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Arkivsaksnr.: 19/3549-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport juli 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

104/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport per 31. juli 2019 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport juli 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. juli 

og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

Rammeområdene

Regnskap 

hittil i år 

juli 2019

Budsjett hittil 

i år juli 2019

Avvik

 hittil i år

Årsprognose 

2019

Årsbudsjett 

2019

Avvik 

2019

Avvik 

2019

%

Avvik 

forrige 

md

Folkevalgte og revis jon 5 359 5 976 617 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 83 608 79 233 -4 375 139 029 139 029 0 0,00 % 0

Barnehage 107 207 106 924 -284 188 648 188 576 -72 -0,04 % 0

Grunnskole 162 500 170 307 7 807 301 400 300 948 -452 -0,15 % 0

Spes iel le ti l tak barn og unge 79 869 82 803 2 934 152 276 150 276 -2 000 -1,33 % -8 000

Kulturtjenesten 14 325 15 931 1 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 369 540 372 341 2 802 648 922 633 922 -12 000 -1,89 % -11 000

Samfunn 37 560 36 296 -1 265 89 298 80 508 -8 790 -10,92 % -2 490

Avsetninger, overføringer -42 040 8 991 51 032 10 195 14 395 4 200 29,18 % 4 200

Skatt og rammeti lskudd -1 008 367 -993 691 14 676 -1 704 150 -1 704 150 0 0,00 % 2 000

Finans 42 258 93 311 51 053 153 719 157 226 3 507 2,23 % 3 400

Sum avvik -15 608 -11 890  
 

 

Sammendrag 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 15,6 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det er en forverring i prognosene på totalt 3,7 millioner kroner i forhold 

til forrige måneds rapportering. 
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Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 millioner kroner. I 

1. tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 17,1 millioner kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg og Samfunn. 

 

Helse- og omsorg har ytterligere kostnadsøkninger i hjemmetjenesten på grunn av økt antall 

vedtak og økt bruk av vikarer i sommermånedene. Lederne i sektoren jobber videre sammen 

med Stamina med å følge opp ansatte for å redusere sykefraværet. 

 

Samfunn har økte kostnader innenfor veiområdet på grunn av mye regn i vår og sommer som 

har medført merarbeid på å sikre og reparere skader på våre veier. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger til årets lønnsoppgjør er tilstrekkelig til å dekke kostnadene for oppgjøret. 

 

Likviditetssituasjonen: 

Likviditeten er svært bra ved utgangen av juli, noe som skyldes låneopptak i juni. 

 

Finans: 

Fossefondet har per utgangen av juli hatt en svært god utvikling, og har i 2019 en urealisert 

gevint på 11,6 millioner kroner. Markedsverdien av fondet er 151 millioner kroner. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial.  
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vil i forbindelse med 2. tertial komme tilbake med utfyllende informasjon om de 

avvik som her presenteres. Videre vil rådmannen i 2. tertial informere om de tiltak og 

gjennomganger som gjøres i forhold til det overforbruket som vi ser innenfor sektor Helse og 

omsorg.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/3040-1   Arkiv: 150  

 

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

105/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport mai 2018 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. 

mai og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 
 

Rammeområdene

Regnskap 

hittil i år 

mai 2019

Budsjett hittil 

i år mai 2019

Avvik

 hittil i år

Årsprognose 

2019

Årsbudsjett 

2019

Avvik 

2019

Avvik 

2019

%

Avvik 

forrige 

md

Folkevalgte og revis jon 3 873 4 811 938 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 63 585 57 978 -5 607 125 400 125 400 0 0,00 % 0

Barnehage 84 196 82 932 -1 264 188 576 188 576 0 0,00 % 0

Grunnskole 137 177 145 364 8 187 300 948 300 948 0 0,00 % 0

Spes iel le ti l tak barn og unge 65 560 65 766 206 156 776 148 776 -8 000 -5,38 % -8 000

Kulturtjenesten 10 599 13 205 2 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 287 028 291 289 4 261 635 622 624 622 -11 000 -1,76 % -11 000

Samfunn 24 802 23 501 -1 302 93 886 91 396 -2 490 -2,72 % -2 490

Avsetninger, overføringer -36 621 13 485 50 106 15 937 20 137 4 200 20,86 % 4 200

Skatt og rammeti lskudd -807 521 -707 696 99 825 -1 701 150 -1 699 150 2 000 -0,12 % -3 000

Finans 53 627 66 651 13 023 156 626 160 026 3 400 2,12 % 3 400

Sum avvik -11 890 -16 890  
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Sammendrag 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 11,9 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det er en forbedring i prognosene på totalt 5 millioner kroner i forhold til 

forrige måneds rapportering. 

