangfold skal utarbeides ihht DN-håndbok 13-1999, revidert
utgave 2007.
Friluftsliv knyt tet til turstier og lysløype skal vurderes i forhold til massedeponiet.
Avbøtende og permanente tiltak skal belyses.
Tiltaket skal vurderes i forhold til landskapskarakter og nær - og fjernvirkning skal
visualiseres.
Støy og støv skal utredes. Det skal fo retas en støyberegning og utarbeides en støyrapport
med forslag til eventuelle avbøtende tiltak. Eventuell økt støvflukt vil det bli redegjort for.
Det skal deponeres inert avfall. Planbestemmelsene vil gi krav om rutiner for kontroll av
massenei forhol d til kvalitet og mengde.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i brev av 09.09.201 6
DMFpåpeker at planlagt vei til deponiet går gjennom Vestsiden pukkverk, og forutsetter at driften
og utnyttelsen av massetaket ivaretas gjennom den videre planprosessen.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet etterkommes og sikres i reguleringsplanen.
Statens vegvesen i brev av 12.09.2016
For Statens vegvesen er det viktig at områder for virksomhet vurderes i en større sammenheng med
hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent
kommune(del)plan.
Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Det må legges fram en
trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder
skoleveger) må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendig endringer av veg- og
trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette tas vare på i pl anarbeidet.
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Det er to mulige adkomster til deponiet; Via Fv.172 og E16 (Follumkrysset). Statens vegvesen er
betenkt ved å benytte fv. 172 som adkomstveg til deponiet. Krysset ved Follum er i dag
ulykkesutsatt og de er betenkt på å merbelaste krysset.
Statens vegvesen påpeker at det pågår et arbeid for å finne massedeponi for veg- og
jernbaneutbygging fra Sandvika til Hønefoss. Det er viktig å se helhetlig på massedeponier ifb. med
omtalte utbygginger.
Forslagsstillers kommentar:
Trafikkanalyse skal utarb eides.
Hovedintensjonen med planarbeidet er ikke å etablere et massedeponi knytta til veg/baneutbyggingen, men å etablere et deponi for inert avfall for Ringerike kommune med
omland.
Buskerud fylkeskommune i brev av 13.09.201 6 og 23.09.201 6
I brev av 13.09 ber de om utsatt svarfrist til 23.09.2016.
I brev av 23.09.2016 gis det kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.
Området ble gjennomsøkt i 2001 og 2002.Det ble registrert 17 automatisk fredete kulturminner inne
i planområdet fordelt på to lokaliteter (ID91699 og 91710). Tiltaket vil komme svært tett på fredet
kullgrop (ID 91718) og to automatisk fredete bygdeborger (ID 22972 og 81500). Planområdet ligger i
et område som er valgt ut til et av Buskerudsviktigste kulturmiljø i fylkeskommunens Regionale
plan for kulturminner. Det bør vurderes å trekke plangrensa et godt stykke sør for bygdeborgene.
Det er også viktig å opprettholde siktlinje mellom bygdeborgene og gravfeltet på Veien.
Fylkeskommunen påpeker at store terrenginngrep vil kunne påvirke opplevelsen og forståelsen av
disse kulturminnene i svært negativ retning.
De automatisk fredete kulturminnene, som ligger i planområdet, må sikres under en hensynssone
eller søkes frigitt.
Knyttet til nyere tids kulturminner vises det til at det er kulturminneinteresser både innenfor og
utenfor planområdet, og at det må tas hensyn til disse i det videre planarbeidet. De anbefaler å
vurdere om rydningsrøyslokaliteten (ID 133191) kan bevares.
Fylkeskommunen anbefaler å vurdere fjernvirkning og nærvi rkning av tiltaket i området, samt
eventuelle avbøtende tiltak.
Forslagsstillers kommentar:
Buskerud fylkeskommune fikk utsatt svarfrist til 23 september.
Deponigrensa i nord vil legges et godt stykke sør for bygdeborgene. Siktlinjen mellom
bygdeborgene og Veien skal opprettholdes.
Terrenginngrepene, i forhold til kulturminnene, vil bli belyst og dokumentert.
Øvrige kulturminner i deponiområdet vil søkes frigitt eller sikres med hensynssone.
Nyere tids kulturminner søkes ivaretatt der dette lar seg gjø re i forhold til deponiet.
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Nær- og fjernvirkning blir vurdert og dokumentert. Avbøtende tiltak vil bli vurdert.
NVE i e-post av 20.09.201 6
NVEviser til varselet og planprogrammet at en del av fyllmassene er tenkt å komme fra utbyggingen
av ny Ringeriksbane og E16.
NVEmener det må lages overordnede føringer for hva som er egnete lokaliteter for masser som kan
gjenbrukes, og at elve - og bekkedaler samt raviner ikke bør brukes til mottak av masser.
NVEstøtter Fylkesmannen i Buskerud sin uttale lse om at kommunen må avvente dette planarbeidet
til det er gjort overordnede vurderinger av egnete lokaliteter for massemottak.
Bekker bør i prinsippet være åpne. Åpne bekker er mindre ømfintlige for flomskader, samt at
bekkedragene skaper variasjon i la ndskapet og er mange dyr og planter er knyttet til disse.
NVEpåpeker at tiltaket kan være konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8.
Forslagsstillers kommentar:
Hovedintensjonen med massedeponiet er ikke primært knytta til veg-/baneutbyggingen, men
å være et deponi for kommunen med omland, for oppfylling med inerte masser.
Overordnede føringer for fyllmasser knyttet til utbyggingen av ny Ringeriksbane og E16 vil gå
parallelt med reguleringen av Vestsiden massedeponi.
De hydrologiske forholdene vil bl i utredet i forbindelse med planarbeidet.
Avinor i brev av 23.09.2016
Tiltaket gir ingen påvirkning av Avinor` s anlegg i området.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
Jernbaneverket i brev av 26.09.2016
Jernbaneverket har ingen merknader til planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering. En legger merke til at Bane Nor ikke nevner noe om deponibehov i sin
uttalelse, jf. uttalelsene fra fylkesmannen, vegvesenet og NVE.
Organisasjoner:
DNT Ringerike i brev av 1 2.09.2016
DNT påpeker at stinettet i Oppenåsenfremstår som et særlig attraktivt område for turer og trening
for svært mange – vinter og sommer. Stinettet i Oppenåsen er inngangsporten til DNT sitt stinett
mot Vassfaret og videre opp mot Jotunheimen. I forbindelse m ed kartleggingen av friluftsområder i
2014 (Ringerike kommune), ble Oppenåsen klassifisert som kategori A. DNT Ringerike ønsker at det
som et avbøtende tiltak for inngrepene deponiet vil medføre – opparbeides godt skiltede alternative
trasèer inn i Oppenåsen for turgåere i anleggsperioden. Og at det legges til rette for permanente
trasèer når deponiet er ferdigstilt og går tilbake til formålene jordbruk/skogbruk. Det er også
særdeles viktig at det gjennomføres gode tiltak som kan redusere omfanget av støy og støv i
anleggsperioden.
Forslagsstillers kommentar:
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Stinettet i Oppenåsenog Oppenåsenvil ikke berøres av det planlagte deponiet.
Eksisterende lysløype legges om midlertidig og permanent.
Omfanget av støy og støv skal utredes i forbindelse med planarb eidet.
Private:
Per Olerud i brev av 12.09.2016
Per Olerud er eier av Hallum, gnr 53 bnr 1 og 2. Han har samlet sine kommentarer i 10 punkter:
Påpeker, med alle normale forbehold for lastebil / semitrailer - transport og med 60 timer
åpningstid i uken, at det vil ta 15 – 20 år å «fylle» deponiet.
Deponiet / planområde ble i 2014 gitt status A som friluftsområde. Olerud synes det er
«uryddig» at hele den «Grønne korridoren» fra 2014 foreslås som massedeponi, og at
statusen som friluftsområde A (viktig for t o år siden), ikke nevnes i høringsdokumentene
eller i andre sammenhenger.
Deponiet er kun et privat -kommersielt deponiforetak, og har antageligvis liten eller ingen
betydning som massedeponi i forhold til Ringeriksbanen. Deponiet fremstår som et
tilnærmet «evigvarende» prosjekt. Mener det er lite fornuftig med et deponi så tett opp til
boligstrøk og friluftsinteresser.
Dersom planen for deponiet vedtas, vil dette være en ytterligere gjenmuring av Hønefossby
mot nord.
Påpeker forverring av boforholdene for han og utleiehus på gården. Frykter for støy og støv,
samt lukt ved deponering av jord og forurensede masser.
Veiene i planområdet er gamle ferdselsårer, og er også den opprinnelige veien inn til Hallum
gård. Spør om disse veien kan stenges og fylles ned uten videre.
Han er ikke kjent med hvordan slike «enorme inngrep» skal / bør varsles. Mener at det
burde ha vært informasjonsmøter, befaring i området og informasjon om konsekvensenefør
denne høringsrunden.
Mener at høringsdokumentene er «tynne» og kartgrunnlaget uklart. Mener de to kartene
viser forskjellig grense for planområdet.
Påpeker at høringsdokumentene ble sendt ut rett før sommerferien. Dette gav svært kort
tid til å sette seg tilstrekkelig inn i saken, i fo rhold til kontakt med jurister og fagfolk.
Mener at deponiet skal etableres på eksisterende innmark og åkerjord i god hevd. Deponiet
vil ikke gi et pluss-regnskap rent landbruksmessig.
Forslagsstillers kommentar:
Tid for ferdigstilling / ferdig oppfylling av deponiet vil avklares i forbindelse med
planprosessen og trafikkanalyse. Planområdet vil få en etappevis istandsetting til
landbruksformål.
Viktig friluftsområde A er i hovedsak knyttet til Oppenåsen - Anbjørgåsen. Det er kun
lysløypa som inngår i A-området.
Deponiet skal primært være for Ringerike kommune med omegn.
Terrengformen endres fra dalform til et hellende terreng, med helning 1:10 til 1:12.
Det skal foretas støyberegninger. Eventuelle avbøtende tiltak knyttet til støv og lukt skal
vurdere s. Kun inert avfall skal deponeres.
Gamle ferdselsårer og stier i området skal avklares gjennom reguleringsplanprosessen.
Informasjonsmøter, knyttet til planprogram og reguleringsplandokumenter, skal avholdes.
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Utsendt informasjon er et varsel om oppstar t, ikke høringsdokumenter. Offentlig høring
(med høringsdokumenter) vil finne sted når alt planmateriale, med KU, er ferdig utarbeidet i
henhold til vedtatt planprogram.
Fristen er i henhold til pbl. 6 uker når varsling omfatter forslag til planprogram. Varsel ble
sendt 01.07.2016 med svarfrist 16.09.2016. Dette gir mer enn 6 uker, når ferietid (4 uker) er
trukket i fra.
Planbeskrivelsen vil forklare hensikten med planene for deponiet og etterbruken som
dyrkamark og skog.
Jørgen Bergsund i brev av 17.03 .201 6 og 1 5.09.201 6
Jørgen Bergsund er nærmeste nabo, Kile gård (gnr. 51 bnr.1).
Han opplever en stor mangel av orientering og åpenhet i forkant av høringsrunden fra kommunen sin
side, og spør om dette er i tråd med regelverket.
Påpeker at de har dårlig erfaring med tilsvarende virksomhet (Vestsiden Pukkverk) der det er støvog støyplager fra dagens drift.
Etablering av et massedeponi vil forringe boforholdene / eiendommene betraktelig, i forhold til
vesentlig økning av støy- og støvplager.
Jørgen Bergsund har bekymringer knyttet til:
Omfang / størrelse
Støy
Støv
Åpningstid / arbeidstid
Plassering av siktverk / behandling av masser
Skolevei og oppvektsmiljø
Boforhold og livskvalitet
Informasjonsplikt
Forslagsstillers kommentar:
Varsling av oppstart av planarbeidet er utført i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 5-1.
Det vil bli avholdt informasjonsmøter om planprogram / planprosess, samt et
informasjonsmøte når utkast til planmaterialet er utarbeidet. De andre spørsmålene vil bli
besvart i konsekvensutredningen.
Olav Aasen og Liv Marie Langlien i e -post av 1 5.09.201 6
Aasen og Langlien frykter årevis med støy, støv og massiv økt tungtrafikk i området, og er redd for
at massedeponiet vil gå på bekostning av de som bor i nærområdet. De ber om at de som beboere
blir skjermet mot deponiet og at deponiet ikke blir en fyllplass for Osloregionen.
Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, trafikk med mer vil bli utredet i konsekvensutredningen.
Hovedhensikten med planarbeidet er å regulere for et massedeponi for inert avfall fra
Ringeriksregionen og ikke spesielt for mottak av masser fra veg- og jernbaneutbyggingen
eller Osloregionen.
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Inger Marit og Ole Erik Kihle i e - post av 15.09.201 6
Kihle har dårlige erfaringer, spesielt med støv fra Vestsiden pukkverk. I tillegg til støy fra
pukkverket er det også periodevis støy fra flishoggeren til Viken skog. De påpeker, av erfaringer fra
andre fyllinger, at lastebiler kommer og går til alle døgnets tider. Informasjonen er mangelfull.
Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, trafikk med mer vil bli utredet i konsekvensutredningen.
Varsling av oppstart av planarbeidet er utført i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 5-1.
Det vil bli avholdt info rmasjonsmøter om planprogram / planprosess, samt et
informasjonsmøte når utkast til planmaterialet er utarbeidet.
Advokat MNA Kjersti Fossum Engnæs i brev av 1 6.09.201 6
Engnæsbistår Helge Kihle, Kilealleen 1, gnr/bnr 51/11 og 51/18.
Kihle motsetter seg planene om å etablere Vestsiden massedeponi, da hans eiendom blir berørt av
støy, støv og økt trafikk. I tillegg vil nærområdet berøres og deponiet vil komme i konflikt med
kulturminner, plante - og dyreliv og muligheter for friluftsliv. Kihle ønsker at all e resultater fra
undersøkelser og avklaringer, underveis i planprosessen, blir presentert for allmennheten.
Han ber om at kommunen vurderer om vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt.
Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, trafikk med mer blir utredet i konsekvensutredningen.
Det vil bli avholdt informasjonsmøter om planprogram / planprosess, samt et
informasjonsmøte når utkast til planmaterialet er utarbeidet. I tillegg vil planmaterialet
legges ut på offentlig høring (minimum 6 uker).
Knyttet til eventuell ekspropriasjon må kommunen vurdere dette. Tomta/bygget til Kihle
inngår ikke i reguleringsplanområdet.
Anne -Mette Bjertnæs i e -post av 1 9.09.201 6
Informerer om at Fylkesmannen ikke vil behandle reguleringsplanen og denne bør stilles i bero.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering, jf. kommentarer knyttet til Fylkesmannensinnspill.
Innkomne uttalelser knyttet til den utvidete varsling den 24.1 0.201 6, med svarfrist 07.1 2.201 6 :
Private:
Arnfinn Granheim i brev av 04.1 2.201 6
Granheim mener det ikke bør anlegges noe mer anleggsvirksomhet sør for Vestsiden pukkverk, på
grunn av støy og områdets bruk i rekreasjonssammenheng. Påpeker også at krysset E16/Vestre Årdal
ikke kan belastes med mere støy.
Hvis det blir aktuelt med massedeponi bør følge nde avbøtende tiltak gjennomføres:
Planfritt kryss E16/Vestre Årdal
Grusvei fra Oppen Gård til Vestre Årdalsvei må ikke berøres av inngrep
Skiløyper som ikke berøres av deponiet må anlegges fra Oppen Gård og innover i marka.
Eksisterende veg ovenfor Oppen gård må ikke benyttes i anleggsperioden.
Det må settes en endelig sluttdato for oppfyllingen av massedeponiet.
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Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, trafikk, rekreasjon med mer blir utredet i konsekvensutredningen.
Forventet avslutning av massedeponiet vil fremkomme av endelige plandokumenter og KU.
Organisasjoner:
Utsikten velforening i brev av 07.1 2.201 6
Velforeningen er ikke motstander av forslaget, men er opptatt av følgende:
Støy knyttet til oppfylling av deponiet.
Forventer ikke støvproblemer i boligfeltet og turområder.
Friluftsliv og turområder, samt bruk av grusveg og skiløype i deponiområdet.
Forutsetter at deponerte masser er fra tunnelarbeid og at de ikke er forurenset.
Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, rekreasjon med mer blir utredet i konsekvensutredningen. Masser som deponeres
skal tilfredsstille egenskaper for inert avfall og skal ikke medføre forurensning, jf. definisjon
av inert avfall i kap. 1.1.
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VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTARTAV PLANARBEID
PlanID: 0605_423
Detaljreguleringfor Vestsidenmassedeponi
Lista skal ha følgenderekkefølge:
1. Eventuelleinnsigelser
2. Offentligemyndigheter
3. Kommunaleuttaleparter
4. Organisasjoner
5. Private
Liste over uttalelser
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Navn
Fylkesmanneni Buskerud
Direktoratetfor mineralforvaltning(DMF)
Statensvegvesen
Buskerudfylkeskommune
NVE
Avinor
Jernbaneverket
DNT Ringerike
Utsiktenvelforening
PerOlerud
JørgenBergsund
Olav Aasenog Liv Marie Langlien
Inger Marit og Ole Erik Kihle
Advokat MNA Kjersti FossumEngnæs
Anne-Mette Bjertnæs
Arnfinn Granheim

Oppsummering av uttalelser

Dato
15.09.2016
09.09.2016
12.09.2016
13.09.2016og 23.09.2016
20.09.2016
23.09.2016
26.09.2016
12.09.2016
07.12.2016
12.09.2016
17.03.2016og 15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
19.09.2016
04.12.2016

Forslagsstillers
kommentar
Hovedhensiktenmed
1. Fylkesmanneni Buskerud
planarbeideter å regulere
Fylkesmannenviser til at overskuddsmassene
i for et massedeponi
for
forbindelsemedutbyggingenav
inert avfall fra
Ringeriksbanenog nye E16 må seesi
Ringeriksregionenog ikke
sammenheng
medprosjekteneog ikke som
spesieltfor mottakav
enkeltstående
reguleringsplaner.
masserfra veg- og
Håndteringav overskuddsmassene
må utredes jernbaneutbyggingen.
Jf.
gjennomfellesprosjektetfør eventuelle
kap. 1.1 om hensiktog
detaljreguleringerutarbeides.
formål medplanarbeidet.
Overskuddsmassene
må seespå som en
Det er mottak av masser

Rådmannens
kommentar
Det foreliggeren
temautredningom
mulige massedeponier
i
Ringerikeog Hole. Den
tar for segmulige
deponieri forbindelse
medetableringav
Ringeriksbaneog ny
E16. Der ligger en del av
områdetinne, 248 000
m2 medmulighet til å

ressursfor videre
bruk før eventuelldeponering.Det pågåret
arbeidfor å finne massedeponi
fra veg- og
jernbaneutbygging
i området.Denne
utredningengjøresi samarbeidmellom
kommuneneRingerike,Hole og Bærumsamt
Jernbaneverket
og Statensvegvesen.
Fylkesmannenkan derfor ikke anbefaleat det
utarbeidesdetaljreguleringsplan
for
massemottakav steinmasseri detteområdetpå
nåværendetidspunkt.

fra veg- og
jernbaneutbyggingen
som
skal utredesgjennomdet
nevntefellesprosjektet.
Utredningenskal
inneholdeet 0-alternativ
som er dagenssituasjon.

Kapittel 3 i
planprogrammetutvides
med:
Fylkesmannenkommerikke til å vurdere
Nasjonale
fremtidigeplanforslag til massedeponier
før
forventningertil regional
det foreliggeren kommune(del)planfor
og kommunalplanlegging
massehåndtering
eller utredningenei
Den europeiske
fellesprosjekteter ferdigstilt.
landskapskonvensjonen
Meld. St. 14
Fylkesmannenanbefalersterktat det utredes
(2015–2016)Natur for
en alternativplasseringav deponiområde,og
livet
et eventuelt0 alternativ.
St. meld. nr. 26
(2006-2007) Regjeringens
Fylkesmannenber om at kapittel 3 i
miljøpolitikk og rikets
planprogrammetutvidesmed:
miljøtilstand
- Nasjonaleforventningertil regionalog St. meld. Nr. 18.
kommunalplanlegging
(2015-2016) Friluftsliv
- Den europeiske
Retningslinjerfor
landskapskonvensjonen
behandlingav luftkvalitet i
- Meld. St. 14 (2015–2016)Natur for
arealplanleggingT-1520
livet
- St. meld. nr. 26 (2006-2007)
Bekkefarene/bekkene
skal
Regjeringensmil jøpolitikk og rikets
ikke leggesi rør.
miljøtilstand
Hydrologiskeforhold skal
- St. meld. nr. 18. (2015-2016)
utredesi
Friluftsliv
konsekvensutredningen.
- Retningslinjerfor behandlingav
luftkvalitet i arealplanleggingT-1520
Trafikk knyttet til
tilkjøring av masserog
I forhold til samfunnssikkerhet
og beredskap trafikksikkerhetskal
frarådesdet å leggebekkeneinnenfor
utredes.
planområdeti rør undermassedeponiet.
Videre
må flomføring og evt. konsekvenserved stor
Eventuellnegativ
vannføringutredes.Vurderealternativertil
påvirkningfra
bekkelukning,da dettekan få store
massedeponi,
på
konsekvenserfor naturmangfold.
vassdragene,
skal utredes.
Tiltaket skal vurderesopp
Knyttet til samordnetarealog transportmå
mot kravenetil «lov om
avstandvedrørendetilkjø ring av massene
vassdragog grunnvannav
utredes.Den foreslåtteplasseringenav
24. november2000.»
deponietkan medføreøkt transportgjennom
Hønefosssentrum.Fylkesmannenviser til
Utredningknyttet til
Statlig planretningslinjefor samordnetbolig-, naturmangfoldskal
areal- og
utarbeidesihht DNtransportplanlegging
, fastsattved kgl. res.av
håndbok13-1999,revidert
26. september 2014,og nasjonalemål for
utgave2007.
reduksjoni utslipp av klimagasser.

deponere1 700 000 m3
masser.
Det er varsletoppstartav
planarbeidfor
kommunedelplanfor
masseforvaltningi
kommunen.
Fellesprosjektethar
utarbeideten
«Overordnetplan for
massehåndtering».
Fellesprosjektetlegger
opp til fire mottakfor
overskuddsmasser
som
ikke skal gjenbrukes:
Lorangmyr/Avtjerna,
Brenna,Brakamyr,
Nordlandsdalen.Disse
deponieneer på
nåværendetidspunktikke
godkjentav
miljøvernmyndighetene.
Selv om masseneikke
nødvendigviskommer
fra Fellesprosjektet
(Ringeriksbanenog E16)
vil dettemassedeponiet
bli påvirketav
anleggsfasen,
hva gjelder
både trafikk og tilgang på
masser,for FRE16.
Kommunenhar negative
erfaringermedstøvflukt
på andreveier i
kommunensomfølge av
massetransport.
Kommunenserdet som
viktig at det også
foreligger forslagtil
eventuelleavbøtende
tiltak for dette.
De miljørettslige
prinsippenei
naturmangfoldloven§§
8-12 skal leggestil grunn
som retningslinjeri
kommunensvurderingav
planen.
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Videre besdet om at trafikksikkerhetenfor
myke trafikanter,barnog ungeblir utredet.jf.
Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrkebarn
og ungesinteresseri planleggingfastsatt1.
september1989og rundskrivT- 2/08 Om barn
og planlegging.
Vann og vassdrag
Bekkenenesom går igjennomplanområdeter i
dagregistrertmedantattmoderatøkologisk
tilstandi fagbasenVann-nett. Massedeponiet
må ikke føre til ytterligerenegativpåvirkning i
vassdragene.
Fylkesmannenminner om at
tiltak somberørervassdrager søknadspliktig
etterForskrift om fysisketiltak i vassdragav
15. november2004 og Lov om laksefiskog
innlandsfiskmv. 15. mai 1992.Tiltaket av en
slik størrelsemå ogsåvurderesopp mot
kravenetil Lov om vassdrag
og grunnvannav 24. november2000.
Naturmangfold
Fylkesmannenpåpekerat det i utgangspunktet
ikke skal utføresnye registreringer.Områdene
hvor masseneer foreslåttdeponerter i all
hovedsakplassertnedei bekkedalen
e, og
Fylkesmannenforutsetterat disseområdene
blir utredetog registrertfor naturmangfold.
Dette gjelderogsåfor livet i bekkene.Det
forutsettesat eventuellenye registreringerog
feltarbeidblir gjennomførtpå årstideri tråd
medDN-håndbok13-1999, revidertutgave
2007og ikke på snødekketmark.
Fylkesmannenminner om at alle offentlige
beslutninger,som berørernaturmangfoldet,
skal naturmangfoldlovenleggestil grunn.
Virkninger for naturmangfoldskal vurderesog
synliggjøresi planprosessen.

Friluftsliv knyttet til
turstier og lysløypeskal
vurderesi forhold til
massedeponiet.
Avbøtende
og permanentetiltak skal
belyses.
Tiltaket skal vurderesi
forhold til
landskapskarakter
og nærog fjernvirkning skal
visualiseres.
Støy og støv skal utredes.
Det skal foretasen
støyberegningog
utarbeidesen støyrapport
medforslag til eventuelle
avbøtendetiltak. Eventuell
økt støvflukt vil det bli
redegjortfor.
Det skal deponeresinert
avfall. Planbestemmelsene
vil gi krav om rutiner for
kontroll av massenei
forhold til kvalitet og
mengde.

Friluftsliv
Fylkesmannenviser til St.meld.nr 18. (20152016) Friluftsliv, somviser til et økt fokus på
arealeri nærmiljøet.Det er viktig å leggetil
rettefor at flere kan utøvefriluftsliv jevnlig og
i kort avstandfra byer, tettstederog egen
bolig. I forbindelsemedplanarbeidetmå det
derfor vurderesom områdeter benyttettil
friluftsliv og rekreasjon.En eventuell
forringelseav lysløypenettetmå vurderesopp
mot bruk og behovfor tiltaket.
Landskap
Knyttet til landskapviser Fylkesmannentil
Nasjonaleforventningertil regional og
kommunalplanleggingvedtattved kongelig
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resolusjon12. juni 2015.Her fremgårdet at
kommuneneskal ta hensyntil verdierav natur,
landskapog friluftsliv. Fylkesmannenviser
ogsåtil Den europeiske
landskapskonvensjo
nensomtrådtei kraft 1.
mars2004.Videre vil det væresværtviktig at
det visualiseresnær- og fjernvirkning av
tiltaket.
Støy,støv og luftforurensing
Knyttet til støy,støv og luftforurensingmå
detteforholde segtil retningslinjerfor støy i
arealplanleggingen(T -1442/2012).Det må
utarbeidesstøyfagligutredningmedeventuelle
støydempende
tiltak. Det må redegjøresfor
eventueltøkt støvflukt (jf. T-1520).
Forurensning
Fylkesmannenminner om viktighetenav at
massene,somskal deponeres,tilfredsstiller
krav til renhet.Planbestemmelsene
bør
inneholdekrav om rutiner for kontroll av
massenesom mottas.Kvalitet og mengde
dokumenteres.
2. Direktoratet for mineralforvaltning
(DMF)
DMF påpekerat planlagtvei til deponietgår
gjennomVestsidenpukkverk,og forutsetterat
driften og utnyttelsenav massetaketivaretas
gjennomdenvidereplanprosessen.

Innspillet etterkommesog Innspillet tastil
sikresi reguleringsplanen. orientering.

3. Statensvegvesen
For Statensvegvesener det viktig at områder
for virksomhet vurderesi en større
sammenheng
medhensynpå samordnetarealog transportplanlegging.
Grunnlagbør være
godkjentkommune(del)plan.
Reguleringav ny virksomhetmedfører
vanligvis økt trafikkbelastningi kryssog
avkjørsler,og de trafikkmessigevirkni ngene
av planenmå dokumenteresnærmere.
Det må leggesfram en trafikkanalyse.
Forholdettil kollektivtrafikk og
trafikksikkerhetfor myke trafikanter(herunder
skoleveger)må avklares.
I den gradplanarbeidetmedførernødvendig
endringerav veg- og trafi kkforhold på rikseller fylkesvegermå dettetasvare på i
planarbeidet.
Det er to mulige adkomstertil deponiet;Via
Fv172og E16 (Follumkrysset).Statens
vegvesener betenktved å benyttefv. 172 som
adkomstvegtil deponiet.Kryssetved Follum
er i dag ulykkesutsattog de er betenktpå å

Trafikkanalyseskal
utarbeides.
Hovedintensjonenmed
planarbeideter ikke å
etablereet massedeponi
knytta til veg/baneutbyggingen,
menå
etablereet deponifor inert
avfall for Ringerike
kommunemedomland.

Det vil bli utarbeideten
trafikkanalyse.
Det er ikke planlagtnoen
kommunedelplanfor
arealog transport.
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merbelastekrysset.
Statensvegvesenpåpekerat det pågåret
arbeidfor å finne massedeponi
for veg- og
jernbaneutbygging
fra Sandvikatil Hønefoss.
Det er viktig å se helhetligpå massedeponier
ifb. medomtalteutbygginger.
4. Buskerud fylkeskommune
I brev av 13.09ber de om utsattsvarfristtil
23.09.2016.
I brev av 23.09.2016gis det
kulturminnefagligeinnspill til planarbeidet.
Områdetble gjennomsøkti 2001 og 2002.Det
ble registrert17 automatiskfredete
kulturminnerinne i planområdetfordelt på to
lokaliteter(ID91699og 91710).Tiltaket vil
kommesværttett på fredetkullgrop (ID
91718)og to automatiskfredetebygdeborger
(ID 22972og 81500).Planområdetligger i et
områdesomer valgt ut til et av Buskeruds
viktigste kulturmiljø i fylkeskommunens
Regionaleplan for kulturminner.Det bør
vurdereså trekkeplangrensaet godt stykkesør
for bygdeborgene.
Det er ogsåviktig å
opprettholdesiktlinje mellom bygdeborgene
og gravfeltetpå Veien.
Fylkeskommunenpåpekerat store
terrenginngrepvil kunnepåvirkeopplevelsen
og forståelsenav dissekulturminnenei svært
negativretning.
De automatiskfredetekulturminnene,som
ligger i planområdet,må sikresunderen
hensynssone
eller søkesfrigitt.

Buskerudfylkeskommune Kulturminner bør søkes
fikk utsattsvarfristtil 23
ivaretattder deresverdi
september.
veier tungt og det ikk e er
til for stort hinder for
Deponigrensai nord vil
deponeringav masseri
leggeset godt stykkesør
Ringeriksregionen.Dette
for bygdeborgene.
vil bli klarereetter
Siktlinjen mellom
ferdigstillelseav
bygdeborgeneog Veien
utredningenei
skal opprettholdes.
planarbeidet.
Terrenginngrepene,
i
forhold til kulturminnene,
vil bli belystog
dokumentert.
Øvrige kulturminneri
deponiområdetvil søkes
frigitt eller sikresmed
hensynssone.
Nyere tids kulturminner
søkesivaretattder dettelar
seggjøre i forhold til
deponiet.
Nær- og fjernvirkning blir
vurdertog dokumentert.
Avbøtendetiltak vil bli
vurdert.

Knyttet til nyeretids kulturminnervisesdet til
at det er kulturminneinteresser
bådeinnenfor
og utenforplanområdet,og at det må tas
hensyntil dissei det videreplanarbeidet.De
anbefalerå vurdereom
rydningsrøyslokaliteten(ID 133191)kan
bevares.
Fylkeskommunenanbefalerå vurdere
fjernvirkning og nærvirkningav tiltaket i
området,samteventuelleavbøtendetiltak.
Hovedintensjonenmed
massedeponiet
er ikke
primærtknytta til veg/baneutbyggingen,
menå
væreet deponifor
NVE menerdet må lagesoverordnedeføringer kommunenmedomland,
5. NVE
NVE viser til varseletog planprogrammetat
en del av fyllmasseneer tenkt å kommefra
utbyggingenav ny Ringeriksbaneog E16.

Det er varsletoppstartav
en kommunedelplanfor
masse
forvaltning i
kommunen.
Fellesprosjektethar
utarbeideten
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for hva som er egnetelokaliteterfor masser
for oppfylling medinerte
som kan gjenbrukes,og at elve- og bekkedaler masser.
samtravinerikke bør brukestil mottak av
masser.
Overordnedeføringerfor
fyllmasserknyttet til
NVE støtterFylkesmanneni Buskerudsin
utbyggingenav ny
uttalelseom at kommunenmå avventedette
Ringeriksbaneog E16 vil
planarbeidettil det er gjort overordnede
gå parallelt med
vurderingerav egnetelokaliteterfor
reguleringenav Vestsiden
massemottak.
massedeponi.
Bekkerbør i prinsippetværeåpne.Åpne
bekkerer mindreømfintlige for flomskader,
samtat bekkedragene
skapervariasjon i
landskapetog er mangedyr og planterer
knyttet til disse.
NVE påpekerat tiltaket kan være
konsesjonsplik
tig ettervannressursloven
§ 8.

6. Avinor
Tiltaket gir ingenpåvirkningav Avinor`s
anleggi området.

De hydrologiske
forholdenevil bli utredeti
forbindelse med
planarbeidet.

Tas til orientering.

Tas til orientering.En
leggermerketil at Bane
Nor ikke nevnernoeom
deponibehovi sin
uttalelse,jf. uttalelsenefra
fylkesmannen,vegvesenet
og NVE.
Stinetteti Oppenåsenog
8. DNT Ringerike
DNT påpekerat stinetteti Oppenåsenfremstår Oppenåsenvil ikke berøres
somet særligattraktivt områdefor turer og
av det planlagtedeponiet.
treningfor sværtmange– vinter og sommer.
Eksisterendelysløype
Stinetteti Oppenåsener inngangsportentil
leggesom midlertidig og
DNT sitt stinettmot Vassfaretog videre opp
permanent.
mot Jotunheimen.
Omfangetav støy og støv
I forbindelsemedkartleggingenav
friluftsområderi 2014(Ringerikekommune), skal utredesi forbindelse
medplanarbeidet.
ble Oppenåsenklassifisertsom kategoriA.
DNT Ringerikeønskerat det som et
avbøtendetiltak for inngrepenedeponietvil
medføre– opparbeidesgodt skiltede
alternativetrasèerinn i Oppenåsenfor turgåere
i anleggsperioden.
Og at det leggestil rettefor
permanentetrasèernår deponieter ferdigstilt
og går tilbake til formålenejordbruk/skogbruk.
7. Jernbaneverket
Jernbaneverket
har ingen merknadertil
planarbeidet.

«Overordnetplan for
massehåndtering».
Fellesprosjektetlegger
opp til fire mottakfor
overskuddsmasser
som
ikke skal gjenbrukes:
Lorangmyr/Avtjerna,
Brenna,Brakamyr,
Nordlandsdalen.Disse
deponieneer på
nåværendetidspunktikke
godkjentav
miljøvernmyndighetene.
Det bør væreet mål å
gjenbrukemasserder det
er mulig, dettemå sikres
i planmaterialet.
NVE vil få planentil
gjennomsynog vil kunne
avgjøreom
reguleringsplanen
kan
erstattekonsesjon,
dersom
vassdragsinteressene
er
godt nok ivaretatti
planen.
Innspillet tastil
orientering.

Innspillet tastil
orientering.

De negative
konsekvensene
for
friluftsliv må, i det videre
planarbeidet,vurderes
opp mot de positive
konsekvensene
tiltaket
eventueltvil ha.
Avbøtendetiltak bør
opparbeidesder det er
nødvendig.
Støv og støy blir utredet.
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Det er ogsåsærdelesviktig at det
gjennomføresgodetiltak somkan redusere
omfangetav støyog støv i anleggsperioden.
9. Utsikten velforening
Velforeningener ikke motstanderav forslaget,
mener opptattav følgende:
Støy knyttet til oppfylling av deponiet.
Forventerikke støvproblemeri
boligfeltet og turområder.
Friluftsliv og turområder,samtbruk av
grusvegog skiløypei deponiområd
et.
Forutsetterat deponertemasserer fra
tunnelarbeidog at de ikke er
forurenset.

Støy,støv,rekreasjonmed
mer blir utredeti
konsekvensutredningen.
Massersom deponeres
skal tilfredsstille
egenskaperfor inert avfall
og skal ikke medføre
forurensning, jf. definisjon
av inert avfall i kap.1.1.

Støy og støv er viktige
temaersommå utredesi
den videreplanprosessen.

10. Per Olerud er eier av Hall um, gnr 53
bnr 1 og 2.
Han har samletsinekommentareri 10
punkter:
Påpeker,medalle normaleforbehold
for lastebil/ semitrailer- transportog
med60 timer åpningstidi uken,at det
vil ta 15 – 20 år å «fylle» deponiet.
Deponiet/ planområdeble i 2014 gitt
statusA somfriluftsområde.Olerud
synesdet er «uryddig»at hele den
«Grønnekorridoren»fra 2014foreslås
som massedeponi,
og at statusensom
friluftsområdeA (viktig for to år
siden),ikke nevnesi
høringsdokumentene
eller i andre
sammenhenger.
Deponieter kun et privat-kommersielt
deponiforetak,og har antageligvis
liten eller ingen betydningsom
massedeponi
i forhold til
Ringeriksbanen.Deponietfremstår
somet tilnærmet«evigvarende»
prosjekt.Menerdet er lite fornuftig
medet deponisåtett opp til boligstrøk
og friluftsinteresser.
Dersomplanenfor deponietvedtas,vil
detteværeen ytterligeregjenmuring
av Hønefossby mot nord.
Påpekerforverring av boforholdene
for hanog utleiehuspå gården.
Frykter for støy og støv,samtlukt ved
deponering av jord og forurensede
masser.
Veienei planområdeter gamle
ferdselsårer,og er ogsåden
opprinneligeveieninn til Hallum
gård.Spørom disseveien kan stenges
og fylles ned utenvidere.
Han er ikke kjent medhvordanslike

Tid for ferdigstilling /
ferdig oppfylling av
deponietvil avklaresi
forbindelsemed
planprosessen
og
trafikkanalyse.
Planområdetvil få en
etappevisistandsettingtil
landbruksformå
l.

Størrelseog tidsperiode
for deponeringmå
vurderesi det videre
arbeidet.
Friluftsliv: Se
kommentartil DNT
ringerike

Viktig friluftsområdeA er
i hovedsakknyttet til
Oppenåsen- Anbjørgåsen.
Det er kun lysløypasom
inngår i A -området.
Deponietskal primært
værefor Ringerike
kommunemedomegn.

Planen skal leggeopp til
deponeringav inert avfall
(lett forurensedemasser)
fra Ringeriksregionen.

Deponietsstørrelseog
påvirkningpå friluftsliv
må vurderes.
Støv og støy vil utredes.
Lukt vil ikke utredesi det
videre planarbeidet.
Gamleferdselsårerog
stier i områdetskal
avklaresgjennom
reguleringsplanprosessen
.

Dette er kun varselom
oppstartav planarbeidet
og et forslag til
planprogram.Et
planprogramer en «plan
for planen»som forteller
hva somskal gjøresi det
Det skal foretas
videre arbeidet.Planen
støyberegninger.
skal videre,etterat
planprogrammeter
Eventuelleavbøtende
fastsatt,utredes temaene
tiltak knyttet til støv og
beskreveti
lukt skal vurderes.Kun
planprogrammet.
inert avfall skal deponeres.
Derettervil et planforslag
sendestil politisk
Gamleferdselsårerog stier behandling.Dette vil
i områdetskal avklares
leggesut på høring,med
mulighet for innspill fra
gjennom
Terrengformenendresfra
dalform til et hellende
terreng,medhelning1:10
til 1:12.
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«enormeinngrep»skal / bør varsles.
Menerat det burdeha vært
informasjonsmøter,
befaringi området
og informasjonom konsekvensene
før
dennehøringsrunden.
Mener at høringsdokumentene
er
«tynne»og kartgrunnlagetuklart.
Menerde to karteneviser forskjellig
grensefor planområde
t.
Påpekerat høringsdokumentene
ble
sendtut rett før sommerferien.Dette
gav sværtkort tid til å setteseg
tilstrekkelig inn i saken,i forhold til
kontaktmedjurister og fagfolk.
Mener at deponietskal etablerespå
eksisterendeinnmarkog åkerjordi
god hevd.Deponietvil ikke gi et
pluss-regnskaprent landbruksmessig.

11. Jørgen Bergsund er nærmestenabo,
Kile gård (gnr. 51 bnr .1).
Han oppleveren stor mangelav orienteringog
åpenheti forkant av høringsrundenfra
kommunensin side,og spørom detteer i tråd
medregelverket.
Påpekerat de har dårlig erfaring med
tilsvarendevirksomhet(VestsidenPukkverk)
der det er støv- og støyplagerfra dagensdrift.
Etableringav et massedeponi
vil forringe
boforholdene/ eiendommenebetraktelig,i
forhold til vesentligøkning av støy- og
støvplager.

reguleringsplanprosessen. myndigheter,innbyggere
og andre.Forslagstiller
Informasjonsmøter
, knyttet vil avholde
informasjonsmøte.
til planprogramog
i
reguleringsplandokumente Høringsdokumentene
denne
omgangen
er
r, skal avholdes.
«tynne»fordi
utredningeneblir gjort til
Utsendtinformasjoner et
nestehøringsperoiode.
varselom oppstart,ikke
høringsdokumenter.
Det er vanlig praksisi
Offentlig høring(med
Ringerikekommuneå
høringsdokumenter)
vil
leggetil 4 uker ekstranår
finne stednår alt
planmateriale,medKU, er høringsperiodenstrekker
ferdig utarbeideti henhold segover sommeren.
til vedtattplanprogram.
Hvordanlandbruketblir
Fristener i henholdtil pbl. påvirket av reguleringen
bør kommetydelig frem i
6 uker når varsling
planbeskrivelsen.
omfatterforslagtil
planprogram.Varsel ble
sendt01.07.2016med
svarfrist 16.09.2016.Dette
gir mer enn 6 uker, når
ferietid (4 uker) er trukket
i fra.
Planbeskrivelsen
vil
forklare hensiktenmed
planenefor deponietog
etterbrukensom
dyrkamarkog skog.
Varsling av oppstartav
planarbeideter utført i
henholdtil Plan- og
bygningslovens§§ 5-1.
Det vil bli avholdt
informasjonsmøterom
planprogram/ planprosess,
samtet informasjonsmøte
når utkasttil
planmaterialeter
utarbeidet.De andre
spørsmålene
vil bli besvart
i konsekvensutredningen.

Det er opp til de
folkevalgteå velgeom
oppstartskal vedtaseller
ikke. Det er derfor
uhensiktsmessig
og ikke
vanlig å varslenaboerog
andreberørtefør oppstart
er varslet.Hvis sakenfår
negativtutfall vil det
ikke bli noensak.Det ble
vedtattpolitisk oppstart
av dennesaken.

JørgenBergsundhar bekymringerknyttet til:
Omfang/ størrelse
Støy
Støv
Åpningstid / arbeidstid
Plasseringav siktverk / behandlingav
masser
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Skoleveiog oppvektsmiljø
Boforhold og livskvalitet
Informasjonsplikt

12. Olav Aasenog Liv Marie Langlien
De frykter årevismed støy,støv og massivøkt
tungtrafikk i området,og er reddfor at
massedeponiet
vil gå på bekostningav de som
bor i nærområdet.
Ber om at de sombeboereblir skjermetmot
deponietog at deponietikke blir en fyllplass
for Osloregionen.

13. Inger Marit og Ole Erik Kihle
De har dårligeerfaringer,spesieltmedstøv fra
Vestsidenpukkverk.I tillegg til støyfra
pukkverketer det ogsåperiodevisstøyfra
flishoggerentil Viken skog.
Påpeker,av erfaringerfra andre fyllinger, at
lastebilerkommerog går til alle døgnetstider.
De menerat informasjonener elendig,eller
ingeninformasjoni det heletatt.

14. Advokat MNA Kjersti FossumEngnæs
Engnæsbistår HelgeKihle, Kilealleen1,
gnr/bnr51/11og 51/18.
Kihle motsettersegplaneneom å etablere
Vestsidenmassedeponi,
da hanseiendom blir
berørtav støy,støv og økt trafikk. I tillegg vil
nærområdetberøresog deponietvil kommei
konflikt medkulturminner,plante- og dyreliv
og muligheterfor friluftsliv.
Kihle ønskerat alle resultaterfra
undersøkelser
og avklaringer,underveisi
planprosessen,
blir presentertfor
allmennheten.
Han ber om at kommunenvurdererom
vilkårenefor ekspropriasjoner oppfylt.

Støy,støv,trafikk med
mer vil bli utredeti
konsekvensutredningen.
Hovedhensiktenmed
planarbeideter å regulere
for et massedeponi
for
inert avfall fra
Ringeriksregionenog ikke
spesieltfor mottakav
masserfra veg- og
jernbaneutbyggingen
eller
Osloregionen

Støy,støv,trafikk med
mer vil bli utredeti
konsekvensutredningen.

Støv og støy må utredesi
det videreplanarbeidet
og eventuelletiltak for å
skjermenaboermå
vurderes.
Hensiktenmed
planarbeideter å
tilretteleggefor deponi
for inert avfall fra
Ringeriksregionen.
Kommunener mest
interesserti å få en
deponiplassfor
overskuddsmasserfra
egenregion.
Støv,støy og trafikk må
utredesi det videre
planarbeidet.Det skal
leggesinn retningslinjer
for åpningstiderav
deponieti planen.

Varsling av oppstartav
planarbeideter utført i
henholdtil Plan- og
bygningslovens§§ 5-1.
Det vil bli avholdt
informasjonsmøterom
planprogram/ planprosess,
samtet informasjonsmøte
når utkasttil
planmaterialeter
utarbeidet.
Støy,støv,trafikk med
Hvordanstøy,støvog
mer blir utredeti
trafikk blir endretsom
konsekvensutredningen. følge av plan vil bli
utredeti det videre
Det vil bli avholdt
planarbeidet.Hva slags
informasjonsmøterom
tiltak som må
planprogram/ planprosess, gjennomføresavhenger
samtet informasjonsmøte av hvordannaboerblir
når utkasttil
berørt.
planmaterialeter
utarbeidet.I tillegg vil
Vilkår for ekspropriasjon
planmaterialetleggesut på er ikke oppfylt i denne
offentlig høring(minimum saken.Kommunenvil
6 uker).
kun innløseeiendommer
hvor det er en kommunal
Knyttet til eventuell
plan og at det foreligger
ekspropriasjonmå
en tilstrekkelig
kommunenvurderedette. samfunnsnytteav tiltaket.
Tomta/byggettil Kihle
Eventuellekspropriasjon
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inngår ikke i
reguleringsplanområdet.

er privatrettsligmellom
HelgeKihle og John
Myrvang AS.

15. Anne-Mette Bjertnæs
Informererom at Fylkesmannenikke vil
behandlereguleringsplanen
og dennebør
stilles i bero.

Tas til orientering,jf.
kommentarerknyttet til
Fylkesmannens
innspill.

Innspillet tastil
orientering.

16. Arnfinn Granheim
Granheimmenerdet ikke bør anleggesnoe
mer anleggsvirksomhet
sørfor Vestsiden
pukkverk,på grunn av støy og områdetsbruk i
rekreasjonssammenheng.
Påpekerogsåat
kryssetE16/VestreÅrdal ikke kan belastes
medmerestøy.

Støy,støv,trafikk,
rekreasjonmedmer blir
utredeti
konsekvensutredningen.

Det er viktig at støy,støv
og trafikk blir utredeti
det videreplanarbeidet.

Hvis det blir aktuelt medmassedeponi
bør
følgendeavbøtendetiltak gjennomføres:
Planfritt kryssE16/VestreÅrdal
Grusveifra OppenGårdtil Vestre
Årdalsveimå ikke berøresav inngrep
Skiløypersomikke berøresav
deponietmå anleggesfra OppenGård
og innover i marka.
Eksisterendeveg ovenforOppengård
må ikke benyttesi anleggsperioden.
Det må settesen endeligsluttdatofor
oppfyllingenav massedeponiet.

Forventetavslutningav
massedeponiet
vil
fremkommeav endelige
plandokumenterog KU.
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Vedlegg nr.1
Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

15.09.2016
2016/4591
421.4
01.07.2016

Saksbehandler:

Geir Sørmoen

Innvalgstelefon:

32266650

Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerik e k ommune - Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for
Vestsidenmassedeponi
Fylkesmannenhar fått oversendtvarsel om oppstart og planprogram til
detaljreguleringsplan for Vestsidenmassedeponi.Fylkesmannenviser til at
overskuddsmassenei forbindelse med utbyggingen av Ringeriksbanen og nye E16 må
seesi sammenhengmed prosjektene og ikke som enkeltståendereguleringsplaner.
Håndtering av overskuddsmassenemå utredes gjennom fellesprosjektet før eventuelle
detaljreguleringer utarbeides. Overskuddsmassenemå seespå som en ressurs for videre
bruk før eventuell deponering.
Det pågår et arbeid for å finne massedeponifra veg-og jernbaneutbygging i området.
Denne utredningen gjøres i samarbeid mellom kommuneneRingerike, Hole og Bærum
samt Jernbaneverket og Statensvegvesen.Vi kan derfor ikke anbefale at det utarbeides
detaljregul eringsplan for massemottakav steinmasseri dette områdetpå nåværende
tidspunkt .
Bakgrunn
Fylkesmannenviser til brev av 01. juli 2016med varselom oppstartog offentlig ettersyn av
planprogramfor detaljreguleringsplan
for Vestsidenmassedeponi.
Formåletmed detaljreguleringsplanen
er å tilretteleggefor massemottakav steinmasseri
forbindelsemed fellesprosjektetmed E 16 og Ringeriksbanen.Områdeter ikke avsatti
gjeldendekommuneplanog skal derfor konsekvensutredes
som en del av planarbeidet
.
Fylkesmannenskommentarer
Planfagligeråd
Fylkesmannenvil innledningsvispåpeketilbakemeldingenevi og andrestatligeog regionale
myndigheterhar gitt i forbindelsemed fellesprosjektet.Tilbakemeldingenehar vært at
massedeponi
skal og må utredessomen del av fellesprosjektetog ikke som enkeltstående
reguleringsplaner.
Detteer uttrykt i flere møterhvor kommunenogsåhar vært representert.
Det er usikkert hvilken kvalitet og mengdemassenefellesprosjektetvil få og som må
deponeres.Detteer utredningersommå væreutført før eventuelleprivatereguleringsplaner
fremmestil formål å ta i mot slike masser.Videre må overskuddsmassene
seespå som en
ressurshvor masseneblir direkte brukt, eventueltmidlertidig deponertfor senerebruk. Det
bør ikke leggesopp til en permanentdeponeringav masseneslik som reguleringsplanen
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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leggeropp til. Fylkesmannenmenerdet er planfagligfeil å begynneoppstartav
reguleringsplanerfor massemottaksåtidlig i fellesprosjektet.Vi anbefalerderfor at
reguleringsplanenstilles i bero.
Fylkesmannener kjent med at det pågåret arbeidfor å finne massedeponi
fra veg-og
jernbaneutb
ygging i området.Denneutredningengjøresi samarbeidmellom kommunene
Ringerike,Hole og BærumsamtJernbaneverket
og Statensvegvesen.Vi kan derfor ikke
anbefaleat det utarbeidesdetaljreguleringsplan
for massemottakav steinmasseri dette
områdetpå nåværendetidspunkt.
Fylkesmannenkommer ikke til å vurdere fremtidige planforslag til massedeponierfør
det foreligger en kommune(del)plan for massehåndteringeller utredningene i
fellesprosjektet er ferdigstilt.
Konsekvensutredning
Ved utarbeidelsenav reguleringsplanog konsekvensutredning
bør planarbeidetvurdereen
alternativplasseringav massedeponiet
som ikke medførernedbygging av natur,
friluftsområderog bekkedaler. Konsekvensutredninger
skal vurderehvorvidt det finnes
alternativeplasseringerfor ønskettiltak. Fylkesmannenber kommunensepå
overskuddsmasser
somressursfremfor permanentdeponering.
Fylkesmannenvil derfor sterkt anbefaleat det utredesen alternativplasseringog et eventuelt
0 alternativ.Jf. Forskrift om konsekvensutredning
for planer etter plan- og bygningsloven§ 5
og VedleggIV - a.
I vedleggIV – a er det henvisttil at konsekvensutredningen
skal redegjørefor nasjonale,
regionaleog kommunaleføringer.Vi viser her til at kapittel 3 i planprogramm
et i liten grad
har vist til føringerfor planleggingog vi ber derfor tiltakshaverog kommuneutvide listen for
overordnendelover, føringerog retningslinjer.Vi viser eksempelvistil noenføringer som vi
menerer relevante:
- Nasjonaleforventningertil r egionalog kommunalplanlegging
- Den europeiskelandskapskonvensjonen
- Meld. St. 14 (2015–2016)Natur for livet
- St. meld. nr. 26 (2006-2007)Regjeringensmiljøpolitikk og rikets miljøtilstand
- St. meld. nr 18. (2015-2016)Friluftsliv
- Retningslinjerfor behandling av luftkvalitet i arealplanleggingT-1520
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Det er foreslåttå leggebekkeneinnenforplanområdeti rør undermassedeponiet.
Dette er en
løsningsom frarådespå grunnav farenfor tetting ved flom og utglidningerav rør. Videre
utredningermå vurdereflomføring og eventuellekonsekvenserved stor vannføringi bekkene.
Vi ber ogsåom at det vurderesalternativertil bekkelukkingenda dettehar storekonsekvenser
ogsåfor naturmangfold.
Samordnetarealog transport
Vi kan ikke seat planprogrammetskal utredeeller vurdereavstandvedrørendetilkjørin g av
massene.Videre vil vi påpekeav foreslåtteplasseringav deponietkan medføreøkt
tungtransportgjennomHønefosssentrum.Dette er temasom må utredesved videre
planarbeid.Vi viser til Statlig planretningslinjefor samordnetbolig-, areal-og
transportplanlegging, fastsattved kgl. res.av 26. september2014 og nasjonalemål for
reduksjoni utslipp av klimagasser.
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Vi ber videre om at trafikksikkerhetenfor myke trafikanterog barnog ungeblir utredet,jf.
Rikspolitiskeretningslinjer for å styrkebarn og ungesinteresseri planleggingfastsatt1.
september1989 og rundskriv T- 2/08 Om barn og planlegging.
Vann og vassdrag
Bekkenenesom går igjennomplanområdeter i dag registrertmedantattmoderatøkologisk
tilstandi fagbasenVann-nett. I den regionalevannforvaltningsplanen
er målet god økologisk
tilstandfor bekkeneinnen 2021.Massedeponiet
må derfor ikke føre til ytterligerenegativ
påvirkningi vassdragene
som kan forringe miljøtilstandeneller redusereeventuelleeffekterat
tiltak som settesi verk for å nå miljømålene.
Vi vil ogsåminne om at tiltak som berørervassdrager søknadspliktigetter Forskrift om
fysisketiltak i vassdragav 15. november2004og Lov om laksefiskog innlandsfiskmv. 15.
mai 1992.Tiltaket av en slik størrelsemå ogsåvurderesopp mot kravenetil Lov om vassdrag
og grunnvannav 24. november2000.
Naturmangfold
Norgehar gjennomratifiseringav internasjonalekonvensjonerforpliktet segtil å stoppetapet
av biologisk mangfoldinnen 2020.Gjennomplanarbeideter det særligviktig at kommunen
ivaretarleveområderfor sjeldne,trua og sårbarearter(kategorieneCR/EN/VU), og arealer
mednaturtyper med verdivurdering”viktig” (B) og ”sværtviktig” (A).
Det er i planprogrammetvisesdet til at det i utgangspunktetik ke skal utføresnye
registreringer.Videre skal det tasutgangspunkti gjeldendereguleringsplanfor området.Vi
vil påpekeat gjeldendeplan er utarbeidetfør naturmangfoldloventrådei kraft i 2007.
Randsonerlangsvassdrager blant de mestartsrikeog bevaringsverdigemed hensyn til
landskapsøkologiog biologisk mangfold,jf. St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Områdenehvor masseneer foreslåttdeponerter i all
hovedsakplassertnedei bekkedalene.Fylkesmannenforutsetterat disseområdeneblir utredet
og registrertfor naturmangfold.Dette gjelderogsåfor livet i bekkene.
Vi ser av forslagtil fremdrift at utredningerog deravnaturmangfoldskal utredesi perioden
august– april. Vi forutsetterat eventuelle nye registreringerog feltarbeidblir gjennomførtpå
årstideri tråd med DN-håndbok13-1999,revidertutgave2007 og ikke på snødekketmark.
Vi minnerom at for alle offentlige beslutningersom berørernaturmangfoldetskal
naturmangfoldlovens
(nml) §§ 8-12 leggestil grunn somretningslinjer,jf. nml § 7. Konkret
betyr detteat det må framgåav beslutningenhvordande enkelteprinsippi §§ 8-12 er vurdert.
Detteskal bidra til at virkninger for naturmangfoldetvurdereskonkretog synliggjøresblant
anneti planprosesser.
Friluftsliv
Temaetfriluftsliv står oppførtundertemaBarn og unge/friluftsliv. Det fremgårat en
vurderingog eventuellutredningav brukenav områdetikke skal gjennomføres.Det skal i
stedetseespå alternativemuligheterfor sti og løypenetti anleggsperioden.Vi viser til St.
meld. nr 18. (2015-2016)Friluftsliv som viser til et økt fokus på arealeri nærmiljøet.Det er
viktig å leggetil rette for at flere kan utøvefriluftsliv jevnlig og i kort avstandfra byer,
tettstederog egenbolig. I forbindelsemed planarbeidetmå det derfor vurderesom områdeter
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benyttet til friluftsliv og rekreasjon.Viser her ly sløypen som går inn i planområdet.En
eventuellforringelseav dettemå vurderesopp mot bruk og behovfor tiltaket.
Landskap
Det er i planprogrammetvist til flere utredningsbehovvedrørendelandskapsinngrepet
tiltaket
vil medføre.Vi viser til Nasjonaleforventningertil regional og kommunalplanlegging
vedtattved kongeligresolusjon12. juni 2015 der det fremgårat kommuneneskal ta hensyn til
verdierav natur,landskapog friluftsliv. Vi viser ogsåtil Den europeiske
landskapskonvensjonen
somtrådtei kraft 1. mars2004. Videre vil det væresværtviktig at det
visualiseresnær- og fjernvirkning av tiltaket.
Støy, støvog luftforurensing
Fylkesmannenviser ogsåtil at støyhensyn for eksisterendestøyømfintlig bebyggelsemå
ivaretasi tråd med Klima-og miljødepartementets
retningslinjefor støyi arealplanlegging
T-1442/2012. Støyfaglige utredningermå følge sakenved offentlig ettersyn og eventuelle
nødvendigestøytiltak må innarbeidesi planen.Det må som et punkt i reguleringsplan
redegjøresfor om tiltaket kan medføreøkt støvflukt. Viser her til kapittel 30 i Forskrift om
begrensningav forurensingsforskriftenog Retningslinjer for behandlingav luftkvalitet i
arealplanlegging,T-1520.
Forurensing
Fylkesmannenminner om vikti ghetenav at massenesom skal deponerestilfredsstiller krav til
renhet. Vi gir et planfaglig råd om å utarbeideplanbestemmelser
medkrav om innføring av
rutiner for kontroll av massenesommottas.Overskuddsmasser
i forbindelsemed
tunnelsprengninginneholdergjerneplastog nitrogenforbindelser.Dette må renskesfør
eventuelldeponering.Videre må kvalitet og mengdedokumenteres.

Med hilsen

BenteNyegaardFjell
avdelingsdirektør
Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog sendesuten underskrift
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Direktoratet for mineratforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Ringerike kommune
Postboks L23 Sentrum
3502 HøNEFOSS

Dato:

09.09.2016

Vår ref:
Deres ref:

16/o!L83-2
16/110s-1s

Svar på varsel om oppstart av planarbeid og forslag

til

planprogram for Vestsiden massedeponi i Ringerike kommune
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)viser til
ovennevnte sak, datert 1. juli 2016.

Leiv Er¡kssons ve¡ 39

Postboks 3021 Lade
N-7¡141

Trondheim

TETEFON + 47 73 90 45

00

E-POST mail@d¡rm¡n.no

wEB

M.d¡rmin.no

GtRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
rBAN No5376940505883
oRG.NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79

02 t29Z

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker.

Om planen
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område for etablering av massedeponi for
mottak og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. Planområdet er på ca.
295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5 - 5 mill m3.

Uttalelse fra DMF
Planområdet går i nord noe inn i regulert område - Vestsiden pukkverk. Det er planlagt
veitil deponiet gjennom pukkverket. Viforutsetter at hensynet til driften og
utnyttelsen av massetaket ¡varetas gjennom den videre planprosessen, og har ingen
innspill eller merknader tilforslaget til planprogram.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

lnger Anne Ryen
seniorrådgiver

seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har
Saksbehandler: lnger Anne Ryen

derþr ikke hãndskrevne signoturer.

Mottakere:
Ringerike kommune
Kopi

Postboks L23 Sentrum

3502 HøNEFOSS

il' I

til:

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3OO7 DRAMMEN

I
Dokid:

16087413
(16/1105_22
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Statens vegvesen
Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region sør

Anne - Mette Bjertnæs /

1 6/1 04749 - 3

1 6/1 1 05

1 2.09.201 6

3221 4342

Varsel om oppstart av reguleringsplan

- Vestsiden massedeponi

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.
For Statens vegvesen er det viktig at områder for virksomhet er vurdert i en større
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging.

Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Generelt
Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere.
Det må legges fram en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet
for myke trafikanter (herunder skoleveger) 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. Det kreves teknisk detaljplan som grunnlag
for regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må
dokumenteres.

Spesielle forhold for området
Det er ikke oppgitt hvilken adkomst som planlegges brukt. Det er to mulige adkomster til
massedeponiet . Det er via fv. 1 72 og E16 ved Follum og via fv. 1 74 og E16 ved Veien.
Statens vegvesen er betenkt på begge adkomstene. Krysset ved Follum er i dag ulykkesutsatt
og vi er betenkt på å merbelaste krysset. Krysset ved Veien er to-planskryss
tilfredstillende,

men fv. 1 74 går gjennom boligområde og Statens vegvesen er betenkt på å

tilføre tungtrafikk

Postadresse

mht. trafikksikkerhet,

støy, støv og kvalitet på vegen.

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

og således

firmapost - sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Landsdekkende

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

regnskap
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Det pågår et arbeid for å finne massedeponi for veg- og jernbaneutbygging

fra Sandvika til

Hønefoss. Denne utredningen gjøres i samarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole og
Bærum samt Jernbaneverket og Statens vegvesen. Det er viktig å se helhetlig på
massedeponier ifb. omtale utbygginger og dette vil være en del av Statens vegvesen sitt
vurderingsgrunnlag

for utfordringen

med massedeponi i området.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud
Plan og forvaltning
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
Seksjonsleder

Bjertnæs Anne-Mette

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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UTVIKLINGSAVDELINGEN

Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:
13.09.2016
Deresdato:

Vår referanse:
2016/3527-5
Deresreferanse:

Vår saksbehandler:
CamillaPlocinskiNilsen, tlf. 32808666

Vestsidenmassedeponi- gnr 52 bnr 4 - Ringerikekommune varselom oppstart - detaljregulering- ber om utsatt frist
Vi viser til oversendelsedatert 01.07.2016vedrørendevarselom oppstart av detaljreguleringfor
Vestsidenmassedeponii Ringerikekommune.Høringsfristener satt til 16.09.2016.Kommunens
ref. 16/1105-15.
Buskerudfylkeskommunebekrefterå ha mottatt oversendelsen,men grunnet stor saksmengdemå vi
be om utsatt frist til 23.09.2016. Vi ber om at bekreftelsepå utsatt frist sendestil vårt postmottak:
postmottak@bfk.noeller direkte til saksbehandlers
e-postadressecamilla.nilsen@bfk.no.
Dersomdet er spørsmåleller det er tilkommet nye opplysningeri saken, ber vi om at dette sendestil
vårt postmottak.

Med vennlighilsen

Turid Kolstadløkken
teamlederkulturminnevern

CamillaPlocinskiNilsen
Kulturvernkonsulent

Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur

Kopitil:
Ole EinarGulbrandsen
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UTVIKLINGSAVDELINGEN

Ringerikekommune
Att. Ole EinarGulbrandsen
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:
23.09.2016
Deresdato: 01.07.2016

Vår referanse:
2016/3527-3
Deresreferanse: 16/1105-15

Vår saksbehandler:
LarsHovland, tlf. 32808664

Vestsidenmassedeponi- gnr 52 bnr 4 - Ringerikekommune varselom oppstart - detaljregulering- uttalelse om kulturminner
Vi viser til oversendelsedatert 01.07.2016vedrørendevarselom oppstart av detaljreguleringfor
Vestsidenmassedeponii Ringerikekommune.Høringsfristenvar opprinneligsatt til 16.09.2016.
Fylkeskommunenhar fått uttsatt høringsfrist til 23.09.2016.
Buskerudfylkeskommunegir her kulturminnefagligeinnspill til planarbeidet.
KORTOM PLANEN
Planområdeter på ca. 295 daa og omfatter deler av gnr 52 bnr 4. Mot sør og vest vil plangrensa
følge reguleringsgrensa
for Hønefossgolfbane.Mot øst følgerplangrensaeiendomsgrensatil gnr
52 bnr 4.
Hensiktenmed planarbeideter å regulereområdet for etablering av massedeponifor mottak og
deponeringav rene masserfra Ringeriksregionen.
Arbeidet med detaljreguleringsplanenhar som
formål å sikre arealfor massedeponimed etterbruk som landbruksformål.Deponiområdetblir i all
hovedsakliggendeinnenfor området som i dag er regulert til golfanlegg.
Planområdeter delvisregulert til golfbanei reguleringsplanenfor Hønefossgolfbane(nr. 306-02)
og til pukkverki reguleringsplanenfor Vestsidenpukkverk(nr. 308). Restenav planområdeter
regulert til LNF-område.
AUTOMATISK
FREDETE
KULTURMINNER
Det varsledeplanområdeter tidligere registrert av oss.I forbindelsemed planleggingav golfbanei
området ble det i 2001gjennomførtsøketter automatiskfredete kulturminner i utmark, og i 2002
ble det gjennomførtmaskineltsøketter automatiskfredete kulturminner i dyrka mark. Inne i
planområdeter det registrert 17 automatiskfredete kulturminner fordelt på to lokaliteter (ID
91699og 91710).Tiltaket vil ogsåkomme sværttett på en automatiskfredet kullgrop (ID 91718)
og to automatiskfredete bygdeborger(ID 22972og 81500).Tiltaket er dessutenplanlagti et
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områdesom er valgt ut til et av Buskerudsviktigste kulturmiljø i fylkeskommunensRegionaleplan
for kulturminner.
De to bygdeborgeneOrmekulaog Slotteberget (ID 22972og 81500)er sammenmed det store
gravfeltet på Veienvurdert til å væreet av fylkets viktigstekulturmiljøer. Gravfeltetpå Veiener
østlandetsstørstegravfelt med over 150 gravhauger. Påden markantehøyderyggensørvestfor
gravfeltet er det gravdut fire langhusfra eldre jernalder,alle mer enn 40 meter lange.De har
ligget sideom sideog har avløsthverandreover en periode på 4-500 år. Med huseneslengdeog
spesiellekonstruksjonsdetaljerføyer de seginn blant høvdinggårdenei Skandinavia.Det er også
påfallendemangeav stedsnavnenei dette området som antyder at det har foregått rituelle
handlingerher (hall, sal, vin, ve). Områdethar hatt en sentral posisjoni Ringerikei jernalder.
Bygdeborgenepå Oppenligger langsferdselsveienmot Ådalen,og har trolig vært kontrollert av
høvdingen på Veien.De er godt bevart. De ligger tett ved hverandrepå hver sin ås med bratte
sider mot vest og øst, og med inngangspartifra sørsiden.Lengstnord er det bygd en buet, kraftig
voll av stein og jord som avgrenseren liten flate innenfor.
Verdienog opplevelsenav de to bygdeborgeneer svært tett knyttet til dissekulturminnenes
plassering i landskapet.Storeterrenginngrepvil kunnepåvirkeopplevelsenog forståelsenav disse
kulturminnenei svært negativretning. Vi ber derfor om at man vurderer å trekke plangrensentil
massedeponietmot sør slik at det blir liggendeet godt stykkeunna de to bygdeborgene.Videreer
det viktig å opprettholde siktlinjer mellom bygdeborgeneog gravfeltet på Veien.
Når det gjelder de automatiskfredete kulturminnenesom liggerinne i planområdetmå disse
sikresunder en hensynssoneeller søkesfrigitt. Vi har kun kjennskaptil planensavgrensningog
kjenner ikke til hvordanarealet er tenkt disponert innenfor planområdet.Kulturminnevernets
krav er at enkeltkulturminnerikke skalbli liggendeinne i byggeområderslik at de kan bli skadet.
Her vil vi minne om at vi i dennesammenhengregneralle tiltak som krever terrenginngrepfor
byggetiltak.Dette gjelder ogsåalle former for terrengtilpasningeri områder som er planlagt
avsatt til vegetasjonsskjermer
eller grøntområderol.
Dersomet automatiskfredete kulturminne blir liggendei et områdeder arealformåleter forenelig
med vern ber vi om at kulturminnet og dets sikringssoneleggesinn under en hensynssone.Det er
her hensynssoned, jf. Plan- og bygningslovens§ 12-6, sonefor båndleggingetter særlovsom er
aktuell. Reguleringsbestemmelsen
for hensynssoned må formuleresslik:
"Båndlagtetter kulturminnelovenav 1978.Innenforgjeldendeområde(H730)ligger
automatiskfredet kulturminne.Det må ikke forekommenoenform for inngrepi grunnen
ellerandre tiltak innenfor dissesoneneuten tillatelse fra kulturminnemyndighetene".
Dersomautomatiskfredete kulturminner helt eller delvisliggerinne i områder avsatttil utbygging
slik at det er konflikt mellom reguleringsplanenog det automatiskfredete kulturminnet må det
søkesdispensasjonfra kulturminnelovenfor å få til en utbygging.I hht. kml § 8 fjerde ledd skal
det, i forbindelsemed behandlingenav reguleringsplan,tas stilling til om det kan gis tillatelse til
inngrep i automatiskfredete kulturminner som blir berørt av planen.Kulturminnenemå da legges
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inn på plankartet som et bestemmelsesområde.
Vedlagtliggeren veilederfor hvordanman
benytter slike bestemmelsesområder.
Fylkeskommunensøkerså Riksantikvarenom dispensasjon
fra kulturminneloveni forbindelsemed at planenliggerute til offentlig ettersyn.
NYERE
TIDSKULTURMINNER
Vi gjør oppmerksompå at det er kulturminneinteresserbåde innenfor og like utenfor det varslede
planområdet,og anbefalerat dissetas hensyntil i det videre planarbeidet.
Nord i planområdetligger en rydningsrøyslokalitet(ID 133191).Lokalitener ikke automatisk
fredet. Vi kjenner ikke til nærmeredatering av kulturminnene,men dette er kulturminner som
kan knyttes til gammeldyrkingfra etterreformatoriskt id. Lokaliteteninneholderen rydningsrøys,
tre bosetnings- og aktivitetsområderog et veganlegg.
Vi gjør ogsåoppmerksompå at like utenfor planområdetliggerOppengård (gnr 52 bnr 4). Tunet
inneholdervåningshus,driftsbygning,drengestue,vedskjulsommerstue,stabbur og smie.Oppen
er en gammelstorgårdmed flere verneverdigebygninger.Sammenutgjør bygningenepå tunet et
helhetlig miljø.
Vi ser det som positivt at kulturminner og kulturlandskaper et av temaenei
konsekvensutredningen.
Kulturminnerbør væreet hensyni den videre planprosessenog området
bør utviklesslik at ikke verneverdieneredusereseller går tapt. Vi anbefalerå vurdere om
rydningsrøyslokaliteten(ID 133191)kan bevares.
Vi anbefalerogsåå vurdere fjernvirkningog nærvirkningav tiltak i området. Det bør ogsåvurderes
å gjennomføreavbøtendetiltak. Vi anbefalerkommunenå sette krav til nye tiltak i området for å
sikre god tilpasningtil omgivelsene,bådede bygdeog naturgitte, jf. plan- og bygningsloven§ 292.
Vi ber om at våre innspill tas med i det videre planarbeidet.

Med vennlighilsen

Turid Kolstadløkken
teamlederkulturminnevern

LarsHovland
rådgiver/arkeolog

Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur
Saksbehandlere:
LarsHovland(arkeologi)og CamillaP. Nilsen(nyeretids kulturminner)
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Kopitil:
Fylkesmanneni Buskerud
StatensvegvesenRegionSør

Postboks1604
Serviceboks723

3007 Drammen
4808 Arendal
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Dispensasjonfraautomatiskfredning i arealplaner
BrukavBestemmelsesområdeogBestemmelsesgrense
Automatiskfredetekulturminnerdetgisdispensasjon for i enarealplan,skalavmerkesi plankartet
sombestemmelsesområdemedbestemmelsesgrenseogtilhørendeomtalei bestemmelsene.
Riksantikvarenanbefaleratbestemmelsesområdenenummereressomvisti Miljøverndepartementetsveileder;#1, #2, #3etc.,eventueltogsåmedkulturminnets ID-nummer.
Nårdetgisdispensasjonfraautomatiskfredninggjennomvedtakavarealplan,skaldispensasjonen
innarbeidesi reguleringsbestemmelsene.Detteeruavhengigavomdetstillesvilkåromarkeologisk
granskingtil dispensasjonenellerikke,ogogsåom dispensasjongisavfylkeskommunen
(prøveordningen)ellerRiksantikvaren.Deterogsåuavhengigavomdetgisdispensasjonpå
reguleringsplannivå(områdereguleringellerdetaljregulering)ellerkommuneplannivå.
Bestemmelsenomdispensasjonkanståunderfellesbestemmelserellerunderetbestemt
arealformål(pbl.§12-5,pbl. §11-7,nr. 1). Hvasomerhensiktsmessigvurderesidenenkeltesak.Der
detgisdispensasjonfra fredningfor kulturminnerinnenforett arealformål,bør
dispensasjonsbestemmelsenplasseresder.
Gisdetdispensasjoni flerearealformål,kan
fellesbestemmelsenebenyttes.
Automatiskfredetekulturminnerdetergitt dispensasjonfor, skalavmerkespåarealplankartet.
Bestemmelsesområde/bestemmelsesgrensebrukesforåavmerkeområderi
etarealformålder
spesiellebestemmelsergjelder.IMiljøverndepartementetsReguleringsplanveileder(2011)står
følgende:
Eventuell ytterligere presiseringkan gjøresi bestemmelser.Slikebestemmelserkan, i likhet medallebestemmelsersom
ergeografiskavgrenset,stedfestesmed bestemmelsegrenseogtilhørende bestemmelseområdepåplankartet.
Bestemmelsenkan ogsågjeldehele formålet.

Figur 4.2.
Innenfor

område I1

(industriformål)

i planen er

et område vist med
RpBestemmelseGrense

og

tilhørende område.
Området er nummerert

(#

3), slik at presisering av
arealformålet

i

planbestemmelsene

kan

henvise til det spesifikke
bestemmelsesområdet.

FraMiljøverndepartementetsReguleringsplanveileder(2011),kapittel4
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879
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Symbolerforbestemmelsesområde/bestemmelsesgrenseersomfølger:
Beskrivelse
symboler
Stipling
Tykk

Leng

else

de

(mm)

(mm)

KpBestemmelseGrense

0,5

2

2

RGB 0-0-0

RpBestemmelseGrense

0,5

2,0

2,0

RGB 0-0-0

Linjesymbol

Mellom
(mm)

Symbol

Farge

FraNasjonalproduktspesifikasjonforarealplanogdigitaltplanregister.Del2–Spesifikasjonfor tegneregler
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart--og-planforskriften.html?id=570324

Eksempler
Normaltblirdetstiltvilkårom granskingavautomatiskfredetekulturminnernårdetgisdispensasjon
gjennomarealplan.Kulturminnenedetgisdispensasjonfor,gisetspesifiktnr. i planen,eventuelt
medI D-nummerderdetteerpraktiskmulig. Bestemmelsensettesinnsomreguleringsbestemmelse
underdetaktuellei arealformåletdispensasjonenergittfor, eventueltfellesbestemmelsene.
§2 Bebyggelseoganlegg
§2.3 Bestemmelsesområder
#1 Førutbyggingkansettesi gang,skaldetgjennomføresarkeologiskgranskingavdetautomatisk
fredetekulturminnetI D123456.
DetskaltaskontaktmedXXfylkeskommune/Sametingeti godtid før tiltaket skalsettesi gangslikat
omfangetavgranskingenkanfastsettes.
Granskingenbekostesavtiltakshaver,jf.kulturminneloven§10.
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I sakerderdetgisdispensasjonutenvilkårom ytterligerearkeologiskgransking,foreksempelisaker
somfylkeskommunenhåndterersomforenkletedispensasjoner,skaldispensasjonenståsom
bestemmelseunderarealformåletmedtydeliggjøringavatdet ikkeerstiltvilkårom granskingav
kulturminnetfør realiseringavplanen.Eksempelpådetteer Hovinkirke/kirkegårdi Spydeberg
kommune.

§1 Bebyggelseoganlegg–Grav-/urnelund
#1 Tiltaki henholdtil planener tillatt. KulturminnetID119489eralleredeundersøkt,ogdeter ikke
stilt ytterligerevilkårforbundetmeddispensasjonen.

I reguleringsplanforSkulptur-ogkulturminneparkpå Ekebergi Oslokommuneer
bestemmelsesområdebenyttetfor flereområder,ogsåder automatiskfredetekulturminnerinngår.
Bestemmelsentydeliggjørhvasomertillatt oghvadetstillesvilkårom vedgjennomføringavtiltak i
trådmedplanen.I dennereguleringsplanenerbestemmelsesområdeneikkenummerert.
§6 Grønnstruktur
§6.1 Naturområder,N1til N5
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iplankartettillatesopparbeidet
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platå
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Fra: NVE [NVE@nve.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Fylkesmanneni Buskerud[fmbupost@fylkesmannen.no];
postmottak@bfk.no[postmottak@bfk.no];Jernbaneverket
[postmottak@jbv.no];Statensvegvesen- Regionsør [firmapost-sor@vegvesen.no]
Sendt: 20.09.201609:40:22
Emne: Innspill til varselom oppstartfor Vestsidenmassedeponi
ved Oppengård - Ringerikekommune
Vedlegg: image001.gif

Vår referanse:201603781
Vi viser til oversendelsedatert 1.juli 2016med varselom oppstart av planarbeidfor Vestsidenmassedeponi.Vi beklagerat vi har gått ut over
fristen som ble satt i varselet.
Formåletmed planarbeideter å tilrettelegge for mottak av overskuddsmasser
fra utviklingeni regionen.Etter ferdig oppfylt område vil arealene
reetableressom LNF-areal. Det går frem av varseletog av planprogrammetat en del av masseneer tenkt å komme fra utbyggingenav ny
Ringeriksbaneog E16.I arbeidet med ny Ringeriksbaneog E16har NVEvært tydelig på at massehåndteringenbør være en del av dette
prosjektet.Vi mener kommunenei området i samarbeidmed fellesprosjektetfor utbyggingav Ringeriksbaneog E16må se på egnete lokaliteter
der masseneprimært kan gjenbrukes.Vi mener videre at det må lagesoverordnedeføringer for hva som er egnetelokaliteter for slike områder
for massemottak.Elve-og bekkedalerog raviner bør i utgangspunktetikke benyttestil slikemottak. Vi støtter Fylkesmanneni Buskerudsin uttale
til oppstart av planarbeidet.Vi ber Ringerikekommune avvente med å gå videre med dette planarbeidet til det er gjort overordene
vurderinger av egnete lokaliteter for massemottak.
NVEmener at bekkeri prinsippetbør være åpne.Bekkedrageneskapervariasjoni landskapet,og mangeplanter og dyr er knyttet ti l
bekkedragene.Dette øker opplevelsesverdieni nærmiljøet.Åpnebekkerer ogsålangt mindre ømfintligefor flomskader,bådefordi de normalt
har større kapasitetog fordi det er lettere å ha oversiktover avrenningsforholdenei ekstremeværsituasjoner.Redusertvannavledningskapasitet
som følge av fremmedlegemeri kulvertener ogsået vanligproblem.
Vassdragstiltaksom kan medføreskadereller ulemperfor allmenneinteresserkan være konsesjonspliktigetter vannressursloven§ 8. NVE
vurderer om tiltak i vassdragkan medføreskadereller ulemper for allmenneinteresserpå en slik måte at det oppstårkonsesjonspliktetter
vannressursloven§8. NVEkan fastsetteat tiltak som er godkjenti reguleringsplanikke trenger konsesjon,jf vannressurslovens
§ 20 om
samordning.Dette forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevetog at hensynenei vannressursloven
blir ivaretatt. I arbeidet bør det vurderes
alternative plasseringerog avbøtendetiltak. NVEvil kunneha innsigelsetil planendersomtiltaket medførernevneverdigenegative
konsekvenserfor allmenneinteresser.
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Vi viser til NVEsinternettsider for mer informasjonom flom- og skredfarei arealplaner. NVEhar utarbeidet en sjekklistemed veiledningsmateriell
for vurderingav tema innenfor NVEsforvaltningsområder.Vi viser til dennefor mer informasjonog veiledning.SjekklisteNVEtema i arealplan

Hilsen fra
Heidi Mathea
Senioringeniør

Henriksen

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE)
Region Sør
Telefon: 09575 eller direkte: 22959759
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no
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Ringerike kommune
Postboks 123
3502 HØNEFOSS

Vår ref.
16/05151-2

Vår dato :
23.09.2016

Deres ref.
16/1105-15

Deres dato :
01.07.2016
Vår saksbehandler :
Einar K Merli - 976 51 687

Ringerike kommune - Vestsiden massedeponi - Oppstart av planarbeid
og forslag til planprogram - Uttalelse fra Avinor
Vi viser til Deres brev av 01.07.2016 vedrørende o ppstart av planarbeid og forslag til planprogram
for Vestsiden massedeponi.
Tiltaket gir ingen påvirkning på våre radiokommunikasjons-, navigasjons-, eller radaranlegg i
området.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner

Med vennlig hilsen
Avinor AS
Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Kopi: Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
Tlf: +47 815 30 550 / Fax: +47 64 81 20 01
post@avinor.no / avinor.no

NO 985 198 292 MVA
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Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502HØNEFOSS

postmottak@
jernbaneverket.no
Sentralbord:
05280
Org. Nr.:
971 033 533 MVA
Bankgiro:

Knut OddvarStene
408 70 400

Henvendelse til:
Tlf.:
Faks:
E-post:

Knut.Oddvar.Stene@jbv.no

26.09.2016
Saksref.: 201607214
-3
Deres ref.: 16/1105
-15

76940501888

Vedlegg:

N054769405001888

Dato:

IBAN-NR.

SWIFT:
DNBANOKK
jernbaneverket.no

Ringerike kommune - Merknad til varsel om oppstart av VestsidenmassedeponiOppstart av planarbeid og forslag til planprogram
Vi viser til varselom oppstart.På det nærmesteligger planområdetca. 500mfra
Bergensbanen.
Følgelighar Jernbaneverket
ingen merknadertil planarbeidet.

Med hilsen
RagnhildLien
seksjonssjef
Planog teknikk, forvaltningog samfunnskontakt
Knut OddvarStene
utrederog planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk
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PerOlerud
Hallum
3517Hønefoss

12.september2016

Kommentarer v. høringsrundeVestsidenmassedeponiseptember2016

Jeg er eier av Hallum,gnr 53 bnr 1 og 2.
Somnabo,med lang grensetil planområdet,har jeg mottatt varselom oppstart av
planarbeidetfor Vestsidenmassedeponi.
Jeghar samletmine kommentarertil dette i ti punkter.

1. Først noen «tall» jeg er redd for at ikke så mangehar tenkt på.
Massedeponieti Heradsbygdaer foreslått å ta imot inntil 4,5 – 5 millioner kubikkmeter.
Dette er ca. det sammesom:

450.000alminneligstore lastebiler
Et «fjell» på 80m x 80m høyereenn Gyrihaugen.
Volumetsom det foreslåså ta imot er ca. 100 gangerstørre enn det volum
som ble fylt ut i VestreÅdal, og som ble stansetetter mye «avisskriverier,
klagerog bråk» for relativt kort tid siden.
Med alle normale forbehold for lastbil / semitrailer – transport, og med 60
timer åpningstidi uken, vil det ta 15 – 20 år å «fylle» deponiet.
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2. Deponi i «Grønnkorridor».
Deponietsplanområdevar, etter brukerundersøkelsen
våren2014,så viktig for
Heradsbygdas
befolkningog for sentrumsbeboernesadgangvia «grønn korridor» til
utmarksområdenemot Oppenåsen,VestreÅdal og Vikerfjell,at RingerikeKommune
ga dette området sammehøyefriluftsområde«status»(A – område)som
Schjongslunden,
Petersøyaog Hovsenga.
Planområdeter et viktig friluftsområde med stier, veier og skiløyper.Området
inneholdertufter etter gamlehusmannsplasser
nylig omskreveti juleheftet
«Ringerike»under tittelen «grendasom forsvant».Nærmestenaboertil planområdet
er ogsåbygdeborgene«Ormekula»og «Slåtteberget»som står på Riksantikvarens
liste. Bygdeborgenevil få hele sitt nabo-områderasert og den viktige «aksen»og
forbindelsenti l 1000– årsstedetved Veien(Langhuset)blir brutt (i langeperioder)og
totalt ødelagtfor fremtiden.
Etter møter med AsleOppen(nå initiativtaker til massedeponi)og Ringerike
Kommunev. A.G.Tollefsenvåren 2014 sendtejeg svartil kommunenmed trase’forslag for «Grønnkorridor» over min eiendom.
På tross av at det var kommunensom tok initiativet til «Grønnkorridor» forslaget,og
på tross av at jeg la ned et ikke ubetydeligantall arbeidstimerfor å sette meg inn i
brukerundersøkelsen,
planforslagdelta på møter og lageutkast til trase’ over min
eiendom,har jeg ennå ikke fått svarpå forslagetjeg sendtetilbake til kommunen
våren2014!
Jegsynesdet er «uryddig» at hele den «Grønnekorridoren» fra 2014nå plutselig
foreslåssom massedeponi.Destomer uryddig siden friluftsområde statusensom
var så viktig for to år siden nå ikke nevnesmed et ord i høringsdokumenteneeller i
noen andre sammenhenger!

3. Deponiet er kun et privat – kommersielt deponiforetak og har antageligvisliten
eller ingen betydning som massedeponii forhold til Ringeriksbanen.
Det vil ikke væremulig å frakte 500.000lastebil - lassenheter inn i deponiet via E16i
byggeperiodenfor Ringeriksbanen!
Deponietligger for langt unna til at transport kan skjemed «dumper» - og lastebil/
semitrailertransport av slikeenorme dimensjonerpå vanligriksvei/ europaveier
ennåikke sett i Norge.Jeghar snakketmed mangefagfolk i bygge,anleggs - og
transportbransjenog akkuratdette poengetsynesdet ikke å værenoen særlig
diskusjon om. Ref.f.eks. TerjeVik som var med på planmøtet på Klekkenprimo
september2016.Hanhar latt meg sitere ham på at …«deponiet har ingen binding ti l
Ringeriksbanen…»
og at «….deponietmå sespå som et privat kommersielt
deponiforetak. (Ta evt. kontakt med Vik pr tlf. 97 49 87 90.)
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Deponiet fremstår som et tilnærmet «evigvarende»prosjekt.Det kan ikke være
fornuftig så tett opp til boligstrøkog friluftsinteresser!

4. Gjenmuringav Hønefossby mot nord.
Hvisplanenefor deponiet vedtasbetyr det en ytterligere gjenmuringav Hønefossby
mot nord.
Grustak,industri og steinbruddliggerjo alleredetett i tett nord for sentrum.
Er det ikke bruk for «noen»arealerogsåtil nye boligområdernord for byen?

5. Fremtidigeboforhold for meg som nabo.
PåHallumgård,der jeg bor, er det tre bolighus.Somflyfoto i høringsdokumentene
viser,ligger dissesvært nær planområdetsgrenser.Det gamlehuset på ØvreHallum
er restaurert relativt nylig og har vært utleid til en og sammepersonde siste10
årene. Vil det fortsatt væremulig å bo og trives her? Husetligger 30 meter fra
planområdetsgrense?Tunet på Hallum (nedre) hvor min familie og jeg bor er ca 90
meter fra planområdetsgrense.
500.000lastebillassmed våt sand og jord lukter ikke godt, i hvert fal l ikke i den våte
og kalde årstiden. I tillegg kommerproblemet med støy og det veldiglange
tidsperspektivetpå tiltaket. Leietakernespørmeg om det i det hele tatt vil bli
beboeligher på Hallumde neste 20 årene?Det undresjeg ogsåpå!
Lukt og «sur eim» av våt jord + evt. forurensetmassevil vinterstid kunne følge
dalsøkketned Hallumsdalenog til Follum- området. Der bor det svært mange
mennesker.Ref.luktproblemenepå f. eks.Trollmyra.Påforhåndsa alle rapporter
mm. at det ikke skullelukte, men luktproblemenepå Samsmoenhar jo vært et stadig
tilbakevendendeproblem.
Utklipp fra driftsplanenfor Vestsidenpukkverk2014 s. 7 slår f.eks.fast følgendei
forhold til en mulig støv problematikk:
Helge Kihle, Kihlebakken, 3516 Hønefoss
Avstand Anlegget: 446 meter Avstand fra eiendomsgrensen: 300 meter
Boligen ligger sør for uttaket, hos denne naboen blir det målt nedfallstøv hver måned.