 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 mill kroner. I 1. 

tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

Prognosen er utarbeidet før det forelå vedtak for 1. tertial, og prognosen er derfor holdt opp 

mot opprinnelig budsjett. 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 23,6 mill kroner. Sett i forhold til 

kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %. 

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Spesielle tiltak barn og unge og Helse og omsorg. 

 

Helse- og omsorg varsler imidlertid om at avviket kan øke i forhold til det som nå ligger i 

prognosene.  Her avventes effekten av igangsatte tiltak, ferieavvikling og forventede 

besparelser. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger og overføringer – her meldes det fortsatt samme positive avvik, som følge av 

ekstraordinære/økte overføringsinntekter.  

Skatt og rammetilskudd – her er prognosen forbedret med 5 mill kroner som følge av at det 

forventes økt innbyggetilskudd i rammetilskuddet, jfr. revidert nasjonalbudsjett 2019. Det er 

ikke gjort endringer i forventede skatteinntekter i prognosen.  

 

Likviditetssituasjonen: 

Kommunens likviditet er omtrent som forventet per mai 2019. Ved utgangen av året er det 

imidlertid prognostisert saldo noe lavere enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av 

ubrukte lånemidler til investeringer er hovedårsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen vil 

reduseres i løpet av året. 

 

Finans: 

Ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til rapportering forrige måned. Det er 

heller ingen endringer å melde i forhold til Fossefondet 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial.  

 

Årsverk og ansatt: 

Antall årsverk pr. mai 2019 er 1 862, det 36 flere årsverk enn i mai 2018. Antall ansatte er 2 

295, det er like mange som i mai 2018. Det er en større økning i antall årsverk enn i antall 

ansatte, noe som indikerer at flere har fått større stillingsbrøker.  
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltakene for å lukke avvik mellom budsjett og prognose i 

tjenestene.  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 19/3476-1   Arkiv: 250  

 

Revidering av Finansreglementet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

106/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

4. Rådmannen får fullmakt til å utrede aktiv forvaltning av Fossefondet 

 

  

Innledning / bakgrunn 
Bakgrunnen for revidering av finansreglementet er forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning av 1. november 2016 gjeldende fra 1. januar 

2017 og bestemmelsen om at reglementet skal vedtas minst én gang i hver 

kommunestyreperiode. Reglementet har ikke vært oppe til revidering tidligere i denne 

kommunestyreperioden. 

 

Hovedformålet med forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning 

er å få tydeligere fram ansvaret som kommunene har for å vurdere risikoen knyttet til deres 

kortsiktige låneopptak og for at denne risikoen blir synliggjort for kommunestyret. 

 

Forskriften definerer nærmere hva et reglement skal være og hva det skal inneholde. 

Kommunen skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig 

økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser. 

Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig finansiell 

risiko i sin gjelds- og finansforvaltning, herunder bestemmelser for å begrense kommunens 

refinansieringsrisiko ved opptak av lån. 

 

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder: 

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det 

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler 

beregnet for driftsformål. 

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. 
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Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av 

kommunestyret 26.02.2015, sak 19/15. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Kapittel 2 Finansreglementets virkeområde 

Reglementet gjelder for Ringerike kommune. I tillegg gjelder det for virksomhet i kommunale 

foretak og interkommunale samarbeid. 

 

I kapittel 2.3 Ansvar og fullmakter er det lagt til en del endringer i forhold til gjeldende 

reglement, blant annet følgende: 

 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelsen av finansreglementet ta stilling til hva 

som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko og til prinsipielle 

spørsmål om finansforvaltningen. 

 Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for 

kommunestyret som anses som prinsipielle. 

 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer 

og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 

utøves forsvarlig i henhold til de risikoer kommunen er eksponert for.  

 Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål 

(inkl. ledig likviditet), langsiktige finansielle aktiva og gjeldsporteføljen omtales under 

de enkelte områder.  

 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overenstemmelse med dette reglementet. 

 Finansielle instrumenter og/ eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 

dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 Plassering av Ringerike kommunes midler i verdipapirfond skal skje iht. etiske 

retningslinjer.  

 

I kapittel 2.4 Kvalitetssikring er det presisert at kravet til uttalelse fra uavhengig instans gjelder 

i de situasjoner der Finansreglementet eller Finansrutinen endres (dvs. at det ikke er krav om 

årlig rapportering med uttalelse fra uavhengig instans). 

 

Kapittel 3 Overordnet finansiell strategi 

Tredje kulepunkt er fjernet (sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt 

stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer). I stedet er det tilført 

følgende to kulepunkter: 

 sikre at lånte midler over tid gir lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

 sikre tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. 

 

I siste kulepunkt er ordet god erstattet med tilfredsstillende (langsiktig avkastning) og ordet 

akseptabel er erstattet med målbar (risiko). 
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Kapittel 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Kapitlet er endret slik at det fremgår tydeligere hvilke plasseringer som tillates. Det kan ikke 

foretas direkte plasseringer i rentebærende verdipapirer (enkeltobligasjoner og enkeltaksjer). 

 

I det reviderte finansreglementet stilles det krav om minimum offisiell kredittvurdering A ved 

valg av hovedbankforbindelse. 

 

Driftslikviditet 

Det fastsettes at driftslikviditeten skal plasseres i kommunens hovedbankforbindelse.  

 

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, som minst er like stor som 

forventet likviditetsbehov de nærmeste 3 måneder. Med forventet likviditetsbehov menes 

løpende forpliktelser fratrukket estimerte innbetalinger. 

 

Det kan settes høyere krav knyttet til løpende driftslikviditet ved høyere aktivitetsnivå. 

 

Overskuddslikviditet 

Forutsetningen for plassering av overskuddslikviditet, er at det foreligger en løpende 12 

måneders prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov. Plasseringer av 

overskuddslikviditet skal kunne finne sted dersom likviditetsprognosen tillater det og 

tilfredsstillende avkastning oppnås. 

 

Overskuddslikviditet plasseres på bankkonti eller i pengemarkedsfond. 

 

Innskudd i en enkelt finansinstitusjon skal ikke utgjøre mer enn 50 % av samlede 

innskuddsplasseringer til enhver tid. Kommunens samlede innskudd i bank/finansinstitusjon 

skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital. Kravet til forvaltningskapitalen 

hos banker og finansinstitusjoner er redusert fra 10 milliarder kroner til 4 milliarder kroner.  

Bankinnskudd med tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder.  

  

Reglene for plassering i pengemarkedsfond er knyttet opp mot bransjestandarder gitt av 

Verdipapirfondenes forening. Pengemarkedsfondene skal ha lav risiko. Det kan ikke plasseres 

midler i pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner, ansvarlige lån eller 

fondsobligasjoner. Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av 

fondets forvaltningskapital. Det kan ikke plasseres mer enn 50 millioner kroner i ett enkelt 

pengemarkedsfond. 

 

Kapittel 5 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

I nytt forslag til finansreglement er den strategiske aktivaallokeringen endret fra overvekt 

renter til lik vekting mellom aksjer og renter. Den nye anbefalte strategien innebærer høyere 

risikoeksponering, men samtidig også høyere avkastningsmuligheter.  

 

I merknad til forskrift § 4 står det at jo lenger tidshorisont, desto mer forsvarlig kan det være å 

ta noe høyere risiko for å kunne oppnå en noe høyere forventet avkastning på midlene. Dette er 

tatt med i nytt reglement med tanke på at kommunen har vedtatt en relativt lang 

investeringshorisont (10 år). 
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I tillegg til presiseringen om at kommunens andeler i enkeltselskaper ikke anses som en del av 

kommunens langsiktige finansielle aktiva, fastsettes det i nytt forslag til finansreglement at 

kommunens pensjonsmidler også er unntatt, jf. merknad til forskrift § 1. 