Avstandenfra planområdetsyttergrensemot vest og til boligområdene i Oppenåsen
er ca 400m! Avstandtil mine boliger er nevnt over (30 m og 90m).
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6. Veier og ferdselsårer.
Veienei planområdeter gamleferdselsårerog ogsåden opprinneligeveien inn til
Hallumgård.
Kandisse«stenges»og fylles ned i 20 – 30 år eller til evig tid uten videre?

7. Saksbehandlingen.
Somlegmann’er jeg ikke kjent med hvordanslike enorme inngrep skal/ bør varsles.
Jegmener at informasjonsmøter,befaringeri området og informasjonom
konsekvenserog ulempermed deponiet i burde vært gjennomførtfør denne
høringsrunden.Dette synet gjorde jeg kjent for saksbehandlermedio juli 2016 etter
mottak av høringsdokumentene.
Jegmener,igjen som legmann,at opplysningspliktennedfelt i plan og bygningsloven
ikke er tilstrekkeligivaretatt.
8. Høringsdokumentene.
Høringsdokumentene
er «tynne» og kartgrunnlageter uklart. For de som ikke er
kjent i området er det vanskeligå orientere segpå kart / flyfoto da planområdetssør
– grensemot HIL stadionikke kommermed på kartvedleggene.
I tillegg visermedfølgendeflyfoto og kart så langt jeg kan se forskjellige grenserfor
planområdet.Påkartet som er gjengitt er jordene på KihleGårdmed i planområdet,
menspå flyfotoet er planområdettegnet inn uten jordene på Kihle?
9. Høringsfrist.
Høringsdokumentene
ble sendt ut tidlig i juli, rett inn i sommerferien. Dette ga meg
svært kort tid til å sette meg tilstrekkeliginn i saken.Pga.ferietiden var det vanskelig
å kommei kontakt med bådejurister og fagfolk for å få en vurderingav hva forslaget
kommertil å bety for osssom bor på Hallum.Det tok meg lang tid å finne ut hvordan
jeg best kan argumenteremot dette forslagetda det er så enormt stort og har så
mange,helt uoverskueligekonsekvenserfor osspå Hallum.
Tidsfristener ogsåkort i forhold til å «sprebudskapet»om – og få diskutert dette
forslaget- med alle de naboerog bekjente i Heradsbygdasom risikererå få hele sitt
nærområdesnuddpå hodet.
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10. Dyrkingsjord.
Det refereresi høringsdokumentenetil det faktum at det kan etableresny dyrkbar
jord på toppen av et ferdig oppfylt deponi.
Jegvil da først slå fast at dette ikke er spesieltfor nettopp dette deponiet.Det er vel
snarereslik at det er regelenfor alle slike«fyllinger»at ønsketom ny åkerjord er
argumentetfor utfylling av daler og søkk.
Det som derimot er spesieltfor dette prosjektet er at det skal etableresdeponi på
eksisterendeinnmark og åkerjord i god hevd!
Det vil altsåsi at man her ønskerå ta åkerjord i god hevd ut av drift i 20 – 30 år for så
å etablereny «åker»på toppen av sand,leire og fyllmasser.Jegkan vanskeligse når
dette skalbli et + regnskaprent landbruksmessig.Det kan i hvert fall ikke bli snakk
om at dette avlingsmessigkan «erstatte» noe som helst med tanke på jord som
forsvinnertil Ringeriksbanen
!
For meg ser det mer ut som om denneeventuellenedfyllingenav gammelinnmark
bare vil føre til et ytterligere tap avlingspotensialei ringeriksdistriktet.

PerOlerud
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Jørgen Bergsund
Kile Gård , 3516 Hønefoss
Telefon: 92427533/ 95741516
E-post: Bergsund@mac.com

!"#$%&'' )*+,-.'

/0)1

Ol e Einar Gulbrandsen
- Arealplanlegger
Sivilingeniør / Master i bygg og miljøteknikk
Tlf : 941 59 025
E- post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Op pstartsmøte vedr. Vestsiden massedeponi , 18.mars 2016
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Jørgen Bergsund
Kile Gård , 3516 Hønefoss
Telefon: 92427533/ 95741516
E-post: Bergsund@mac.com
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Ringerike

kommune

12)3+
(RK)

Ole Einar Gulbrandsen
- Arealplanlegger
Sivilingeniør / Master i bygg og miljøteknikk
Tlf : 941 59 025
E- post: ole.einar.gulbrandsen@rin
gerike.kommune.no
postmottak@ringerike.kommune.no

Innspill til planarbeid vedr. oppstart av Vestsiden massedeponi .
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Vedlegg nr.1

Fra: olav@kilegaard.no[olav@kilegaard.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ole Einar Gulbrandsen[Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no]
Sendt: 15.09.201623:22:00
Emne: Vestsidenmassedeponi
Vedlegg:
Hei,
Vi ønskerå uttrykke vår bekymringfor det planlagtemassedeponiet
mellom
Oppenåsenog Kile. Vi frykter årevismed støy,støv og massivtøkt
tungtransporti området.Som grunneierog gårdbrukerhar jeg respektfor
JohnMyrvang AS og Asle Oppensitt ønskeom å lage en fyllplass, og
eventueltbidra i utviklingen av Ringerike.Dennevil utvilsomt være
lønnsom,menjeg er redd for at det vil gå på bekostningav osssom bor i
området.Hvis detteskal bli noe av såer det ikke bareviktig at veien
blir oppgraderttil å kunnehåndtereden øktetrafikken, menogsåat vi
som beboereblir skjermet.Hvis detteer strengtnødvendigfor utviklingen
av Hønefossområdet/Ringeriksbanen
er det viktig at deponietblir øremerket
for dette,og ikke enderopp som en fyllplass for Osloregionen.
Med vennlig hilsen
Olav Aasenog Liv Marie Langlien
Kile Gård,Kilealleen 22
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Fra: Ole Erik Kihle [oekihle@online.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ole Einar Gulbrandsen[Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no]
Sendt: 15.09.201614:50:07
Emne: Fylling
Vedlegg:
FYLLING AV STEINMASSER PÅ OPPENHAUGEN, OPPEN GÅRD.
Vi har gjennom Ringerikes Blad blitt kjent med at det skal anlegges en kjempefylling med steinmasser
i område Oppenhaugen, som igjen er nærmeste nabo til to Kilegårder samt en del private husstander
forøvrig. Deponeringen skal skje over flere år, og vil derfor plage naboene i lang, lang tid framover.
Hva står så plagene i. I første rekke støy og støv. Når det gjelder disse to forhold har vi som
nærmeste nabo til Vestsiden pukkverk dårlig erfaring, spesielt gjelder dette støv. I tillegg til støy fra
pukkverket så har vi periodevis kraftig støy fra flishoggern til Viken skog.
I tillegg til disse forhold vil arbeistiden spille inn. Erfaringer fra andre fyllinger tilsier at lastbiler kommer
og går til alle døgnets tider. Dette kan ikke aksepteres og vi vil på det sterkeste protestere på anlegg
av denne art i vårt nærmiljø.
NB! Elendig info, eller for å si det på en annen måte, ingen info.
Mvh.
Inger Marit og Ole Erik Kihle
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Ringerikekommune
Postboks123
3502 Hønefoss
E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Saksnummer:16/1105
Att: Ole Einar Gulbrandsen

Hønefoss,16.9.2016
Vedrørende oppstart av planarbeid – Vestsidenmassedeponi
Undertegnedebistår HelgeKihle i forbindelsemed saken.Det er ønskeligat all korrespondanse
i det
følgendesendestil Kihle medkopi til undertegnede.
HelgeKihle er eier av Kilealleen1, gnr/bnr51/11 og 51/18i Ringerikekommune.Eiendommener en
boligeiendombeliggendei umiddelbarnærhettil planområdet.
Kihle ønskermed detteå orientereRingerikekommuneom at hanmotsettersegplaneneom å etablere
Vestsidenmassedeponi.
Hanseiendomberøresi stor gradav planene,bådemed tankepå støy,støv og økt
trafikk. I tillegg berøresnærområdetved at massedeponiet
blant annetkommeri konflikt med
kulturminner,plante- og dyreliv og muligheterfor friluftsliv.
Det er utarbeidetet forslag til planprogramsom omtalermangeav disseproblemstillingeneog det er
tydelig at kommunenhar planerom å foretaen rekkeundersøkelser
og avklaringerunderveis.Dette er for
såvidt positivt, mendet er viktig at alle resultaterog innspill underveisblir presentertfor allmennheten
og underlagtgrundigeog kritiske vurderinger. Kihle vil følge prosessensværtnøye.
Med tankepå de erfaringersom Kihle alleredehar medVestsidenpukkverkoppfatterhandet som svært
lite sannsynligat konsekvenserav økt støy,støv og trafikk vil kunneholdespå et forsvarlig nivå med
tankepå beboelseunderanleggsperioden
. Dette selv om det planleggesstøy- og støvdempende
tiltak.
Detteer somnevnt hovedgrunnentil at Kihle motsettersegplaneneog det varslesom at hani denne
forbindelsevil forfølge sinerettighetersom naboog grunneier.Det får bli opp til kommunenå vurdere
om vilkårenefor ekspropriasjoner oppfylt. Om detteskulle væreaktuelt besdet om at kontaktetableres
såtidlig som mulig.
Kommunener for øvrig velkommentil å befare Kihles eiendomog foretarelevanteundersøkelser.

Vedlegg nr.1

Kihle ønskerat det etableresen konstruktivdialog og ser frem til viderekorrespondanse
.

Med vennlig hilsen

Kjersti FossumEngnæs
Advokat MNA

2

Vedlegg nr.1

Fra: BjertnæsAnne-Mette[anne-mette.bjertnas@vegvesen.no]
Til: Myhren Gert [gert.myhren@vegvesen.no]
Kopi: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19.09.201608:49:19
Emne: 16/104749-4- Uttalelsetil oppstartav reguleringsplanfor Vestsidenmassedeponi
Vedlegg: Ringerikekommune- Uttalelsetil oppstartav reguleringsplanfor Vestsidenmassedeponi.pdf;
RingerikekommuneUttalelsetil oppstartav reguleringsplanfor Vestsidenmassedeponi
(1).pdf
Hei
Til info. Fylkesmann vil ikke behandle reguleringsplan
stilles i bero.

Anne-Mette

for andre massedeponier på Ringerike. Her en i Heradsbygda-.

De sier det bør

Vedlegg nr.1

RingerikeKommune
Areal-og byplankontoret
Postboks123 sentrum
3502Hønefoss

Hønefossden 4.12.2016

Utvidet varsling knyttet til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
for Vestsidenmassedeponived OppenGård.
Jegvisertil brev av 24.10.2016og med frist til å svareinnen 07.12.2016på forslagtil planprogramfor
Vestsidenmassedeponived OppenGård.

Jeghar følgendeinnvendinger:
Det bør ikke anleggesnoe mer anleggsvirksomhet
sør for dagensVestsidenpukkverkbådemhp. støy
og mye brukt tur/rekreasjonsområdefor beboerei Heradsbygda.Det blir et stort omfattende
anleggsområdei mangeår, noe som får konsekvenserfor alle som bor i Heradsbygda.
Områdeter mye brukt til turområde. Spesieltden gamlegrusveienmellom OppenGårdog
veien til VestreÅdal.Dette er en svært gammelvei som ikke må berøresav et slikt inngrep.
Benyttesav gående,syklendeog skiløpere.
Massedeponietkommer tett på bebyggelseog medførerstøy.
KryssetE16/ VestreÅdal kan ikke belastesmed mer trafikk

Skulle allikevelkommunengå inn for et slikt tiltak så må det gjøresfølgendeavbøtendetiltak:
KryssesE16/Vestre Ådal må utbedresmed planfritt kryss
Grusveienfra OppenGårdog til veien til VestreÅdalmå ikke berøresav inngrepet.
Det må anleggesskiløyperom vinteren som ikke berøresav inngrepetslik at man kan gå i
området fra OppenGårdog til Vestsidenpukkverkog videre innover skogentil
Semmentjernene.(Uten kryssingav anleggsveier)
Det er alleredeanlagten bred vei inn i skogenovenfor OppenGård.Dennemå ikke brukesi
forbindelsemed massedeponietda den er for nær bebyggelsei Oppenåsen.
Massedeponietmå ha en endeligsluttdato der massedeponietblir omgjort til dyrket mark.

Med vennlighilsen
Arnfinn Granheim

Vedlegg nr.1

Vedlegg nr.1

Ringerike kommune

SAKSFRAMLEGG
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 16/1105-5

Arkiv: L12

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - oppstart
av planarbeid og forslag til planprogram
Forslag til vedtak:
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden
massedeponi.
2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02
HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler
av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05,
som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for
VESTSIDEN MASSEDEPONI.
4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 bør vurderes i
sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng
med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av
Ringeriksbane og E16.
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja 
Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak
og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen.
Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med
etterbruk som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte
hovedformål – 1900 – øvrige anlegg/LNF)

I forslag til planprogram er disse temaene beskrevet:
Hensikten med planarbeidet
Planlagt arealbruk
Planstatus
Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015
Utredningsplikt
Planens formål
Områdebeskrivelse
Alternativer
Planavgrensning
Nasjonale føringer
Regionale føringer
Kommunale føringer
Utredningstema
Metode
Fremdrift
Medvirkning og informasjon
Innledning / bakgrunn
Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52,
bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og
grunneier stiller seg positiv til tiltaket. Deponiet vil muliggjøre deponering av
overskuddsmasser fra utviklingen i regionen (bolig- /næringsutbygging) i årene fremover.
For å sikre drenerende bunnmasser i deponiet, vil det åpnes for mottak av fjellmasser fra
utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. Ferdig opparbeida deponiområder vil reetableres
som LNF-arealer (jord og skogbruksarealer).
Beskrivelse av saken
Deponiområdet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag
av dyrkamark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert
til golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom
LNF-område i kommuneplanens arealdel (Se side 3 –antatt plangrense og
gjeldende planstatus). Det finnes ikke registrerte områder med kvikkleire i deponiområdet.
I forhold til Artskart (se side 4) vil deponiområde omfatte 4 registreringer med
sopparter som er merket som LC (livskraftig) og en soppart som ikke er rødlistevurdert.
I forhold til kulturminner (se side 5), vil deponiområde omfatte to bosettingsregistreringer
som ikke er fredet og ett bosetting–aktivitetsområde (ID 91710) som er automatisk fredet.
Vurderinger av deponiet.
Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3.
All masse som skal deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel),
videre inn i deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing
ved deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot
bebyggelsen i øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser og/eller legge
drensrør for drenering av vann i grunnen (vann under fremtidig deponi). Bekkene i
deponiområdet er for det meste lite vannførende. Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør
mot nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til 1:10. Eksisterende matjord, og
tilkjørt matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke (matjordlag) på ferdig

oppfylte områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210. Endelig utforming av
deponiet vil avklares, beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og
landbruksfaglig kompetanse. Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe
skogbruk.
Forholdet til overordnede planer
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007 (arealdelen er nå
under revidering). Området er i kommuneplanen regulert til annet byggeområde merket
Hønefoss golf, noe LNF-område og masseuttak helt i nord. I kommuneplanens arealdel er
områdene i arealdelen som grenser til regulerte områder LNF-område i nord og friområde
mot vest(Oppenåsen).
Gjeldende reguleringsplaner er:
Nr.306-02 Hønefoss golfbane (26.02.07)
Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05).
Juridiske forhold
Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles.
Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn
planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan
bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.
Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal
startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan
selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i
saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for
å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal førevar-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.
Jordlova
Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til golf til LNF og muligheter
for etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over.
Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til
godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en
omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på
ny brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9
kan også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.
Tidligere behandlinger og vedtak
Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til golfanlegg.
Det er tidligere vedtatt regulert til andre formål i kommuneplan og reguleringsplaner.

Økonomiske forhold
Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for
saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de
aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen kan bli en statlig regulering om dette blir
tilstrekkelig satt i sammenheng med Ringeriksbane / E16
Behov for informasjon og høringer
Det er foretatt befaring av området i forkant av oppstartsmøte med ordfører og rådmann.
Se planprogram 5.2
Rådmannens vurdering
Rådmann anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeidet for Vestsiden massedeponi.
Planområdet ligger inntil eksisterende grustak, og kan i sammenheng med dette håndtere
både masser inn til deponering og ut med nye masser. Det er planlagt store
samferdselsprosjekter i regionen, og dette vil kunne være et viktig deponi i den
sammenheng. Store deler av planområdet er tidligere regulert til golf. Denne planen vil være
i strid med kommuneplan, og det er dermed krav om å lage planprogram og
konsekvensutredning. Det er positivt at det er tenkt etablering av landbruksjord på sikt, men
også viktig at det foreligger plan for når deponiet skal være ferdig.
Vedlegg
1. Referat fra formøte til oppstartsmøte
2. Referat fra oppstartsmøte
3. Innspill fra nabo
4. Dokumentasjon fra forslagsstiller
5. Gjeldende reguleringsplaner
6. Forslag til planprogram med oversiktskart med forslag til planavgrensning.

Ringerike kommune, 08,06.2016

Tore Isaksen
rådmann
enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja 

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 16/1105-11

Arkiv: L12

Sak: 149/16
Oppstart Vestsiden massedeponi Oppen gård
Vedtak i Formannskapet:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden
massedeponi.
2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02
HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler
av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05,
som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for
VESTSIDEN MASSEDEPONI.
4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i
sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng
med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av
Ringeriksbane og E16.
6. I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i
umiddelbar nærhet av anlegget er derfor ønskelig. FS ber derfor rådmannen i
samarbeid med vei/bane prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere
overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E-16.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling i Formannskapet 21.06.2016:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Hovedutvalgets (HMA) innstilling:
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden
massedeponi.
2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02
HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler
av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05,
som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for
VESTSIDEN MASSEDEPONI.
4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i
sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av
Ringeriksbane og E16.
6. I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i
umiddelbar nærhet av anlegget er derfor ønskelig. HMA ber derfor rådmannen i
samarbeid med vei/bane prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere
overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E-16.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
1. «Saken utsettes.
2. Det bes om at administrasjonen utarbeider en helhetlig sak som peker på mulige
massedeponier som er hensiktsmessig sett i lys av utbyggingen av vei/bane.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Aasens utsettelsesforslag fikk 3 stemmer (Sp og SV) og falt.
Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2721-71

Arkiv: PLN 436

Sak: 40/19
Saksprotokoll - 0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1.
gangsbehandling
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet grusuttak 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. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh.,
eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles
med dokumentert ikke forurensede gravemasser.
4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden
baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i
oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det
alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.
5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det
totale arealet.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019:
Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag:
«1. Planarbeidet er ikke i tråd med gjeldende kommunedelplan og avises.
2. Rådmannen skal påse at Lamoen blir tilbakeført etter endt drift.»
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble
rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (MDG og V) som hovedutvalgets (HMA)
innstilling til formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2721-68

Arkiv: PLN 436

0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1. gangsbehandling
Forslag til vedtak:
1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet grusuttak 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. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh.,
eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles
med dokumentert ikke forurensede gravemasser.
4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden
baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i
oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det
alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.
5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det
totale arealet.

Sammendrag
Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende
uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende
innfylling av ikke forurensa gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) etter endt drift.
Planområdet er på totalt 280 daa og omfatter fremtidig uttaksområde, dagens adkomstvei,
rigg- og vektområdet. Eksisterende uttak er ikke innlemmet i planen, da dagens uttak og
innfylling på eksisterende område avsluttetes i løpet av 2019. Skaaret Landskap AS vil drive
uttaket, etter avtale med grunneier.

-

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1
LNF-område, foruten 33 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til
masseuttak og dermed i tråd med gjeldende plan. Uttaksområde i planforslaget tilsvarer et
volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til 66 moh, og
minimum 0.5 m over grunnvannsnivå. Både den geohydrologiske rapporten og
naturmangfoldsrapporten, begge utarbeidet av Cowi, fastslår at grusuttaket med etterfølgende
innfylling av ikke forurensede gravemasser ikke vil få negative konsekvenser for Lamyra, når
rapportenes anbefalinger følges.
Temaer som i tråd med planprogrammet har blitt utredet i planprosessen:
 Fagrapporter:
o Hydrogeologisk konsekvensvurdering (grunnforurensning)
o Naturmangfold (med hensynet til de miljørettslige prinsippene i
naturmangfoldloven)
o Arkeologisk rapport
o Støyrapport
 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk (friluftsområder)
 Barn og unges interesser
 Støy og støv
 Trafikkforhold: massetransport og trafikksikkerhet
 Landskapshensyn

Bakgrunn
Til orientering het detaljreguleringen 436 Lamoen 2 ved politisk oppstart i januar 2018 (bh. nr
2/18). I det videre planarbeidet har det blitt vurdert at 436 Lamoen – utvidet grusuttak er et
mer beskrivende navn, og vil være det gjeldene navnet for detaljreguleringen.
Planområdet ligger på Helgelandsmoen/Lamoen. Planarbeidet skal legge til rette for uttak av
nye grusresurser for å kunne opprettholde produksjon av jord. Uttaksområdet skal fortløpende
tilbakefylles med ikke forurensa gravemasser til dagens nivå. Landskapsbildet vil bli noe endret
i anleggsfasen, men tilbakeført til et ondulert terreng innafor dagens høydevariasjoner før
beplantningen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser
til gjenvinning.
Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende
lover og forskrifter (f.eks. med hensyn til støy og støv). Tiltakets konsekvenser for Lamyra
naturreservat er et av utredningsteamene i konsekvensutredningen.
Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse
er tilstrekkelig gjennomarbeidet.
Tidligere behandlinger og vedtak

-

Formannskapet vedtok 23.01.18 (bh. nr 2/18) oppstart av planarbeid, samt å sende
planprogrammet på høring og offentlig ettersyn.
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og
legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring.
2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av
planforslaget.
4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av
det totale arealet.
I delegert vedtak (bh. nr 231/18) er det fattet følgende vedtak «Rådmannen fastsetter
planprogram, jf. pbl. § 12-9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med delegert myndighet
fra formannskapet».
Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Planområdet ligger mellom bebyggelsen på Helgelandsmoen, Lamyra naturreservat og grensen
mot Hole kommune. Området ligger også inntil dagens uttaks/innfyllingsområde som drives av
tiltakshaver (Skaaret Landskap AS). Kommersiell grusdrift skal ha foregått på området siden
midten av 60-tallet. Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i
gjeldende kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004
ekspandert i østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til
masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i
kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa.
Hensikten med planarbeidet er: å sikre nye grusressurser for jordproduksjon og tilbakefylling
av ikke forurensede gravemasser, samt gi rammer for denne driften.
Innenfor område for bebyggelse og anlegg, BRU1 og BRU2 kan det tas ut masser ned til 66
moh., det er ikke tillatt å ta ut masser under 0.5 m over grunnvannsnivå. Totalt tilsvarer dette
et volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Etter at masser er tatt ut skal området tilbakefylles med
dokumentert ikke forurensede masser til dagens nivå, dette blir nærmere beskrevet i
driftsplanen. BRU2 i plankartet ligger i dag på ca. kote 69, og BRU1 ligger på ca. kote 70.
Den geohydrologiske rapporten fastslår at grunnvannet i planområdet varierer noe,
gjennomsnittlig grunnvannstand er på ca. 65,3 moh., hvor det varierer fra 64,32 til 65,69 moh.
På side s. 17 i «Hydrogeologisk konsekvensutredning Lamyra» (vedlegg 12) finnes det
vannstandsmålinger, samt indikasjon på strømningsretningen til grunnvannet.
Grusressursen er ikke av beste kvalitet, men godt egnet til jordproduksjon. Den nordligste
delen av planområdet er klassifisert og verdivurdert som viktig grus og sandressurs av NGU
(Norges geologiske undersøkelse). Den sørlige delen av planområdet er vurdert til å være lite
viktig. Klassifiseringen har en gradering fra nasjonalt viktig til nasjonalt viktig.
Nøkkelopplysninger
Forslagsstiller
-

Skaaret Landskap AS

Fagkyndig
Eieropplysninger
Arealstørrelse

Arealformål

Overordnet plan
Plantype

Guni consult, ved Gunnar Nilsen
Ole Gjerde er grunneier på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond
Lyseng på gnr. 3 bnr. 45
Etter ny varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende
driftsområde, veiareal og hensynsone inkludert. Planområdet har
et totalareal på ca. 280 daa. Hvorav 260 daa er avsatt til
råstoffutvinning, og er en naturlig utvidelse av eksisterende drift
Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning/innfyllingsområde
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Anleggs/driftsvei,
annen veggrunn og del av fylkesvei 158 med gangvei
Hensynssone (fri siktlinje, flom, høyspentledning, sikring rundt
uttaksområdet og reliktjordbie)
Landbruk-, natur og friluftsområde med reindrift (LNFR)
Kommuneplanens arealdel 2019-2030
Privat detaljregulering

Utvidelsen av grusuttaket omfatter arealer som i dag benyttes til skogsdrift. Størstedelen av
området er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden, og en liten del er tidligere tatt i
bruk til grusuttak. Planområdet brukes til en viss grad til rekreasjonsformål i dag. Store deler
av planområdet er avskoget, og det resterende står for tur til å bli det, noe som har før til at
rekreasjonsverdien av området er redusert. Mot øst grenser planområdet til Lamyra
Naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold. Det er også dokumentert viktig
naturmangfold i området rundt. Den rødlisteartede reliktjordbien er registrert i planområdet, og
leveområdet er beskyttet med en hensynssone (H560).
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
- Plankart i målestokk 1:5000, 1. gangs behandling
- Forslag til reguleringsbestemmelser, 1. gangs behandling
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 1.
gangs behandling
Uttalelser til planoppstart
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 21.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18,
samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt.
Hovedtrekkene er referert og kommentert i vedlegg 5.
Begrenset varsling – utvidet planområdet
På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. Det
utvidete planområdet omfatter areal som er satt av til råstoffutvinning i kommuneplanen.
Hensikten med utvidelsen var å lage en helhetlig plan ved å inkludere adkomstvei, rigg- og
vektområde for masseuttaket. Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte
parter og offentlige myndigheter, samt varslet i Ringerikes blad og lagt ut på kommunens
hjemmeside 21.03.19. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i
uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.

-

Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart markert med svart stiplet strek,
utvidet planavgrensning er vist med skravur.
Varsel om innsigelse
Statens vegvesen har varslet innsigelse mot eventuelt planforslag som ikke er i
samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. Forslagstiller har gjort
en vurdering av dagens trafikkforhold som viser til at fylkesvei 158 har god standard på
strekningen mellom anlegget og E-16 ved Botilrud. Trafikkavviklingen i avkjøringspunktet til
grussuttaket/deponiet oppfattes som lite problematisk, det er registrert en påkjørsel bakfra ved
innkjøringen til anlegget.
Gjeldende planverk
Størstedelen av området er i dag uregulert, og er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og
friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Eksisterende uttak, samt det utvidede
planområdet har arealformål råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.
Detaljreguleringen overlapper deler av plan «0605_345- FV 158, GS-veg HelgelandsmoenBotilrud», vedtatt 28.06.2012. Det skal ikke gjøres endringer eller oppheve plan «0605_345FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- Botilrud».
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til.
Konsekvensutredning
Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen, se planbeskrivelse s. 16 for
full konsekvensutredning.

-

Tema
Landskapsbildet

Rekreasjonsverdi/
rekreasjonsbruk

Kulturminner og
kulturmiljø

Forurensning
(støy/støv)

Hydrogeologi/
Grunnforurensning

Grunnforhold

-

Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens
Uttaksområdet er «flatt» med en marginal variasjon i høydeforskjellen
på fra 2-5 meter. Størstedelen, 2/3, av planområdet er avskoget og på
den gjenværende delen står hogstmoden skog. I anleggsfasen vil
landskapsbildet bli noe endret, men vil bli tilbakeført til et ondulert
terreng innenfor dagens høydenivå. Samlet vurderes tiltaket til å ha liten
negativ konsekvens for landskapsbildet.
Området blir vurdert til å ha klare rekreasjonsverdier, men er relativt lite
benyttet. Stier og veier er ikke merket med skilt. En større vei langs
områdets ytterkant mot syd, i grensen mot Hole, synes som den mest
benyttede til sykling, løping og ridning. Denne veien vil ikke bli berørt
av tiltaket. Området benyttes også til orientering, men etter at skogen er
tatt ut, er området ikke særlig interessant til dette formålet. Et par andre
mindre stier inne i området vil bli berørt. Disse stiene blir benyttet av
turgåere, joggere, orienteringsløpere etc. Etter at tiltaket er gjennomført
vil det bli plantet ny skog, og arealene vil på sikt igjen kunne bli brukt til
rekreasjon. Samlet vurderes tiltaket til å ha liten negativ konsekvens for
rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk.
Det ble funnet flere automatisk fredede kulturminner innenfor
planområdet (kullgroper). En av de tidligere registrerte kullgropene er
ødelagt av den aktiviteten som har funnet sted, og to av de registrerte
kullgropene er utenfor planområdet og vil ikke bli berørt. De registrerte
gropene som vil bli berørt, vil bli søkt frigitt i planprosessen.
Konsekvensgraden er vurdert som middels negativ.
Det er utarbeidet støyrapport med støysonekart som viser at støybildet
er innfor forurensingsforskriftens grenseverdier. Støyberegningene er
gjort med det maskinelle utstyret på flat mark. I realiteten er
sikteanleggene og rullende materiell omgitt av lagerhauger av jord og
sand som demper støynivået ytterligere.
Konsekvensgraden er vurdert som ubetydelig.
Det er registrert akseptable verdier av nedfallsstøv. Basert på utførte
støvmålinger forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir
forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon.
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig.
Grunnvannstand er styrt av nivå i elven. Det ble observert svært liten
nedgang i grunnvannsnivå gjennom sommeren, dette antas å skyldes at
grunnvannsmagasinet er stort og mates av nedbør og elveinfiltrasjon Det
er vist at det foregår tilstrømming av grunnvann til Lamyra. Så lenge et
masseuttak ikke går ned i grunnvannssonen og vann pumpes bort fra
området, vil ikke det generelle grunnvannsnivået forandres. Ved
utskifting av masser i området, vil grunnvannsforholdene lokalt kunne
forandres. Omfanget av dette tiltaket er lite i forhold til alle områdene
der det er tilstrømning av grunnvann.
Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endres. Dette vil likevel kunne skje i
mindre skala hvis tilførte masser er forurenset. For å unngå dette er det
viktig at det er god mottakskontroll på massene som tas imot.
Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ.
Georadarmålinger og boringer viser at det er sandige masser ned til

Transport og trafikk

Næringsinteresser/
Samfunnsmessig
konsekvenser

Naturmangfold

minst 8-5 m dyp. Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser for
å vurdere stabiliteten i området. Under de sandige massene forventes det
marine avsetninger som silt og leire. Uttaket av løsmasser vil begrense
seg til sonen over marine avsetninger. I hovedsak vil tiltaket være en
utskifting av masser som ikke endrer den totale vektbelastningen på
løsmassene i området.
Fylkesvei 158 har god standard på strekningen mellom anlegget og E-16
ved Botilrud. Det er også anlagt separat gang- og sykkelvei med
belysning på hele strekningen, slik at trafikksikkerheten for myke
trafikanter er godt ivaretatt. Fylkesvei 158 har en ÅDT på 14-1500
kjøretøy. Trafikken inn til anlegget varierer med tilgangen på masser, fra
0 biler pr. dag til toppdager på opp mot 100 biler
Trafikkberegninger utført av fellesprosjektet i forbindelse med
planleggingen av ny E-16 og Ringeriksbanen viser også at med
etablering av nytt kryss ved Helgelandsmoen vil redusere trafikken på
fv. 158 i retning mot Botilrud/ Hønefoss (beregnede trafikktall).
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelige.
Tiltaket har positive konsekvenser for både grunneier, tiltakshaver og
samfunnet. Dette fordi arealene utnyttes til både uttak og innfylling av
masser som samfunnet har stort behov for. Direktoratet for
mineralforvaltning, som overordnet myndighet, uttrykker også ønske om
en optimal utnyttelse av ressursen. Når arealene er tilbakestilt i henhold
til godkjent driftsplan, starter skogproduksjonen igjen.
Konsekvensgraden er vurdert som stor positiv konsekvens.
Lamoen er en del av en større landskapsform dannet av Storelvas
meandrerende løp, med tilhørende viktige naturtyper. Det er ingen
registrerte naturtyper innenfor planområdet (Naturbase.no). Det ble
heller ikke påvist noen naturtyper (etter DN-håndbok 13) under
befaring. Like utenfor planområdet er det registrert en av Norges totalt
to forekomster av den rødlistede og kritisk truede reliktjordbien
(Lasioglossum quadrinotatulum). For å ta hensyn til forekomstene av
reliktjordbie har planområdet blitt utvidet for å inkludere en hensynsone
for reliktjordbien.
Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 og er vurdert til
å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer
og arter siden all natur av verdi befinner seg utenfor regulert område.
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.01.2019)
Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med kommuneplanens arealdel. I
kommunedelplanens er området hovedsakelig avsatt til Landbruk- natur og friluft (LNF). En
mindre del av planområdet (31 daa) er avsatt til råstoffutvinning.

-

Bilde 2: viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å vise hvordan planområdet ligger i
forhold til LNF- området (grønn farge). Planområdets avgrensning er markert med lilla.
Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)
Aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:
 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde.
 Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer ressurser og
uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning.
Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.

Juridiske forhold
Mineralloven
Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på
mer enn 10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.
Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen
grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for
eksisterende uttaksområde, som ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning i
kommuneplanens arealdel. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete grusuttaket. Det skal
søkes konsesjon for uttaket i henhold til Minerallovens bestemmelser, etter at
reguleringsplanen eventuelt er vedtatt. Konsesjonssøknaden skal vedlegges driftsplan hvor
blant annet minerallovens krav til sikkerhet i drifts og avslutningsfasen blir ivaretatt.
Konsesjonssøknaden vil bli forelagt Ringerike kommune til uttalelse før konsesjon blir gitt.
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og

-

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det
skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes.
Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat
I medhold av lov om naturvern av 19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det
fredete arealet er på ca. 340 daa. Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot
nord og ligger som sammenhengende myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er
lagt under verneplan for myr og er del av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden
av Storelva. Verneformålet er å bevare en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant
vegetasjon.
Kulturminnelova
Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 ble gjennomført av Buskerud
fylkeskommune sensommeren 2018. Det ble gjort registreringer av flere kullgroper innenfor og
utenfor planområdet, se arkeologisk rapport vedlegg 15. Dette er automatisk fredete
kulturminner som vil bli lagt inn i reguleringsplanen og søkt frigitt.

Økonomiske forhold
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert
for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen
økonomiske belastninger for Ringerike kommune.
Behov for informasjon og høringer
Kapittel 7.1 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i
planprosessen. Det er avholdt et informasjonsmøte for grunneiere/naboer og andre interesserte
i forbindelse med utarbeidelse av planprogram. Det vil bli avholdt et nytt informasjonsmøte ved
offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning.
Rådmannens vurdering
Forholdet til gjeldene planer
En regulering til råstoffutvinning i dette området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel.
Ettersom det er en utvidelse av et eksisterende grusuttak vurderes tiltaket å være i tråd med
andre overordnede føringer. Det vises til samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, av denne fremgår
bl.a. følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.
Konsekvensutredning og ROS- analyse
Det er gjennomført en vurdering av 16 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst
mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Det er spesielt 6 forhold som har blitt viet stor
plass i planarbeidet:

-








Naturmangfold (nærliggende naturreservat, og rødlista art)
Friluftsliv (rekreasjon)
Forurensning (støy/støv)
Hydrogeologi/grunnforurensning
Transport og trafikk
Kulturminner

Naturmangfold
I konsekvensutredningen er naturmangfold et eget utredningstema, og de miljørettslige
prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være oppfylt. Naturmangfoldrapporten,
vedlegg XX, fastslår at en utvidelse av masseuttaket vil føre til betydelige videre inngrep i
Lamoen som er en del av et meandrerende elve-landskap. Videre står det at området i dag er
sterkt redusert av eksisterende masseuttak, og videre utvidelse av masseuttaket vil derfor i
mindre grad redusere Lamoens verdi som del av landskapskapsform, og som naturtype
kompleks «kompleks med meandrerende elveparti, kroksjøer og dammer».
Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som
truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. I naturmangfoldrapporten
er det listet opp anbefalinger for å ivareta naturmangfoldet best mulig. Det anbefales at det
etableres en forsiktighetssone for naturmangfoldet mellom dagens anleggsvei og Lamyra.
Forsiktighetssonen ligger utenfor regulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern
bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Det er registrert arter av stor
forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets nærhet. Planområdet har blitt
utvidet for å inkludere en hensynsone (H560) for den rødlistede reliktjordbien.
Friluftsliv (rekreasjon)
Området har en betydelig rekreasjonsverdi, og det har vært tilrettelagt med stier for turgåing,
sykkel og ridning. Da størstedelen av planområdet er avskoget grunnet hogstmoden skog er
området lite benyttet av turgåere. Det er hovedsakelig grenseveien mellom Hole og Ringerike
kommune som er benyttes til turformål. Denne blir ikke påvirket av tiltaket.
Forurensning (støy/støv)
Nært planområdet er det flere boliger. Innspill fra nabo viser til bekymring for støvflukt nå som
skogen er fjernet. I konsekvensutredningen har støv fra jord- og grusproduksjon, samt
støvflukt fra grushaugene, blitt vurdert til å være innenfor akseptable verdier. Ved behov skal
støvflukten dempes med vann, jf. reguleringsbestemmelse § 1.3.
Hydrogeologi/grunnforurensning
Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot forurensning. Rullende
materiell skal utstyres med absorbent, og det skal foreligge interne beredskapsdokumenter ved
en eventuell forurensing.
Uttak av sand inntil 0.5 m over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplanforslaget. Sandlaget/tykkelsen på minst 0.5 m, som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannet. Dette er vurdert fordi:
1. Det er en midlertidig situasjon. Etter at grusressursene har blitt tatt ut vil det
fortløpende bli tilbakeført ikke forurensa gravemasser.

-

2. Det er en god barriere rundt uttaket for grunnvannet. Det er plassert
kontrollbrønner langsmed ytterkanten av uttaket for å ha god kontroll på
grunnvannsvariasjoner mot naboeiendommer og Lamyra.
3. Det er tilstrekkelig kvalitet på massene i den umetta sonen.

Transport og trafikk
Det fremgår fra trafikkvurderingen at tiltaket ikke vil føre til økt trafikk, men at det vil bli
trafikk i et lengre tidsperspektiv. Transporten er for det meste lagt til Norderhovsveien Fv.158.
Denne strekningen har god standard, med gang- og sykkeltrase med belysning. Nærhet til E16
gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til transport ut til forbruker. Et innspill ved
oppstartsvarsel fremhever at fv. 158 ofte er tilsmusset som følge av grusuttaket. Ved behov
skal veien feies, dette er sikret i reguleringsbestemmelsene § 1.6.
Kulturminner
Det ble under registeringen på Lamoen grustak, september 2018, påvist 7 automatisk fredete
kulturminner, i form av kullgroper. Fem av disse ligger innenfor planområdet og er fordelt på
fire lokaliteter (id 243356, 243357, 243358, 243362). I tillegg ble det kontrollregistrert to
kullgroper. Den ene fikk ny kartfesting i Askeladden (id 45397), mens den andre (id 35376) ble
registrert som tapt, grunnet sanduttak. Kulturminnene vil bli søkt frigitt, men skal markeres inn
i plankartet.
Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget sikret i plankart
og reguleringsbestemmelser. Dette omfatter hovedsakelig risikoen for forurensning av
grunnvann som følge av den planlagte virksomheten. Den hydrogeologiske rapporten fra Cowi
gir klare føringer for en forsvarlig gjennomføring av både uttak av grus til et anbefalt nivå, og
kvaliteten på de massene som skal fylles inn. Det er viktig å ha fokus på at massene er
forhåndsgodkjent som ikke forurensa, og at det føres en aktiv mottakskontroll ved vekta og i
utplaneringsfasen. Rutiner for oljeskift og annet vedlikehold lokaliseres til et sted som er egnet
til formålet utenfor uttaksområdet. Støvflukt må reduseres med støvdempende midler eller
vann.
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt
planprogram.
Det skal foreligge en plan for tilbakeføring og revegetering av uttaksområdet før 2.
gangsbehandling.
Samla vurdering
Rådmannen er positiv til regulering av masseuttaket med påfølgende innfyllingen av ikke
forurensa gravemasser. Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere
istandsetting, samt konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen
ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn.

-

Vedlegg
1. Oversiktskart med planavgrensning
2. Forslag til plankart, 1 gangsbehandling
3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 1 gangsbehandling
4. Planbeskrivelse, 1 gangsbehandling
5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer
6. Samtlige uttalelser til oppstart av planarbeidet
7. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet
8. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet
9. Delegert vedtak - Fastsatt planprogram 0605_436 Detaljregulering Lamoen
10. Fastsatt planprogram
11. ROS-analyse
12. Fagrapport: Hydrogeologisk konsekvensvurdering Lamyra
13. Fagrapport: Naturmangfold
14. Fagrapport: Støyrapport
15. Fagrapport: Arkeologi
16. Støvnedfallsmålinger
17. Uttalelse - Miljørettet helsevern 12.04.19

Ringerike kommune, 16.04.2019
Tore Isaksen
rådmann
Assisterende rådmann: Terje Dahlen
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen
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REGULERINGSFORMÅL
Formåletmeddenneplanenmed bestemmelser
er å sikre nye grusressurser
for jordproduksjon
og tilbakefylling av ikke forurensedemasser,samtgi rammerfor dennedriften.
Området som er regulert , er innenfor den reguleringsgrensesom er vist på plankartet
datert 11.4.2019
Områdetregulerestil følgendeformål, jf. pbl. § 12-5, 12-6 og 12-7
1. Bebyggelseog anlegg,pbl § 12-5. BRU1, BRU2 og BRU3
Råstoffutvinning. Grusuttakog tilbakefylling med ikke forurensedegravemasser
og
anleggsområde.
2. Samferdselsanlegg og tekni sk infrastruktur, pbl § 12-5. O-SVK, SV og SVT
Anleggs/driftsvei, annenveigrunnog del av fylkesvei 158 med gangvei.
3. Hensynssonerpbl § 12-6. H -140, H -190, H 320, H -370 og H -560
Hensynssoner
for frisiktlinje, sikring rundt uttaksområ
det, flomutsattområde,
høyspentledning
og truet bieart(reliktjordbien).
4. Bestemmelse
sområdepbl § 12-7
Registrertekulturminner(kullgroper)i planområdeter lagt inn i planenog markertmed #1#5.
5. Landbruks , - natur - og frilufts form ål samt reindrift pbl § 12-5, nr.5 . LNFR
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FORMÅLSBESTEMMELSER
§ 1. Fellesbestemmelser
1.1 Utslipp til luft
Alle utslipp fra aktiviteterinnenforplanområdetskal til enhvertid ligge innenforkravenei
forurensningsforskriftens
kap.30, og for øvrig de krav forurensningsmyndigheten
setter,og
skal kunnedokumenteres.
1.2 Støy
Støybelastningskal oppfylle til enhvertids gjeldendestøykravfor øvrig industri i
retningslinjeT-1442,tabell 3 og forurensningsforskriften
kap. 30 (§ 30-7).
Beregnetstøybelastningfor omgivelseneskal verifiseresdersomdriftsmønsteret
endresvesentligsammenliknetmedhva som ble lagt til grunnved gjennomførte
støyberegninger.
Støyfra anleggetskal til enhvertid tilstrebeså holdespå lavest
mulig nivå sålengedettekan gjennomføresuten urimeligekostnader.Mobile sikteverk
og andrestøyendeanleggskal alltid plasseresslik at de er mestmulig skjermetfor
støyog innsyn.
1.3 Støv
Utslipp av steinstøv/støv/partikler
fra totalaktiviteterfra virksomhetenskal ikke medføreat
mengdenedfallsstøvoverstiger5 g/m² i løpet av 30 dager.Dettegjeldermineralskandelmålt
ved nærmestenabo,eller annennabosomeventueltblir mer utsatt,jf. § 30-9.
1.4 Driftstider
Driftstideneved anleggeter: Mandag- torsdagkl. 07.00-19.00.Fredagerkl. 07.00-14.00
Ingendrift på lørdagerog helligdager
1.5 Automatisk fredede kulturminner
Dersomdet underanleggsarbeider
treffespå automatiskfredetekulturminner,eksempelvisi
form av brentleire, keramikk,flint, gropermedtrekull og/ellerbrentsteinetc., skal arbeidet
øyeblikkeligstansesog fylkeskonservatoren
varsles,jf. lov om kulturminnerav 9. juli 1978
nr. 50 (Kulturminneloven)§ 8"
1.6 Annet
Fylkesvei158 skal ved tilsmussing/sølfeiesved behov.Spesieltviktig er områdetder gangog sykkelveien krysserinnkjøringentil anlegget.

§ 2. Bebyggelseog anlegg (BRU) pbl. § 12-5, pkt. 1)
1. BRU 1 og 2 Råstoffutvinning
Innenfordisseområdenekan det tasut grustil 66 moh, eller til min. 0.5 meterover
grunnvannstand.
Etter uttaketskal områdettilbakefylles meddokumentertikke forurensede
masser.
BRU3 Andre typer anlegg.
OmrådetBRU3 rommerdagensservicefunksjonersom brakkerigg,telt, vekt medvekthusog
oppstillingsplasserfor biler og annetrullendemateriellsom skal parkeresutenfor
uttaksområdetom natten. Nødvendigeutvidelserav disseinstallasjonenekan skje med inn til
BYA 100 m2 i en etasje.
2. Kontroll av grunnvannsstrømmen
Fra de nedsattekontrollbrønnenei områdetskal det utføreskontinuerligemålingerdet første
året.Evalueringenav resultatetleggersåføringerfor det videremåleprogrammet.
K ontrollen
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skal utføresav firma med hydrogeologiskkompetanse,og rapportf ra resultatetskal sendes
Ringerikekommune/Fylkesmanneni Oslo og Viken.
3. Tiltak mot forurensing
Det skal etableresen fast asfaltertplassfor skiftning av olje og reparasjonerutenfor
uttaksområdetBRU1 og 2, i BRU3
Rullendemateriell skal utstyresmed absorbenti tilfelle slangebrudd.
L agertankfor dieselskal væregodkjent, og oppstilt på en forskriftmessig måte.
Ved behovskal støvflukt fra sikteanleggetdempesved vann.

§ 3. Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur (O-SV, SV og SVT) pbl. §
12-5, pkt. 2
1. Vei SV
Del av eksisterendeskogsbil/anleggsveimellom fylkesveienog områdeneinnenfor,mot
grensentil Hole kommune.Grenseveienmot Hole kommuneskal ikke benyttestil
anleggstrafikk.
2. Fylkesvei 158 O-SV med gangvei
Fylkesvei158 er i planenidentiskmed reguleringsplanen
for fylkesveien.Det er ikke tillatt
med sikthemmendetiltak innenforfrisi ktsonen.
3. Annen veigrunn SVT
På områdetSVT er det tillatt med parkeringog oppstilling av storekjøretøy

§ 4 Hensynssonerpbl. § 12-6. H -190, H -370 og H -560
H -190
Hensynssonen
skal ha en min. breddepå 5 meter,og skal sikre kjøretøyog andrebrukereav
veienemot å kjøre/gåut i uttaksområdet.Det kan oppføressikringsgjerde
, voller og
anleggsveierpå arealet.Det skal ikke tasut masseri hensynssonen.
H -370
Hensynssone
høyspenningsanlegg.
Etablering/flytting av fasteinstallasjonersom vekt og
vekthus innafor sonenmå avklaresmedanleggseier.

§5 Landbruks natur og friluftsområde LNFR
Områdeter sin helhetavsatttil hensynssone,
H -560, for å ivaretareliktjordbienei området.
Det er ikke tillatt med noenform for aktivitet innafor sonen.

§ 6. Bestemmelsessone
pbl. § 12-7, pkt. 6
De automatiskfrededekulturminnene/kullgropenesom er registrerti området, er vist på
plankartet.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL
§ 7. Rekkefølgebestemmelserpbl. § 12-7, pkt. 10
Grusuttaketskal ik ke igangsettesfør kullgropeneer frigitt.
Innfylling av ikke forurensedegravemasser
skal byggemeldesi hh til plan- og bygningslovens
bestemmelser.
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§ 8. Bestemmelserom endring av formål over tid, etter vissevilkår
Etter hvert som grusuttaket utvidesmot øst skal områdettilbakefyllesmed dokumentertikke
forurensedemasser
, for tilbakeføringav arealettil LNF område/skogbruk.
Innfylte masserskal dokumenteresrene.Det skal i tillegg utføresmottakskontrollbådei vekta
og ved utplanering. Det skal tasstikkprøverav massenefor å kunnedokumentererenheten
.
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1. Sammendrag
Planprogrammetble vedtatt i januar2018.Planener utredeti henholdtil
konsekvensutredningsforskriften
§ 6, vedleggI nr. 19 og § 10 a.
Etter at planprogrammetble vedtatter planområdetutvidet med ca. 20 daamot nord for å gi
uttaksområdetnødvendigtilkopling til Fv 158, innlemmedagensbrakkeriggog vekt i planen
samtgi reliktjordbienebedrebeskyttelsemed en hensynssone.
Planområdeter på 280 daa,og planenleggeropp til uttak av ca. 7-800.000m3 grusmed
etterfølgend
e innfylling medikke forurensedemasser
.
Utredningener utført i henholdtil planprogrammetog det er utarbeidetfire fagutredninger
samtbeskrivelsei henholdtil Ringerikekommunesmal for planbeskrivelse.Innspill i
forbindelsemed høringenav planprogrammeter besvarti utredningeneog beskrivelse
n.
Grusuttaketsnærebeliggenhettil LamyraNaturreservat
, og rødlistedearteri og utenfor
planområdet
, er viet stor oppmerksomhet.
Bådedengeotekniskerapportenog naturmangfoldsrapporten,beggeutarbeidetav Cowi, slår
fast at grusuttaketmed etterføl gendeinnfylling av ikke forurensedegravemasser
ikke vil få
negativekonsekvenserfor Lamyra,når rapportenesanbefalingerfølges.
Trafikkvurderingersom følge av ny E-16 medmulig krysspå Helgelandsmoen
er også
vurdert,og det var overraskendeat ny E-16 medkrysspå Helgelandsmoen
vil gi redusert
trafikk på fv 158 forbi anlegget.Planområdetbrukestil en viss gradtil rekreasjonsformåli
dag.Etter at størstedelenav områdeter avskoget, som et ledd i dennormaleskogdriften,og
det resterendestårfor tur til å bli det, er rekreasjonsverdien
av naturligeårsakerborte.
Det er utført ROS- analysesom konkluderemed at tiltaket har en akseptabelrisiko, når
anbefaltetiltak gjennomføres.Det viktigste tiltaket er et overvåkingsprogram
for å overvåke
grunnvannsstrømmene
i anleggs/driftsperioden.
Da dagensuttak og innfylling på eksisterendeområdeavsluttesi løpetav 2019er det viktig
for tiltakshaverat utvidelsenkan værepå plassi løpet av sommeren/høsten, da etterspørselen
av bådegrus,jord og mottaksplassfor ikke forurensedemasserer stort.

2. Bakgrunn
2.1 Hensiktenmed denneplanener å utvide områdetfor grusuttaketpå Lamoen/
Helgelandsmoen.
Utvidelsenfor grusuttaketer på totalt 260 daa, og er en naturlig utvidelseav
eksisterendedrift. Etter ny varslingom utvidelseav planområdetog medeksisterende
driftsområde, veiarealog hensynsone
, er totalarealetpå ca. 280 daa.
Naboervi har værti kontaktmed sier at det har værtuttak av sand/gruspå Lamoensålenge
de kan minnes.Andre kan fortelle at bestefar/oldefarhar fortalt at de har tatt ut sandder i
derestid. Det er vel rimelig å antaat områdethar fungertsom et lokalt bygdesandtak
som
lokalbefolkningenhar brukt til sin bruksformålgjennomtidene.
Kommersiellgrusdrift på områdetble etablertav BrødreneLien på midten av 60- tallet.
SkaaretLandskapAS kom inn som drivereav uttaketpå midtenav 90- tallet.
Detteuttaketnærmersegslutten, og grunneierog tiltakshaverønskerå utvide uttaksområdet
til sammetype drift/ aktivitet som i dag,uttak av sandog innfyll ing av ikke forurensede
masser, før tilbakeføringav områdettil opprinneligbruk, LNF.
2.2 Forslagstillertil denneplanener SkaaretLandskapAS. Guni Consult/GunnarNilsen er
engasjertsom plankonsulent.Ole Gjerdeer grunneier på eiendommengnr.3 bnr.3 og Trond
Lysengpå gnr. 3 bnr. 45.
2.3 Tidligere vedtaki saken:Formannskapet
fattet 23.01.2018(sak2/18) vedtakom oppstart
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av planarbeid0605_436detaljreguleringLamoen,samtå leggeforslagtil planprogramut til
offentlig ettersyn.
I delegertvedtak,saknr. 231/18er det fattet følgendevedtak:
Rådmannenfastsetterplanprogram,pbl. § 12-9, for 0605_436detaljreguleringLamoenmed
delegertmyndighetfra formannskapet.Planprogrammetleggergrunnlagetfor det videre
planarbeidet.Fastsattplanprogramkan ikke påklages.
2.4 Tiltaket skal behandlesetterkonsekvensutredningsforskriften
§ 6, vedleggI nr. 19 og § 10
a.

3. Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess:
Varselom planoppstarter annonserti RingerikesBlad og på kommunenshjemmeside.Varsel
datert21.1.2018medforslagtil planprogramer ogsåtilsendt naboerog offentlige etaterog
organisasjoner.
Det er avholdt nabomøtepå Helgelandsmoen
den7.3.2018.
Varsling av planutvidelseble kunngjorti Ringerikesblad den 22.3.2019og naboerog
offentlige etaterble varsletmed brev.

4. Planstatus og rammebetingelser(med vekt på avvik fra overordnetplan)
4.1 Overordnede planer
Kommuneplanensarealdel
Kommuneplanens
arealdel(KPA) for Ringerike kommuneble vedtatt31.1.2019. Planområdet
ligger i Landbruks-, natur- og friluftsområde(LNF-område)og det er derfor ikke i samsvar
med arealformåleti KPA.
4.2 Nasjonale mål og retningslinjer
To retningslinjerfra Miljøverndepartementet
kommer til anvendelsei planarbeide
t
· Retningslinjerfor behandlingav støyi arealplanleggingen,
Miljøverndepartementets
T-1442
angir krav til hvordanstøyskal behandlesi arealplaner.
· Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnaareal- og transportplanlegging.
(Miljøverndeparte
mentetsT-5/93). Arealbrukog transportsystemskal utvikles slik at de
fremmersamfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse,
med miljømessiggodeløsninger,
tryggelokalsamfunnog bomiljø, god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.
4.3 Gjeldende reguleringsplaner
Områdeter ikke tidligere regulert.
4.4 Tilgrensendeplaner
Tilgrensendeplan er 0605_345- FV 158, GS-veg Helgelandsmoen
- Botilrud.
Tilgrensendeinnfyllingsområdeligger inne i gjeldendekommuneplan

5. Beskrivelseav planområdet, eksisterendeog planlagt
5.1 Beliggenhet
Planområdetligger mellom bebyggelsen(Ringerikekommune)på Helgelandsmoen,
Lamyra
naturreservatog grensenmot Hole kommune.Områdetligger ogsåinntil dagens
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uttaks/innfyllingsområde
som drivesav tiltakshaver.

Figur 1 Planområdeter totalt på ca. 280 daa.

5.2 Dagensarealbruk
Arealenebenyttesi dagtil skogsdrift. Størstedelerer områdeter avskogetog en liten del er
tidligere tatt i bruk til grusuttak.

Figur 2 Dagenssituasjoni planområdet
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5.3 Landskap
Planområdeter et gammeltelvelandskapsom er sterktpåvirketav eksisterendemasse
uttak og
innfylling av masser
. Området er flatt med høydevariasjoner
på 2-5 meter.Områdeter delvis
skogbevokstog delvis avskoget,beliggendemellom LamyraNaturreservatog
Norderhovsveienpå Helgelandsmoen.
5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er gjort registreringerav flere kullgroperinnenforog utenforplanområdet.Detteer
automatiskfredetekulturminnersom vil bli lagt inn i reguleringsplanenog søkt frigitt.

Figur 3 Registrertområde
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Figur 4 Registrertekulturminner(kullgroper)

5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk
Områdethar helt klart rekreasjonsverdier,
mener relativt lite benyttet.Stier og veier er
ikke merketmed skilt. En størrevei langsområdetsytterkantmot syd,i grensenmot
Hole, synessom den mestbenyttedetil sykling, løping og ridning. Denneveienvil ikke
bli berørtav tiltaket.
Områdetbenyttesogsåtil orientering,men etterat skogener tatt ut, er områdetikke
særliginteressanttil detteformålet,før ny vegetasjoner på plassigjen.

Figur 5 Avskogetområde
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Figur 6 «Grenseveien»
mot Hole

Et par andremindrestier inne i områdetvil bli berørt. Dissestieneblir benyttetav
turgåere,joggere,orienteringsløpere
etc.

Figur 7 Tursti
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Utafor det planlagteuttaksområdetimot øst,ligger det ei modellflystripe.Flystripavil
ikke bli berørtav tilt aket og adkomstentil stripa vi l bli som i dag.

Figur 8 «Flystripa»

5.6 Landbruk
Det planlagteuttaksområdetligger i et LNF område/skogbruk
. Somdet fremgårav figur
2 er mestepartenav områdetavskogetog den resterendedelenca. 80 daaer gran/
furuskogmedhøy hogstklasse.Se figur 7 og 9.

Figur 9
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5.7 Trafikkforhold
Planområdetvil ha sin adkomst fra fv.158 i sammeavkjøringsom dagensanlegg,videre
på dagensdriftsvei/ innfyllingsområdefrem til det nye uttaksområdet.
Fv 158 har i dagen trafikkmengdepå ÅDT 14-1500. Detteer beregnedetrafikktall. Det
er etablertforbikjøringslommepå utsidenav kjørefelteti retningmot Helgelandsmoe
n.
Ogsåi fremtidenvil massetransport
foregå på strekningenBotilrud- innkjøringentil
anlegget.
Fylkesveienhar god standardpå dennestrekningen
, hvor det ogsåer anlagt separat
gang- og sykkelveimedbelysning,slik at trafikksikkerhetenfor myke trafikanterer
godt ivaretatt.Fylkesveiener skiltet med en hastighetpå 60 km/t frem til ca. 50 meter
før avkjøringentil anlegget,hvor hastighetener satttil 50 km/t. Veien er ikke skolevei.
Etter at Kirkeskolenpå Norderhovble nedlagtfraktesskolebarnafra Helgelandsmoen
med skolebusstil Benterudskole. Det er såvidt ossbekjentbareregistreten ulykke ved
innkjøringentil anlegget,januar2019.Det er god oversikti kryssetog det er lagt inn
frisiktlinjer i planen.Det er ikke registret nevneverdigeproblemermed
trafikkavviklingenselv på dagermed stor trafikk inn til anlegget.

Figur 10 Fv 158 medseparatgangveiog paseringslomme
5.8 Barns interesser
Det er ikke registrertspesielleinteresserfor barn og ungei det planlagteuttaksområdet,
forutende generellefrilufts/ rekreasjonsinteressene
som er der.
5.9 Teknisk infrastruktur
Anleggethar lite tekniskinfrastruktur. Avløp fra kontorbrakkemed spiseromgår til
lukket anlegg. Riggener tilkoplet offentlig vann.
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Figur 11 Kontor og spisebrakke

Figur 12 Innkjøringenmedvekt

5.10 Støyforhold
Det foregår ikke knusingav steinpå området.Maskinelt utstyr for harpingog sikting av
jord og grusog diversehjullastereog gravemaskinergenererernoe støy. Det er
utarbeidet støyrapportmedstøysonekartsomviser akseptablestøyutslippinnafor
forurensings
forskriftensgrenseverdierfor boliger. Støyberegningene
er gjort med det
maskinelleutstyretpå flat mark. I realitetener sikteanleggene
og rullendemateriell
omgitt av lagerhaugerav jord og sandsom demperstøynivåetytterligere.Se
nedenforstående
figurer.
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Figur 13 Sikteverk

5.11 Luftforurensing
Den størstekilden til luftforurensing er støv fra jord- og grusproduksjonen(sikting/
harping)samtstøvflukt fra grushaugene.Ved behovdempesstøvfluktenmedvann.
Det er utført støvmålingersom viser akseptableverdier, innenfor
forurensningsforskriftens
krav.

Figur 14 Grustil jordblandingen

5.12 Grunnforurens ing
Det er ikke registrertgrunnforurens
ing som følge av dagensdrift på området.
Alle massersom tasinn for deponeringer forhåndsklarert
/ dokumentertsom ikke
forurensede. Massersom ikke kan dokumenterestasikke imot. Det foretasen
mottakskontrollnår massenekommertil anlegget, ved vekta, og såen visuell kontroll
ved utplanering/ dosingav massene.Fremtidigmottak vil følge de sammeprosedyrer.
Internkontrollsystemet
ivaretardisseprosessene.
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5.13 Næring/ Sysselsetting
Anleggetsysselsettertotalt ca. 10 personer
, litt varierendemedårstiden.I til legg
kommerpersonersom er engasjertpå transportsiden
.
5.14 Ressursen/Massebehov
M assenepå Lamoenhar ikke topp gruskvalitet,men grusmassene
har megetgod
kvalitet til det formåletSkaaretLandskapbrukerde til , jordproduksjon.Ressursener på
ca. 7-800.000m3. Grusenblandetmedkompost,myr og egnedehumusmasser
som med
Skaaretsreseptblir glimrendejord, til bådeanleggog spesialproduktertil golf og
fotballbaner.Etterspørselen
er stor.
K ombinertmed mottakav ikke forurensedegravemasser
, for deponeringi den uttatte
delenav grustaket,gir konseptetet praktisk,økonomiskog miljømessiggodt opplegg.
Ogsåfor grunneiersom først tar ut virket, sågrusen, såinnfylling av ikke forurensede
masserfor tilbakeføring av arealenetil LNF område, før nye trærplantes, er dettegod
arealutnyttelse.Behovetfor deponeringav masserer ogsåstort. Massenekommer
hovedsakelig fra storeseriøseaktøreri anleggsbransjen.

6. Beskrivelseav planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Den planlagtearealbrukener som tidligere nevntuttak av grusfor jordproduksjon,og
etterendtuttak, innfylling av ikke forurensedegravemasser
, før arealenetilbakeførestil
skogbruk
6.1.1 Reguleringsformål
Reguleringsformålene
i planenvil værebebyggelseog anlegg,samferdselsa
nlegg,
landbruks- naturog friluftsområde, hensynssone
r og bestemmelseområder.

Figur 15 Reguleringsplanen
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6.2 Gjennomgang av reguleringsformålene
6.2.1Byggog anleggsområde/råstoffutvinning
OmrådetBRU1 og BRU2 er uttaksområdene
på ca. 260 daa.Uttak planleggestil max
66 moh eller min. 0,5m over grunnvannstanden
. Beregnetvolum er på ca. 7-800.000m3.
OmrådeBRU3 er arealfor kontorbrakke,vekt og oppstillingsplassfor maskineltutstyr etc.
Det skal ikke tasut masserpå området.
6.2.2 Samferdselsanlegg
O-SV er del av fylkesvei 158, kopiert og lagt inn identisk med veien slik den er i
veivesenetsreguleringsplanen
for fylkesveien.Planener påførtfrisiktlinjer.
Veien SV er del av hovedanleggsveien
inn i området.Veien fortsettervideresørfor uttaksområdetog er «grensevei» mot Hole kommune.
SVT er parkeringsareal
og oppstillingsplassfor tungekjøretøy
6.2.3 Landbruks -natur og friluftsområder
Hele arealeter langt som hensynssone
(H-560) for å ivaretaog sikre reliktjordbiens
tilholdssted.
6.2.4 Hensynssone
r
Det er lagt en egenhensynssone
(H-190) som sikringssonelangsveiene mot vest, syd og øst i
uttaksområdeneBRU1 og BRU2. Sikringssonenpå 5 metervil gi en nødvendigavstand
mellom veienog uttaket, for etableringav nødvendigesikringstiltak, som voller og/ eller
gjerdeetterbehov.Hensynsone
n H-370 markererarealeneunderhøyspentlinjasom krysser
områdetlengsti nord. Frisiktlinjer i påkjøringentil fv 158 (H 140) og flomutsatteområderi
planen(H 320) er ogsåmarkertmedegnehensynssoner.
6.2.5 Bestemmelsesområder
K ullgropeneinnenforplanområdeter vist på plankartet.Det er lagt bestemmelsessoner
rundt kullgropenesom i planprosessen
vil bli søkt frigitt .
6.3. Annen planinfo
Planområdeter et rent uttaksområdefor grusmed etterfølgendeinnfylling av ikke forurensede
gravemasser.
Eksisterendeveisystemfor dagensuttaks/innfyllingsområdeskal benyttes.Det
sammegjeldervekt og vektbygg,og brakkeriggenmed vann,toalett,kontor og
oppholds/spiserom
for ansatte.Det skal søkeskonsesjonfor uttaketi henholdtil
Minerallovensbestemmelser.
Konsesjonssøk
nadenskal vedleggesdriftsplanhvor blant annet
minerallovenskrav til sikkerheti drifts og avslutningsfasen
blir ivaretatt. Konsesjonssø
knaden
vil bli forelagtRingerike kommune til uttalelsefør konsesjonblir gitt.
6.4 Overvåkingsprogram
Det blir etablertet programfor å overvåkegrunnvannsstrømmene
i uttaksområdet.Det skal
inngåskontraktmed Cowi, som skal foreståarbeidet.Det førsteåretblir det kontinuerlige
målinger.Etter ett år blir resultateneav målingeneevaluert,og dannersågrunnlagfor
målefrekvenseni denvidere overvåkingen
.
6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeideten ROS- analysesom konkluderermedat tiltaket, slik det er planlagtmed
overvåkingsprogram
, har en akseptabelrisiko.
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6.6 Fagutredningene
Det er utført tre fagutredninger;hydrogeologi,naturmangfoldog støy.Resultaterfra tidligere
utførtestøvmålingerer ogsåvedlagt.Øvrige utredningeri beskrivelsener i henholdtil
planprogrammetog oppstartmøtet.Ringerikekommunesmal for planbeskrivelsener benyttet
for relevantetemaer.Ogsåplanbestemmelsene
er i henholdtil kommunensmal.

7. Konsekvensvurdering
7.1 Forholdet til konsekvensutredningsforskriften.
Da det planlagte tiltaket ikke er i samsvarmedarealformåleti kommuneplanen,
og planen
vurdereså kunneha stor innvirkning på miljø og samfunn,må det gjennomføresen
reguleringsprosess
med konsekvensutredning
(KU), jfr konsekvensutredningforskriftens
§ 6,
vedleggI nr. 19 og § 10 a. Planprogramer utarbeideti henholdtil Pbl § 4.1, og godkjent.
7.2 0-Alternativet
0-alternativetinnebærerå ikke gjennomføretiltaket. I dettetilfellet betyr det en drift som i
dag,fram til ressurseni dagensuttaksområdeer fullt utnyttet,og godkjentinnfylling av
masserer avsluttet.Dettevil skje i løpetav en 1 årstid avhengigav markedet.Konsekvensen
av detteblir:
- Tap av 10-12 arbeidsplasser
+ tap av lokale transportoppdrag
.
- Storeutfordringerfor SkaaretLandskap,som en ledendejordprodusenti
hovedstadsregionen.
- Tap for samfunnetved at tilgangenpå spesialjordreduseres.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Her vurderesvirkninger og konsekvenserav gjennomføringav planen.Konsekvenserfor
natur,miljø og samfunnbeskrives.
Konsekvensene
vurderesetteren syvdeltskalaopp mot 0- alternativet(ingenutvidelseav
uttaket)
Stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ingen/ubetydeligkonsekvens
Lit en negativkonsekvens
Middels negativkonsekvens
Stor negativkonsekvens

(+3)
(+2)
(+1)
(0)
(-1)
(-2)
(-3)

8.1 Overordnede planer
Utvidelsesområdet
ligger ikke inne i gjeldendekommuneplan,mendetteer vurderti den
forutgåendeprosessen,
og behandlingenav planprogrammet.Trasevalgetfor ny E-16 og
Ringeriksbanener nå valgt og planforslageter ikke i konflikt med dissetrasevalgene.
Virkning/k onsekvens/ i forhold t il overordnedeplaner: Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.2 Landskap
Uttaksområdeter «flatt» meden marginal variasjoni høydeforskjellen på fra 2-5 meter.
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Størstedelen,
2/3delerav arealeter avskogetog på dengjenværendedelenstårdet hogstmoden
skog.Landskapsbildetvil bli noeendreti anleggsfasen,
men tilbakeførttil et ondulertterreng
innafor dagenshøydevariasjoner
før beplantningen.

Figur 16 Dagenslandskap

Virkning/konsekvens/ for landskapsbildet: liten negativ konsekvens-1
8.3 Ku lturminner og kulturmiljø
Den arkeologiskerapportenviser at det er gjort flere nye registreringerav kullgroperi nnafor
det søkteplanområdet.Kullgropeneer vist på reguleringsplanen.
Ei av de tidligere registrerte
gropeneer ødelagtmedden aktivitetensom har funnetsted og to av de nyregistrertegropene
ligger utenfor uttaksområdetog vil derfor ikke bli berørt.De registrertegropenesom vil bli
berørt, vil bli søkt frigitt i planprosessen.
En frigivelse er en forutsetningfor å gjennomføre
prosjektet.
Virkning/konsekvens/ for k ulturminner/ kulturmiljø: Middels negativ konsekvens-2
8.4 Forholdet til kravene i Naturmangfoldloven
Det er utarbeidetegenfagrapportfor naturmangfoldeti og rundt planområdet.Det ble ikke
funnetviktige naturtyperpå områdetog rapportensier blant annet:
Det er ingenregistrertenaturtyperinnenforplanområdet(Naturbase.no).Det ble heller ikke
påvistnoennaturtyper(etter DN-håndbok13) underbefaring.
Like utenforplanområdeter det registrert en av Norgestotalt to forekomsterav den
rødlistedeog kritisk truedereliktjordbien (Lasioglossumquadrinotatulum).
For å ta hensyntil forekomsteneav reliktjordbie anbefalesen forsiktighetssone(figur 9) i det
videreplanarbeidetog driften av anlegget.Forsiktighetssonen
vist i figur 9 ligger utenfor
regulert områdefor dettetiltaket, mener mentsomen intern bevisstgjøringfor fr emtidig drift
og bruk av masseuttaket.
Denneforsiktighetssonen
beståri all hovedsakav eksisterende
vegkantmedtilhørendekantsoner,og må i denvideredriften ivaretasfor å unngåødeleggelse
av reliktjordbiensleveområderher. Rentpraktisk innebærerdettei fremtidenå unngåog
utvide veienmassenefraktesut via, og beskyttevegkantenher fra ødeleggelse.
Dersom
forsiktighetssonen
blir ivaretatt, er det lite trolig at utvidelseav masseuttaket
vil påvirke
forekomsteneav reliktjordbie negativt.
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Etter planutvidelsener det nå lagt inn en hensynssone
(H 560) i det aktuelleområdet.
Bådegrunneierog tiltakshaverer godt kjent medhvor bieneholdertil, og detteområdetvil
ikke bli berørtav det nye uttaket,og heller ikke av aktiviteteninne på det øvrige området.
Ansatteer informert om forholdet,slik at hensyns
sonenblir kjent for alle, og ivaretattpå best
mulig måte.
Prosjekteter vurdertetternaturmangfoldlovens
paragraf8-12 og prosjekteter vurderttil å
ikke værei strid med forvaltningsmålen
e for naturtyper,økosystemerog arter.
Det er ogsåverd å merkesegat rapportensier at det er grusvirksomhetensomhar skaptbienes
levested,og at opphørav virksomheteni fremtidenkan væreen trusselmot arten.

Figur 17 Bienestilholdssted

Virknin g/konsekvens/for naturmiljø : Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.5 Hydrogeologi/Grunnforurensing
På grunnav uttaksområdet
s beliggenhetinntil Lamyranaturreservat
, er det stilt krav om og
utarbeideten hydrogeologiskrapport.Rapportener utarbeidetav Cowi.
Et utdragfra rapportener tatt inn her.
I foreliggendedokumentvurderestiltaketskonsekvenser
for grunnvannog vannstandi Lamyra.
Grunnforholdeneer undersøkt for å få et bedregrunnlagfor å vurderekonsekvensene
av ønskettiltak og for å få
anslagav ressursgrunnlaget.
Det er gjort georadarmålinger
for å få oversiktpå løsmassefordelingen
og det er sattned brønnerder det er logget
grunnvannsnivåover tid. Samtidigmedlogging av grunnvannsnivå
, er det ogsåloggetvannstandi Lamyra.
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Figur 18 Borebrønnenes
plassering
Vurdering av konsekvenser
Lamyra
Vannstandeni Lamyraserut til å korresponderemedgrunnvannsnivået
i området.I områdetanseesdet ikke å
væregrunnvannsressurser
somkan benyttestil storskalavannforsyning.Mot dypetblir l øsmassene
mer finkornet
og får dermedlavereuttakskapasitet.
Lokalt kan det forekommelommermedmer egnetmaterialemot dypet,men
detteer ikke påvisti denneundersøkelsen.
Det er elveavsatteløsmasseri et stort område.Detteserut til å væreet
stort sammenhengende
grunnvannsmagasin.
Grunnvannstand
er styrt av nivå i elven.Det ble observertsværtliten
nedgangi grunnvannsnivågjennomsommeren,detteantaså skyldesat grunnvannsmagasinet
er stort og matesav
nedbørog elveinfiltrasjon.Sålengeet masseuttakikke går nedi grunnvannssonen
og vannpumpesbort fra
området,vil ikke det generellegrunnvannsnivået
forandres.Det er vist at det foregårtilstrømmingav grunnvann
til Lamyra.Dette er grunnvannsomtrolig nydannesbådei massetaket
og i terrengeti sør.Ved utskifting av
masseri området,vil grunnvannsforholdene
lokalt kunneforandres.Tilføring av mer finkornet materialevil føre
til at grunnvannstanden
byggerseghøyereopp. Den totaleavrenningener ikke vurderttil kunneendressomfølge
av dette.Den eventuelleendringenvil i tillegg kun gjelde et lite områdei Lamyrasitt nedbørsfelt.Omfangetav
dettetiltaket er lite i forhold til alle områdeneder det er tilstrømningav grunnvann.
Vannkvalitet
Vannkvaliteteni Lamyrabør ikke endres.Dettevil likevel kunneskje i mindreskalahvis tilførte masserer
f orurenset.For å unngådetteer det viktig at det er god mottakskontrollpå massenesomtas imot. I 2014 ble det
gjennomførten undersøkelse
av vannkvaliteteni Lamyra.Undersøkelsen
ble gjort etteren politianmeldelsemot
SkaaretLandskapAS (Politiref. 12501668408/14-13). I denneundersøkelsen
ble det ikke avdekketforurensing
til grunneller vann.Bruk av maskineltutstyr medføreralltid en risiko for søl og lekkasjerav primærtol jerelaterte
produkter.Ved utvidelseav anleggsområdet
vil den potensiellerisikoenøke.Dettemå kompenseres
ved
tiltaksplanerom uhell skulle skje. Uttaksnivåetfor løsmassermå begrensestil sonenover grunnvannet.Den
umettedesonensomer viktig for å vernegrunnvannskvaliteten
vil væreliten i et avgrensettidsrom.Det tasut
massernedtil ønsketdyp, og deretterer det forventetat det fylles inn renemasseri kort tid etterpå.Dermedvil
den umettedesonenigjen øke.Det anbefalesogsåat grunnvannsnivåog kvalitet overvåkesved bruk av brønnene
Br1 til Br4. Dissebrønneneer plasserti 26 LAMYRA -HYDROGEOLOGISKKONSEKVENSVURDERING
AV MASSETAK ytterkantav tiltaksområdetog er egnettil å holdekontroll på hva somdrenererut av området.
Andre konsekvenser
Georadarmålinger
og boringerviser at det er sandigemasserned til minst 8 - 15 m dyp. Det er ikke gjennomført
geotekniskeundersøkelser
for å vurderestabiliteteni området.Under de sandigemasseneforventesdet marine
avsetningersomsilt og leire. Uttaketav løsmasservil begrensesegtil sonenover marineavsetninger.I hovedsak
vil tiltaket væreen utskifting av massersomikke endrerden totalevektbelastningen
på løsmassene
i området.
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Virkning/konsekvens/for hydrogeologien/grunnforurens in g: l iten negativ konsekvens-1
8.6 Støyforurensing
Det er utarbeidetstøyrapportmed støysonekartsom viser at støybildeter innfor
forurensingsforskriftens
grenseverdier.Støyberegningene
er gjort med det maskinelleutstyret
på flat mark. I realitetener sikteanleggene
og rullendemateriellomgitt av lagerhaugerav jord
og sandsom demperstøynivåetytterligere.
Virkning/konsekvens/ støyforurensing: ingen/ ubetydelig konsekvens0
8.7 Luftforurensing/ støv
Den størstekilden til luftforurensninger støv fra jord og grusproduksjonen(sikting/ harping)
samtstøvflukt fra grushaugene.
Ved behovdempesstøvfluktenmed vann.
Det er utført støvmålingsom viser akseptableverdier,innenforforurensingsforskriftens
krav.
Virkning/konsekvens/ luftforurensing: in gen/ ubetydelig konsekvens0
8.8 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Det er ikke registrertspesielleinteresserfor bruk av områdettil rekreasjonog fri luftsliv . Det
er imidlertid klart at områdetbenyttestil turgåing,jogging, og ridning. Brukenav områdettil
disseaktiviteteneer avhengigav at områdeter skogbevokst.Når det nå har værten hogstpå
delerav området,og at restenvil bli tatt i en nærframtid uavhengigav det søktetiltaket, må
arealet sespå som lite interessantsom rekreasjonsområde.
Etter at tiltaket er gjennomførtvil
det bli plantetny skog, og arealenevil på sikt igjen kunnebli brukt til rekreasjon.
Virkning/konsekvens/ for rekreasjon/ friluftsliv: Liten negativ konsekvens-1
8.9 Trafikkforhold
Dagenssituasjon
Fylkesvei158 har god standardpå strekningenmellom anleggetog E-16 ved Botilrud. Det er
ogsåanlagtseparatgang- og sykkelveimedbelysningpå helestrekningen,slik at
trafikksikkerhetenfor myke trafikanterer godt ivaretatt.Fylkesveiener skiltet med en
hastighetpå 60 km/t frem til ca. 50 meterfør avkjøringentil anlegget,hvor hastighetener satt
til 50 km/t. Etter at Kirkeskolenpå Norderhovble nedlagtfraktesskolebarnafra
Helgelandsmoen
medskolebusstil Benterudskole.
Fylkesvei158 har en ÅDT på 14-1500 kjøretøy.Trafikken inn til anleggetvarierermed
tilgangenpå masser,fra 0 biler pr. dagtil toppdagerpå opp mot 100 biler.
Avkjøringsforholdenefra fylkesveiener oversiktlig og det er ogsåanlagten høyre
forbikjøringslomme.Trafikkavviklingen i avkjøringspunktetoppfattessom lite problematisk,
det er registrerten påkjørselbakfraved innkjøringentil anlegget(Ring Blad januar2019)
Ny E-16 og nytt kryss på Helgelandsmoen
Trafikkberegningerutført av fellesprosjekteti forbindelsemed planleggingenav ny E-16 og
Ringeriksbanenviser ogsåat med etableringav nytt kryssved Helgelandsmoen
vil redusere
trafikken på fv 158 i retningmot Botilrud/ Hønefoss.Det presiseresfra Fellesprosjektetat
detteer beregnedetrafikktall og at det i kke er utført kontinuerligetellinger. De sier videreat
modellberegningene
viser, at det med ny E-16, og krysspå Helgelandsmoen,
ikke vil gi noen
reduksjonav betydningi trafikkmengdenpå fv 158 retningenmot Hønefoss.
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Det er ogsåoverveiendesannsynlig at uttaketvil væreavsluttetnår ny E-16, med eller uten
kryss, blir en realitet.

Figur 19 Fv 158 ved innkjøringentil anlegget
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Figur 19 Fra fellesprosjektetstrafikkanalyse

Med henvisningtil dennerapporten:
https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/
ringeriksbanen
-oge16/reguleringsplan/horingsdokumenter
-reguleringsplan/teknisk
-dokumentasjon
-avplanforslaget/fagrapport
-transport-og-trafikk.pdf
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Figur 21 Innkjøringentil anleggetmedvekta

På bakgrunnav de ovennevntetrafikktall gjøresen enkelvenstresvingvurdering.
Da det ikke er gjennomførthverkentrafikktellinger eller timetellingerer dissetrallene
skjønnsmessig
beregnet.
Max timetrafikk (A+B) er satttil 150 biler. Max biler i venstresvingenpr time (Bv) inn til
anleggeter satttil 20 biler.
Dissetallenesattinn i diagramfor vurderingav behovetfor venstresvingfeltgir dette
resultatet.
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Figur 22 Vurderingsskjemafor venstresving
felt

Det er ikke behovfor venstresvingfelt.
Virkning/konsekvens/ for Trafikkforholdene: Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.10 Barns interesser
Det er ikke registrertspesiellbruk av arealenetil aktiviteter knyttet til barn.Barnsbruk av
arealenehar nok værti forbindelsemedbrukentil friluftsformål. Da områdeter helt flatt, og
avskogeter det rimelig å antaat arealenenå er lite attraktivetil turformål selv utenat det
planlagtetiltaket blir gjennomført.Tiltaket vil forsinkefremtidig bruk av arealenemed10-15
år.
Virkning/konsekvens/ for barns interesser: Liten negativ konsekvens-1
8.11 Jordressurser/landbruk
Tiltaket berørerikke dyrket mark. Størstedelenav arealeter avskoget,og det resterende
arealetstår for tur til å bli avskoget.Tiltaket gjør at skogproduksjonen
blir forskjøvet,
«forsinket»med dentiden anleggsperioden
varer,ca 10-15 år.
Virkning/konsekvens/ for Jordressursen:Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.12 Teknisk infrastruktur
Tiltaket betingeringenendringereller supplementi den eksisterendetekniskeinfrastrukturen,
hverkennår det gjeldervann,avløp eller veier og adkomst.
Virkning/konsekvens/ for infrastrukturen: Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.13 Økonomiske konsekvenserfor kommunen
Tiltaket har ingennegativeøkonomiskekonsekvenser(utgifter) for Ringerikekommune.
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Virkning/konsekvens/ for kommunal økonomi: Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.14 Konsekvenserfor næringsinteresser/ samfunn
Tiltaket har positive konsekvenserfor bådegrunneier,tiltakshaverog samfunnet.Dettefordi
arealeneutnyttestil bådeuttak og innfylling av massersomsamfunnethar stort behovfor.
Direktoratetfor mineralforvaltning,som overordnetmyndighet,uttrykker ogsåønskeom en
optimal utnyttelseav ressursen.Når arealeneer tilbakestilt i henholdtil godkjentdriftsplan,
starterskogproduksjonen
igjen.
Virkning/konsekvens/ for næringsinteresser:Stor positiv konsekvens+3
8.15 Interessemotsetninger
Det er gjennomhøringsog planprosessen
ikke framkommetindikasjonerpå
interessekonflikteri området.Fagutredningene
viser ogsåat når tiltaket gjennomføressom
planlagtblir bådenaboerog naturverdierlite berørt.
Virkning/konsekvens/ Interessemotsetninger:Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.16 Avveining av virkninger
Et hvert naturinngrephar størreeller mindrekonsekvenserfor naturog samfunn.Ofte
negativekonsekvenserfor naturen, og positive konsekvenserfor samfunnet
. I dennesakener
de positivevirkninger for samfunnetstore, samtidigsom de negativevirkningeneer
akseptable.
Forutsetningenfor at de negativevirkningenekan sieså væreakseptable
, er at forslagog
anbefalingerfølgesopp slik de er beskreveti denhydrogeologiskerapportenog
planbestemmelsene.
8.17 ROS-analysen
Båderisikovurderingenog fagutredningenviser at det er denmulige grunnforurensningsfaren
som gir tiltaketsstørsterisiko. Dennerisikoen reduseresved de tiltak som er skisserti
fagrapport,planbeskrivelsenog planbestemmelsene.
Øvrige risikofaktorerer beskjedne.
Samletsettansestiltakets risiko å væreinnenforakseptablegrenser.

9. Innkomne innspill
9.1 Innkomne merknader
Det er innkommet 9 kommentarer/merknadertil planinnspilletved 1. gangsvarsling/
annonsering.
Etter ny annonseringav utvidelsenav planområdetden22.3.2019er det innkommet7
merknader/innspill, fra Buskerudfyl keskommune,Statensvegvesen,NorgesVassdrags
- og
energidirektorat(NVE), Fylkesmanneni Oslo og Viken og Direktoratetfor
Mineralforvaltning,som alle ogsåhar kommetmed innspill til førstegangsvarlingen.Nye
merknaderer fra RingerikeIdrettsrådog Eiliv Kornkveen.
Nr
1

Navn
Fylkesmanneni Oslo og Viken

2

Buskerudfylkeskommune

Dato
20.3.18og
11.4.19
20.318og
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3

Statensvegvesen

4

Direktoratetfor mineralforvaltning

5

Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE)

6
7
8
9
10
11

Ringerikekommune- Kommuneoverlegen
Hole kommune
Moe Gård/BeateMoe HaugenBrørby
Pål Heimdal
Eiliv Kornkveen
RingerikeIdrettsråd

10.4.19
28.2.18og
25.3.19
27.2.18og
12.4.19
21.3.18og
4.4.19
22.3.18
3.4.18
19.3.18
19.3.18
11.4.19
11.4.19

9.2 Tiltakshavers kommentarer til merknadene

Oppsummering av uttalel ser/merknader Forslagsstillerskommentar
Vi menerat planenmed bestemmelser
slik de
1. Fylkesmanneni Buskerud
er utformet,ivaretarde innspill/ ønsker
Fylkesmannenber om at forhold knyttet til Fylkesmannenbeskriveri sin uttalelse.Det er
landskap,naturmangfold,friluftsinteresser, utarbeidetfire fagrapporter.Den
vassdrag,samtstøy,støv og andreutslipp hydrogeologiskerapportenvurdereog beskrive
blir tilstrekkelig ivaretatti tråd med
uttaketsinnvirkning på grunnvannsstrømningen
nasjonaleføringer.For å få en helhetlig
i uttaksområdetog områdenerundt, inklusive
plan for områdetanbefalervi at
Lamyra.Konklusjonener at tiltaket ikke i
planområdetblir utvidet til ogsåå omfatte vesentliggradvil påvirke
eksisterendeuttak.
grunnvannsstrømmene
i og rundt tiltaket.
Fylkesmannenhar begrunnetdettemed at Utvi klingen vil overvåkesutoveri
uttaksområdetgrenserinntil Lamyra
uttaksperiodeni et eget
naturreservatog at det er registrertflere
miljøovervåkningsprogram.
Fagrapportene
for
rødlistedearter som er kritisk truet i
naturmangfoldog støyviser heller ikke
området.Fylkesmannenber ogsåom at
uakseptablekonsekvenserfor naturmiljøet
vassdragsinteressene
blir synliggjortog
og/ellersamfunnet.Det er ogsågjennomført
ivaretatt.Det sammegjelderovervannog
arkeologiskeundersøkelser.
Sekommentarertil
avrenningfra området.
fylkeskommunen.Fagrapportene
utarbeidesav
fagkyndig
etter
befaringer
i
området.
Ved utvidet varslingviser Fylkesmannen
til merknadenav 20.3.18og gjentar
Ved utvidelsenav planområdeter spesielt
spesieltforholdet Storelva,naturreservatet reliktjordbienivaretattmed hensynssone.
og det dokumentertenaturmangfoldetav
nasjonalinteresse.