 

Det benyttes gjennomgående stor forbokstav på begrepene Grunnkapital og Realverdikapital 

fordi de er definert i innledningen til kapittel 5. Dette for å tydeliggjøre begrepsbruk og for å 

skille for eksempel realverdi fra det definerte begrepet Realverdikapital. 

 

Punkt 4 i kapittel 5.3 Avkastningsmål og benyttelse åpner for at eventuell meravkastning kan 

avsettes til vedtatte investeringer. Derfor er det lagt til et unntak etter setningen om at 

Fossefondet ikke skal benyttes til å finansiere investeringer i andre ledd i kapittel 5.2 Rammer 

for plassering av langsiktige finansielle aktiva. Meravkastning kan altså benyttes til 

investeringer dersom bufferkapital utgjør mer enn 15 % av Realverdikapitalen. 

 

I kapittel 5.3 Avkastningsmål og benyttelse er begrepet realavkastning erstattet med 

avkastning. 

 

I nytt forslag til finansreglement er begrepet risikoklasser fjernet, og i stedet benyttes begrepet 

aktivaklasser gjennomgående. Aktivaklassene er listet etter stigende risiko. 

 

Risikobegrensninger er foreslått på andre måter (enn å bruke begrepet risikoklasser) for å gjøre 

risikorammene mer oversiktlige. Rammer og begrensinger er satt gjennom den strategiske 

aktivaallokeringen, gjennom risikobegrensningen for høyrente og gjennom å tillatte kun 

fondsplasseringer og ikke plassering i enkeltobligasjoner og enkeltaksjer. 

 

Det er tilført at valutasikringen skal dokumenteres av rådmannen, og at den helst skal skje 

gjennom valutasikrede verdipapirfond eller andelsklasser i de aktuelle fondene. 

 

Det er fastsatt en tabell med referanseindekser for hver aktivaklasse. Det kommer tydeligere 

frem at Referanseporteføljen er referanseindeksene vektet med strategiske vekter. 

 

Kravet om rebalansering tilbake til strategi er fjernet i nytt reglement, slik at det går klarere 

frem at taktisk allokering er mulig.  

 

Kapittel 6 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

Nedbetalingstid skal heretter angis i vedtak om låneopptak. Dette fordi avdragstiden har en 

vesentlig betydning med hensyn til blant annet likviditet og risiko. 

 

Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud ved låneopptak for å oppnå mest 

gunstige betingelser. 

 

Det fastsettes videre at lånetyper med høy grad av risiko og usikkerhet bør unngås, at 

kommunen bør tilstrebe å fordele låneopptakene på flere långivere og at finansiell leasing skal 

behandles på lik linje med låneopptak. 

 

Reglementet skal sikre finansforvaltningen i både gode og dårlige tider (jf. merknad til forskrift 

§ 2), og hovedregelen er at ordfører skal signere alle lånedokumenter i kommunen. 
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I det gjeldende finansreglementet og bestemmelsen om fastrenteandel, fremkommer det ikke på 

en tydelig måte hva som utgjør gjeldsporteføljen (det kan være totalgjelden inkludert eller 

ekskludert startlån, det kan være renteeksponert gjeld eller netto renteeksponert gjeld o.a.) I 

nytt reglement skal fastrenteandelen beregnes som en andel av renteeksponert gjeld og ligge 

mellom 40 % og 75 %. Lån til gebyrfinansierte investeringer og startlån skal fortrinnsvis ha 

flytende rentebetingelser. 

 

Det er fastsatt en liten utvidelse av rammene for gjennomsnittlig rentebindingstid ved å 

redusere nedre grense fra 1 år til 0,5 år. I en normalsituasjon bør den være 2 år. 

 

For at kommunen skal kunne ta i bruk finansielle derivater, er det lagt til noen tilleggskrav i 

forhold til kravene i gjeldende reglement: 

• Maksimalt utestående kontraktsvolum for handel med finansielle derivater begrenses 

oppad til 30 % av total gjeld. 