2. Buskerud fylkeskommune
Inne i planområdeter det registrertto

De utførte arkeologiskeundersøkelsene
viser at
det registrertflere nye kullgroperinnafor
planområdetog to utenfor.Ei av de tidligere
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kullgroper.Kullgroper er automatisk
registrertekullgropeneer gått tapt. Kullgropene
fredetekulturminnerjf.
er lagt inn på plankartetog vil bli søkt frigitt i
Kulturminnelovens§ 4b. Lidar-bilder fra
løpetav planprosessen.
områdetviser at det trolig i alle fall er
ytterligere2-3 kullgroperinne i
planområdetsom ikke er registrert.Vi må
derfor foretaen registreringfør vi kan
uttale osstil planen.Vi viser til Lov om
kulturminner§§ 8 og 9 om
undersøkelsesplikten
ved planleggingav
offentlige og størreprivatetiltak. Det er en
fordel at registreringav automatiskfredete
kulturminnerforetaspå varselstadietfor å
unngåkonflikter senerei planprosessen.
Slike registreringermå foretaspå bar og
frostfri mark. Utgifter til slik granskning
må dekkesav tiltakshaverjfr. Lovens§ 10.
I brev av 10.4.19sier fylkeskommunenav
det ikke er registrertautomatiskfredete
kulturminner i det utvidedeplanområdet,
og at de derfor ikke har merknadertil
planutvidelsen
3. Statensvegvesen
Reguleringav ny virksomhetmedfører
vanligvis økt trafikkbelastningi kryssog
avkjørsler,og de trafikkmessige
virkningeneav planenmå dokumenteres
nærmere.Forholdettil
kollektivtrafikk og trafikksikkerhetfor
myke trafikanter(herunderskoleveger)må
avklares.I den gradplanarbeidetmedfører
nødvendigeendringerav veg – og
trafikkforhold på riks –eller fylkesveger
må dettetasvarepå i planarbeidet.
Trafikkanalysenmå ogsåbelysedenne
planeni forhold til:
- Andre reguleringsplaner
i område.
- Med og uten krysspå E16 på
Helgelandsmoen.
- Sammenheng
med masseforvaltning
og/ellerbegrensningi uttaksområdet.
Det er i dager det en passeringslommeved
innkjøring til området.Denneløsningener
trolig ikke tilfredsstillende.
Vegvesenetpekerogsåpå at planenmå
ivaretaen tilfredsstillende
overvannshåndtering,
at byggegrenser
til

Utvidelseni segselv fører ikke til økt trafikkbelastning.Trafikkmengdenstyresav
massetilgangen/
markedet.
Hele veitraseenmellom E-16 og Lamoenhar
god standardmed separatgang- og sykkelvei
og belysning.Strekningener ikke skoleveietter
at Kirkeskolenble nedlagtog barnafra
Helgelandsmoenfraktesmed busstil Benterud
skole.Hastighetenpå strekningener 60 km/t til
femti meterfør avkjøringentil anlegget,hvor
hastighetener sattned til 50 km/t.
Utkjøringenfra anleggettil fv 158 er
oversiktlig og dagenspasseringslomme
på
høyresidefungererfint. Trafikktall fra
Fellesprosjektetviser at trafikken forbi anlegget
ikke økerved etableringenav ny E-16 med
krysspå Helgelandsmoen.
Det ansesderfor ikke nødvendigmed
venstresvingfelti avkjøringentil anlegget.
Plangrensener satti senterlinjenav fv 158.
Vegvesenets
reguleringsplan
, 0605_345, for FV
158, GS-veg Helgelandsmoen
- Botilrud er
kopiert inn i planen.Gangog sykkelvegen
berøresikke av planen.Frisiktlinjer er lagt inn i
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riks- og fylkesvegermå overholdesog at
tiltak for hindretil smussingav
fylkesvegenmå ivaretas.
I brev av 25.3.19pekervegvesenetpå at
utvidelsenberørerfylkesveg158, hvilke
krav som det stiller til annettrafikkareal
utenforvegkant, og at frisiktlinjer må tas
inn i planen.

4. Direktoratet for
mineralforvaltning
DMF er genereltpositiv til at området
regulerestil masseuttak.Detteer viktig for
å sikre at alle interesserblir hørt og at det
gjennomføresen forutsigbarog god
utvikling for eksisterende
drift. Det er
viktig at ressursene
utnyttessåoptimalt
som mulig, det vil si bådei volum og
kvalitet. Direktoratetviser ogsåtil
regjeringensforventningertil regionalog
kommunalplanlegginghvor det heter:
Fylkeskommunene
og kommunenesikrer
tilgjengelighettil godemineralforekomster
for mulig utvinning, avveid mot
miljøhensynog andresamfunnsinteresser
Behovetfor og tilgangenpå byggeråstoffer
sesi en regionalsammenheng.
Når det gjelderkonsekvensanalysens
innhold pekerdirektoratetpå viktigheten
av å beskrivedagenssituasjonsamtå
belysetemaenesom:
- Geologiskestruktureri området.
- Estimertvolum og antall år det
planleggesdrift.
- Kvalitet på mineralressursene
somskal
tasut.
- Bruksområderog markedsutsikter.
- Håndteringav eventuelle
overskuddsmasser
og deponi.
Viser til tidligere uttalelse27.2.18.
5. NVE
Uttaksområdetserikke ut til å berøre
vassdragetog verneområdetLamyra
direkte,menuttak av masserog endringer
av grunnvannsnivået
og –strømningerkan

planen

Direktoratetsønskerer ivaretattplanprosessen.
Grusressursen
er ikke av bestekvalitet men
godt egnettil jordproduksjon.
Ressursener totalt på ca. 7-800.000m3.
Avdekningsmassene
vil bli benyttettil
overdekningpå arealeneetteravsluttet
innfylling.
Konsesjonssøknad
i henholdtil minerallovens
bestemmelser
meddriftsplanblir utarbeidetnår
planvedtaketforeligger.I driftsplanenvil flere
av de forholdenedirektorateter opptattav
fremkomme.

NVE`s innspill er ivaretatti den
hydrogeologiskerapportenfra Cowi og
flomsonerer innlagt i planen.
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medføreendringerogsåutenfor
planområdet.Det er positivt at det skal
gjøresen hydrogeologiskundersøkelse.
Det er storeallmenneinteresse
r knyttet til
vassdragog grunnvann.Tiltak som kan
medføreskadereller ulemperfor allmenne
interesser,kan utløsekonsesjonspliktetter
vannressursloven.
NVE kan avgjøreat
reguleringsplankan erstattekonsesjon,
dersomgrunnvanns
- og
vassdragsinteresse
ne er godt nok ivaretatti
planen,jf vannressursloven
§20. Vi viser
ogsåtil vannressursloven
§§ 8, 18, 44 og
45 medflere.
I mail av 4.4.19viser NVE til sitt innspill
fra førstegangaannonseringog ber om at
deresinnspill ivaretasi planen

Kommuneoverlegens
innspill er ivaretatt
gjennom
de
utredninger
som er beskreveti
Kommuneoverlegen,
miljørettet helsevern
planbeskrivelsenog fagutredninger.
har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar
i
henholdtil Folkehelselovenkapittel 3 og
tilhørendemiljørettet helsevernforskrifter.
Miljørettet helsevernomfatterfaktoreri
miljøet som direkte eller indirektekan
virke inn på helsen.Disseer fysiske,
kjemiske,biologiskeog sosiale
miljøfaktorer,jf. Folkehelseloven§ 8.
6. Ringerike kommune

Fagansvarligfor miljørettethelsevern har
ikke hatt tid til å gå gjennom
dokumentasjonen,
menforutsetterat
helsemessigforsvarlighetleggestil grunn
for utvikling av området.
7. Hole kommune
Hole kommunehar ingeninnspill til
oppstartav planarbeideteller merknadertil
forslagtil planprogram.Vi ber om å bli
tilskrevetnår planforslagetleggesut til
offentlig ettersyn.
8. Moe Gård

Viser til denhydrogeologiskerapporten

Ved utgravingav eksisterendegrusmasser
for et såstort arealkan dettebli et basseng
og grunnvannsnivået
vil da endreseg.Hvis
det danneset slikt bassengmed grunnvann
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vil det medføreat grunnvannsstanden
i
nærliggendeområdersenkesslik at skog
på vår eiendom(Mo gård(180/1) ikke vil
ha sammemulighettil å finne vann.
9. Pål Heimdal
Påstandom at grunnvannetligger på 3.35
meterunderterrenget,bekymretfor
støvflukt nå når skogener fjernet og for
vanneti naturreservatet.
10. Eiliv Kornkveen
Klager på tilgrising av gangog
sykkelveienved innkjøringentil
anleggsområdet

Den hydrogeologiskerapporten belyserdisse
problemstillingene.Støvflukt vil bli styrt av
bestemmelsene
i forurensningsforskriftens
kap
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Bedriftenmå skjerpesin feierutineri
innkjøringssonenpå og ved fv. 158

11. Ringerike Idrettsråd
Idrettsrådet kjennerikke til at det
foreliggernoeno-kart for områdetog har
ingeninnvendingmot denforeslåtte
planen.

10. Avsluttende kommentar/ Tiltakshavers vurdering
Tiltakshaverhar som driver av anleggetpå Lamoende siste23 årenegod kjennskaptil
forholdenepå og rundt området.Det væresegLamyranaturreservat,grunnvannet,bieneog
trafikken. Grusressursen
er godt egnettil det formåletsom er tiltakshavershovedprodukt,jord
av ulik kvalitet, til ulike formål. Behoveter stort, dagensressurser tømt, og det er derfor
viktig at nye ressurserkan tilføres markedet.Tiltakshavermenerå ha løst storsamfunnets
krav
i planprosessen
på en tilfredsstillendemåte,og ser fram til å ta de nye arealenei bruk i
inneværendeår.
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VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
Plan ID: 0605_436
Detaljreguleringfor Lamoen– utvidet grusuttak

Lista skal ha følgenderekkefølge:
1. Eventuelleinnsigelser
2. Offentlige myndigheter
3. Kommunaleuttaleparter
4. Organisasjoner
5. Private
*

Uttalelsefra Miljørettet helsevern(Ringerikekommune) følger sakensom et egetvedlegg,
sevedlegg17. Resterendeuttalelserer samleti vedlegg5.

Nr

Navn

Dato

1

Fylkesmanneni Oslo og Viken

20.3.18og 11.4.19

2

Buskerudfylkeskommune

20.318og 10.4.19

3

Statensvegvesen

28.2.18og 25.3.19

4

Direktoratetfor mineralforvaltning

27.2.18og 12.4.19

5

Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE)

21.3.18og 4.4.19

6

Ringerikekommune- Kommuneoverlegen
(miljørettet
helsevern
)

22.3.18og
12.04.2019*

7

Hole kommune

8

Moe Gård/BeateMoe HaugenBrørby

19.3.18

9

Pål Heimdal

19.3.18

10

Eiliv Kornkveen

11.4.19

11

RingerikeIdrettsråd

11.4.19

3.4.18

Oppsummering av
uttalelser/merknader
1. Fylkesmanneni
Buskerud
Fylkesmannenber om at
forhold knyttet til landskap,
naturmangfold,
friluftsinteresser,vassdrag,
samtstøy,støv og andre
utslipp blir tilstrekkelig
ivaretatti tråd mednasjonale
føringer.For å få en
helhetligplan for området
anbefalervi at planområdet
blir utvidet til ogsåå omfatte
eksisterendeuttak.
Fylkesmannenhar begrunnet
dettemedat uttaksområdet
grenserinntil Lamyra
naturreservatog at det er
registrertflere rødlistede
artersom er kritisk truet i
området.Fylkesmannenber
ogsåom at
vassdragsinteressene
blir
synliggjort og ivaretatt.Det
sammegjelderovervannog
avrenningfra området.
Ved utvidet varslingviser
Fylkesmannentil merknaden
av 20.3.18og gjentar
spesieltforholdetStorelva,
naturreservatet
og det
dokumenterte
naturmangfoldetav nasjonal
interesse
.

Forslagsstillerskommentar

Rådmannenskommentar

Vi menerat planenmed
bestemmelser
slik de er
utformet,ivaretarde innspill/
ønskerFylkesmannen
beskriveri sin uttalelse.Det
er utarbeidetfire
fagrapporter.Den
hydrogeologiskerapporten
vurdereog beskriveuttakets
innvirkning på
grunnvannsstrøm
ningeni
uttaksområdetog områdene
rundt, inklusive Lamyra.
Konklusjonener at tiltaket
ikke i vesentliggradvil
påvirke
grunnvannsstrømmene
i og
rundt tiltaket. Utviklingen vil
overvåkesutoveri
uttaksperiodeni et eget
miljøovervåkningsprogram.
Fagrapportenefor
naturmangfoldog støy viser
heller ikke uakseptable
konsekvenserfor naturmiljøet
og/ellersamfunnet.Det er
ogsågjennomført
arkeologiskeundersøkelser.
Se kommentarertil
fylkeskommunen.
Fagrapportene
utarbeidesav
fagkyndigetterbefaringeri
området.
Ved utvidelsenav
planområdeter spesielt
reliktjordbien ivaretattmed
hensynssone.

Planarbeidetskal
dokumentereat driften av
masseuttaket
kan
gjennomføresinnenfor
gjeldendelover og
forskrifter (for eksempel
støy,støv).Eventuelle
nødvendige avbøtende
tiltak skal innarbeidesi
planforslaget.
Influensområdene
skal
medtasi utredningene.
Følgendetemahar blitt
utreda:
-

Forhold knyttet til
landskap
Naturmangfold
Nærliggendenaturog bomiljø
Kulturminner
Friluftsinteresser
Barn og unges
interesser
Støy,støv og andre
utslipp
Naturreservat
Transportog
sikkerhet
Geohydrologi
Overvannog
avrenning

Det skal utarbeideset
overvåkningsprogramav
vannkvalitettil resipient
underdriften av uttaket.Det
skal plasserespermanente
kontrollbrønner i
uttaksområdet.
Undersøkelserav
vannkvalitetenvil bli
foretattfør tiltaket

igangsettes,dettefølges
videreopp underdriften av
uttaket.

De utførte arkeologiske
Tilstrekkelig kommentert
undersøkelsene
viser at det
av forslagstiller.
registrertflere nye kullgroper
Inne i planområdeter det
innafor planområdetog to
registrertto kullgroper.
utenfor.Ei av de tidligere
Kullgroper er automatisk
registrertekullgropeneer gått
fredetekulturminnerjf.
tapt. Kullgropeneer lagt inn
Kulturminnelovens§ 4b.
på plankartet og vil bli søkt
Lidar-bilder fra området
viser at det trolig i alle fall er frigitt i løpetav
planprosessen.
ytterligere2-3 kullgroper
inne i planområdetsom ikke
er registrert.Vi må derfor
foretaen registreringfør vi
kan uttaleosstil planen.Vi
viser til Lov om
kulturminner§§ 8 og 9 om
undersøkelsesplikten
ved
planleggingav offentlige og
størreprivatetiltak. Det er
en fordel at registreringav
automatiskfredete
kulturminnerforetaspå
varselstadietfor å unngå
konflikter senerei
planprosessen.
Slike
registreringermå foretaspå
bar og frostfri mark. Utgifter
til slik granskningmå
dekkesav tiltakshaverjfr.
Lovens§ 10.
I brev av 10.4.19sier
fylkeskommunenav det ikke
er registrertautomatisk
fredetekulturminneri det
utvidedeplanområdet,og at
de derfor ikke har merknader
til planutvidelsen
2. Buskerud
fylkeskommune

3. Statensvegvesen

Utvidelseni segselv fører
Trafikkanalysenmå
ikke til økt trafikk-belastning. inkluderepunktenei

Reguleringav ny virksomhet
medførervanligvis økt
trafikkbelastningi kryss og
avkjørsler,og de
trafikkmessigevirkningene
av planenmå dokumenteres
nærmere.Forholdettil
kollektivtrafikk og
trafikksikkerhetfor myke
trafikanter(herunder
skoleveger)må avklares.I
den gradplanarbeidet
medførernødvendige
endringerav veg – og
trafikkforhold på riks –eller
fylkesvegermå dettetas vare
på i planarbeidet.
Trafikkanalysenmå også
belysedenneplaneni
forhold til:
- Andre reguleringsplaneri
område.
- Med og utenkrysspå E16
på Helgelandsmoen.

Trafikkmengdenstyresav
massetilgangen/
markedet.
Hele veitraseenmellom E-16
og Lamoenhar god standard
med separatgang- og
sykkelveiog belysning.
Strekningener ikke skolevei
etterat Kirkeskolenble
nedlagtog barna fra
Helgelandsmoen
fraktesmed
busstil Benterudskole.
Hastighetenpå strekningener
60 km/t til femti meterfør
avkjøringentil anlegget,hvor
hastighetener sattned til 50
km/t.
Utkjøringenfra anleggettil fv
158 er oversiktlig og dagens
passeringsl
ommepå høyre
sidefungererfint. Trafikktall
fra Fellesprosjektetviser at
trafikken forbi anleggetikke
økerved etableringenav ny
E-16 medkrysspå
Helgelandsmoen.

- Sammenheng
med
Det ansesderfor ikke
masseforvaltningog/eller
nødvendigmed
begrensningi uttaksområdet.
venstresvingfelti avkjøringen
til anlegget.
Det er i dag er det en
passeringslomme
ved
innkjøring til området.
Denneløsningener trolig
Plangrensener satti
ikke tilfredsstillende.
senterlinjenav fv 158.
Vegvesenetpekerogsåpå at Vegvesenetsreguleringsplan,
planenmå ivaretaen
0605_345,for FV 158, GStilfredsstillende
veg Helgelandsmoen
overvannshåndtering,
at
Botilrud er
byggegrensertil riks- og
kopiert inn i planen.Gangog
fylkesvegermå overholdes sykkelvegenberøresikke av
og at tiltak for hindre
planen.Frisiktlinjer er lagt
tilsmussingav fylkesvegen inn i planen
må ivaretas.
I brev av 25.3.19peker
vegvesenetpå at utvidelsen
berørerfylkesveg158,

innspillet fra Statens
vegvesen.Slik
trafikkanalysener nå tar
den for segtrafikksikkerhet,
spesieltmtp. skoleveiog
myke trafikanter,dagens
standardpå veinettetog
eventueltnytt krysspå
Helgelandsmoen.
Detaljreguleringenfor
Lamoenvil ikke føre til
endringeri eksisterende
reguleringsplan«Fv. 158
Helgelandsmoen
–
Botilrud».
Ellers er uttalelsen
tilstrekkelig kommentertav
forslagstiller.

hvilke krav som det stiller til
annettrafikkarealutenfor
vegkant,og at frisiktlinjer
må tasinn i planen.

4. Direktoratet for
mineralforvaltning
DMF er genereltpositiv til
at områdetregulerestil
masseuttak.Dette er viktig
for å sikre at alle interesser
blir hørt og at det
gjennomføresen forutsigbar
og god utvikling for
eksisterendedrift. Det er
viktig at ressursene
utnyttes
såoptimalt som mulig, det
vil si bådei volum og
kvalitet. Direktoratetviser
ogsåtil regjeringens
forventningertil regionalog
kommunalplanlegginghvor
det heter:
Fylkeskommunene
og
kommunenesikrer
tilgjengelighettil gode
mineralforekomsterfor
mulig utvinning, avveid mot
miljøhensynog andre
samfunnsinteresser
Behovet
for og tilgangenpå
byggeråstoffersesi en
regionalsammenheng.
Når det gjelder
konsekvensanalysens
innhold pekerdirektoratetpå
viktighetenav å beskrive
dagenssituasjonsamtå
belysetemaenesom:
- Geologiskestruktureri
området.

Direktoratetsønskerer
Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
ivaretattplanprosessen.
Grusressursen
er ikke av
bestekvalitet men godt egnet
til jordproduksjon.
Ressursener totalt på ca. 7800.000m3.
Avdekningsmassene
vil bli
benyttettil overdekningpå
arealeneetteravsluttet
innfylling.
Konsesjonssøknad
i henhold
til minerallovens
bestemmelser
med driftsplan
blir utarbeidetnår
planvedtaketforeligger.I
driftsplanenvil flere av de
forholdenedirektorateter
opptattav fremkomme.

- Estimertvolum og antall år
det planleggesdrift.
- Kvalitet på
mineralressursene
som skal
tasut.
- Bruksområderog
markedsutsikter.
- Håndteringav eventuelle
overskuddsmasser
og
deponi.
Viser til tidligere uttalelse
27.2.18.

5. NVE
Uttaksområdetserikke ut til
å berørevassdragetog
verneområdetLamyra
direkte,menuttak av masser
og endringerav
grunnvannsnivået
og –
strømningerkan medføre
endringerogsåutenfor
planområdet.Det er positivt
at det skal gjøresen
hydrogeologisk
undersøkelse.
Det er store
allmenneinteresserknyttet
til vassdragog grunnvann.
Tiltak som kan medføre
skadereller ulemperfor
allmenneinteresser,kan
utløsekonsesjonspliktetter
vannressursloven.
NVE kan
avgjøreat reguleringsplan
kan erstattekonsesjon,
dersomgrunnvanns
- og
vassdragsinteressene
er godt
nok ivaretatti planen,jf
vannressursloven
§20. Vi
viser ogsåtil
vannressursloven
§§ 8, 18,
44 og 45 med flere.

NVE‘ s innspill er ivaretatti
Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
den hydrogeologiske
rapportenfra Cowi og
flomsonerer innlagt i planen.

I mail av 4.4.19viser NVE
til sitt innspill fra første
gangaannonseringog ber
om at deresinnspill ivaretas
i planen
6. Ringerike kommune
Kommuneoverlegen,
miljørettet helsevernhar
tilsyn-, råd- og
veiledningsansvar
i henhold
til Folkehelselovenkapittel 3
og tilhørendemiljørettet
helsevernforskrifter.
Miljørettet helsevern
omfatterfaktoreri miljøet
som direkteeller indirekte
kan virke inn på helsen.
Disseer fysiske,kjemiske,
biologiskeog sosiale
miljøfaktorer,jf.
Folkehelseloven§ 8.

Kommuneoverlegens
innspill
er ivaretattgjennomde
utredningersom er beskrevet
i planbeskrivelsenog
fagutredninger.

Det vil bli utarbeidet
i nternkontrollsystemsom
vil omhandleblant annet
mottakskontroll,
forurensning
(beredskapsplan
) og
miljøovervåkningsprogram.

Miljøretta helsevernpekeri
sitt innspill datert12.4.19på
forholdt knyttet til støy,støv
og trafikkforhold.

Trafikksikkerhetog
allmennsikkerhetrundt
anleggsområdet
har blitt
ivaretatti planarbeidet.

Disseforhold er grundig
behandleti planbeskrivelsen
og egnefagutredninger.Støy
og støv problematikkener
ogsåtatt inn i
planbestemmelsene
og
I brev av 12.04.19skriver
knyttet opp mot kravenei
miljørettet helsevernat
kap.
kommunenskal arbeidefor å forurensningsforskriftens
fremmefolkehelseog bidra 30, §30-(7 og 9), som for støy
til å sikre befolkningenmot er sammenfallende
med Tfaktoreri miljøet som kan ha 1442/ 2016.
negativinnvirkning på
helsen,blant annetved å
ivaretahensynettil helseog
trivsel i planleggingetter
plan- og bygningslovenog
godkjenningav virksomhet
etterannetlovverk, jf.
Miljørettet
helsevernforskriftens
§ 4.
Eier og ansvarligfor
virksomheterog
eiendommerplikter å
etablereskriftlig
internkontroll-systemmed
formål om å ivaretafolks
helseog miljø (§ 12).
Internkontrollsystemskal
værebasertpå
risikovurderingerav

Tiltak mot støy,støv og
forurensninghar blitt
innarbeideti planen.Det
har ogsåblitt innført
bestemmelser
om
begrensingav driften, for
eksempelikke helligdager.

miljøfaktorersom kan virke
inn på omgivelseneog med
tilhørendeplan for
avbøtendetiltak.
Videre i brevetblir det
fremhevetat støynivåog
luftforurensningikke må
overstigeretningslinjene
(hhv. T1442/2016 og
T1520/2012). medførertil å
virke negativtinn på folks
helse.
Konklusjon
Kommuneoverlegen
støtter
forslagettil reguleringav
områdetog forventerat drift
av grustaketkan bli
tilrettelagtpå en slik måteat:
Boliger og tilhørende
uteoppholdarealer
ikke blir belastetmed
støy og støv utover
grenseverdiersatt i
anbefalte
retningslinjer.
Transporttil og fra
grustaketikke
medførerredusert
trafikksikkerhet.
Kommuneoverlegen
tilrår at
det blir fastsattstøygrenseri
arealplanbes
temmelsene,jf.
Retningslinjenfor støyi
arealplanleggingen
(T1442/2016),tabell 3, «øvrig
industri».
7. Hole kommune
Hole kommunehar ingen
innspill til oppstartav
planarbeideteller merknader
til forslagtil planprogram.
Vi ber om å bli tilskrevet når
planforslagetleggesut til
offentlig ettersyn.

Hole kommunevil bli
tilskrevet når planforslaget
leggesut ti l offentlig
ettersyn.

8. Moe Gård

Viser til den hydrogeologiske Det vil bli stilt krav om
rapporten
overvåkningav
Ved utgravingav
grunnvannstand
og
eksisterendegrusmasserfor
vannkvalitettil resipient.
et såstort arealkan dettebli
Det er plassertpermanen
te
et bassengog
kontrollbrønneri ytterkant
grunnvannsnivået
vil da
av planområdetfor å kunne
endreseg.Hvis det danneset
kontrollereeventuelle
slikt bassengmed grunnvann
grunnvannsendringer
mot
vil det medføreat
Lamyraeller tilgrensende
grunnvannsstanden
i
eiendommer.
nærliggendeområdersenkes
slik at skogpå vår eiendom
(Mo gård(180/1)ikke vil ha
sammemulighettil å finne
vann.
9. Pål Heimdal
Påstandom at grunnvannet
ligger på 3.35 meterunder
terrenget,bekymretfor
støvflukt nå når skogener
fjernet og for vanneti
naturreservatet.
10. Eiliv Kornkveen
Klager på tilgrising av gang
og sykkelveienved
innkjøringentil
anleggsområdet
11. Ringerike Idrettsråd
Idrettsrådetkjennerikke til
at det foreligger noeno-kart
for områdetog har ingen
innvendingmot den
foreslåtteplanen.

Den hydrogeologiske
Se kommentergitt ti l Moe
rapportenbelyserdisse
Gård.Ellers tilstrekkelig
problemstillingene.Støvflukt kommentertav
vil bli styrt av bestemmelsene forslagstiller.
i forurensningsforskriftens
kap. 30

Bedriftenmå skjerpesin
Tilstrekkelig kommentert
feierutineri innkjøringssonen av forslagstiller.
på og ved fv. 158

Tas til orientering.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2721-13

Arkiv: L13

0605_436 Detaljregulering Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til
planprogram
Forslag til vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og
legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring.
2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av
planforslaget.

Sammendrag
Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende
uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende
innfylling av rene gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til landbruks-, naturog friluftsområde etter endt drift.
Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1
LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak
og dermed i tråd med gjeldende plan.
Temaer som skal utredes i den videre saksgangen er bl.a. følgende;




-

Hensyn til fredet naturreservat; Planområdet ligger tett inntil naturreservat Lamyra.
Hensynet til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven
Barn og unges interesser
Kulturminner- og miljøer







Forurensing: støy, støv og grunnvann
Massetransport og trafikksikkerhet
Landskapshensyn
Nærliggende natur- og bomiljø
m.fl.

Innledning
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen, og grenser til Hole kommune. Planområdet
er på om lag 260 daa, og største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var
hogstmoden.
Planarbeidet skal legge til rette for uttak av nye sandressurser for å kunne opprettholde
produksjon av jord. Videre vil det legges til rette for at uttaksområde fylles opp med rene
masser. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser til
gjenvinning. Det nevnes også at arealet kan være potensiell avlastning for innfyllingsbehov
knyttet til Ringeriksbanen og E16, Ringerike kommune er ikke kjent med de videre forholdene
omkring dette.
Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende
kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Område som nå inngår i planavgrensningen
er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende
kommuneplan.
Ringerike kommune vil gjennom detaljregulering av område kunne sikre kravene til blant annet
istandsetting og hensyn til nærliggende natur- og bomiljø.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Området Lamoen driftes i dag av Skaaret Landskap AS. Kommersiell grusdrift skal ha foregått
på området siden midten av 60-tallet.
Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende
kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 ekspandert i
østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak –
fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel
som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon
for uttak av 30 000m3 innenfor dette området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt
om dispensasjon for uttak av masser i dette området. Ringerike kommune er kjent med at
dispensasjonen er nabovarslet. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg som part i saken.
Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av manglende
dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med bakgrunn i
at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er også
dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy
og forurensning må vurderes.
Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen
grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for

-

eksisterende uttaksområde, og ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er
avsatt til masseuttak – fremtidig. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete planområdet.
Gjeldende planverk
Område som nå inngår i planavgrensningen er uregulert og er i all hovedsak avsatt til
Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens
foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område,
foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i
tråd med gjeldende plan.
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om
masseforvaltning. Utredninga ble behandla i Formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og ligger til
grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.
Punktene nedenfor lister opp sentrale punkter fra temautredninga:
 En bærekraftig masseforvaltning
 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov
 Redusere miljø- og samfunnsbelastning
 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye
Videre fremgår det av utredningen at areal på Lamoen, som er avsatt i kommuneplan, av NGU
er klassifisert og verdivurdert som viktig grus- og sandressurs. Klassifiseringen har en
gradering fra nasjonalt viktig, meget viktig og viktig.
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som detaljregulering og vil være en utvidelse av eksisterende uttaksområde
vestover og mot sørøst.
Planområdet vil foreslås avsatt til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning / innfyllingsområde
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg og annen veggrunn
Grønnstruktur: LNF/naturområder/skjermingssoner
Oversiktskart på side 4 viser foreslått planavgrensning.
Eiendomsforhold og parter
Planområdet ligger på gnr. 3/3 som eies av Ole Gjerde. Tiltakshaver er Skaaret Landskap AS
og fagkyndig konsulent er Guni Consult AS. COWI AS bidrar med kartframstillinger.
Planprogram for Lamoen
Planprogram for Lamoen er utarbeidet av Guni Consult AS på vegner av Skaaret Landskap
AS. Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med
planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og
forskrifter, temaer som skal konsekvens utredes og utredningsmetodikk.
Temaer som trekkes frem i planprogrammet og som i særlig grad skal iakttas i den videre
planprosessen er landskap/visuell virkning, kulturminner og –miljøer, naturmangfold,
grunnvann/forurensningsfare, landbruk og friluftsliv.
-

Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven. Tiltakshaver inviterer
til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring. Lag, foreninger og organisasjoner
som kan tenkes å ha spesielle interessert i området vil bli invitert. I tillegg vil det inviteres til
nytt informasjonsmøte i samband med høring og offentlig ettersyn.

Forholdet til overordnede planer og føringer
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.07)
I kommuneplanens arealdel er området i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og
friluftsområde (LNF-område). Et mindre areal (ca. 8 daa) nord i planområdet er avsatt til
formål masseuttak, fremtidig.
Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)
Vi viser til aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:
 Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i
etableringsfasen
 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike
 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde
Videre står det i samfunnsdelen at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning
som sikrer ressurser og uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og
samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye
områder.
Nasjonale forventninger
Det vises til Nasjonale forventninger (2015) hvor det framgår at regjeringen forventer at
kommunene (…) sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid
mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på råstoffer ses i en
regional sammenheng.

Juridiske forhold
Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram
Planarbeidet utløser krav om KU etter § 6, vedlegg 1 nr. 19 samt § 10 a) i forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om
planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 13.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger. Planprogrammet skal være tilpasset planarbeidets omfang og nivå. Forslag til
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om
oppstart av planarbeidet.
I tillegg til avklaring etter plan- og bygningsloven i form av en vedtatt reguleringsplan, må
det også søkes om driftskonsesjon etter mineralloven.
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det
skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
-

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes.
Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat
Lamyra naturreservat ligger i Ringerike og Hole kommune. I medhold av lov om naturvern av
19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det fredete arealet er på ca. 340 daa.
Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot nord og ligger som sammenhengende
myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er lagt under verneplan for myr og er del
av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden av Storelva. Verneformålet er å bevare
en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant vegetasjon.
Kulturminnelova
Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde.
I medhold av Kulturminneloven av 1978 kullgrop id 45397-1 automatisk fredet 12.05.1994.

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

Behov for informasjon og høringer
Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i
planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og
bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring;
Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli
invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og
offentlig ettersyn.

Alternative løsninger
Tiltakene planforslaget tilrettelegger for vil kunne få konsekvenser for nasjonalt viktige
miljøinteresser med nærheten til Lamyra naturreservat. Innenfor naturreservatet og i området
omkring er det dokumentert naturmangfold av nasjonal interesse. Det vises til
naturmangfoldsloven § 49 som gjelder utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn
i et verneområde.
Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde.
Det er også gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende uttaksområdet; Det er dermed stilt
vilkår i driftskonsesjonen, innenfor eksisterende uttaksområde, om utgravinger før nye tiltak
iverksettes i området der funnene er gjort.
Uttaksområde har siden 2003-2004 ekspandert i østlig retning, utover det område som i
kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som
går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår
av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon for uttak av 30 000m3 innenfor dette
området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt om dispensasjon for uttak av masser
i dette området. Ringerike kommune er kjent med at dispensasjonen er nabovarslet.
Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg da de er forvaltningsmyndighet for Lamyra
naturreservat. Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av

-

manglende dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med
bakgrunn i at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er
dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy
og forurensning må vurderes.
Det er ikke gjort tilstrekkelig faglig vurdering av konsekvenser av uttak i området som i
kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF, og tiltakene bør dermed stanses.
Forslag til alternativt vedtak:
1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen.
2. Området istandsettes og tilbakeføres til skogbruk.

Interessekonflikter
Interessekonflikter skal belyses. I denne situasjonen er det i hovedsak fire potensielle
konfliktområder der ulike interesser og behov må avveies.





Tiltakets konsekvens for naturmangfold og nærliggende naturreservat
Tiltakets konsekvens for kulturminner.
Deler av området brukes i dag til friluftsliv. Det må tilrettelegges for tilsvarende bruk
og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende kvalitet i nærheten av
området.
Nært planområdet er det flere boliger. Drift av grusuttak medfører støy, støv og
anleggstrafikk, noe som gir konsekvenser for bomiljøet i nærheten. Det må gjøres
tiltak som reduserer disse konsekvensene.

Felles for disse fire interessekonfliktene er at behovet for ressursen må utredes for å sikre at
de samfunnsmessige konsekvensene ved etablering av virksomheten sammenlagt er mer
positive enn den negative konsekvensen kan bli for naturreservat og de tilliggende verdier,
natur- og bomiljø, kulturminner og friluftsliv.

Rådmannens vurdering
Tiltaket
Plantype og avgrensning
Detaljregulering anbefales, på lik linje som ved oppstartsmøte.
Forhold til gjeldende planer
Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1
LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak
og dermed i tråd med gjeldende plan. Området er dermed ikke avklart i overordnet arealplan.
Dersom detaljreguleringen vedtas vil denne overstyre formål i kommuneplanens arealdel og
arealet vil tas inn ved neste revidering.
Det vises for øvrig til gjeldende Samfunnsdel vedtatt 30.04.15, av denne fremgår bl.a.
følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.

-

Samferdsel og teknisk infrastruktur
Det fremgår av planprogram at utvidelse eksisterende uttaksområde ikke vil medføre økt
trafikk. Tiltaket vil dog medføre trafikk i et lenger tidsperspektiv. Transporten er for det meste
lagt til Norderhovsveien Fv.158. Denne strekningen har gang- og sykkeltrase. Forholdene
omkring samferdsel og teknisk infrastruktur blir et viktig tema å følge opp i den videre
planprosessen.
Påvirkning av landskapsbilde
Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden.
Masseuttak kan ha fjern- og nærvirkning på landskapsbildet. Det er viktig å vurdere
denne virkningen og gjøre avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være kontinuerlig
istandsetting som styres gjennom reguleringsplan og driftsplan.
Naturmangfold/naturreservat
Det er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets
nærhet. Temaet må utredes godt og i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Spesielt må
§§ 8-12 i naturmangfoldloven oppfylles.
Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som
truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. Dette tema må i særlig
grad utredes i det videre planarbeidet.
Kulturminne
Det er gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende planområdet, et løsfunn med uavklart
vernetype. Det er dermed stilt som vilkår i driftskonsesjonen at utgravinger før nye tiltak
iverksettes i området der funnene er gjort. Innenfor foreslått planavgrensning ligger det to
arkeologiske minner; en kullgrop med vernestatus uavklart samt automatisk fredet kullgrop.
Det skal tas tilstrekkelig hensyn til kulturminner og –miljøer i det videre planarbeidet.
Samfunnsmessige konsekvenser
Dette må utredes nærmere før 1. gangs behandling.
Bomiljø
Det må fokuseres på bokvalitet for naboer og det må utføres tiltak som reduserer negative
konsekvenser for bomiljø i nærområdet. Spesielt støy og støv fra drift og transport må
minimaliseres.
Idrett og friluftsliv
Østre del av planområdet benyttes til friluftsliv/rekreasjon på skogsbilveier og stier. Områder
og løyper/stier som er tilrettelagt i dag må erstattes. Det må i det videre planarbeidet ses på
tilrettelegging for tilsvarende bruk og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende
kvalitet i nærheten av området.
Forurensning
Alle typer forurensing må utredes og tiltak som reduserer forurensing må utføres. Spesielt
må det fokuseres på støy, støv og forurensing til grunn og vassdrag.
Vurdering av planprogrammet
-

Formannskapet vedtok konkretisering av delegeringsreglementet 01.12.15. Herav fremgår det
at fastsetting av planprogram kan delegeres til Rådmann med mindre det kommer merknader
som påvirker planarbeidets gjennomføring.
Kapittel 10 i planprogrammet omfatter temaer som skal utredes i arbeidet med planen.
Rådmannen mener lista peker på de viktigste utredingstemaene.
Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i
planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og
bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring;
Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli
invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og
offentlig ettersyn.
Utredningstemaer beskrevet i planprogrammet legger et godt nok grunnlag for å kunne
oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven.
Samlet vurdering av tiltak og planprogram
Rådmannen mener det er en fordel at dette grusuttaket omfattes av en reguleringsplan slik at
konsekvenser for de ulike utredningstemaene kommer fram og at driftsplan og
istandsettingsplan blir fastsatt. I løpet av planprosessen vil muligheten for medvirkning være
god, og naboene kan være med på å sette krav til avbøtende tiltak slik at forringelse av
bomiljø minimaliseres. I tillegg blir utviklinga av området med de konsekvenser det
medfører mer forutsigbar for forslagsstiller, naboer og andre brukere av området.
Rådmannen mener også det er viktig å belyse at utviding av grusuttaket medfører
konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold av nasjonal interesse. I tillegg vil
uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i nærområdene. Avbøtende tiltak bør
være ett av fokusområdene i det videre planarbeidet.
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen oppstart av planarbeid med plan 436 Lamoen.
Vedlegg
Oversiktskart
Oversiktskart med planavgrensning
Oversiktskart med visning av uttaksområde utenfor konsesjonsområde
Oversiktskart vist med kommuneplanens arealdel formål, masseuttak - fremtidig
Forslag til planprogram, datert 11.09.17
Referat oppstartsmøte
Brev i samband med nabovarsel dispensasjonssak fra Fylkesmannen i Buskerud, datert
15.08.17.
Driftskonsesjon etter mineralloven, tildelt 17.10.17.
Forvaltningsplan Lamyra naturreservat, 1997.
Lenke til informasjon om automatisk fredet kulturminne:
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Fask
eladden%2Flokalitet%2F45397
Ringerike kommune, 14.11.2017

-

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder: Heidi Skagnæs
Konstituert avdelingsleder: Line S. Østvold
Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2721-18

Arkiv: PLN 436

Sak: 2/18
Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag
til planprogram
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og
legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring.
2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer
merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.
3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av
planforslaget.
4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det
totale arealet.
Behandling i Formannskapet 23.01.2018:
Axel Sjøberg (Sv) fremmet rådmannens alternative forslag:
«1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen.
2. Området istandsettes og tilbakeføres til skogbruk. «

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom rådmannens alternative forslag, fremmet av Sjøberg (Sv) og
Hovedutvalgets (HMA) innstilling, ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 1
stemme (Sv).
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MELDING OM DELEGERT VEDTAK - Fastsatt planprogram 0605_436
Detaljregulering Lamoen
Saken er behandlet som saksnr 231/18 etter delegert myndighet fra Formannskapet.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Rådmannen fastsetter planprogram, pbl. § 12-9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med
delegert myndighet fra formannskapet. Planprogrammet legger grunnlaget for det videre
planarbeidet. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Tidligere vedtak
Formannskapet fattet 23.01.2018 (sak 2/18) vedtak om oppstart av planarbeid 0605_436
detaljregulering Lamoen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.
Gjeldene delegeringsreglement for Ringerike kommune ble vedtatt 20.06.2013 (sak 78/13).
Delegeringsreglementet fastsetter hvordan kommunestyret har fordelt sin lovbestemte
myndighet mellom kommunens politiske organer og myndighetstildelingen til rådmannen, dvs.
administrasjonen. Formannskapet fattet et vedtak om konkretisering av plansaker i gjeldene
delegeringsreglement 01.05.15 (sak 129/15). Rådmannen, herunder Miljø- og
arealforvaltningen, fikk delegert myndighet til å fastsette planprogram, i saker med krav om
planprogram, om det ikke forekommer merknader av betydning.
Bakgrunn for saken
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av nye sandressurser. Videre legger
forslaget til detaljplanen til rette for at uttaksområdet fylles opp med rene masser.
Det pågår i dag uttak og ifylling av masser i tilgrensende areal. Eksisterende uttaksområde er
ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende kommuneplan med formål masseuttak,
fremtidig. Område som nå inngår i planavgrensningen er i all hovedsak avsatt til Landbruks-,
natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens foreslåtte formål
masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område, utenom 8 daa
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Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

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

2
som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i tråd med
gjeldende plan.
Planstatus og utredningskrav
Planforslaget vurderes å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og faller inn under tiltak
som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger, jfr
konsekvensutredningforskriften § 6, vedlegg I nr. 19 og § 10 a.
Utviding av masseuttaket medfører konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold
av nasjonal interesse. I tillegg vil uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i
nærområdene.
Utredningsarbeidet vil blant annet ta for seg følgende tema:
-

Grunnvannstand (hydrogeologiskrapport)

-

Overvann og avrenning (hydrogeologiskrapport)

-

Transport og sikkerhet (trafikkanalyse utarbeides som en del av KU)

-

Forhold knyttet til landskap

-

Naturmangfold (egen rapport)

-

Nærliggende natur- og bomiljø

-

Friluftsinteresser

-

Barn og unges interesser

-

Støy, støv og andre utslipp

-

Naturreservat (Lamyra)

-

Kulturminner (egen rapport)

-

ROS- analyse

Innspill til planarbeid og uttalelser/merknader til planprogrammet
Fristen for å komme med innspill til planarbeidet og uttalelser/merknader til planprogrammet
var 20.03.18. Det er mottatt 9 innspill/uttalelser (jf. vedlegg). Hovedtrekkene i uttalelsene er
referert og kommentert av fagkyndig og rådmannen i vedlegg «Vurdering av uttalelser ved
varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram».
I forslaget til planprogram redegjøres det for temaer som skal utredes i detaljreguleringen med
tilhørende konsekvensutredning. Rådmannens vurdering er at innkomne uttalelser er innenfor
hovedtemaene i planprogrammet, og det er ikke nødvendig å supplere eksisterende
planprogrammet med detaljønskende innspill. Uttalelsene omhandler blant annet forhold knyttet
til grunnvannstand, naturreservat, overvann/avrenning, naturmangfold, friluftsliv, trafikk og
kulturminner. Dette er tema som vil bli videre utredet i planprosessen. Fagrapportene innenfor
kulturminner, naturmangfold, trafikk og hydrogeologi vil danne grunnlag for det videre
planarbeidet og eventuelle avbøtende tiltak. Uttalelsene vil bli vektlagt i det videre planarbeidet.
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Fagpersonene som skal utarbeide rapportene vil få tilgang til uttalelsene for å sikre at
detaljønskede innspill blir ivaretatt.
Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen påpeker at det må redegjøres for overflatevann
og avrenning i planarbeidet. Generelt skal alt overvann håndteres innenfor planområdet i
Ringerike kommune, dette vil bli utredet i den hydrogeologiskerapporten.
Fylkesmannen i Buskerud og Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler å utvide
planområdet. De mener at planområdet bør inkludere eksisterende uttak for å skape en helhetlig
plan. Ressursene i eksisterende masseuttak vil være tømt i løpet av et halvt år, innfyllingen skjer
i henhold til godkjent driftsplan og gitt konsesjon. Eksisterende uttak vil bli en del av
influensområdet som skal utredes videre i planprosessen. Med bakgrunn i dette har rådmannen
valgt å beholde planavgrensningen slik den er.
Rådmannens vurdering
Planprogrammet skal være et dynamisk verktøy for planarbeidet. Som et minimum må
planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for
medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i konsekvensutredning. Det er viktig
at planprogrammet er utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført
planarbeid er utført i samsvar med planprogrammet.
Planprogrammet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med
planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og
forskrifter, temaer som skal konsekvensutredes og utredningsmetodikk. Etter rådmannens
vurdering danner planprogrammet samlet sett et tilstrekkelig grunnlag for en god prosess i det
videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen vurderer at det ikke er
kommet merknader som gjør det nødvendig å endre på forslag til planprogram og at dette
dermed kan fastsettes ved delegert vedtak.

Vedlegg
Planprogram, fastsatt
Vurdering av uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
Konkretisering av delegeringsreglementet i plansaker
Saksprotokoll – 0605_436 detaljregulering Lamoen

4
Med hilsen

Knut Kjennerud
avdelingsleder
Hanne Christine Wilhelmsen
arealplanlegger
hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:
Tom Nøkleby
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen
Formannskapet

DetaljreguleringLamoen
Reguleringsplanog konsekvensutredning
Utvidet grusuttak på Lamoeni Ringerikekommune

Planprogram
Fastsatt28.6.2018
etter delegertmyndighetfor Hovedutvalgetfor miljø- og arealforvaltningen.