• Det skal etableres et særskilt register med oversikt over alle finansielle derivater. 

Registeret skal gi en oversikt over vilkår, løpetid og motparter for det enkelte 

instrument. 

• Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse om de derivater som benyttes. 

• Finansielle derivater skal vurderes til virkelig verdi ved fastsettelse av kommunens 

regnskap. 

 

Kapittel 7 Etiske retningslinjer 

I stedet for en opplisting av hvilke investeringer som er etisk uakseptable, fastsettes det i 

revidert reglement at Ringerike kommune søker å ha investeringer som følger de etiske 

vurderinger til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) eller er forpliktet på Principles for 

Responsible Investment (PRI). 

 

Kapittel 8 Rapportering til kommunestyret 

Det er satt inn nye kapitler med rutiner for rapportering under hvert forvaltningsområde. 

 

Porteføljerapport for Fossefondet skal vedlegges månedsrapporteringen til orientering. Det 

skal presenteres en stresstest i hver tertialrapport med fastsatte parametere. 

 

Samlet resultat i stresstesten for renteeksponerte gjeldsposter og kortsiktige/ langsiktige 

finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det 

potensielle tapet/ merutgiften i budsjettåret. Dersom rådmannens vurdering er at det potensielle 

tapet/ merutgiften er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal rådmannen 

legge frem et forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den risikobærende 

gjelds- og finansporteføljen. 

 

Det skal fremgå av rapporteringen dersom rådmannen mener det er grunn til å endre 

finansreglementet. 

 

Kapittel 9 Internkontroll 

Det er gjort en endring i kapittel 9.2 Avvik, om at avvik mellom faktisk finans- og 

gjeldsforvaltning og finansreglementets rammer (økonomisk konsekvens større enn 5 mill. 

kroner), skal rapporteres uten ugrunnet opphold til kommunestyret, jf. forskrift § 6 om at 

rapportering (og derav også avvik) skal skje til kommunestyret. 
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I forhold til kommunens delegeringsreglement anses formannskapets rolle å være å behandle 

avviket og sende innstilling videre til kommunestyret mht. endelig vedtak. 

 

Ved konstaterte avvik under 5 mill. kroner kan rapportering utestå til neste ordinære 

finansrapportering til kommunestyret. 

 

Kapittel 10 Bruk av ekstern kompetanse 

Det er ikke lenger et lovkrav om at finansforvaltningen skal konkurranseutsettes. Kommunen 

ønsker likevel en form for konkurranse for å oppnå best mulig avkastning på langsiktige 

finansielle aktiva. I nytt forslag til finansreglement er det derfor fastsatt at det normalt skal 

innhentes tilbud fra minst 3 kapitalforvaltere ved bytte av forvalter. 

 

I kapittel 10.1 Eksterne kapitalforvaltere er aktiv forvaltning fjernet, fordi Fossefondet idag 

forvaltes gjennom diskresjonær forvaltning. 

 

Kapittel 11 Risikoformer og definisjoner 

En definisjon av fond er lagt inn i tabellen. Det vises blant annet til denne definisjonen ved 

plassering av overskuddslikviditet i pengemarkedsfond. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak kapittel 5.5 Strategi for aktivaallookering 
Et alternativt forslag til vedtak er å beholde den strategiske aktivaallokeringen med hovedvekt 

på renter slik som i det gjeldende finansreglementet, og med minimums- og maksimumsgrenser 

som vist nedenfor: 

 

Aktivaklasser Minimum Strategi Maksimum 

Renteinstrumenter: 40 % 60 % 80 % 

Pengemarked 10 % 20 % 30 % 

Obligasjoner 30 % 40 % 50 % 

        

Egenkapitalinstrumenter: 20 % 40 % 60 % 

Norske aksjer 0 % 10 % 20 % 

Internasjonale aksjer 20 % 30 % 40 % 

 

Denne løsningen har en lavere risikoprofil, men samtidig et lavere avkastningspotensiale 

sammenlignet med rådmannens anbefalte strategi i revidert finansreglement.  

 

Rådmannens vurdering 
Forslag til nytt Finansreglement for Ringerike kommune er arbeidet med for å være tydeligere i 

forhold til hvilken risiko kommunen tar når det gjelder aktiva og gjeld. 

 

I arbeidet er det kommet fram at det er behov for å se på om Fossefondet skal kunne ha aktiv 

forvaltning. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å utrede dette så raskt som mulig. 
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Vedlegg 
Gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt 26/2-2015 

Revidert finansreglement for Ringerike kommune 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli  

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 16/5377-5   Arkiv: 037  

 

Utbytte fra Fossveien 7-9 AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

107/19 Formannskapet 27.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det foreslås utbytte på 2 millioner kroner på ekstraordinær generalforsamling i Fossveien 7-9 

AS. 

 

Utbyttet inngår som finansinntekter i Ringerike kommune.  

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune ønsker å ta utbytte fra Fossveien 7-9 AS på 2 millioner kroner. Selskapet 

har 2 millioner kroner på høyrente-konto som er fra tiden Ringeriks-kraft AS leide lokalene fra 

selskapet. Utbytte kan maksimalt være 2 millioner kroner for å unngå likviditetsproblemer for 

selskapet. Ringerike kommune er den største leietaker i bygget.   

 

Innledning / bakgrunn 

Fossveien 7-9 AS eies 100 % av Ringerike kommune. Selskapet leide ut lokalene til Ringerik-

kraft AS før Ringerike kommune flyttet inn. Ringerike kommune leier i dag 1-3 etg. fra 

selskapet og deler av underetasjen. Øvrige del av underetasjen leies av 5 fiberselskaper. 

Selskapet forvaltes av eiendomsforvaltning i kommunen og driftsavdelingen leverer 

vaktmester, renhold og vedlikeholdstjenester. Regnskap utføres av Økonomihuset AS og EY 

AS er revisor. Selskapet har 2 millioner kroner på høyrente-konto som er fra tiden Ringeriks-

kraft AS leide lokalene fra selskapet. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune ønsker å ta ut utbytte fra Fossveien 7-9 AS på 2 millioner kroner. 

Hovedleietaker i bygget er Ringerike kommune og alle kostnader for lokalene i form av 

vedlikehold, drift mm. dekkes gjennom leieavtalen. Dages leiekostnad dekker nåværende drift 

og vedlikeholdskostnader. Økte drift og vedlikeholdskostnader og annet vil medføre økte 

leiekostnader for Ringerike kommune som vil måtte tas over driftsbudsjettet til de som leier 

lokalene.  

 

Høyere utbytte enn 2 millioner kroner anbefales ikke da det kan gå utover likviditeten på 

selskapet, siden det gjennomføres nødvendig større oppgradering og vedlikehold på bygget.  
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Juridiske forhold  

Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og 

likviditet. I tillegg må selskapet etter utdelingen ha tilbake netto eiendeler som gir dekning for 

selskapets aksjekapital, annen bundet egenkapital og noen andre fradragsposter. 

 

Hva som kan utdeles som utbytte reguleres i Aksjeloven § 8-1. Bestemmelsene kan sies å være 

todelt 

1. Formelle beregninger: Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det er innenfor 

beregning som fremgår av § 8-1 første til tredje ledd  

2. Reelle vurderinger: Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har 

en forsvarlig egenkapital og likviditet. (Aksjeloven § 3-4.) 

 

Normalt utdeles utbytte på bakgrunn av årsregnskapet, alternativt som et ekstraordinært 

utbytte basert på en mellombalanse. 

 

Økonomiske forhold 

Selskapet ble etablert i 2014 og har siden 2015 levert positivt årsresultat som er overført annen 

egenkapital.  

 

Med forbehold om at det ikke planlegges investeringer, oppgraderinger eller det oppstår dyrt 

vedlikehold som er likviditetskrevende, kan Ringerike kommune ta ut hele beløpet som står på 

høyrente-konto i utbytte i følge Økonomihuset AS. 

 

Utbyttet inngår som en del av finansinntektene til Ringerike kommune.  