Utarbeidet av Guni Consult/GunnarNilsen11.9. 2017
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Innledning.
SkaaretlandskapASdriver grusuttaketog masseinnfyllingenpå Lamoeni dag.Uttaket
nærmersegslutten, men det gjenstårennåstore volum som er godkjentfor innfylling av
masser.
Tiltakshaverhar engasjertGuniConsult/GunnarNilsentil å forestå arbeidet med en
utvidelseav uttaksområdet.GuniConsulthar inngått et samarbeidemed Cowi/ Hønefossfor
kartframstillinger.Det vil for øvrigbli benyttet eksternefagkonsulentertil ulike
fagutredninger.
Historikk.
Naboervi har vært i kontakt med sier at det har vært uttak av sand/gruspå Lamoensålenge
de kan minnes.Andre kan fortelle at bestefar/oldefarhar fortalt at de har tatt ut sandder i
sin tid. Det er vel rimelig å anta at området har fungert som et lokalt bygdesandtaksom
lokalbefolkningenhar brukt til sin bruksformålgjennomtiden.
Kommersiellgrusdrift på området ble etablert av BrødreneLien på midten av 60- tallet.
SkaaretLandskapASkom inn som drivere av uttaket på midten av 90- tallet.
Dette uttaket nærmersegslutten og grunneierog tiltakshaverønskerå utvide området til
sammetype drift/ aktivitet som i dag; uttak av sandog innfylling av rene gravemasserfør
tilbakeføringav området til opprinneligbruk, LNF.
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1.Planområdetsbeliggenhetog avgrensning
Planområdetliggerpå Helgelandsmoen
/ Lamoensydfor dagensuttak- og innfyllingsområde,
mellom Lamyraog Norderhovsveien.Områdeter på ca. 260 daa.

Figur1 Beliggenhetpå Ringerike
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Figur2 Beliggenhetpå Helgelandsmoen

2.Formåletmed planen
Formåletmed planener å skaffenye sandressursertil SkaaretLandskapASfor å kunne
opprettholde produksjonenav jord. Dagensressursvil væretømt om ca. 1 år. Etter uttak av
grusmassenevil arealenefylles opp med rene gravemassersom det for ti den er et stort
behov for å ha godedeponeringsområderfor. Bedriftenvil ogsåresirkuleremassersom kan
gjenbrukes.
3.Tiltakshaver/grunneier
Tiltakshaverfor planener SkaaretLandskapASsom er en av Østlandetsstørsteprodusenter
av anleggsjordog «spesialjord»til for eksempelfotballbaner,golfbaneretc.
Planområdetliggerpå gnr. 3 bnr. 3 som eiesav Ole Gjerde.
4.Planstatusog utredningsplikt
Planområdeter ikke regulert og ligger i Landbruks-, natur- og friluftsområde(LNF-område)i
Kommuneplanensarealdel. Enmindre del av området ligger inne i kommuneplanensom
områdefor masseuttak.Da det planlagtetiltaket ikke er i samsvarmed arealformåleti
kommuneplanen, må det gjennomføresen reguleringsprosess
med konsekvensutrednin
g
(KU),jfr konsekvens
utredningforskriften§ 6, vedleggI nr. 19 og § 10 a. Planprogrammeter
utarbeidet i henholdtil Pbl § 4.1. Planprogrammetskalværetilpassetomfangetog nivået på
planarbeidet.
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5.Dagenssituasjon
Somnevnt innledningsvishar det forgått uttak av sand,myr og innfylling av masseri
områdeneinntil planområdeti mange10-år.
Dennevirksomhetenpågårfortsatt, men sandressursenvil væretatt ut i løpet av et års tid.
Uttaket innenfor dagenskommuneplanområdeer under konsesjonsbehandling
i
Direktoratet for mineralforvaltning, og konsesjonforventeså foreliggei høst.
Størstedelen av planområdeter avskogetav grunneier,da skogenvar hogstmoden.Det er
ogsåtatt ut en del sandinnafor planområdet,og det er derfor søkt om dispensasjonfor
uttak av ca. 30000 m3 for å kunneopprettholde driften inntil godkjentreguleringsplan
foreligger.

Figur3 Uttaksområdet
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Figur4 Flyfoto.Oversikt

6.Beskrivelseav tiltaket
Tiltaket vil beståav uttak av sandpå det ca. 260 daa store arealet.Sandablir tatt ut med
hjullaster.Noe selgesdirekte i markedet,mensresten går med til produksjonav jord av ulike
typer. Til jordproduksjonenbenyttesdet ogsåmyrjord som tas ut på naboeiendommen.
Etter at sandener tatt ut, skal volumeneinn fylles med rene gravemasserfra ulike prosjekter
i regionen.Tiltakshaverplanleggerogsåå starte opp med sorteringav innkomnefyllmasser,
for å gjenvinne«brukbare»jordmassersom de er, eller innblandeti stedetsprodukter.
Når det gjelder innfylling av masser, må det ogsåvurderesom arealet kan væreen potensiell
avlastningfor innfyllingsbehov knyttet til Ringeriksbanenog ny E-16.
7.Rammerog premisserfor planarbeidet
7.1Planprosessog medvirkning
Det leggesopp til følgendeplan- og medvirkningsprosess:
· Oppstartsmøtemed Ringerikekommune,gjennomført07.7.2017
· Forslagsstillerutarbeider forslagtil planprogramiht. Forskriftom konsekvensutredninger.
· Sakenforeleggesformannskapetsammenmed planprogrammetfør varsling av oppstart.
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·Kommunenleggerforslagtil planprogramut på offentlig ettersyn
· Det varslesoppstart av planarbeidetsamtidigmed at forslagtil planprogramleggesut på
offentlig ettersyn.Høringsfristensettestil 6 uker.
· Tiltakshaverinviterer til informasjonsmøtemensplanprogrammeter på høring. Lagog
foreningerog organisasjonersom kan tenkeså ha spesielleinteresseri området vil bli
invitert.
· PlanprogrammetskalforeleggesDirektoratet for Mineralforvaltningti l uttalelse før
fastsetting.Direktoratet skalgi evt. merknadertil planprogrammetinnen 2 uker.
· Ringerikekommunefastsetterplanprogrammetpå bakgrunnav forslagetog uttalelsenetil
dette.
· Forslagsstillerutarbeider forslagtil reguleringsplanmed konsekvensutredning.
· 1. gangsbehandlingi Plan- og miljøutvalget i Ringerikekommune.
· Offentlig ettersyn av planforslagetmed konsekvensutredning.
Høringsfristensettestil 6
uker. Naboerog andre inviterestil nytt informasjonsmøte.
· Ringerikekommuneskalpå bakgrunnav høringenta stilling til om det er behov for
tilleggsutredningereller dokumentasjonav bestemteforhold. Evt.tilleggsutredningerskal
sendesut på høringtil de som har avgitt uttalelsetil planforslagog konsekvensutredning.
Frist for uttalelsen settestil 3 uker.
· 2. gangsbehandlingi Plan- og miljøutvalget i Ringerikekommune.
· Sluttbehandlingog endeligvedtaki kommunestyret.
7.2 Overordnaføringer
7.2.1 Kommuneplanensarealdel
Kommuneplanensarealdel(KPA)for Ringerike kommuneble vedtatt 30.8.2007. Ny plan er
under sluttbehandling.Planområdetliggeri Landbruks-, natur- og friluftsområde(LNFområde)og det er derfor ikke i samsvarmed arealformåleti KPA.Det krevesderfor at det i
tillegg til reguleringsplanogså må gjennomføresen prosessmed konsekvensutre
dning (KU).
7.2.2 Nasjonalemål og retningslinjer
To retningslinjerfra Miljøverndepartementetkan kommetil anvendelsei planarbeidet
· Retningslinjerfor behandlingav støy i arealplanleggingen,
MiljøverndepartementetsT-1442
angir krav til hvordanstøy skalbehandlesi arealplaner.
· Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnaareal- og transportplanlegging.
(MiljøverndepartementetsT-5/93). Arealbrukog transportsystemskalutviklesslik at de
fremmer samfunnsøkonomiskeffektiv ressursutnyttelse,med miljømessiggodeløsninger,
trygge lokalsamfunnog bomiljø, god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.
7.2.3 Forhold til annet lovverk
Plan- og bygningsloven
Det vil bli utarbeidet en reguleringsplan ihht. plan- og bygningslovensbestemmelserbasert
på utarbeidet planprogramog høringsuttalelser.Forholdettil jord- og skogbrukslovgivningen
blir avklart gjennombehandlingetter plan- og bygningsloven.Reguleringsplanen
med
planbestemmelservil gi bestemmelserom uttakets ytre begrensning,ferdigstillelseetter
avsluttet uttak, evt. fredete kulturminner,retningslinjerfor forurensningog konsekvenser
for omgivelsene.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser(mineralloven)
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Lovenregulererkommersiell leting, undersøkingog utvinning av alle mineralskeråstoffer,
bortsett fra olje, gassog vann.Lovenfår dermed direkte innvirkningpå planprosessen.
Forurensningsloven
/ Forurensningsforskriften.
Fylkesmannenavgjørom et massetakmå ha utslippstillatelseetter forurensningsloven§ 11
eller om krav i reguleringsbestemmelsene
kan erstatte utslippstillatelseetter
forurensningsloven.
Forurensningsforskriftens
kapittel 30 omhandlerforurensningfra produksjonav pukk, grus,
sandog singel.Forskriften setter krav til plassering,skjerming,tiltak, utslipp, støy,målinger,
journalføringog meldeplikt. Tiltaket skaldriftes ihht f orurensningsforskriftenkapittel 30.
Naturmangfoldsloven.
Lovensformål er at naturen med densbiologiske,landskapsmessige
og geologiskemangfold
og økologiskeprosessertas vare på ved bærekraftigbruk og vern, og slik at den gir grunnlag
for menneskenesvirksomhet,kultur, helseog trivsel nå og i framtiden. Tiltaket skalvurderes
ut fra Naturmangfoldslovenav 19.juni 2009§§ 8-12. Jfr også§49.
Kulturminneloven.
Konsekvensutredningen
tar utgangspunkti kulturminnelovensdefinisjonav kulturminner og
kulturmiljøer. Utredningenforutsetter å avklareevt. konflikter med kulturminner og
kulturmiljøer. Undersøkelsesplikten
i henholdtil § 9 blir ivaretatt gjennom
konsekvensutredningen.
Dersomtiltaket kommeri konflikt med automatiskfredete
kulturminner må kulturminnemyndigheteneta stilling til evt. dispensasjonfra den
automatiskefredningen.
Vassdragsloven
Tiltakshavermener at det aktuelletiltaket ikke vil påvirkeforholdenei vassdragpå en slik
måte at det må søkesom tillatelse fra Norgesvassdrag- og energidirektorat(NVE)med
hjemmel i vannressursloven.
8. 0-ALTERNATIVET
0-alternativet innebærerat massetaketikke utvidesog at området istandsettesog
tilbakeførestil skogbruk.0-alternativetsvil ogsåføre til at virksomheten på sikt avvikles,
arbeidsplassene
går tapt.
9. KONSEKVENSVURDERINGENE.

Referat et fra oppstartmøtet og tiltakshaversvurderingerleggestil grunn for hva som skal
utredes.
Konsekvensene vurderes i forhold til alternativ 0. I dette tilfelle er det en drift som i dag fram
til ressursen i dagens uttak/innfylling er fullt ut avsluttet.
Utredningsmetodikk
Konsekvensutredningen
skalgjennomføresihht. vedleggVI (”Rammerfor krav til innhold i
konsekvensutredningen”)
i forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvensene
av planforslagetskalvurderesopp mot dagenssituasjonsom er 0 alternativet.
Konsekvensen
av tiltaket vurderesetter en skalader:
0 er ingenkonsekvens
+ er liten positiv konsekvens
++ er stor positiv konsekvens
er liten negativkonsekvens
er stor negativkonsekvens
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For hvert tema beskrivesavbøtendetiltak

10. ANTATTEPROBLEMER
OGUTREDNINGSBEHOV
KNYTTET
TILREGULERINGSPLANEN
Dissetemaeneskalutredes/ beskrivesnærmere
- Landskap/visuellvirkning
- Kulturminnerog kulturmiljø
- Naturmangfold,flora og fauna
- Masseforvaltning
- ROS
- analyse
- Støy
- Støv
- Forurensning/påvirkningpå Lamyra
- Landbruk
- Friluftsliv
- Transport/ trafikksikkerhet
- Barnog ungesinteresser
- Sysselsetning
- Massebehov

10.1 Landskapnatur og kulturmiljø
10.1.1 Landskap/visuell virkning
Landskapeter i dag påvirket av eksisterendeuttak. Eksisterendelandskapvil ogsåbli
påvirket av en evt. utvidelseav uttaket. Områdeter flatt, delvisskogbevokst,delvisavskoget,
beliggendemellom LamyraNaturreservatog Norderhovsveienpå Helgelandsmoen.
Utredningsnivå
Beskrivelsemed bilder i planbeskrivelsen
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Figur5 Vestredel av området avskoget

10.1.2 Kulturminner og kulturmiljø
Områdetsbeliggenhetinntil Lamyraog tidligere registrerte kulturminner gjør at det vil bli
gjennomførtkulturminneregistreringi regi av Buskerudfylkeskommune.
Utredningsnivå
Egenfagrapport.
Det skalgjennomføreskulturminneregistreringeretter lovens§ 9.
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Figur6 Registretekulturminner

10.1.3 Naturmangfold,dyre- og planteliv
I DN’sdatabaseer det registret både arter av stor forvaltningsmessiginteresseog trua arter,
i uttaksområdetsnærhet.
Utredningsnivå
Egenfagrapport
Tiltaket skalutredesetter Naturmangfoldslovenav 19. juni 2009,§§ 8-12.
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Figur7 Stierog vegetasjoni den uberørteøstredel av området

10.2 Miljø og samfunnssikkerhet
10.2.1Risiko- og sårbarhetsanalyse
Utredningsnivå
Det utarbeidesROS
-analysefor det planlagtetiltaket. Analysenbaserersegpå
metodebeskrivelsefra DSB- rundskriv«Samfunnssikkerhet»

PlanprogramLamoenside13

10.2.2 Støy
Aktiviteten på anleggeter ikke støyende,da det ikke forgår knusingav stein på området.
Støykilderer powerscreen,hjullastereog lastebiler.
Støyfra virksomhetenskalbehandlesihht. Forurensningsforskriften
kap. 30.
Utredningsnivå
Enkeltstøysonekartsom viser støynivåeti henholdtil forskriftenskrav.

10.2.3 Støv
I tørre perioder kan støvflukt fra anleggsveieneforekomme.
Det vil i konsekvensutredningen
bli vurdert om det skalstilleskrav om støvdempendetiltak.
Støvfra virksomhetenskalbehandlesihht. Forurensningsforskriften
kap. 30.
Utredningsnivå
Beskrivelsei planbeskrivelsen,hvor ogsåstøvdempendetiltak vurderes.
10.2.4 Grunnvann,forurensningsfare
Massenesom tas inn er rene gravemassersom er dokumentert rene fra leverandøren.
Visuellkontroll på stedet plukker ut eventuelle«uønskede»rester.
Anleggethar tidligere vært underlagttilsyn uten at forurensingav vann er påvist.
Av hensyntil Lamyravil det bli fortatt hydrogeologiskeundersøkelserfor å klarlegge
virksomhetenseventuellepåvirkningpå naturreservatet.
Utredningsbehov
Det utarbeidesegenHydro geologiskfagrapport
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10.3 Samfunn
10.3.1 Landbruk,skogbruk
Størstedelen av planområdeter avskogetav grunneierda skogenvar hogstmoden. Det
gjelder hele vestredel og mestepartenav den østre.Resterendeskogareal er blandingsskogi
høyerehogstklasse.

Figur8 Blandingsskogi uberørt område

Utredningsbehov
Det ansesikke behov for ytterligere ut redninger.Temaetvil bli beskreveti planbeskrivelsen
.
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Figur9 Østredel av området somer avskoget

10.3.2 Friluftsliv og rekreasjon
Østredel av planområdetbenyttesogsåtil friluftsliv/rekreasjonpå skogsbilveierog stier.
Utredningsnivå
Det vil bli foretatt en registreringav dagensbruk basertpå lokalkunnskap
, og konsekvensen
vil bli beskreveti planbeskrivelsen.

Figur10 "Grenseveien"mellomRingerikeog Hole
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10.3.3 Transport/ trafikk og trafikksikkerhet
All massetransporttil og fra anleggetskjer med lastebilmed og uten henger.
ForutenE-16 skjer transportenpå fylkesveienfra Botilrud/Norderhov, en strekningpå
ca.3km. Dennestrekningenhar separatgang- og sykkelveipå hele strekningen.Hastigheten
er 60 km/t. Det er etablert venstresvingfelt/ passeringslomme
på høyreside ved
innkjøringentil anlegget.Utvidet uttak gir ingenøkt trafikk. Dokumentasjonpå antallet
tunge kjøretøyog veiens totale trafikkbelastningvil bli dokumentert.Deler av fylkesveiener
ogsåskolevei.
Utredningsnivå
Forholdenebeskrivesnærmerei planbeskrivelsen.
10.3.4 Barn og ungesinteresser
Tiltakshaverer ikke kjent med at planområdet, foruten til frilufts formål, er spesieltbenyttet
av barn og unge.
Utredningsnivå. Det ansesikke nødvendigmed ytterligere utredningerav dette temaet.
Det vil bli foretatt en registreringav dagensbruk basertpå lokalkunnskap, og konsekvensen
vil bli beskreveti planbeskrivelsen.
10.3.5 Sysselsetting
Virksomheteni dag sysselsetter7-8 personerdirekte. I tillegg kommerkjøp av tjenester som
verkstedog transport. Tiltaketskonsekvenserfor sysselsettingog eventuelleandre
ringvirkningerlokalt og sentralt i organisasjonen
, vil bli omtalt i konsekvensutredningen.
Utredningsnivå
Temaetvil bli beskreveti planbeskrivelsen
10.3.6 Samfunnetsbehov for byggeråstoffog deponi for rene masser
Massebehovetlokalt og regionalt vil bli beskreveti planbeskrivelsen.
Behoveter økendeog de store utbyggingsprosjektene
i aksenOslo-Ringeriketilsier at
massebehovetfor byggeråstoffervil øke.
Utredningsnivå
Behovetvil bli beskrevetog utdypet i planbeskrivelsen.
10.3.7Masseforvaltning
Byggeråstoffenepukk og grus er våre viktigstebyggematerialer.Det er derfor viktig at
samfunneter med på å leggetil rette for at dissekan tas ut på en forsvarligog god måte til
beste for storsamfunnet.Gravemasserog andre overskuddsmasser
fra prosjekterhar de
senereår skaptproblemer når det gjelderdeponering,forurensningog transport.
Situasjonenfor Ringeriksregionen
vil bli belyst.
Utredningsnivå
En regionalbetraktningbeskrivesi planbeskrivelsen
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10.4 Tekniskinfrastruktur / vann og avløp
10.4.1Vann og avløp
Anleggeter tilknyttet kommunaltvann.Utslippet går til lukket tank.
Utvidelsenav planområdetbetinger ikke større bemanning.Dagensvannog avløpsløsning
opprettholdes.
Utredningsnivå
Beskrivelsei planbeskrivelsen
11. Reguleringsplan
Det vil bli utarbeidet reguleringsplanmed tilhørende reguleringsbestemmelser
for tiltaket.
Det vil bli lagt vekt på å organisereog drive uttaket på en måte slik at det blir minst mulig til
sjenansefor omgivelsene.Uttaket og konsekvensenefor omgivelsene vil bli beskreveti
konsekvensutredningen.
Detaljer vil bli vist i driftsplanen.Områdetvil bli foreslått til
følgendeformål:
· Bebyggelseog anlegg:Masseuttak/ innfyllingsområde· Samferdselsan
leggog teknisk
infrastruktur: Kjørevegog annenveggrunn· Grønnstruktur
LNf/Naturområder/skjermingssoner
12. Driftskonsesjonmed driftsplan
Det skalsøkesdriftskonsesjonfor drift innafor det nye planområdet.Det skalogså
utarbeidesdriftsplan for uttaket. Driftsplanenskalsendestil Direktoratet for
mineralforvaltningsammenmed søknadom driftskonsesjon.Driftsplanenskalværeen
fleksibelplan som kan utformes i dialogmed Direktoratet. Denskalkunneendresog
tilpassesdersomdet under driften oppstårnye situasjonereller endringeri forutsetningene
for driften. Reguleringsplanen
skalgi de overordneteføringenefor driften og driftsplanen
skalgi detaljene.
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RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)
Til reguleringsplan for: Lamoen, utvidelse av grusuttak et- Ringerike kommune

Utarbeidet av :
Tiltakshaver:
Forslagsstiller/
Konsulent:
Dato:

SkaaretL andskapAS
Guni Consult/GunnarNilsen
4.2.2019/ revidert11.4.2019

TiltakshaversRisiko- og sårbarhetsanalyse
1. I NNLEDNING .
Samfunnetpregesi økendegradav risiko og sårbarhetfor trusler,særligmiljøtrusler.Noenav dissemå vi leve med,menvi kan i størregrad
forebyggemot uheldigekonsekvenser.
Utviklingen viser at det er behovfor at det offentlige innpasserberedskapsmessige
hensyni
planleggingenetterplan- og bygningslovensom et sårbarhetsreduserende
tiltak, og at sårbarhetsvurderinger
bør inngå som et sentraltelementi
all planlegging.
Detteunderstrekesi plan og bygningslovens§ 4-3, hvor det bl.a. står:
”Ved utarbeidelseav planer for utbyggingskal planmyndighetenpåseat risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføresfor planområdet,eller selv
foreta slik analyse.Analysenskal visealle risiko- og sårbarhetsforholdsomhar betydningfor om arealeter egnettil utbyggingsformål,og
eventuelleendringeri slike forhold somfølge av planlagt utbygging.”
Planmyndighetenhar derfor en plikt til å påseat risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføresfor et planområde.Risiko og sårbarhetkan på den ene
sidenknytte segtil arealetslik det er fra naturensside,som f.eks.at det er utsattfor flom, raseller radonstråling. Det kan ogsåoppståsomen
følge av arealbruken,f.eks. ved måtenviktige anleggplasseresi forhold til hverandre,eller hvordanarealene brukes.Innspill til
arealplanleggingenom slike forhold må kommefra de relevanteplan- og tilsynsmyndigheter.Analysenvil inngåsom et viktig grunnlagfor
planarbeidet.

2. K ORT BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Grusuttaketpå Lamoener et gammeltbygdegrustakmed kommersielldrift fra 60- tallet. Det har ikke tidligere værtutarbeidetreguleringsplan
for uttaket.
Dagensuttak vil væretømt i løpet av 2019,men det gjenstårfortatt deponeringsvolumfor renemasserfor ca. 1 år. Tiltakshaversøkerderfor nå
om en utvidelseav uttaksområdetmedetterfølgendeinnfylling av renegravemasser
.
Utvidelsener på ca. 280 daa, medet volum på ca. 7-800000m3.

TiltakshaversRisiko og sårbarhetsanaly
se
3. M ETODE
Analysener basertpå metodebeskrivelse
fra DSB-rundskriv” Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging
” (rev. jan 2010).Mulige uønskedehendelser
er ut fra en generell/teoretiskvurderingsorterti hendelsersomkan påvirke planområdetsfunksjon,utforming mm, og hendelsersom direktekan
påvirkeomgivelsene(hhv konsekvenserfor og konsekvenserav planen).Forhold som er med i sjekklista,men ikke er tilstedei planområdeteller
i planen,er kvittert ut i kolonnen”Aktuelt?” og kun unntaksviskommentert.
Vurderingav sannsynlighetfor uønskethendelseer delt i:
Katgori
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet
5. Svært sannsynlig/ vedvarende

Forklaring
Mindre enn en hendelseper 1000 år
En hendelseper 200 – 1000 år.
En hendelseper 20 – 200 år / kjennertil tilfeller med korterevarighet
En hendelseper 2- 20 år / forhold som opptreri lengreperioder,flere måneder
En hendelseper 2 år eller oftere/ forhold som er kontinuerligtilstedei området.

Vurderingav konsekvenserav uønskedehendelserer delt i:
Kategori
1. Ubetydelig/ ufarlig:
2. Mindre alvorlig/ en viss fare
3. Betydelig/ kritisk
4. Alvorlig/ farlig
5. Svært alvorlig/ katastrofalt

Forklaring
Ingenperson- eller miljøskader/enkeltetilfeller av misnøye.
Skaderfor inntil kr. 30.000
Få/småperson- eller miljøskader/belastendeforhold for enkeltpersoner.
Skadermellom kr 30.000og 300.000
K an føre til alvorlige personskader/
belastendeforhold for en gruppepersoner.
Skadermellom kr 300.000 og 3.000.000
Behandlingskrevende
person- eller miljøskaderog kritiske situasjoner.
Skadermellom kr 3.000.000og 30.000.000.
Personskade
som medførerdødeller varig men; mangeskaddeller langvarige
miljøskader.Skaderfor mer enn kr 30.000.000.

TiltakshaversRisiko og sårbarhetsanaly
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Beregning av risiko
I risikobergningen er uønskede hendelserplasserti nn i ei matrisesom viser sum av sannsynlighetx konsekvens
. Dennesummenviser samlet
risikoverdi. Eksempel: Sannsynlighetsgrad
3 (sannsynlig/fleretilfeller) x Konsekvens4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12.
Konsekvens:
1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig / en
viss fare

3. Betydelig / kritisk

4. alvorlig / farlig

5. Svært alvorlig /
katastrofalt

5

10

15

20

25

4. Meget sannsynlig /
periodevis, lengre varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig / flere
tilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre sannsynlig /
kjenner tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite sannsynelig / ingen
tilfeller

1

2

3

4

5

Sannsynlighet:
5. Svært sannsynelig /
kontinuerlig

De ulike risikoverdienemå i tillegg gis risikofargesom vist i tabellenovenfor.Merk at risikoverdierkan ha forskjellig farge avhengigav graden
av konsekvensog/ellersannsynlighet.
For hendelsersom ligger i rød sone, er ri sikoenuakseptabel.Dette innebærer at det må utføresrisikoreduserende
tiltak, for å få risikoen innenfor
akseptablerammer(helstgrønn sone).Dettekan innebæreat et planlagttiltak må tas ut av planeneller reduseres i omfang.Det kan og lages
bestemmelser
medrekkefølgekravom sikringstiltak.Hvis en ikke har god nok kunnskapom risikoen,kan det still eskrav om nærmere
undersøk
elseri sammenhengmed byggetiltakeller reguleringsplan,slik at risikoen kan kartleggesmer presistslik at eventuellef orebyggende
eller avbøtende tiltak kan planlegges.
Når det gjelder hendelseri gul sone, skal tiltak bli vurdertfor å bedresikkerheten. Det skal væreet mål å få risikoen sålav som praktisk mulig.
Hendelseri grønn soneer i utgangspunktetuttrykk for akseptabelrisiko, men ytterligere risikoreduserende
tiltak bør gjennomføresnår det er
mulig ut ifr a økonomiskeog praktiskevurderinger.

TiltakshaversRisiko og sårbarhetsanaly
se
4. I DENTIFIKASJON

AV FAR ER OG UØNSKEDE HENDE LSER

Hendelse/ Situasjon
Naturrelatert risiko
Er planområdetutsattfor risiko som:
- Flom: elv, sidevassdrag
- Stormflo
- Havnivåstigning

Aktuelt?

Anleggsp.

Sanns.

Kons.

Risiko

Ja / Nei
Ja
Nei
Nei

Ja / Nei

1 -5

1-5

Farge

- Overvann/ vanninntrenging
- Grunnforhold
- Radon
- Kvikkleireskred
- Jord- og flomskred
- Snøskred
- Steinsprang

Nei

- Fjellskred
- Skogbrann
- Gressbrann
- Endretlokalklima (f.eks. fjerning av
vegetasjonssoner,
bygningersom
gir ugunstigevindforhold)

Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Ja
Nei
Nei
Nei

1

1

Kommentarer Tiltak

Hensynssone
innlagt på plankartet

Seden hydrogeologisk
e rapporten

1

1

Seden hydrogeologiskerapporten

TiltakshaversRisiko og sårbarhetsanaly
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- Påvirkesplanområdetav naturlige
terrengformasjoner
som utgjør
spesiellfare.

Nei

- Spesieltvindutsatt
- Spesieltnedbørutsatt
- annet(fyll ut)

Nei
Nei

TiltakshaversRisiko og sårbarhetsanaly
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Virksomhetsrelatert risiko
Aktuelt?
Er planområdeti fare pga.risiko som: Ja / Nei
- I ndustrianlegg(brann/eksplosjon, Ja
kjemikalieutslipp/ forurensninger)

Anleggsp.
Ja / Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1- 5

Risiko
Farge

Kommentarer Tiltak

2

3

Lagring av diesel/olje, oljeskift,
Sikret dieseltank,oljeskift på sikret
sted. Sikker lagring av kjemikalier i hh
til forskriften. Ivaretatti intern risikovurdering.Maskinerutstyrt med
absorbent.

- L agringsplasser
for farlige stoffer
(industri, bensinstasjoner)
- V eitrafikk/ transportnett
- Påkjørselav myke trafikanter
- Møteulykker

Nei
Nei
Nei
Ja

1

2

Anleggstrafikkinne på området.Skiltet
kjøreretning/informasjon

- Utforkjøring
- Anleggstrafikk

Nei
Ja

2

2

Anleggstrafikkinne på området/
Internkontroll/ informasjon/skilting

- Trafostasjoner
- Elektromagnetiskfelt fra
kraftledninger
- Elektrisitet / ledningsbrudd
elektrisitetsforsyningsområde
- Nærhettil jernbane
- Risiko for vannledningsbrudd
- Dambrudd
- Avrenningfra fyllplass / tidligere
avfallsdeponi.
Utslipp til sjø og vassdrag

Nei
Ja

2

2

Etablerthensynssone

- Utslipp til grunn

Ja

3

3

Mulig avrenningfra massemottak
Viktig med krav til renhetfor massene
som tasinn, god mottakskontroll

Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
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- Transportav farlig gods(spesielle
traséer)
- Utslipp til luft

Ja

2

3

Ja

2

2

Anlegget mottardrivstoff med
godkjentADR transport.
Støvutslippfra sikteanleggetog
anleggstrafikkenpå området.
Støvdempende
tiltak ved behov.
Støyog støvutslipper i henholdtil
forurensningsforskriftens
krsv.

TiltakshaversRisiko og sårbarhetsanaly
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Beredskapsrelatertrisiko
Er områdetutsattfor risiko knyttet til
beredskapog infrastruktur:
- Utrykningstidfor brannvesen
- Slukkevannskapasitet
/vanntrykk

Aktuelt?
Ja/ Nei

Anleggsp.
Ja/ Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1- 5

Risiko
Farge

Kommentarer tiltak

Anleggsp.
Ja/ Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1- 5

Risiko
Farge

Kommentarer tiltak

Anleggsp.
Ja/ Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1- 5

Risiko
Farge

Kommentar tiltak

Nei
Nei

- Manglendeavløpskapasitet
/sårbart Nei
vassdrag
- Manglendealternativ
Nei
vegforbindelse
- annet
Infrastruktur
Vil planenutgjøreen risiko for
eksisterendeinfrastruktursom:
- Vannledninger
- Spillvannsledninger
- Overvannsledninger
- veier
- gangveier/ fortau
- Telekommunikasjon
- Høyspentledning
Støy og forurensing
Kan tiltaket medføre:
- Luftbårenstøy
- Vibrasjoner
- Forurensingav luft

Aktuelt?
Ja/ Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Aktuelt?
Ja/ Nei
Ja
Ja

2

1

Se egenstøyrapport

2

2

Støvutslipper i henholdtil
forurensnings
forskriftenskap. 30.
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- Forurensingav grunn

Ja

- Forurensingav sjø og vassdrag
- Forurensingav drikkevannskilde
- annet

Nei
Nei

3

3

Mulig avrenningfra massedeponi.
Viktig med god mottakskontrollog
renhetskravtil massersom mottas

TiltakshaversRisiko og sårbarhetsanaly
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Sårbare objekter
Vil planforslagetpåvirke sårbare
objekteri nærområdetsom:
- barnehage
- Skole
- Helse- og omsorgsinstitusjoner
- andreviktige offentlige bygg
(brann- og politistasjon, rådhus,
etc.)
- barnsleke- og oppholdsarealer
- kulturminner/kulturmiljøer

Aktuelt?
Ja / Nei

- kulturlandskap
- jordbruksarealer
- viktige naturområder
:
(biomangfold)

Nei
Nei
Ja

- Sårbarflora / rødlistearter
- sårbarfauna/ fisk / rødlistearter
- viktige friluftsområder

Nei
Ja
Nei

- viktige oppholdsområder
og
trekkveienfor vilt
- drikkevannskilder
- vernedevassdrag(innenfor100 m
sonen)
- andreviktige vassdrag
- øvrig sårbarinfrastruktur
- Gammelfuruskog

Nei

Anleggsp. Sanns.
Ja / Nei
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentar tiltak

Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Ja

Se egenrapport.Kullgroper søkes
frigitt

3

3

Lamyra-Se rapportfra Cowi.
Tiltak/utførelse i hh til Cowis
anbefalinger
.

3

3

Reliktjordbie.Hensynssone
etablert

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

(Vedbehovkan skjemaetutvidesmedrelevantetemaerknyttettil spesielletiltak, f. eks.skytebaner,steinbrudd/ masse
uttak.
Skjemaeter slik settikke uttømmende,
menmå vurderesfra plan til plan.)
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Planer sompåvirker naturområderskal alltid vurderesetter §§ 8-12 i Naturmangfoldloven.Vurderingenskal visesi planbeskrivelsen.

5. A NALYSE AV RISIKO
Risikoeni tilknytning til den planlagtevirksomhetener knyttet til forurensningav grunnvannet,som igjen kan ha negativin nvirkning på Lamyra
Naturreservatog registrerterødlistearter.Den hydrogeologiskerapportenfra Cowi gir klare føringer for en forsvarlig gjennomføringav både
uttak av grus til et anbefaltnivå, og kvalitetenpå de massenesom skal fylles inn. Det er viktig å ha fokus på at masseneer forhåndsgodkjentsom
rene,og at det føresen aktiv mottakskontrollved vekta og i utplaneringsfasen.
Rutiner for oljeskift og annetvedlikeholdlokaliseres til et sted
somer egnettil formålet utenforuttaksområdet
. Støvflukt må reduseresmed støvdempende
midler eller vann.
6. SAMLET VURDERING AV RISIKO OG A VBØTENDE TILTAK
Båderisikovurderingenog fagutredningenviser at det er den mulige grunnforurensningsfaren
som gir tiltaketsstørsterisiko. Dennerisikoen
reduseresved de tiltak som er skisserti fagrapport,planbeskrivelsenog planbestemmelsene.
Varig vernedekulturminnersom kullgroper vil også
gå tapt. Dissesøkesfrigitt. Øvrige risikofaktorerer beskjedne.
Samletsettansestiltakets risiko å væreinnenforakseptablegrenser.
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1

Sammendrag

Det er gjennomført undersøkelser av grunnvannsforholde ne på Lamoen for å
vurdere hvordan dette he nger sammen med vannstand i Lamyra.
Grunnvann fra nordlige del av Lamoen strømmer
Tidligere undersøkelser

ut mot Lamyra.

har ikke påvist forurensing

i Lamyra.

Det er et stort sammenhengende grunnvannsmagasin
til å holde vannstanden jevn og høyt.
Grunnvannsmagasinet
vannforsyningskilde.

i dalbunnen som bidrar

er vurdert til ikke å være av betydning

som

Så lenge det ikke pumpes vann ut av området, ventes det ikke at planlagt
tiltak vil endre grunnvannstanden i Lamyra.
Det planlegges å ta ut sandige løsmasser over grunnvannsnivået
disse med rene overskuddsmasser.
Det anbefales å etablere en tiltaksplan
fra anleggsmaskiner.

og erstatte

for å kunne håndtere ev. søl og utslipp

Det anbefales også å etablere et overvåkingsprogram
dokumentere vannstand og vannkvalit et.

for å kunne

Det er ikke foretatt geotekniske undersø kelser i området. Prosjektet vil ikke
føre til vesentlige vekt endringer av løsmassene i området siden uttaket av
løsmasser vil bli erstattet av tilsvarende volum av fyllmasser.

3

4
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2

Innledning

Ska a ret Landskap AS arbeider med utarbeidelsen av en ny reguleringsplan på
Lamoen, Ringerike kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til
rette for utvidelse av dagen s massetak og tilbakefylling av rene
overskuddsmasser.
Fylkesmannen i Buskerud har satt krav om utredning av tiltakets
konsekvenser for Lamyra som er et vernet våtmarksområde .
I foreliggende dokument
vannstand i Lamyra.

vurderes tilta kets konsekvenser

for grunnvann

Områdets plassering er vist i Fig. 1.

Figur 1. Oversiktskart

øverst og detaljkart

over Lamoen nederst.

og
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Lamyra er en kroksjø som omringer Lamoen og de deler av massetaket
er i drift (Fig. 2).

Figur 2. Detaljkart

av tiltaksområdet.

Lamyra er et vernet våtmarksområde
gjengroing av kroksjøen.

(Fig. 3). Lamyra er dannet ved

Figur 3. Utsnitt av kart i www. naturbase.no .

som

5

6
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Ska a ret Landskap utnytter løsmassene i Lamoen og ønsker å utvide dagens
u t taksområde i sørlig retning (Fig. 4).

Figur 4. Kartet viser plangrense (stiplet linje) for oppstart av plan arbeidet .
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3

Vu rdert om råde

3. 1

Klima

Gjennomsnittlig

årstemperatur:

ca 6 grader

Årsnedbør : 750 mm

3. 2

Topografi

Fig. 5 viser et kart fra www.hoydedata.no
området .

Figur 5. Høyderelieffkart.
er baser t på informasjon

som viser terrengelementene

Til mørkere farge, til høyere ligger terrenget.
i www. ho ydedata.no .

i

Kartet

Kartet viser tydelig kroksjøen som en bue midt i bildet . Over sørlige del av
Lamoen er det et tydelig nettverk av gamle elv ekanaler. Det viser også at det
er erodert en renne som kommer fra kroksjøen nord for Lamyra (Fig. 6 ).

7

8
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Lamyra

Figur 6. Detaljert skyggekart over erodert renne (pil) fra kroksjø i nord til
Lamyra ( www.hoydedata. no ).
Figurene 7 og 8 viser to høydeprofil over Lamoen.
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Figur 7. Plassering av høydeprofil fra sørvest mot nordøst over Lamoen vist
med rød strek i kartet til venstre, høydeprofil er vist til høyre. Kartet er baser t
på informasjon i www. ho ydedata.no .

9

10
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Figur 8. Plassering av høydeprofil fra vest mot øst over Lamoen vist med rød
strek i kartet til venstre, høydeprofil er vist til høyre. Kartet er baser t på
informasjon i www. ho ydedata.no .
Kartene og høydeprofilene viser at terrenget er småkupert, med små
høydeforskjeller . Høyden på Lamyra er relativt lik omkringliggende elver.
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3. 3

Kvartærgeol ogi

Lamoen består av elveavsetninger (Fig. 9 ). Det er store områder med
havavsetninger rundt elveavsetningene. Det er forventet at de finkornede
havavsetningene ligger under elveavsetnin gene.

Figur 9. Utsnitt av kvartærgeologisk kart. Kartet viser at det er mye
havavsetninger (blå) og elveavsetninger(gul e ) i området ( www.ngu.no ).
Elveavsetningene

består av generelt sand og noe grus (Fig. 10 ).

11
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Figur 10. Bilde av et snitt i dagens massetak. De synlige m ass ene består
hovedsakelig av sand i kryssjikting.

3. 4

Hydrogeologi

Ifølge NGUs kart er det betydelige grunnvannspotensiale

Figur 11 . Det er antatt stort grunnvannspotensiale

i området (Fig. 11 ).

i området ( www.ngu.no ).
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Utførte u n dersøkel ser

Grunnforholdene er undersøkt for å få et bedre grunnlag f o r å vurdere
konsekvensene av ønsk et tiltak og for å få anslag av ressursgrunnlaget.
Det er gjort georadarmålinger for å få oversikt på løsmassefordelingen og det
er satt ned brønner der det e r logget grunnvannsnivå over ti d . Samtidig med
logging av grunnvannsnivå er det også logget vannstand i Lamyra.

4. 1

Georadar

Georadarmålinger er basert på utsending og refleksjon av elekt romagnetiske
bølgepulser. Reflekterte bølger må filtreres og forsterkes før tolking. For
metodebeskrivelse vises det til
http: //www.ngu.no/upload/Norges%20geologi/Geofysikk/Bakkegeofysikk/Elek
tromagnetiske%20metoder/GEORADAR.pdf
.
Fig.12 viser plassering av 1 2 ulike profilmålinger.

Figur 12. Plassering av georadarprofil og brønner på Lamoen.
Georadarprofilene er vist som streker i ulike farger. Pilen ved siden av
strekene viser retningen profilene er målt. Grønne prikker viser plassering av
brønner.
Figurene 13 til 15 viser utvalgte georadarprofil.

13
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Terreng

Grunnvanns Bunn av
gammel
kanal

Figur 13. Profil 712. Profilet er 250 m langt og viser grunnvannspeilet på ca 4
m dyp under terreng. Det er også en struktur som antyder en gammel
elvekanal.

Støy i

Grunnvanns -

målinger

speil

Horisontale
lag

Figur 14. Deler av profil 71 6. Mye støy i målingene tyder på finkornet
materiale fra ca 6 m dyp.

speil
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Deltalag

Figur 15. Deler av profil 721. Målingene er utført i bunnen av massetaket,
grunnvannet ligger ca 0,3 - 0,5 m under terreng. Signal ned til ca 16 m dyp
indikerer tykkelsen av sandige og siltige masser. De skråstilte lagene viser
utbygging av et de lta. Det er vist flere utbyggingssekvenser.
Sammenhengende lag viser at massene er godt sortert og relativt finkornede.
Georadarprofilene indikerer re lativt homogene løsmasser i den øvre del av
undersøkte masser. I dette laget synes grunnvannet å ligg e relativt jevnt.
Strukturer og signalstyrke indikerer at det er en lagpakke på 6 til ca 16 m
mektighet av løsmasser som er dominert av silt og sand .
Under dette dypet forsvinner georadarsignalene, noe som indikerer mer
finkornede løsm a sser. Dette ste mmer bra med forståelsen av geologiske
forhold som tilsier at under elveavsetningene av sandige masser så ligger det
finkornede havavsetninger.
Dette indikerer at det trolig ikke er potensiale for uttak av store mengder
grunnvann i det undersøkte området.

4. 2

Brønner

Det er boret 4 brønner ned til 8 m dyp. Oppborede masser består generelt av
finsand. I tillegg er det gravd 3 brønner.
I alle punktene er det satt ned plastrør som muliggjør
grunnvannsnivå og vannprøvetaking.
Fig. 12 viser plasseringen

måling av

av 7 brønner (B r 1 til Br 7).

Br 1 til Br 4 er boret, Br 5 til Br 7 er gravd e brønner . Bilde av to brønner er
vist i Fig. 16.

15
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Figur 16 . Brønn 2 (B r 2) til venstre og Brønn 5 (B r 5 ) til høyre.

4. 3

Vannstands - og temperatur målinger

Alle brønnpunkter er målt inn. I tillegg til brønner på selve Lamoen er det gjort
målinger av vannstanden i Lamyra (Fig. 17). Manuelle målinger av
grunnvannstand er vist i Tabell 1. I t illegg er det benyttet Minidivere til
automatisk logging av nivå og tem peratur i vannet.

Figur 17. Målepunkt i Lamyra.
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Tabell 1 . Vannstandsmålinger
vannstand
fra 06.06 til 13.08

Målingene i tabell 1 er benyttet
grunnvannstand (Fig.18).

. Kolonnen
20 1 8.

til høyre

viser endring

av

til å lage et forenklet kart over

Lamyra
Br 1
Br 5

Br 4

Br 6
Br 7

Br 2

Br 3

Figur 18. Grunnvannsnivå 6.juni 2018 . Blå tall er grunnvannsnivå i (m oh).
Målepunktene er interpolert for å lage grunnvannskonturlinjer.
Røde piler
indikerer strømningsretning.
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Basert på samme observasjoner som over er det skissert et kart over
mektigheten av umettet sone (sone mellom terreng og grunnvann) (Fig. 19).

Lamyra

Br 1
B r5

Br4

Br6
B r7

Br3

Br 2

Figur 19. Forenklet kart over mektighet
at det er få målepunkter.
Logging av vannivå og temperatur
20 - 2 8 .

av umettet sone. Kartet er påvirket av

i de ulike målepunktene

Måleserien ble satt i gang i slutten av snøsmeltesesongen
at dette var tidspunktet for høyest grunnvannstand.

er vist i figurene

da det var forventet

For brønnene Br 1, B r 2 og Br 3 er det svak nedgang i grunnvannsnivå og
stigning av grunnvanns temperatur . I B r 1 øker temperaturen så mye at det
syner en markant påvirkning av overflatetemperatur , jamfør temperaturen i
Lamyra (fig. 20, 2 5 ) .
I B r 4 sees en stigning av grunnvannstemperatur
i måleperioden. Selv om det
er små temperaturforskjeller,
ser man av fig. 24 a t det opptrer et
temperaturminimum
i månedsskiftet juni - juli. I Br 4 er den umettede sonen ca
8 m. Siden den umettede sonen er stor kan stigningen i grunnvannstand vise
en tidsforsinkelse etter snøsmeltingen, men siden dette ikke er verifisert med
manuelle målin ger vil ikke dette bli vurdert videre.
Målingene av vannstand i Br 4 samsvarer ikke med manuelle målinger og er
derfor utelatt fra videre vurderinger .
Fig. 2 6 viser en samlet fremstilling

av endringer i vannstand.

LAMYRA- HYDROGEOLOGIS K KONSEKVENSVURDERIN G AV MASSETAK

Figur 2 0 . Registreringer

i brønn 1 (B r 1 ).

Figur 2 1 . Registreringer

i brønn 2 (B r 2).
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Figur 2 2 . Registreringer

i brønn 3 (B r 3).

Figur 2 3 . Registreringer

i brønn 4 (B r 4).
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Figur 2 4 . Registreringer

i brønn 5 (B r 5).

Figur 2 5 . Registreringer

i Lamyra.
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Figur 2 6 . Vannstandsmålinger fra juni til august 2018. Registreringene
samsvarer ikke med manuelle kontrollmålinger
og er utelatt.

i Br 4

Figur 2 7 viser at lufttemperaturen
styrer temperatur i Lamyra og i Br 5. I de
andre målepunktene er det mer typisk grunnvanns temperatur med relativt
små endringer.

Figur 2 7 . Temperaturlogg.
Det er et visst sammenfall

i nivåendringe r i Br 5 og i Lamyra (Fig. 28 ).

LAMYRA- HYDROGEOLOGIS K KONSEKVENSVURDERIN G AV MASSETAK

Figur 2 8 . Sammenligning

4. 4

av vannstand i Lamyra og i B5.

Vurdering av observasjoner

Målingene viser små endringer i grunnvannsnivå i en periode som var svært
tørr og varm. Målingene viser videre at det er utstrømning fra laveste deler
av sandtaket (ved B5) mot Lamyra. I området ved B1 foregår
grunnvannstrømmen
mot vest.
Det er forventet at det renner overflatevann inn mot de lavere deler av
sandtaket. Dette v annet har ingen steder å renne, det vil derfor infiltrere
grunnen.

til

Den lave endringe n i grunnvannsnivå i måleperioden viser at det er et stort
grunnvannsmagasin i området. Området ligger lavt og det er forventet at
grunnvan nsnivå et i stor grad er styrt av vannivået i elva.
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5

Planer for masseuttaket

Ska a ret Landskap AS ønsker å utnytte løsmasse ne innenfor planområdet. Etter
at det er tatt ut sand er planen å fylle tilbake med rene overskuddsmasser fra
ulike anleggsarbeid er og gjenskape landskapet som var før massetaket.
I forhold til grunnvannet vil det bli utskifting av en relativt homogen
sandavsetning til masser me d mer varierende kornstørrelse .
Fig 29 illustrere r noe av dagens situasjon der lyse sandmasser blir erstattet
mørkere, mer finkornede masser.

Figur 29 . Lyse sandmasser og mørkere tilførte masser.

av
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6

Vurdering av konsekvenser

6.1

Lamyra

25

Vannstanden i Lamyra ser ut til å korrespondere med grunnvannsnivået i
området. I området ansees det ikke å være grunnvannsressurser
som kan
benyttes til storskala vannforsyning . Mot dypet blir løsmassene mer finkornet
og får dermed lavere uttakskapasitet. Lokalt kan det forekomme lommer med
mer egnet materiale mot dypet, men dette er ikke påvist i denne
undersøkelse n.
Det er elveavsatte løsmasser i et stort område. Dette ser ut til å være et stort
sammenhengende grunnvannsmagasin.
Grunnvannstand er styrt av nivå i
elven. Det ble observert svært liten nedgang i grunnvannsnivå gjennom
sommeren, dette antas å skyldes at grunnvannsmagasinet
er stort og mates
av nedbør og elveinfiltrasjon.
Så lenge et masseuttak ikke går ned i grunnvannssonen og vann pumpes bort
fra området, vil ikke det generelle grunnvannsnivået forandres.
Det er vist at det foregår tilstrømming av grunn vann til Lamyra. Dette er
grunnvann som trolig nydannes både i massetaket og i terrenget i sør.
Ved utskifting av masser i området, vil grunnvannsforholdene
lokalt kunne
forandres. Tilføring av mer finkornet materiale vil føre til at grunnvannstanden
bygger seg høyere opp. Den totale avrenningen er ikke vurdert til kunne
endres som følge av dette . Den eventuelle endringen vil i tillegg kun gjelde et
lite område i Lamyra sitt nedbørsfelt. Omfanget av dette tiltaket er lite i
forhold til alle områdene der det er tilstrømning av grunnvann.

6.2

Vannkvalitet

Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endres. Dette vil likevel kunne skje i mindre
skala hvis tilførte masser er orurenset . For å unngå dette er det viktig at det
er god mottakskontroll
på massene som tas imot.
I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse av vannkvaliteten i Lamyra.
Undersøkelsen ble gjort etter en politianmeldelse mot Skaaret Landskap AS
(Politiref. 12501668 408/14 - 13). I denne undersøkelsen ble det ikke avdekket
forurensing til grunn eller vann.
Bruk av maskinelt utstyr medfører alltid en risiko for søl og lekkasjer av
primært oljerelaterte produkt er . Ved utvidelse av anleggsområdet vil den
potensielle risikoen øke. Dette må kompenseres ved tiltaksplaner om uhell
skulle skje.
Uttaksnivået for løsmasser må begrenses til sonen over grunnvannet.
Den
umettede sonen som er viktig fo r å verne grunnvannskvaliteten
vil være liten i
et avgrenset tidsrom. Det tas ut masser ned til ønsket dyp, og deretter er det
forventet at det fylles inn rene masser i kort tid etterpå . Dermed vil den
umettede sone n igjen øke . Det anbefales også at g runnvannsnivå og kvalitet
overvåkes ved bruk av brønnene Br1 til Br 4. Disse brønnene er plassert i
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ytterkant av tiltak sområdet og er egnet til å holde kontroll på hva som
dre nerer ut av området.

6. 3

Andre konsekvenser

Georadarmålinger og bor inger viser at det er sandige masser ned til minst 8 1 5 m dyp. Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser for å vurdere
stabiliteten i området. Under de sandige massene forventes det marine
avsetninger so m silt og leire.
Uttaket av løsmasse r vil begrense seg til sonen over marine avsetninger. I
hovedsak vil tiltaket være en utskifting av masser som ikke endrer den totale
vektbelastningen på løsmassene i området.

LAMYRA- HYDROGEOLOGIS K KONSEKVENSVURDERIN G AV MASSETAK

7

Anbefalinger

og konklusjoner

•

Så lenge det ikke pumpes vann ut av området forventes ikke at
vannstanden i Lamyra og områdene rundt endres vesentlig av planlagt
tiltak.

•

Det må være mottakskontroll
motta forurensing.

•

Det må lages en tiltaksplan for å kunne møte situasjoner
lekkasje av olje og drivstoff.

•

Masseuttaket

•

For å kunne dokumentere grunnvannsnivå og kvalitet, anbefales det å
måle grunnvannsnivå og å ta prøver av Lamyra og brønnene B1 - B5.

av mottatte

masser for ikke å risikere å

med søl og

må begrenses til sonen over grunnvannet .
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1

3

Sammendrag

På bestilling fra Skaaret landskap AS utarbeider COWI AS e n for rapport for
utvidelse av eksisterende masseuttak på Lamoen, i Ringerike kommune . Denne
del rapporten beskriver naturmangfoldet i området og vurderer tiltakets virkning.
Informasjon om naturmang foldet er basert på informasjon fra nettbaserte
data baser , supplert med informasjon fra befaring av planområdet.
Planområdet domineres av dagens masseuttak, samt større områder med
skogsarealer . Det er ingen viktige eller svært viktige naturtyper innenfor
planområdet. Det er påvist fremmede planter innenfor planområdet . Like u tenfor
planområdet er det registrert en av Norges t otalt to forekomster av den
rødlistede og kritisk truede reliktjordbien ( Lasioglossum quadrinotatulum ) .
Lamyra naturreservat er lokalisert n ord for planområdet . Lamoen er en del av en
større landskapsform dannet av Storelvas meandre rende løp , med tilhørende
viktige naturtyper.
Det planlagte tiltaket omfatte r arealbeslag av arealer med triviell natur .
For å ivareta den rødlistede bien reliktjordbie , og som buffer mot r amsarområdet
Lamyra naturreservat, anbefale s det at arealene mellom dagens atkom stvei og
Lamyra behandles som e n forsiktighetssone for naturmangfold . Denne
fo rsiktighetssonen ligger utenfor reg ulert område for dette tiltaket, men er ment
som en intern bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket.
Fremtidige inngrep anbefales unngått i dette området.
Prosjektet er vurdert etter naturmangfol dlo vens §§ 8 - 12 og er vurdert til å ikke
være i strid med forvaltningsmålene
for naturtyper, økosystemer
all natur av verdi befinner seg utenfor regulert område.

2

og arter siden

Innledning

På vegne av Skaaret Landskap AS har COWI AS utført en kartl egging av
naturmangfold i forbindelse med utvidelse av masseuttak et på Lamoen, i
Ringerike kommune .
I forbindelse med planarbeidet er det med dette utviklet en rapport som
beskri ver naturmangfoldet i området, samt tiltakets virkning på
naturmangfoldet.
Hanevik .

Denne rapporten

er utarbeidet

Oslo, september 2018. Rapporten ble oppdatert

3

Metode

3. 1

Beskrivelse av naturmangfold

av naturforvalter

Kaj - Andreas

februar 2019.

Naturmangfold omfatter biologisk, landskapsmessig, og geologisk mangfold,
samt økologiske prosesser (Naturmangfoldloven
§1, 2009) .

4
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Naturmangfold

omfatter

med dette mangfold av arter , genetisk mangfold ,

leveområder og naturtyper. Naturmangfoldet er alle livsformer og deres
levesteder. Det omfatter også biologiske prosesser og økol ogisk funksjon på
ulike nivåer.
En naturtype er en en sartet type natur som omfatter alle levende organismer
d e miljøfaktorene som virker der (Naturmangfoldloven
§ 3, 2009).

3.2

Innhenting

og

av informasjon

Informasjon om naturmangfoldet i og i nærheten av planområdet er basert på
informasjon fra de nettbaserte da tabasene Artskart .no , Naturbase .no , og
NGU.no samt annen relevant natur . Planområdet ble også befart til fots .
Befaringen ble gjennomført av naturforvalter Kaj - Andreas Hanevik og
naturforvalter/økolog
Aksel Dvergsten i juni 2018 . Hele planområdet (figur 1) er
undersøkt under befaring. Alle bilder er fotografert av COWI AS, med mindre
annet er oppgitt.

3.3

Kartleggingsmetodikk

Kartlegging og verdivurdering av natu rtyper er gjennomført i henhold til DN Håndbok 13 (Direktoratet for natur forvaltning 2006). Rødlistestatus for arter er
hentet fra Henriksen S. og Hilmo O. (2015). Fremmedartskategorier
fra Fremmedartslista ( Artsdatabanken 2018) (se tabell 1).
Tabell 1 : Rødliste - og fremmedartslist

ekategorier

benyttet

er hentet

i Norge. Kilde: Artsdatabanken.no

Rødlistekategorier

Fremmedarts

listekategorier

RE

Regionalt utryddet

SE

Svært høy risiko for sterk negativ effekt på norsk natur

CR

Kritisk truet

HI

Høy risiko for stor spredning med en viss økologisk effekt,
eller stor økologisk effekt med en begrenset spredning

EN

Sterkt truet

PH

Potensielt høy risiko for svært begrenset spredningsevne,
men stor økologisk effekt – eller omvendt

VU

Sårbar

LO

Lav risiko for lav eller moderat spredning og middels til
svake økologiske effekter

NT

Nær truet

DD

Datamangel

3.4

Influensområdet

I hovedsak er influensområdet knyttet til planområdet , men områder utenfor
planområdet vil bli inkludert i influensområdet dersom tiltaket kan påvirke
verdifullt naturmangfold her. Ved en eventuell utvidelse av Lamoen masseuttak
vil nærliggende naturverdier kunne bli påvirket, disse er i så fal inkludert i
influensområdet og rapporten.
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3. 5

Avgrensing av temaet

Rapporten omhandler verdifullt naturmangfold. Med verdifullt naturmangfold
me nes arter og naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse
som er oppført i de
norske rødlistene for arter og naturtyper , samt naturtyper som er kjent som
viktige for biologisk mangfold . Inn under dette kommer også arter eller
naturtyper som Norge har et sæ rlig ansvar for eller det er knyttet internasjonale
forpliktelser til. Særegne landskap, vannforekomster og geologiske forekomster
er også omfatt et av verdifullt naturmangfold, jf. naturmangfoldloven
§ 1.
Leveområder for flora og fauna som er vanlig i Norg e vil i denne sammenhengen
ofte få lav verdi.

4

Om tiltaket

Lamoen masseuttak

er drevet av Skaaret Landskap AS , og er lokalisert

Helgelandsmoen i Ringerike kommune , nord for Tyrifjorden.
i dag av eksisterende masseuttak , i tillegg til skogsområder
utvidelsen av masseuttaket skal forekomme.
Denne rapporten omfatter eksisterende
planlagte utvidelse n av masseuttaket .

Figur 1 : Planområde t .

masseuttak,

på

Planområdet består
hvor den tenkte

samt område ne med den

5

6

LAMOEN HYDROGEOLOGI

5

Beskrivelse av planområdet

Planområd et kan grovt deles inn i tre delområder:

Figur 2 : Delområder.

Delområde 1 er et nylig avskoget område som i dag må kategoriseres som
skrotemark som resultat av nylig uttak av sandholdige løsmasser. Her er det
store områder med åpen sand og mindre områder i gjengroing, med blant annet
bringebær, bjørnebær, engsyre, hårfrytle, legeveronika, bergrørkvein og
meldestokk. Et t individ av kanadagullris (SE) ble funnet i skogkanten sørvest i
delområdet.

http://projects.cowiportal.com/ps/A113526/Documents/03

Prosjektdokumenter/Naturmangfold/NOT

- natur_Lamoen.docx

UTREDNING AV NATURMANGFOLD, LAMOEN

Delområde 2 er en stort sett
nærings fattig og fuktig barskog
dominert av furu, einstape,
blåbær, bittekonvall, tyttebær,
skogstjerneblom, bjørk, rogn,
gran, selje, stormarimjelle,
hvitveis, grov nattfiol, skog snelle
og bringebær. Flere individer av
den fremmede arten r ødhyll (SE)
finnes innenfor delområdet . Mindre
områder av skogen består av
rikere og mer kravfull vegetasjon
med arter som fingerstarr,
legeveronika, liljekonvall,
kantkonvall, hassel og leddved.
Skogen er tydelig driftet av
skogbruket, og bærer preg av
plukkhogst. Trærne er stort sett
ung e, men med mindre partier
med hogstmoden furu (figur 3 ) .

Delområde 3 er en skrotemark
som resultat av nylig masseutt ak

Figur 3 : Skog med høyreist furu og bjørk, fra
delområde 2.

av sand, med noen områder delvis
i gjengroing. Nord i delområdet er det store hauger med jord, trolig klargjort for
salg. I disse haugene har det etablert seg store mengder av de fremmede
planteartene legesteinkløver (SE), kanadagullris (SE) og rødhyll (SE), som har
dannet tette bestander på og rundt jordhaugene. Eller s i delområdet er det
mindre bestander av bringebær, åkertistel, bergrørkvein og meldestokk.
Nordgrensen

til delområde 3 ligger inntil til randsonen til Lamyra naturreservat.

Denne randsone n huser mange store furutrær,
cm.

6

Naturmangfold

6. 1

Geologi

flere med omkrets på ca. 180

Løsmassene i planområdet består av sand - og grusholdige elve - og
bekkeavsetninger. Berggrunnen er ikke kartlagt da løsmassetykkelsen
betydelig.

6. 2

er

Verneområder

Det finnes ingen verneområder i planområdet, men planområdet ligger like ved
Lam yra naturreservat ( Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 1975)
(Figur 4 ) .

7

8
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Lam yra naturreservat

er en nesten gjengrodd kroksjø, som er klassifisert

som

ekstremrik myr o g er svært viktig for naturmangfoldet.
Det er flere sjeldne og
rødlistede plantearter knytte t til rikmyrer registrert her: Huldrestarr (N T),
småmyrull ( EN), myggblom (N T), k nottblom (EN) og myrtelg (VU) (A rtskart.no).
Lamyra naturreservat er også et Ramsar område, med internasjonal verdi for
fugleli vet (A - verdi) (naturbase - id: VV00000896) .

Figur 4 : Lamyra naturreservats

6. 3

beliggenhet

i forhold til planområdet.

Naturtyper

Det er ingen registrerte n atu rtyper innenfor planområdet ( Naturbase.no). Det
ble heller ikke påvist noen naturtyper (etter DN - håndbok 13) under befaring.
Naturtypene

i Lamyra naturreservat

er beskrevet under « 6.1 Verneområder».

Lamoen som landskapskompleks og naturtype med meandrerende
kroksjø mm er b eskrevet under «6. 5 Landskapsformer».
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6. 4

9

Rødlistearter

Sandtak er kjente hot - spot habitater for jordlevende insekter, og er i de senere
år godt un dersøkt blant annet gjennom ARKO- prosjektet (Ødegaard m. fl.,
20 11) . Den jordlevende bien r eliktjordbie ( Lasioglossum quadrinotatulum)
(CR)
(figur 5 ) er i senere år registrert rett utenfor planområdet (figur 6 ) , hvilket
utgjør ett av to funnsteder i Norge. Dette er en av Skandinavias mest sjeldne
bier (Ødegaard, 2018) og bien er kategorisert som kritisk truet på rødlista, og er
trolig be gunstiget av t ilstedeværelsen og opprettholdelsen av masseuttaket
siden den
ha reirene
vegkanten
her (figur

er avhengig av bratte/vertikale
skråninger med bar sand/ sand jord til å
sine i ( Johansson 2016 ). Registreringene av reliktjordbie er i
som leder inn til sandtaket, og denne b ien har trolig reirpla s sene sine
6 og 7 ). Flere reirplasser til jordlevende bier ble observert i d enne

vegkanten under befaring, selv om det er u mulig å vite hvilken art d isse tilhører
uten innsamling og artsbestemmelse på laboratorium .

Figur 5 : Reliktjordbie, med det karakteristiske kjennetegnet svak og spredt punktering på bryst og bakkropp.
Foto: Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning (Ødegaard 2018).

10
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Figur 6 : Nøyaktig plassering av re gistreringene

av reliktjordbie

like ved pl anområdet.

Figur 7 : Nesten vertikal skråning med sandjord, hvor flere reirplasser til jordlevende insekter
ble observert under befaring. Fra området som er kjent levested for den
kritisk truede bien reliktjordbie.
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Næringssøkende

s andsvale (N T) ble observert

disse ble observert i de bratte skråningene
sanduttaket , innenfor planområdet.
Rødlistearter
kjent
Verneområder».

6. 5

fra

Lamyra

Landskapsformer

11

under befaring, og reirplassene

som har oppstått

naturreservat

er

til

som et resultat av

omtalt

under

« 6.1

og del av naturtypekompleks

Lamoen er en del av et gammelt elvelandskap ve d Storelvas utløp i Tyrifjorde n.
Storelvas nedre løp utgjør et fortsatt aktivt elvemeandersystem
som
roligflytende elv gjennom finkornete løsmasser (Artsdatabanken b, 2018) .
Planområdet på Lamoen ligger midt i en større, nesten gjengrodd meander, og
har verdi som en del av en sjelden l andskaps form ettersom større
meandrerende elver er nasjonalt sjeldne (DN - håndbok 13).

12
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Figur 8 : Storelvas meandrerende
Tyrifjorden.

bekkeløp med tilhørende landskap , før utløpet i

Planområdet er en del av Lamoen som større naturty pekompleks går også under
«Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti E03, Kompleks med
mean drerende elveparti, kroksjøer og dammer» etter DN - Håndbok 13
(Direktoratet for nat urforvaltning, 2007 ) , og er med det ansett som et viktig
naturtypekompleks.

6. 6

Fremme de karplanter

Store mengder kanadagullris

(SE), rødhy ll (SE), hvitsteinkløver

(SE) og

legesteinkløver (SE) ble observert i haugene av torvjor d blandet med sand i
delområde 3 (figur 2 ) under befaring.
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7

Tiltakets virkning på naturmangfoldet

7. 1

Naturreservat

13

Vegetasjonen i Lamyra naturreservat er sårbar for endringer i vannstand og
næringsinnhold i vannet, og vil bli sterkt negativt påvirket dersom masseuttaket
fører til hydrogeologiske endringer i myra. I randsonen med furuskog (vist som
forsikt ighets sone i figur 9 ) bør det unngås fremtidige inngrep for å skjerme
Lamyra naturreservat. Dersom dette gjøres, og tiltaket ikke fører til
hydrologiske endringer i Lamyra, vil ikke tiltaket påvirke naturmangfoldet i
Lamyra naturreservat. COWI AS har utredet hydrolog ien og har kommet frem til
at tiltaket ikke vil påvirke de hydrologiske forholdene i Lamyra naturreservat.

7. 2

Rødl ist earten r eliktjordbie

Observasjonene av reliktjord bie (CR) er utenfor planområdet, men det må antas
at denne artens hjemmeområde overlapper med planområdet da det er vanlig å
anta at arealbruk innenfor en radius på 250 m kan påvirke de lokale
populasjonene av bier (Steffan - Dewenter m. fl. 2002).
For å ta hensyn til forekomste ne av reliktjordbie anbefales e n forsiktighets sone
(figur 9) i det v idere planarbeidet og driften av anlegget. Forsiktighetssonen vist
i figur 9 ligger utenfor reg ulert område for dette tiltaket, men er ment som en
intern bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Denne
forsiktighetssonen består i all hovedsak av eksisterende vegkant med tilhørende
kantsoner, og må i den videre driften ivaretas for å unngå ødeleggelse av
reliktjordbiens leveområder her . Rent p raktisk innebærer dette i frem tiden å
unngå og utvide veien massene fraktes ut via , og beskytte vegkanten her fra
ødeleggelse . Dersom forsiktighets sonen blir ivaretatt, er det lite trolig a t
utvidelse av masseuttaket vil påvirk e forekomstene av reliktjordbie negativt.
Forekomster av reliktjordbier er blant annet truet av gjengroing og igjen planting (Johansson 2016). Når driften av masseuttaket en gang er over, og
området skal fylles igjen vil dette kunne påvirke reliktjorbienes habitater
negativt.

7. 3

Fremmed e arter

De obs erverte forekomstene av fremme de arter ble hovedsakelig gjort i store
hauger med masser av diverse jordblandinger , trolig forberedt til salg. Salg og
forflytning av masser som er infisert med plantedeler /frø av fremmed e arter vil
kunne ha en sterk negativ påvirkning på naturmangfoldet da disse artene er
vurdert til å ha svært høy risiko for ster k negativ effekt på norsk natur
( Artsdatabanken 2018). Masser som skal transporteres ut fra masseuttaket bør
derfor behandles med sikte på å unngå spredning før vide resalg.

14
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7. 4

Lamoen som del av et elve landskap og
naturtypekompleks

Utvidelse av masseuttaket vil føre til betydelige videre inngrep i Lamoen som del
av et meandrerende elve - landskap (figur 8) . Dagens situasjon er imidlertidig slik
at området allerede er sterkt redusert av eksisterende masseuttak, og videre
utvidelse av masseuttaket vil derfor i mindre grad redusere Lamoens verdi som
del av en l andskapskapsform, og som naturtype kompleks «kompleks med
meandrerende elveparti, krok sjøer og dammer».

8

Anbefalinger

For å ivareta naturmangfoldet

best mulig i prosjektet

anbefales følgen d e:

›

Massene med fremme de planter bør behandles før forflytning,
av masser ikke bidrar til spredning av registrerte planter .

›

Det anbefales at det etableres en forsiktighetssone for naturmangfoldet
(figur 9 ) mellom dagens anleggsvei og Lamyra. Forsiktighetssonen ligger

slik at flytting

utenfor reg ulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern
bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Det er ønskelig
at driften fortsetter med samme intensitet som før, uten å gjøre inngrep i
vegkanten her . Eventuelle fremtidige utvidelser av sandtaket, samt andre
inngrep må ikke legges til dette området.

Figur 9 : Anbefalt forsi ktighet ssone for reliktjordbie

›

For å bevare leveområdene

og Lamyra naturreservat

til den rødlistede reliktjordbien

planområdet, er det ønskelig at de vertikale skråningene
(figur 7) bevares i fremtidig drift og bruk.

›

Anbefalinge ne bør inkluderes i den videre drift en .
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9

Supplerende undersøkelser

Ingen supplerende

10

15

undersøkelser

Naturmangfoldloven

er nødvendig.

(nml)

I dette kapittelet er prosjektet vurdert e tter kravene i Lov om forvaltning
naturens mangfold ( naturmangfoldloven ) er ivaretatt.

av

Prosjektet er vurdert etter naturmangfol dlo vens § 4 og 5 og er vurdert til å ikke
være i strid med forvaltningsmålene
for naturtyper, økosystemer og arter siden
all natur av verdi befinner seg utenfor regulert område. Det er imidlertidig
anbefalt en forsiktighetssone for naturmangfoldet som ligger utenfor regulert
areal. Denne er tenkt som en intern bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av
masseuttaket . Forsiktighetssonen er også utvidet for å fungere som en
buffersone mellom planområdet og Lamyra naturreservat.
Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens
paragraf 8 - 12 og prosjektet
vurdert til å ikke være i strid med forvaltningsmålene
for naturtyper,
økosystemer og arter . Dette begrunnes med følgende:
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Det som finnes av naturfaglig

forvaltningsinteresse

innenfor og i tilknytning

er

til

planområdet er fremmede kar planter og flere forekomst er av den rødlistede bien
reliktjordbie (CR) . Lamyra naturreservat er dokumentert viktig for biologisk
mangfold, og grenser nesten til planområdet.
Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende masseuttak, og vil ikke føre til
forringelse av Lamoen som del eldre elve landskap og som større
naturtypekompleks.
Kunnskapsgrunnlaget

vurderes som godt nok som beslutningsgrunnlag.

§ 9.(føre - var - prinsippet)
Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser
naturmangfoldet . Føre - var - prinsippet kommer
foreslått i ntern bevisstgjør ing ved videre bruk
en forsiktighetssone . Denne forsiktighetssonen
ivareta naturverdiene i Lamyra naturreservat ,
reliktjordbie (CR).

for

til anvendelse i forbindelse med
og drift av masseuttaket i form av
er ment å bevisstgjøre om, og
samt forekomstene av

§ 10.(økosyst emtilnærming
og samlet belastning)
Reliktjordbie har veldig få funn her til lands, og tiltak anbefalt i denne rapporten
kan være med på å ivareta en av totalt to lokaliteter i Norge . Resterende
naturverdier i planområdet er vurdert som livskraftige og derfor ikke vurdert
under denne paragrafen.
§ 11.(kostnadene
ved miljøforringel
se skal bæres av tiltakshaver)
Det te er ikke vurdert i prosjektet; det antas at det i det videre planarbeidet
legges føringer for å hindre miljøforringelser.

16
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§ 12.(miljøforsvarlige

te knikker

og driftsm

etoder , samt lokali s ering )

Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige
grunn i videre planlegging og drift .
I kapittel 8. Anbefalinger

av tiltaket

legges til

har det blitt fremmet en rekke forslag for å unngå

unødig forringel se av natur v ed å unngå diverse naturverdier
rapport.
Lokaliseringen

teknikker

er knyttet

til naturressursen

nevnt i denne

i området (sand). Sand er

en begrenset og etterspurt ressurs, og det er ønskelig at eksisterende sandtak
utvides fremfor at nytt sa ndtak opprettes, siden naturen her allerede er forringet
på grunn av eksisterende masseuttak. N ødvendig infrastruktur er allerede på
plass, og det er derfor ikke behov for utbygging av ny vegtilkomst i forbindelse
med utvidelsen.

11
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Støyutredning
SKAARETLANDSKAP AS,
JORD OG SANDPRODUKSJON PÅ LAMOEN I
RINGERIKE KOMMUNE

Utført av ApiAku Lars Oftedahl for Skaaret Landskap AS, 9. november 2018
Sidemannskontroll utført av Kristian E. Meisingset i Lydhør AS, 9. november 2018

Jord og sandproduksjonpå Lamoen støyrapport

Sammendrag
Ingen bolighus eller annen bebyggelse til støyfølsom bruk eksponeres for støy over 55 dB
Lden, beregnet 4 meter over terreng. Ved det nærmeste bolighuset er det beregnet et lydnivå
på ca 50 dB Lden. Dette illustreres i vedlagte støysonekart.

Figur 1 Reguleringsgrense
for masseuttakog deponiav renemasser.
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1

Innledning

Skaaret Landskap AS driver produksjon av jord og sand på et område på Lamoen, del av
gnr. 3 bnr. 3 i Ringerike kommune, jf. figur 1.
ApiAku Lars Oftedahl har fått i oppdrag å utføre støyberegninger og utarbeide støyfaglig
rapport for planlagt drift i nytt, utvidet område. COWI og Guni Consult står for
utarbeidelse/gjennomføring av reguleringsplanen for aktuelle område. Kontaktperson i
Skaaret Landskap er Tom Nøkleby og i Guni Consult Gunnar Nilsen.
Kristian E. Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidemannskontroll på dette dokumentet.
Det er luftbåren lyd som er tema.

2

Retningslinjer

og krav

Bedriften er underlagt støygrenser som angitt i Forurensningsforskriftens § 301 der § 30.1 til
§ 30.3 angir virkeområde/generelle spørsmål, mens § 30.7 og § 30.8 omhandler støy.

2.1

§ 30-1. Virkeområde og definisjoner

Dette kapittelet omfatter stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk samt siktestasjoner
som produserer pukk, grus, sand og singel.
Midlertidige/mobile virksomheter regnes som stasjonære etter at virksomheten har foregått
på samme sted i mer enn et år.
Med nabo menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger,
utdanningsinstitusjoner og barnehager.
2.2

§ 30-2. Virksomheter som må ha sær skilt tillatels e etter forure nsningsloven

Når særlige forhold tilsier det, kan fylkesmannen kreve at også virksomheter som omfattes
av dette kapittelet skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten jf.
forurensningsloven § 11.
2.3

§ 30-3. Skjerming

Stasjonære virksomheter skal anlegges slik at terrenget og bruddkanten samt vegetasjon i
størst mulig grad vil skjerme aktivitetene i bruddet og hindre direkte innsyn fra naboer.
Mobile/midlertidige virksomheter skal skjermes mot innsyn og støy med voller/lagerhauger
etter hvert som pukk/masser tas ut.
2.4

§ 30-7. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet
som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo:
1

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§30-7
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Tabell 1 viser støygrenseri hht § 30-7 i Forurensningsforskriften.
Definisjonav støyparametrene
er vist under.
Mandag-fredag Kveld mandag-fredag Lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-07) Natt (kl. 23-07)
55 Lden

5 0 Levenin g

5 0 Lden

4 5 Lden

4 5 Lnight

6 0 LAFmax

Lden er definert som vektet døgnmiddel.

Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien
legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.
LAFmax er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid
støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der
impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de
grenseverdier som er angitt i tabellen.
Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport
på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke
omfattet av grensene.
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter 1. januar
2010.
2.5

§ 30-8. Støy fra sprengninger

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger
skal finne sted.
2.6

Kommentar

Da driftstiden kun er på dagtid kl 07-19 mandag-torsdag og kl 07-14 fredag, er det kun én
grenseverdi som kommer til anvendelse, nemlig Lden for hverdag/mandag-fredag.
I motsetning til drift i pukkverk dreier det seg i denne sammenhengen om myke masser, og
det er derfor ikke snakk om impulsstøy. Støygrensen for denne virksomheten blir da 55 dB
Lden.
Lden er definert ved:

1
12 10
Lden = 10 lg
24

Ldag
10

4 10

Lkveld 5
10

8 10

Lnatt 10
10

der Ldag er lydnivå i dagperioden kl 07-19, Lkveld lydnivået i kveldsperioden kl 19-23 og Lnatt
kl 23-07. 5 og 10 dB er hhv kvelds- og nattillegg.
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3

Beregningsforutsetninger

3.1

Omgivelser

Området for planlagt fremtidig drift ligger i tilslutning til nåværende produksjonsområde.
Jordproduksjonen skal starte lengst i vest mot kanalen og Norderhovsveien mens
sandproduksjonen skal legges lenger øst, se figur 2.
Figur 2 viser planlagteproduksjonsområder

Nærmeste bolighus ligger på andre siden av Norderhovsveien ca 195m fra jordproduksjonen.
Dette produksjonsområde vil etter hvert flytte seg østover og plasseringen i støyberegningen
er således et verste tilfelle. Sandproduksjonen foregår godt unna all bebyggelse og legges
dertil nedsenket, ca. 3 meter lavere enn tilstøtende terreng.
3.2

Driftsforhold og driftsplan

Jord og sandproduksjonen vil foregå i tidsrommet 1. april til 15. november mens
massetippen (tilføring og planering av masser) går hele året. Innfyllingen vil bestå av ca
250 000 m3 pr. år, svarende til 11 400 biler. Utkjøring av sand og jord gjøres til en viss grad
av samme biler som leverer, men ca. 1360 biler kommer kun for å hente. Dette gir et snitt på
ca. 60 biler pr. arbeidsdag.
I jordproduksjonsområdet vil det gå et sikteverk, to hjullastere og en gravemaskin. I tillegg er
en lastebil og dozeren plassert i dette området (bevisst «worst case»-tilfelle). I
sandproduksjonen vil det gå to sikteverk og en hjullaster. Følgende lydeffektnivå2 er benyttet
i beregningene:
2

Lydeffektnivåmå ikke forvekslesmedlydtrykknivå(lydnivå). Analogienmeden elektrisk varmeovner beskrivende:ovnens
effektkorresponderermedlydeffektog temperaturenet stykkeunnamedlydnivåetsomkan målesi et punkt.Både
lydeffektnivåog lydnivå angisi dB, det førstemedreferanseverdi1 pW=10-12 W, det andremedreferansetrykk
20 µPa=20.10-6 Pa. Lydeffektnivåeter i dettetilfellet A-veidog gis da notasjonenLWA.
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Tabell 2 Støydatai beregningene.Maskinersombenyttes, bruksområde,tid i bruk pr. dag, prosentav full
driftstid kl 07-19 og tilhørendelydeffekter

Maskin
Hjullaster
Hjullaster
Hjullaster
Bulldozer
Jordfres
Sikteverksand
Sikteverksand
Sikteverkjord
Dumper
Gravemaskin
Lastebil

3.3

Type
VolvoL120E
VolvoL180F
VolvoL180H
D65EX15
Allu sikteskuffe
1400 sikt Powerscreen
1700sikt Powerscreen
2100 sikt Powerscreen
Moxy dumper
Liugong922E
—

Bruksområde
Sandproduksjon
Jordproduksjon
Jordproduksjon
Massetipp
Jordproduksjon
Sandproduksjon
Sandproduksjon
Jordproduksjon
Intern Transport
Jordproduksjon
Transportut/inn

Timer % av tiden
2
17 %
2
17 %
6
50 %
6
50 %
3
25 %
1
8%
3
25 %
3
25 %
2
17 %
3
25 %
3
50 %

LWA
110
110
110
114
109
109
109
109
94
109
94

Beregningsmetode

Beregningene er utført i hht nordisk beregningsmetode for industristøy3.
Beregningsverktøyet er SoundPLAN versjon 7.3. Input i programmet er digitalt kart og
støydata/emisjonstider for utstyr som skal benyttes. Lydutstrålingen fra virksomheten
simuleres i en tredimensjonal modell.
3.4

Andre forutsetninger og kommentarer

Det er beregnet med annen ordens refleksjoner, absorbsjonsfaktor i fasader er satt til 0,2, og
det er forutsatt gjennomsnittlig myk mark i hele modellen. (Harde flater utgjør prosentvis
små arealer). Områder med vann er gitt absorbsjonsfaktor 0, dvs fullt reflekterende.
Lydnivået er beregnet i punkter som grunnlag for støysonekartene. Avstanden mellom
beregningspunktene er satt til 2 meter og beregningspunkthøyden over terreng er 4 meter.
Programmet interpolerer lydnivået imellom og genererer støysonene.

4

Resultater

og kommentarer

4.1

Resultatet av beregningene

Resultatet av beregningene er vist som støysonekart i kapittel 5.1.
Støysonekart X01 viser støyen fra planlagt virksomhet. Det er ikke lagt inn støyskjerming i
form av voller, men sandproduksjonen foregår noe nedsenket i terrenget.
Ingen boliger eller bygg til støyfølsom bruk utsettes for støy over 50 dB Lden. Grenseverdien
på 55 dB er således tilfredsstilt med god margin til tross for at det er beregnet for et «worst
case»-tilfelle med både dumper, dozer og lastebil i jordproduksjonsområdet.

3

GeneralPrediction Method

ApiAku Lars Oftedahl
Festningsveien 6, 1368 Stabekk
Tlf 911 86 026

Foretaksregisteret 971 454 989 MVA
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Lamoen

Jordproduksjon
Sandproduksjon

Ekvivalentnivå
Lden [dB]
35 <
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <

<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70

SKAARET LANDSKAP AS
X01 Støysoner med jordproduksjon vest i
området og sandproduksjon i øst. Tre sikteverk, 3 hjullastere, 1 gravemaskin, 1 dozer,
sikteskuffe og lastebiltrafikk, drift kl 07 - 19.
Støysoner angitt ved ekvivalentnivå Lden.
Beregningspunkthøyden er 4m.

Kartobjekter
Koter
Bygninger
Støykilder
Målestokk A3 1:4000
0

20

40

80

120

Siv.ing Lars Oftedahl
08.11.2018

Molab as, 8607 Mo i Rana
Telefon:
Besøksadr.Mo i Rana:
Besøksadr.Oslo:
Besøksadr.Glomfjord:
Besøksadr.Porsgrunn:
Organisasjonsnr.:
Kunde:

Skaaret Landskap AS
Postboks 138
1372 Asker
kksund
Asker Pukkverk AS
ATT
Att. Hanne Lien

Kundens bestillingsnr./ ref.:
Rev. nr.
0

75 13 63 50
Mo Industripark
Kjelsåsveien174
Ørnesveien3
HerøyaForskningsparkB92
NO 953 018 144 MVA

EVALUERING STØVNEDFA LL MÅ LINGER VED:
Sikteverk av Skaaret Landskap AS, ved Lahaugen i
Ringerike kommune (juni 2013 t.o.m. september 2013)
Ordre nr.:
50436
Rapport referanse:
Støvnedfall-bestemmelse
Utført:

Antall sider + bilag:
3+4
Dato:
05.11.2013
Ansvarlig signatur:

Marcel Andre Boeve

I sluttrapporten beskrives resultatene av målingene, som er utført i oppdrag av Skaaret Landskap
AS.
Det gjelder sikteverk, jordproduksjonsverk og masseoppfylling ved Lahaugen i Ringerike
kommune
Målinger er utført i forbindelse med krav som er nevnt i kapittel 30 i forskriften om begrensning av
forurensning og som gjelder produksjon av pukk, grus, sand og singel.
Sluttrapporten består av fire kapitler og to vedlegg:
Kapitlene består av:
1.
2.
3.
4.

Beskrivelse av målet
Arbeid som er utført i forbindelse med bestemmelse av støvnedfallet
Resultatene av målingene
Evaluering

Vedleggene består av:
A. Plassering av de tre prøvepunkter
B. Resultatene
a. Oversikt over periodene som er brukt for bestemmelse av støvnedfallet
b. Oversikt over støvnedfallet i tabellform
c. Oversikt over støvnedfallet i diagramform

Prøveresultatene
gjelderutelukkendede prøvedeobjekter.Rapportenmå ikke gjengisi utdrag,utenskriftlig godkjenningfra Molab as.Selverapportenrepresenterer
eller
inneholderingenproduktgodkjennelse.
Rapporteres
i henholdMolabsstandardleveringsbetingelser
dersomikke anneter avtalt.Sewww.molab.nofor dissebetingelser.
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1. Målsetning
Molab AS har mai 2013 fått oppdrag om å utføre støvnedfallsmålingen for Skaaret Landskap AS
som drifter to sikteverk og masseoppfylling ved Lahaugen, på Helgelandsmoen.
Målsetningen av undersøkelsen er å få mer innsikt i støvnedfallet i nærheten av sikteverkene
som Skaaret AS bruker.
Undersøkelsen er basert på NS 4852.
Når grenseverdien overskrides skal også mineralsk andel i nedfallet (målt ved nærmeste nabo)
bestemmes.
28. mai 2013 er, i samsvar med Skaaret Landskap AS og beboerne som det gjelder, de tre
stasjoner utplassert.
Grenseverdi for mineralsk andel i totalt støvnedfall er satt av Miljødirektoratet (før SFT/KLIF) og
ligger
på 5 gram/m2 i en periode av 30 dager.
Sluttrapporten som foreligger er en presentasjon av arbeidet og tilhørende resultater.

2. Arbeid
Prosjektet startet på initiativ av daglig lederen.
Etter samtale med de nærmeste beboerne og sammen med ledelse av verket er som skrevet
ovenfor tre stasjoner utplassert. Stasjonene ligger nordvest (punkt 1) og sørvest (punkt 2) fra
pukkverket.
Anlegget ligger vest for Europaveien 16 og øst for Storelva som renner (via meandere) ut i
Tyrifjorden.
Plasseringen av de tre prøvepunktene, dvs. stasjonene for samling av nedfallet vises i vedlegg A.
Beholderne er i begynnelse av hver periode tilsett en liter vann med 5 % alkohol.
Skiftingen av beholderne har funnet sted på de datoene som er vist i vedlegg B.
Analyse og beregning av totalt støvnedfallet er utført på Molab AS sitt organiske laboratorium i
Oslo.

Prøveresultatene
gjelderutelukkendede prøvedeobjekter.Rapportenmå ikke gjengisi utdrag,utenskriftlig godkjenningfra Molab as.Selverapportenrepresenterer
eller
inneholderingenproduktgodkjennelse.
Rapporteres
i henholdMolabsstandardleveringsbetingelserdersomikke anneter avtalt.Sewww.molab.nofor dissebetingelser.
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Følgende trinn er for hver bestemmelse gjennomført:
tørking av de askefrie rundfilter med 12,5 cm diameter
veiing
filtrering
tørking
veiing
beregning

Et blanko filter er kjørt samtidig med de eksponerte filter for å bestemme forskjell i fuktighet. På
denne måten er beregningen av totalt nedfall korrigert for vektforskjellen (på grunn av
fuktigheten).

3. Resultatene
Periodene som er brukt for bestemmelse av det totale støvnedfallet er presentert i vedlegg B.
Det fremgår at totalt støvnedfall for alle perioder og i alle tre punkter under grenseverdien ligger.
Det er ikke oppdaget store uforklarlige mengder vann eller lukt/utseende i beholderne.

4. Evaluering
Undersøkelse gjelder bestemmelse av støvnedfall i en periode av fire måneder i nærheten av
sikteverkene som driftes av Skaaret Landskap AS.
Undersøkelsen er utført i oppdrag av Skaaret Landskap i forbindelse med krav som er nevnt i
kapittel 30 i forskriften om begrensning av forurensning som gjelder produksjon av pukk, grus,
sand og singel.
Grenseverdi for mineralsk andel i totalt nedfallet er satt av Miljødirektoratet (før SFT/KLIF) og
ligger på 5 gram/m2 og 30 dager.
Ut fra undersøkelse av støvnedfallet kan konkluderes at nedfallet i hele måleperioden ikke
overskrider grenseverdien hos de tre punkter som er brukt i denne undersøkelsen. Etter samtale
med Fylkesmannen i Buskerud har Skaaret Landskap AS avsluttet målingene 30. september
2013.

Prøveresultatene
gjelderutelukkendede prøvedeobjekter.Rapportenmå ikke gjengisi utdrag,utenskriftlig godkjenningfra Molab as.Selverapportenrepresenterer
eller
inneholderingenproduktgodkjennelse.
Rapporteres
i henholdMolabsstandardleveringsbetingelserdersomikke anneter avtalt.Sewww.molab.nofor dissebetingelser.
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Prøveresultatene
gjelderutelukkendede prøvedeobjekter.Rapportenmå ikke gjengisi utdrag,utenskriftlig godkjenningfra Molab as.Selverapportenrepresenterer
eller
inneholderingenproduktgodkjennelse.
Rapporteres
i henholdMolabsstandardleveringsbetingelserdersomikke anneter avtalt.Sewww.molab.nofor dissebetingelser.
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Vedlegg B: Resultatene
Vedlegg B.a . :Oversikt med perioder som er brukt for bestemmelse av støvnedfallet for
Skaaret AS sitt anlegg på Helgelandmoen (august 2013/ august 2013)

I

28.05.2013 - 26.06.2013

II

26.06.2013 – 30.07.2013

III

30.07.2013 - 28.08.2013

IV

28.08.2013 – 30.09.2013

Prøveresultatene
gjelderutelukkendede prøvedeobjekter.Rapportenmå ikke gjengisi utdrag,utenskriftlig godkjenningfra Molab as.Selverapportenrepresenterer
eller
inneholderingenproduktgodkjennelse.
Rapporteres
i henholdMolabsstandardleveringsbetingelserdersomikke anneter avtalt.Sewww.molab.nofor dissebetingelser.
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Vedlegg B.b : Totall Støvnedfall målt hos Skaaret AS sitt anlegg på Helgelandmoen på tre
punkter i fire perioder (august 2013/ september 2013) i g/m2.

periode

Sk 1

Sk2

Sk 3

I

3,1

0,7

4,7

II

1,5

3,1

2,3

III

0,9

1,7

1,5

IV

0,8

0,9

2,5

Prøveresultatene
gjelderutelukkendede prøvedeobjekter.Rapportenmå ikke gjengisi utdrag,utenskriftlig godkjenningfra Molab as.Selverapportenrepresenterer
eller
inneholderingenproduktgodkjennelse.
Rapporteres
i henholdMolabsstandardleveringsbetingelserdersomikke anneter avtalt.Sewww.molab.nofor dissebetingelser.
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Vedlegg B.c : Totall Støvnedfall målt hos Skaaret AS sitt anlegg i fire perioder (august
2013 t.o.m september 2013) i g/m2
5

4,5
4

3,5

3
Sk1
2,5

Sk2
Sk3

2

1,5
1

0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prøveresultatene
gjelderutelukkendede prøvedeobjekter.Rapportenmå ikke gjengisi utdrag,utenskriftlig godkjenningfra Molab as.Selverapportenrepresenterer
eller
inneholderingenproduktgodkjennelse.
Rapporteres
i henholdMolabsstandardleveringsbetingelserdersomikke anneter avtalt.Sewww.molab.nofor dissebetingelser.

RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
12.04.2019

Vår ref.: 2017/2721

Innspill til detaljregulering for Lamoen (Helgelandsmoen)
Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommune nettside datert 31.03.2019 og deres varsel
av 21.03.2019 om utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan 436 Lamoen for drift av
grustak.
Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
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.
Folkehelseloven omfatter miljø- og helsefaktorer som omgivelsene kan påføre planformålet
og mulige effekter planområdet kan påføre omgivelsene under og etter utbygging.
Forskriftens bestemmelser om overordnede krav (§ 7), beliggenhet (§ 8) og Helsemessige
ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene (§ 9), kommer til anvendelse
under planlegging, bygging, drift og avvikling av virksomheter og eiendommer.
Eier og ansvarlig for virksomheter og eiendommer plikter å etablere skriftlig internkontrollsystem med formål om å ivareta folks helse og miljø (§ 12). Internkontrollsystem skal være
basert på risikovurderinger av miljøfaktorer som kan virke inn på omgivelsene og med
tilhørende plan for avbøtende tiltak.

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

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

Merknader til planforslaget:
Støy
Støy er en miljøfaktor som kan virke negativt inn på folks helse. Nærliggende boliger og
tilhørende uteoppholdsarealer må ikke påføres støybelastninger fra grusuttaket utover.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplan-leggingen (T-1442/2016). Retningslinjen
gjelder også for bygge- og anleggsvirksomhet, jf. forskrift om miljørettet helsevern, § 9 a).
Tiltakshaver bør opplyse om hvilken type virksomhet grustaket er å sammenligne med i
henhold til retningslinjen, vi anser at alternativet er «Øvrig industri» (Ikke helkontinuerlig
industridrift). Grenseverdiene for støy fra «øvrig industri» er som følger:
Tabell 1 Utklipp fra Retningslinjen for støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), Tabell 3: Anbefalte støygrenser ved
planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleie-institusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivå på
uteoppholdsareal og
utenfor
vinduer til
rom med
støyfølsom
bruksformål

Støynivå
utenfor
soverom,
natt
kl. 23 –
07

Støynivå på
uteoppholdsareal
og utenfor
rom med
støyfølsom
bruksformål,
dag og kveld,
kl 7 - 23

Støynivå på
uteoppholdsareal
og utenfor rom
med støyfølsom
bruksformål,
lørdager

Støynivå på
uteoppholdsareal
og utenfor rom
med støyfølsom
bruksformål,
søn- /helligdag

Uten
Uten
Uten
impulslyd:
Lnight
impulslyd:
impulslyd:
Lden
55 dB 45 dB
Lden
50 dB
Lden 45 dB
Øvrig
Levening 50 dB
industri
LAFmax
Med
60 dB
Med
Med
impulslyd:
impulslyd:
impulslyd:
Lden
50 dB
Lden
45 dB
Lden 40 dB
Levening 45 dB
For nærmere definisjon av begrepene m.m. se retningslinjen for støy i arealplanleggingen (T1442/2016).
Lokal luftforurensning
God lokal luftkvalitet i boligområder er en forutsetning for god helse. Luftforurensinger og
støv fra drift og transport til og fra grustaket må ikke overskride anbefalte normer for
luftkvalitet. Grustaket må ha driftsrutiner som sikrer at støvflukt holdes på et lavest mulig
nivå. Støvbelastninger til omgivelsene må ikke overskride Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012), jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 9 b).
Tungtransport til og fra grustaket og internt på området må foregå på godt vedlikeholdte veier
og veianlegg som tåler belastningene fra anleggstrafikk og tyngre kjøretøy.
Konklusjon
Kommuneoverlegen støtter forslaget til regulering av området og forventer at drift av
grustaket kan bli tilrettelagt på en slik måte at:



Boliger og tilhørende uteoppholdarealer ikke blir belastet med støy og støv utover
grenseverdier satt i anbefalte retningslinjer.
 Transport til og fra grustaket ikke medfører redusert trafikksikkerhet.
Kommuneoverlegen tilrår at det blir fastsatt støygrenser i arealplanbestemmelsene, jf.
Retningslinjen for støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), tabell 3, «øvrig industri».

Med hilsen e.f.
Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
Tlf 90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/2144-1

Arkiv:

14017 - Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - Grunnerverv
Forslag til vedtak:
1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Infrastruktur
Hovsmarkveien og Hov Allé» godkjennes/tas til etterretning.
2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 345 550,- dekkes av prosjekt 14017 –
Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé.

Beskrivelse av saken
I forbindelse med den nye barneskolen på Ullerål og nytt omsorgssenter på Hov øst/vest er det i
«reguleringsbestemmelser 0605_433 detaljregulering Ullerål og Hov skoler» og
«Reguleringsbestemmelser 0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger» stilt krav til
opparbeidelse av tosidig fortau langs Hovsmarkveien og ensidig fortau langs nordsiden av Hov
Allé. For å få plass til disse fortauene krever det at Ringerike kommune erverver grunn fra følgende
4 eiendommer langs disse veiene:
1. Gnr 87 bnr 112 i Hønengata 85: 23 m²
2. Gnr 87 bnr 134 i Hovsmarkveien 2: 29 m²
3. Gnr 87 bnr 125 i Hovsmarkveien 4: 137 m²
4. Gnr 87 bnr 124 i Hovsmarkveien 6: 186 m²
Forholdet til overordnede planer
Kravet til opparbeidelse av fortau er beskrevet i reguleringsbestemmelsene til detaljregulering
0605_433 detaljregulering Ullerål og Hov skoler og 0605_419 Detaljregulering for Hov
omsorgsboliger.

-

Økonomiske forhold
1. Gnr 87 bnr 112 i Hønengata 85: 23 m² grunn a kr 1250,- = kr 28 750,2. Gnr 87 bnr 134 i Hovsmarkveien 2: 29 m² grunn a kr 900,- = kr 26 100,3. Gnr 87 bnr 125 i Hovsmarkveien 4: 137 m² grunn a kr 900,- = kr 123 300,4. Gnr 87 bnr 124 i Hovsmarkveien 6: 186 m² grunn a kr 900,- = kr 167 400,Totalt: 345 550,00
Kjøpsprisene er fastsatt med bakgrunn i Råtomtetakst utført av Takstmann MNTF Einar
Hurum den 2. april 2019 for privateiendommene i Hovsmarkveien, og MNTF Rune
Kristoffersen den 2. april 2019 for næringseiendommen i Hønengata 85.
Videre er erstatning for beplantning, gjerder, støttemurer mv. satt på lik linje med tidligere
inngåtte avtaler i Ringerike kommune.
Avtalene er inngått mellom de berørte grunneiere og Ringerike kommune.
Foreløpig erstatning til de berørte grunneierne utgjør samlet kr 345 550,00. Endelig beløp vil
først være klart når anlegget er ferdig opparbeidet og oppmåling foretatt.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener løsningen av grunnervervet til ovennevnte fortau er en god løsning for
kommunen. Enhetsprisene og øvrig erstatning er akseptable.
Rådmannen ønsker også å gi honnør til de berørte grunneierne som igjennom dette prosjektet
har vist vilje til å komme til løsninger i minnelighet.
Vedlegg
Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 134 Hovsmarkveien 2
Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 125 Hovsmarkveien 4
Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 124 Hovsmarkveien 6
Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 112 Hønengata 85
Råtomtetakst Hovsmarkveien
Råtomtetakst Hønengata 85
Situasjonskart W301 for Hovsmarkveien
Situasjonskart W001 for Hønengata 85

Ringerike kommune, 13.05.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Erik Josephson

-

-

ARN E BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Tomtetakst-kommunal ervervelse av privat grunn

Gnr: 87 Bnr: 124

3515 Hønefoss
i
Ringerike Kommune

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Telefon 32 11 16 00
Telefaks 32 11 16 01
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARN E BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Eiendom:

Hovsmarkveien 6 3515 Hønefoss Gnr 87 Bnr 124

Befaring:

02.04.2019

Tilstede:

Aud Elin Indsetviken

Dokumenter /opplysninger :
Situasjonskart over området som skal erverves Opplysninger gitt av eier ved
befaringen. Skriv om areal som skal erverves fra Ringerike kommune med inntegnet
areal.
Oppdrag :
Det er gitt i oppdrag av Aud Elin Indsetviken å taksere/verdisette en normal m² pris
på et areal som er opplyst å være 186 m² i Hovsmarkveien 6.
Arealet det gjelder er besiktiget sammen med eier.
Forutsetning :
Arealet som skal erverves er besiktiget med eier, dokumenter fra kommunen om
området er forevist ved befaringen.

Tomten -objektet /arealet :
Arealet som skal erverves av Ringerike kommune til ny vei/gangsti er beregnet av
kommunen til 186 m².
Område/v urdering:
Området/arealet ligger til Hovsmarkveien, har tett granhekk med gitter gjerde,
portstolper for smijerns port. Normalt har eiendommen en del trafikk med trafikk støy.
Det legges til grunn at kommunen setter berørte områder som hekk, gjerde porter etc
tilbake i den stand eller tilnærmet stand som det var før arbeidene startet.

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Telefon 32 11 16 00
Telefaks 32 11 16 01
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARN E B ACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Markedsverdi
Det legges til grunn normal tomte verdi i dette område, etter takstmann skjønn og
erfaring med verdisetting av eiendommer i samme området.
M² -prisen er satt til kr 900,-

Med hilsen
ARNE BACH EFTF. AS

MNTF Einar Hurum
Haug 11.04.2019

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Telefon 32 11 16 00
Telefaks 32 11 16 01
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

Takst av tom teverd i ved erverv ti l
fortau
Matrikkel:
Kommune:
Betegnelse:
Adresse:

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

Gnr 87: Bnr 112, bnr 144
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Forretningsbygg med leilighet
Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 HØNEFOSS

02.04.2019
10.04.2019
11226

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101
Sertifisert takstmann:
Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101
E-post: rune@honefosstakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 87: Bnr 112, bnr 144
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Forutsetninger
Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Rapportdata
Kunde:

Ringerike Kommune

Takstmann:

Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 02.04.2019.
- Rune Kristoffersen. Tlf. 916 57 101

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Forretningsbygg med leilighet

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 87 Bnr: 112

Eiet/festet:

Eiet

Areal:
Hjemmelshaver:

945 m² Arealkilde: Se Eiendom - Kartverket
HØNENGT 85 AS

Adresse:
Matrikkel:
Eiet/festet:

Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 Hønefoss
Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 87 Bnr: 144
Eiet

Areal:

1 452,9 m²

Hjemmelshaver:

HØNENGATA 85 AS

Adresse:

Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Plankart plan id:
0605_433
Reguleringsbestemmel
ser 0605_419

Sider

Vedlagt

Innhentet
19.04.2018

Grunnervervstegning,
25.09.2018
Hov alle Fortauprosjekt
Eiendomsdata.no

Status

Dato gjelder siste revidering

Innhentet

Tegn. nr TW-001

Innhentet

02.04.2019

Innhentet

Oppdrag og forutsetninger
Ringerike Kommune ved Erik Josephson har bestilt takst for areal som erverves fra Hovsmarkveien 2 i forbindelse med
ekspropriasjon av grunn for opparbeidelse av fortau.
I tillegg til erstatning for selve ervervet av grunn vil kommunen også dekke kostnader til istandsetting av tomt i tilsvarende
stand, som den var før arbeidene startet opp. Det vil si at kommunen står for arbeider med flytting/nyetablering av hekker,
gjerde og evt. andre objekter som kommer i konflikt med fortauet, samt sette i stand avkjøringer, plener og beplante områder.

Beliggenhet
Eiendommen er sentralt beliggende langs Hovsmarkveien, i område med boligbebyggelse og skoler.

Oppdr. nr: 11226

Befaringsdato: 02.04.2019

Side: 2 av 3

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 87: Bnr 112, bnr 144
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Bebyggelse
På eiendommen er det oppført forretningsbygg med leilighet.

Tomt
Tomteareal som berøres av erverv som berøres er satt til 23 kvm og består i dag av asfaltert bred innkjøring til eiendommen.

Grunnlag for beregning av verdi på areal som erverves
1. Differansebetraktning:
Ved ekspropriasjon er det vanlig å foreta en «differansebetraktning». Det vil si at man ser på hva eiendommen er verdt før
ekspropriasjonen og hva eiendommen vil være verdt etter ekspropriasjonen.
Tomteareal totalt for begge bnr er på 2 379,9 kvm og vil etter erverv være redusert med 29 kvm til 625,4 kvm. Endring i
tomtestørrelse, samt type areal som erverves antas å ha liten innvirkning på markedsverdi for eiendommen.
Det vurderes slik at ulempene ved erverv til fortau vil ha liten innvirkning på eiendommens beliggenhet og verdi med dagens
bebyggelse.
Videre anses reduksjon av areal å ha liten innvirkning på mulighet for utvidelse av bebyggelse på tomten.
Konklusjon er at reduksjon av tomteareal har liten innvirkning på eiendommens markedsverdi.
2. Vurdering av eiendommens tomteverdi. Det foreligger ingen reelle sammenlignbare tomtesalg i området som kan legges til
grunn som tomteverdi og det er derfor lagt til grunn er gjennomsnittlig beregnet tomtepris for eiendommer som har vært
omsatt i nærområdet eller tilsvarende områder det er naturlig å sammenlikne med.

Beregning av verdi på areal som erverves
Grunnlag for tomteverdi vurderes til kr. 1 250 pr. kvm. Areal for permanent erverv er oppgitt i grunnervervstegning å være 81
kvm.
Verdi for permanent ervervet område vurderes til kr 101 250,-

HØNEFOSS, 10.04.2019

Rune Kristoffersen
Byggmester - Takstmann
Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 11226

Befaringsdato: 02.04.2019

Side: 3 av 3
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/797-3

Arkiv: A20

Sak: 17/19
Saksprotokoll - Møtereferat Discovery intenational school
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i
Ringerike kommune.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/797-2

Arkiv:

Uttalelse – Discovery International School A/S
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i
Ringerike kommune.

Saksutredning
Discovery International School har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte friskole
lokalisert i Ringerike kommune med oppstart høsten 2020.
Discovery International School A/S ønsker primært å rekruttere elever fra kommunene Gran,
Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Det søkes om å starte en grunnskole for trinnene 1-10.
Opplæringsspråket er engelsk.
Ved oppstart i august 2020 framgår det av søknaden at skolen skal ha 70 elever, og 230 elever
når det har blitt full drift.
Skolen har ikke skolelokaler, men uttalte i møte med Ringerike kommune 08.03.19 at en
lokalisering i Åsbygda var primærønsket.
Søkerne har i dag ikke noe lokaliseringssted, noe som gjør det vanskeligere å vurdere om
oppstart av denne skolen vil påvirke elevgrunnlaget ved kommunens kommunale grunnskoler i
særlig grad.
Private skoler – friskoler, motttar tjenester fra vertskommunen innen pedagogisk psykologiske
tjeneste (PPT) og helsetjenester for skoleelever. Det er en ekstra utfordring for disse tjenestene
å «serve» de friskolene vi har i Ringerike, Steinerskolen i Åsbygda og Montessoriskolene i Åsa
og på Ask i tillegg til de kommunale skolene.

Økonomiske forhold
Rammetilskuddet til kommunen reduseres med ca. kr 113 000,- for hver elev som får
opplæring ved en privat skole – friskole. I 2019 får 130 av kommunens barn i opplæringspliktig

-

alder opplæring ved en friskole. Det betyr at kommunens rammeoverføring reduseres med vel
14,5 millioner.
Elever ved friskoler har krav på gratis skoleskyss på lik linje med andre elever, Ved
lokalisering for eksempel i Åsbygda antas det at de fleste elevene bosatt i Ringerike som søker
seg inn på Discovery International School vil trenge skoleskyss. Den gjennomsnittlige
kommunale skysskostnaden for skolebarn i Ringerike er ca. kr. 10 000,- pr år pr elev.
Forslag til uttalelse:
Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i
Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering
Rådmannen oppfatter konseptet til Discovery International School som interessant. Det er
allerede tre friskoler i kommunen. Siden Discovery International Scholl A/S verken har
skoletomt eller skolelokaler, kan ikke rådmannen etter en totalvurdering anbefale at Discovery
International School får starte opp i Ringerike kommune.
Vedlegg
Søknad fra Discovery International School
Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet
Vedtekter for Discovery International School A/S
Grunnlag for internasjonal skole – vedlegg til søknaden
Oversikt over antall grunnskoleelever i de fem aktuelle kommunene

Ringerike kommune, 11.04.19
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim

-

Fra: Utdanningsdirektoratet [post@udir.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: fmoapostmottak@fylkesmannen.no [fmoapostmottak@fylkesmannen.no];
agnar.hannisdal@gmail.com [agnar.hannisdal@gmail.com]
Sendt: 18.02.2019 13:25:17
Emne: Anmodning om uttalelse - Discovery International School AS - 922104794 søknad etter friskoleloven
Vedlegg: Registerutskrift.pdf; VEDT DIS AS.pdf; Vedtekter Discovery Int School AS.pdf;
Admission Discovery International School.pdf; Ordensreglement for Discovery
International School.pdf; Vurderingssystem PYP og MYP for DIS.pdf; Ringeriksregionen
rigget for vekst_final -1.pdf; ru-magasin-0216-oppslag.pdf; 2019013007180405_Bekreftelse på saldopr2901.pdf; DIS - Redegjørelse for elevtall - Elevgrunnlag til
Udir.xlsx; Discovery International School Budget.xlsx; DIS - Redegjørelse for elevtall Elevgrunnlag til Udir.xlsx; Grunnlag for skole DIS.pdf; MYP - All Subject Briefs.pdf; PYP All Subject Guides.pdf; DIS Læreplan.pdf; LEARNER PROFILE .pdf; Discovery After School
Activities Budget (SFO Budget).xlsx; Ny grunnskole etter friskoleloven.docx;
Soknad.docx

Saksbehandler: Marianne Elisabeth Lystad

Vår dato:
18.02.2019
Deres dato:

Vår referanse:
2019/1287
Deres referanse:

Ringerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

Anmodning om uttalelse - Discovery International School AS Org.nr. 922104794 - søknad etter friskoleloven
Discovery International School AS søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår
av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune. Skolen ønsker å drive sin virksomhet
på grunnlag (§ 2-1): c. internasjonalt. Kopi av søknaden er vedlagt.
Det søkes om:

Trinn
Trinn 1
Trinn 2

Søkt
elevtall
230
Ny
Ny

Trinn
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8
Trinn 9
Trinn 10

Søkt
elevtall
230
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

Rett til uttalelse
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere
beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (20062007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved
vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets
skjønnsmessige vurdering.
Stortinget har vedtatt sammenslåing av 111 kommuner fra 1. januar 2020. Anmodningen
om uttalelse er sendt til den kommunen som er søkerens vertskommune etter dagens
dato. Vi legger til grunn at kommuner som er omfattet av sammenslåing selv vurderer
behovet for å ta i betraktning den nye kommunestrukturen i en eventuell uttalelse. Vi
gjør for ordens skyld oppmerksom på at en etablert friskole kan fritt flytte innenfor
vertskommunenes grenser.
Uttalelsen
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er
positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at
det ikke foreligger konkrete innsigelser.
Dersom vertskommunen mener at en etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få
negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort.
Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er
negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til saksbehandlingsprosessen
tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det
tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen.
Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra
vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for
utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges:

Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering
av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige
bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta
(om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt
investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av betydning.
Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at
reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering
av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av
sviktende elevgrunnlag.
Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller
nylig har vært på ROBEK-lista.
Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta
som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges.
Skolefaglige hensyn
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større
enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling,
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen.
Frist for uttalelse
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder.

Vennlig hilsen

Marianne Elisabeth Lystad

Kopi sendt til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Discovery International School AS

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Besøksadresser:
Schweigaards gate 15 B, Oslo

Telefon:
+47 23 30 12 00
Telefaks:
+47 23 30 12 99

Epost:
post@udir.no
Internett:
www.utdanningsdirektoratet.no

Bankgiro:
7694 05 10879
IBAN:
NO8876940510879

Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar

Org.nr.:
NO 970 018 131

BIC/SWIFT
DNBANOKK

VEDTEKTER
FOR
DISCOVERY
INTERN
ATIONALSCHOOLAS

Vedtatt på møte 2. Januar2019
§ 1 Selskapetsnavn
Selskapetsnavn er DiscoveryInternationalSchoolAS. DiscoveryInternationalSchoolASsin
adresseog kontorsted er i Jevnakerkommune.
§ 2 Stiftere
Stiftere er Heidi JoHannisdalog AgnarHannisdal.
§ 3 Selskapetsformål
DiscoveryInternationalSchoolAShar som formål å tilrettelegge for og drive
internasjonalgrunnskole(1-10 klasse)og VideregåendeSkole, dertil naturlig tilhørende
aktiviteter og SFO.
Skolen skalsøke, og opprettholde en autorisasjonsom IB World School.Læreplanenvil være i
henholdIB’sretningslinjerog vil værei henholdtil Norskeregler for Internasjonalelæreplaneri
Norge.
Et Kristenlivssyner gjennomgåendei DiscoveryInternational School’s planer og drift . Det er
ikke tillat å ta utbytte, og et eventuelt overskuddved skolenmå disponeresi henholdtil
økonomiforskrifttil friskolelovenskapittel 4 og 5.
§ 4 Grunnkapital
DiscoveryInternationalSchoolsin aksjekapital er kr 50 000.
§ 5 Styringsform
DiscoveryInternationalSchoolledesav et styre, heretter kalt Styret.
§ 7 Årsmøtet
Årsmøtetavholdesen gangper år, fortrinnsvisinnen utløpet av april måned.Årsmøtetinnkalles
av Styret med minimum 14 (fjorten) dagersvarsel.
Foreldre/foresattesom har barn i DiscoveryInternationalSchoolog eventuelledatterselskaper
har rett til å møte og avgi stemmei Årsmøtet.Hvert foreldreparhar en stemme.
Alle foreldre/foresatte som har barn i skolenskalmotta innkalling.Innkallingkan skje
elektronisk.Styretkan innkalletil ekstraordinærtÅrsmøtepå eget initiativ hvis det ønskerdet.

Hvisminimum ti foreldrepar/foresatteønskerdet, skalstyret ogsåinnkalletil ekstraordinært
årsmøte.
Årsmøtethar følgendemyndighet:
- velgemedlemmertil Styret
- godkjenneretningslinjerfor styrehonorar
- endre DiscoveryInternationalSchool’ s vedtekter
- avgiuttalelseom årsregnskapog årsberetning
- velgemedlemmertil nominasjonskomitéen
Styremedlemmervelges for 3 år om gangen.Nominasjonskomiteenskalpresentereforslagtil
nye styremedlemmerpå Årsmøtet . Forslagfra andre enn Nominasjonskomiteenmå presenteres
ovenfor Nominasjonskomiteensenest7 (sju) dagerfør avholdelseav Årsmøte.
Medlemmerav nominasjonskomitéenvelgesetter forslagfra sittende Nominasjonskomite.
Valgav styremedlemmerkrever simpelt flertall av de avgitte stemmer.Avsettelseav
styremedlemmerkrever 3/4 flertall av de avgitte stemmer.
Styret skalpresentereregnskapeneog revisorsberetning.Styret skalpresentereforslagtil
endringav vedtektene.Forslagtil endringav vedtekter fra andre enn Styretmå presenteres
overfor Styret minimum ti dagerfør avholdelseav Årsmøtet.
Styret må leggefrem alle forslagfor Årsmøtet.Endringav vedtektenekrever 3/4 flertall.
Dersomselskapetikke driver virksomhetog det av den grunn ikke finnes foreldre/foresatte
med stemmerett i Årsmøtet,fungererstifterne som Årsmøte.
§ 8 Styret
Selskapetledesav et styre på 4 personer. Dette gjelderinntil selskapetstarter skolenog
foreldrerepresentantog ansattrepresentantkan velges. Styret skalda beståav 6 personer.
Foreldrekomiteenog de ansattehar rett til å velgehvert sitt styremedlem.Disse
styremedlemmenevelgesi forkant av møtet og skalgodkjennesav dette. Det skalforeligge
sakliggrunn for ikke å godkjennede styremedlemmenesom er valgt.
Styretsleder innkallertil styremøteetter behov,minimum fire gangerper år.
Styret leder DiscoveryInternationalSchoolsin virksomhetog skalpåseat driften er i
overensstemmelsemed selskapetsformål og innenfor forsvarligeøkonomiskerammer. Styrets
oppgaveer ogsåå ansetteen dagligleder.
Styret velgerstyremedlemmeri DiscoveryInternationalSchool sine eventuelle
datterselskap(er).
Styret skalha ansvarfor den langsiktigeplanleggingenav selskapetsvirksomhet.
§ 9 Revisjon
Når Selskapetsdrift tilsier at Revisorer påkrevd,skalSelskapetsregnskaperrevideresav
registrert/statsautorisertrevisor.Revisorskalpåseat virksomheten er i samsvarmed selskapets
formål og at det drivespå en økonomiskforsvarligmåte i tråd med retningslinjergitt av det
offentlige. Styretkan velgerevisorfor selskapet.

§ 10 Signaturprokura
Styrelederog ett styremedlemtegner selskapet. Styret kan meddeleprokura.
§ 11 Omdanning
Vedtakom omdanninggjøresav Årsmøtetetter innstillingfra Styret.Slikinnstillingfra
Styret krever 2/3 delsflertall i Styret.
§12 Oppløsningav skolen
Ved nedleggelseav skolenskalvedtak om oppløsninggjøresav Årsmøtetog krever 3/4 dels
flertall.
I en oppløsningssak
skalfor mye utbetalt statstilskuddtilbakebetalestil UtdanningsdirektoratetI
henholdt il økonomiforskrift§ 6 andre ledd. Økonomiforskrifttil friskoleloven§ 11 andre ledd
regulerertilbakeføringav fondsmidlerved nedleggelseav skoledriften.

Grunnlagfor Internasjonalskole
Jevnaker,28. januar 2019
DiscoveryInternationalSchoolASer et ASsom er stiftet med det formål å drive skoleog
Skolefritidsordning(SFO).Det er ikke tillatt å ta ut utbytte fra selskapet,noe som ogsåer beskreveti
selskapetsVedtekter§ 3. Revisorer per stiftelsesdatoikke utpekt, men vil bli utpekt i henholdtil
Vedtektenes§ 9. Styretbestårved stiftelsesdatoav 4 personer,men vil bli utvidet i henholdtil
Friskolelovenskrav til styre så snart skolener etablert med lærere, ansatteog elever.
Discovery InternationalSchoolAS(DIS)søkerom å etablereog drive en Friskolepå internasjonalt
grunnlagmed en læreplani henholdtil IB’sretningslinjer.Undervisningsspråket
i skolenvil væreEngelsk
og selvsagtNorsksamt fremmedspråk.Skolenskalsøkeom å bli tatt opp som IB skoleså snart en
driftstillatelse foreligger.Denalternative læreplansom DISfremsenderer med tillatelse basert på den
godkjentealternative læreplantil GjøvikregionenInternationalSchool(datert mars2014).
I oppstartsåretregner skolenmed å ha 70 eleveri klassene1-10, dvsPYPog MYPetter IB’sprogram.Fullt
oppsatt kan skolenha et maksimumav 25 eleverper klassemen skolenkan ikke overskride230 elever
totalt. Viserogsåtil utarbeidet budsjett som er vedlagti søknaden.
Skolenser ogsåfor segå tilby SFO. Dette er det tatt høydefor og beskreveti eget separatbudsjett.
DISsøkerom å etablere segi RINGERIKE
kommunesom ligger i BuskerudFylke.Begrunnelsenom å
etablere skoleni Ringerikekommuneer beskreveti de påfølgendekapitler i dette dokument.Kommunen
har flest innbyggerei regionenog kommunenhar ogsået Høgskole/Universitetsmiljø
samt mange
bedrifter med internasjonalerelasjoner. DISvurderer lokasjonernærmegrensenimot Jevnakerfor å
dekkeet størst mulig geografiskområde.Ut ifra søknadsmassen
av eleverfra andre kommunerenn
Ringerike,vil skolenvurdere å tilby en ordning for skoleskyssfor disse. Enslik løsningkan ikke være en
del av driftsbudsjettet til skolen,og vil finansiereshelt separatfra skolensdrift.
RegionenRingerike,inkludert kommuneneHole,Ringerikeog Jevnakerhar i dag ingentilbud om
Internasjonalskole.Selvom DISsøkerom Friskolei Ringerike,vurderer DIShele regionensom
nedslagsfeltfor skoletilbudet.Heleregionenhar iflg StatistiskSentralbyrå(SSB)44 156 innbyggereper 3.
kvartal 2018fordelt på 30 413 personeri Ringerike,6 888 personeri Hole og 6 855 personeri Jevnaker.I
tillegg til disse3 kommunene,så vurdererogsåDISat det vil kommeeleverfra kommuneneLunnerog
Granpå Hadeland.Dissekommunenehar heller ikke noen internasjonalskolei sin region.Disseto
kommunenehar en befolkningpå til sammen22 743 personer.
RegionenRingerikevil bli ogsåutvidet ifm med endringenav Buskerudfylke. Ringerikeog Hole kommune
vil bli en del av det nye fylket Viken,som ogsåvil inkluderekommuneneJevnakerog Lunnersom i dag
ligger i Oppland.Dette kan dermedskapeen tettere tilhørighet for dissekommunenetil senteret av
regionensom vil væreRingerike.

Under Øst-Vestkonferansen2016i mars, lovte ErnaSolbergå starte byggingenav Ringeriksbaneni 2019,
og at togpassasjerene
kunnekjøpe billetter til første avgangfor det nye InterCity-toget alleredefem år
senere.Hun siteresogsåi referatet fra konferansen:«Detteer et tilgjengelighetsområdesom mange
ønskerå flytte til. Det betyr flere barnehager,skolerog alt det andreman må ta med segnår
befolkningenøker». Sevedlagterapport fra RingerikeUtviklingAS.
Seogsåvedlagteoffentlige rapport: «Ringeriksregionen
rigget for vekst» av SteinarAasnæss
, Bjørn Ove
Grønsethog Kjetil Gjerdalenved Høgskoleni Sørøst-Norge.
Beliggenhetengjør at mangesom har sitt arbeid i Osloområdet bosetter segi RegionenRingerike.I følge
SSBså forventesdet en befolkningsøkningi alle 3 kommunenei årenefremover.Veiutbygging(E-16) og
den planlagteRingeriksbanen(Tog)vil ogsågjøre regionentil et endamer attraktivt områdeå bosette
segi.
Regionenhar per 2018 4 private skoler,en i Hole (Tyrifjord Adventskirken)og 3 i Ringerike(Montessori
og Steiner).Jevnaker, Lunnerog Granhar ingen private skoler.Sideningenskoleri regionentilbyr en
internasjonallæreplan, vil en IB skolegi elever i regionenet meget godt skoletilbud, og det vil væreet
godt alternativ til den tradisjonellenorskeskolen.
Av høyereutdanningi regionenfinnes Høgskoleni BuskerudHønefossog CampusRingerike
(Universiteteti Sørøst-Norge). Når eleveretter avsluttet IB grunnskoleblir tatt opp til studier på
Høyskolerog Universitet, vil de ha en fordel ettersom de har hatt engelsksom hovedspråk samt at IB gir
deg kunnskapom «læren om å lære».
Næringsliveti regionenbestår blant annet av Industri med internasjonalerelasjoner. PåEggemoen
Aviation& TechnologyParkfinner vi flere selskapermed internasjonalebånd som TronrudEngineering,
inkludert HønefossAirport, Eggemoen(ENEG)
, FLIR(amerikanskeid world wide defensecompany),
NorskTitaniummed store internasjonalekunder, RobotAviationog Andritz Hydro som er et av verdens
ledendeprodusenterav utstyr til vannkraft.Andre større selskaperi regionener Smurfit KappaNorpapp
ASmed hovedkontori Irland og Spennconkonsernet. Hoteller og reiselivsbransjeni regionener også
interessenteri en internasjonalskole.

Styret i DiscoveryInternationalSchoolAS,

Heidi JoHannisdal
Styretsleder

AnneLiseHansen
Styremedlem

LindaThunshelle
Styremedlem

AgnarHannisdal
Styremedlem

Søknad om: Ny grunnskole etter
friskoleloven
Generelt om skolen
Geografisk plassering
Oppgi hvor skolen skal etableres.
Fylke: Buskerud, Akershus og Østfold (f.o.m. 2020)
Kommune: Ringerike (3007)

Organisasjonsform
Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet.
Skolens navn tilsvarer navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen.
Navn på rettssubjektet: Discovery International School AS
Organisasjonsnummer: 922104794
Organisasjonsform: AS

Registerutskrift fra Enhetsregisteret
Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende
register. Registreringen må vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder,
revisor mv. Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig.
Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir
tilsvarende notoritet.
Vedlegg
1. Registerutskrift.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.02.37)

Innskuddskapital
Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000
kr. Skolens organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen.
Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng.
Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra
søknaden er levert til den er ferdig behandlet.
Vedlegg

1. 201901300718-0405_Bekreftelse på saldopr2901.pdf (lastet opp: 30.01.2019 09.52.00)

Behov for skolen
Skolen må begrunne hvorfor det er behov for denne skolen.

Vedlegg
1. Ringeriksregionen rigget for vekst_final -1.pdf (lastet opp: 26.01.2019 23.31.37)
2. ru-magasin-0216-oppslag.pdf (lastet opp: 26.01.2019 23.31.43)
3. DIS - Redegjørelse for elevtall - Elevgrunnlag til Udir.xlsx (lastet opp: 30.01.2019
14.13.10)
4. Grunnlag for skole DIS.pdf (lastet opp: 30.01.2019 14.24.00)

Lov
friskoleloven

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den epostadressen som skal brukes.
Postadresse: Prestlia 41
Postnummer: 3520
Poststed: JEVNAKER
Telefonnummer: 92485740
E-post: agnar.hannisdal@gmail.com
Nettside:

Skoleanlegg
Skoleanlegg
Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen,
bydel osv.). Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er
godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart.

Discovery International School AS ser for seg å etablere skole I Ringerike Kommune, i retning
grensen til Jevnaker. Dette er viktig ifm å dekke et størst mulig område i Ringeriksregionen. Skolen
har foreløpig ett alternativ egnet for skole under vurdering. Viser også til beskrivelse i
søknadsdokumentene.

Styret og vedtekter
Krav til styrings- og rådsorgan
Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har
lest, og forstått at:

styret er skolens øverste organ
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og
forskrifter
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven
eller stiftelsesloven)
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens
rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven)
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Vedtekter
Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende:
Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke delegeres til andre.

Etter friskoleloven § 2-2 stilles det krav til at skolens vedtekter må angi at alle offentlige tilskudd
og skolepenger skal komme elevene til gode jf. § 6-3.
Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til
friskoleloven. Videre har økonomiforskriften regler om tilbakebetaling av statstilskudd ved
nedleggelse av skolen.
Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter.
Vedlegg
1. VEDT DIS AS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.10.10)
2. Vedtekter Discovery Int School AS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.10.10)

Utdanningens innhold
Skolens grunnlag
Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.



c. internasjonalt
Skoler som driver på internasjonalt grunnlag må følge en internasjonal læreplan. Skolen må oppgi
hvilken læreplan de ønsker å benytte, og når denne evt. ble godkjent av Utdanningsdirektoratet.
Vi forutsetter at skolen selv sørger for å ha nødvendige bruksretter til en alternativ
læreplan. Skolen må i tillegg til skolens læreplan laste opp et norskspråklig dokument som viser:

o
o
o
o

på hvilken måte læreplanen ivaretar lovens krav til innholdet i grunnskoleopplæringen
skolens overgangsordninger mellom Language B og Language A, samt hvilken læreplan de skal
følge i norsk
skolens norskspråklige fag - og timefordeling i 60 minutters enheter
hvordan fagområdene religion, livssyn, etikk, norsk, matematikk, fremmedspråk, kroppsøving,
kunnskap om heimen, samfunnet og naturen og estetisk, praktisk og sosial opplæring blir ivaretatt
i henhold til loven.
Skolen følger IB's læreplaner for PYP og MYG programmene. Vedlagt under ANNET. Viser
ellers til dokument "Alternativ læreplan" som er vedlagt under ANNET.

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for
funksjonshemmede
Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan


Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet

Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent.
Discovery International School har med tillatelse brukt Alternativ læreplan for
Gjøvikregionen International School som grunnlag for utarbeidelse av den alternative
læreplanen. Den ble godkjent for Gjøvikregionen International School våren 2014. Denne er
oppdatert til dagens krav og tilpasset Discovery International Shcool. Alternativ læreplan og
IB's PYP - MYP programmer er vedlagt under ANNET.

Skolens undervisningsspråk
Språk:
☐ Norsk
☐ Samisk
✓ Engelsk

Vurderingsform


Skolen skal ha egen vurderingsordning og dokumentasjonsform
Vedlegg
1. Vurderingssystem PYP og MYP for DIS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 23.51.44)

Elevtall – Grunnskole
Elevtall grunnskole
Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for.
Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide
med.
Fra skoleår: Høsten 2020
Søkt
elevtall
Trinn
230

Trinn 1

✓

Trinn 2

✓

Søkt
elevtall
Trinn
230

Trinn 3

✓

Trinn 4

✓

Trinn 5

✓

Trinn 6

✓

Trinn 7

✓

Trinn 8

✓

Trinn 9

✓

Trinn 10

✓

Redegjørelse for elevtall
Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole).
Vedlegg
1. DIS - Redegjørelse for elevtall - Elevgrunnlag til Udir.xlsx (lastet opp: 30.01.2019
14.08.10)

Elevene
Elevenes rettigheter
Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge
reglene om:

tilpasset opplæring og tidlig innsats

✓ Kontrollpunktet er bekreftet

spesialundervisning
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

organisering i klasser og basisgrupper
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

særskilt språkopplæring
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

rådgivning
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Inntaksreglement
Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn
skolens godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se
friskoleloven § 3-1.
Vedlegg
1. Admission Discovery International School.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.17.31)

Ordensreglement
Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter jf. friskoleloven §§
3–9 og 3-10. Ut fra hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet skal reglementet beskrive de
refsingstiltakene som skolen kan bruke dersom elevene bryter reglementet. Skolen har ikke
anledning til å benytte andre refsingstiltak enn de som er uttrykkelig nevnt i reglementet.
Et eksempel på en type refsingstiltak er bortvisning. Bortvisning er enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2, og det må framgå av reglementet at vedtaket kan påklages til fylkesmannen
i skolens fylke.

Reglementet må omtale elevens rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
Se også sjekkliste - ordensreglement

Vedlegg
1. Ordensreglement for Discovery International School.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.18.10)

Skolens personale
Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse

Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Kompetansekrav til undervisningspersonalet

Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår

Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det
som gis i den offentlige skolen.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Økonomi og annen virksomhet
Budsjett
Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt
utbygd skole, dvs. et helt skoleår for det totale elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og
budsjettmal.
Vedlegg
1. Discovery International School Budget.xlsx (lastet opp: 30.01.2019 14.08.53)
2. Discovery After School Activities Budget (SFO Budget).xlsx (lastet opp: 31.01.2019
21.02.09)

Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet.
✓ Kontrollpunktet er bekreftet

Annen virksomhet
Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for
annen virksomhet og eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles
på de forskjellige budsjettene.



Skolefritidsordning (SFO)
Virksomheten må ha egen avdeling i skolens budsjett, og felleskostnader må være fordelt.

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt
om dette under "Annet".

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO
Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas.

Annet
Dispensasjoner


Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.

Tilleggsopplysninger
Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.

Grunnskoleelever i de 5 aktuelle kommunene:

Kommune
Gran
Hole
Jevnaker
Lunner
Ringerike
Sum

Elevtall pr 01.10.18
1594
863
782
1112
3266
7617

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2851-8

Arkiv: B30

Sak: 16/19
Saksprotokoll - UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Ungdomsrådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
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UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK
Forslag til vedtak:
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering.

Sammendrag
Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen.
Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og
gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling
(K-sak 109-17).
Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av
barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon.
Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på
ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og
ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.
Innledning
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og
hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og
Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.
Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i
ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.
For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til
bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet.
Resultatene fra 2017
2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og
kriminalitet. Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og
-

alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer
med psykisk og seksuell trakassering. Ungdata resultatene viste at det store flertallet var
fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange
som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine,
magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som
viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.
Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene
fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser. Jenter er
mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives
på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn
blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.
Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og
unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I
Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.
Planlagte og gjennomførte tiltak

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått
innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og
sammen med frivilligheten.
Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging.
Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.
Presentasjon og innspill
Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si
noe om nødvendige tiltak. Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i
2017.
Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet.
Tiltak grunnskole

-



Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.
Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket
startet opp i 2018.



Samtalegrupper for ungdom.
Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i
Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på
rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.



Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.
Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018.



Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse
med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og

informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.


Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn
PPT ansvarlig. Informasjon om mobbing til foresatte.



Rusundervisning.
Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig.



Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.
Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum
avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.

Tiltak videregående skole


Skoleprogrammet VIP
(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever
i 1 trinn videregående skole.
Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli
oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke.



Månedsbrev-informasjon.
I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for
Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon.
Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det
å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et
samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier.
Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform.



Makkerskap/Læringspartner.
Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen.
Tiltaket startet i 2017.



Rusundervisning på videregående skole.
Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig

Tiltak for alle

-



Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.
Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.



Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.
Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum.
Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det
skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en
trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på
ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre

som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning,
kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse,
oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april
2019.


Faktaopplysninger om ulik prevensjon.
Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller
Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående
hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for
helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.



DU-mestringskurs for ungdom.
Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak
ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge
utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.



«Tankevirus»-kurs.
Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og
depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.



Helsestasjon for ungdom.
Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018.



Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.
Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen,
de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med
foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede
har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.
Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring
for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for
utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell
trakassering og opplevd skole press.
Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling
gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis
muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en
fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms
utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp

Tidligere politisk behandling
K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og
gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling

-

Rådmannens vurdering
For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det
forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere
ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende
arbeid kontinuerlig.
Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil
følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.
Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er
avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves,
evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.
Tore Isaksen, 15.04.2019
rådmann
Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen
Saksbehandler:
Karianne Berg
Marianne Mortensen

-