 

Alternative løsninger 

Det tas ikke utbytte fra selskapet.  
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Rådmannens vurdering 

Fossveien 7-9 AS har midler på høyrente-konto som selskapet har fra tiden Ringeriks-kraft 

leide lokalene. Rådmann mener det er mer hensiktsmessig å ta utbytte av selskapet, enn at disse 

midlene benyttes til oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen i Fossveien 7-9. 

 

Rådmannen anbefaler utbytte på 2 millioner kroner. 

 

Vedlegg 

Årsregnskap 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 19/1266-1   Arkiv: 614  

 

Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

108/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte 

betingelser. 

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med 

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 

 

 

  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune er blitt kontaktet av Sparebankstiftelsen Ringerike vedrørende mulig 

samarbeid om kjøp av eierseksjon 1, 4, 6 og 7 i Sameiet Hønefoss Bru 3 og tilhørende 

parkeringsplasser (gnr. 318, bnr. 502) fra  Samfunnshuset Hønefoss AS. 

 

Formålet med initiativet er å sikre langsiktighet og stabilitet i driften til kultursenteret, og i 

tillegg utvikle bygget til å være et komplett kulturhus. Vesentlig grep for ombygging vil bli 

gjennomført og finansiert av Sparebankstiftelsen, se vedlagte tegninger og skisser. 

 

En forutsetning er at det opprettes en uavhengig og allmennyttig Kulturhus-stiftelse som skal 

eie avtalte seksjoner/aksjer, og som kan motta skattefrie gaver fra Sparebankstiftelsen og 

kommunen(e). Eierstiftelsen skal kun eie de aktuelle seksjoner og ikke selv drive 

kulturvirksomhet. Driften forutsettes foretatt av Stiftelsen Ringerike Kultursenter, eventuelt 

annen enhet eller kommunen, dersom det er naturlig. 

Det forutsettes at det inngås en intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike i tråd med 

vedlagt utkast. 

 

Økonomiske forhold 

Det er oppnådd enighet med selger om en total kjøpesum på kr 71,5 mill. Det foreligger takster 

samt tidligere vurderinger knyttet til kjøp av resterende seksjoner.  
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Det er enighet om en løsning der Ringerike kommune kjøper seksjon 4 og hoveddelen av 

seksjon nr 6, der vi i dag er leietaker for hhv IT-avdelingen og kulturskolen.  

 

Videre legges det til grunn at kommunen og Sparebankstiftelsen kjøper seksjon 1 og 7, samt en 

mindre del av seksjon nr 6 som skal nyttes til kulturformål.  

 

Når det gjelder finansiering vil kjøp av seksjonene til eget bruk kunne finansieres på ordinær 

måte gjennom låneopptak, mens det for kulturdelen vil måtte dekkes inn over 

disposisjonsfondet, da andelene her skal inngå i en ny stiftelse. 

 

Videre legges det til grunn at Sparebankstiftelsen Ringerike over noen år vil bidra med 45 mill. 

kr til ombygginger og tilpasninger i bygget, slik at det gjøres optimalt for kulturaktiviteter. Et 

vesentlig og viktig grep vil være å flytte inngangspartiet til kultursenteret inn mot sentrum. Og 

dermed bidra til større tilgjengelighet og synlighet i byen. 

 
Kjøpesum    71 500 000,- kr  

Kommunens eget - 3. og 4. etasje    31 777 778,- kr  

Kommunens andel kultursenter    19 861 111,- kr  

      
Kommunens totale kostnad    51 638 889,- kr  

Dokumentavgift      1 290 972,- kr  
Honorarer, reseksjonering, etab. av stiftelse 
mm 

  
      500 000,- kr  

      

Total kostnad    53 429 861,- kr  

      
      

Kjøp av seksjonene til kommunens eget bruk lånefinansieres på ordinær måte, mens 

kommunens andel av utvidelse av kultursenteret vil inngå i ny stiftelse, og må finansieres over 

disposisjonsfondet. 

 

Driftsøkonomi og bruk av egne lokaler 

For Ringerike kommune vil det ha vesentlige driftsøkonomiske konsekvenser. Pr i dag støttes 

driften av kultursenteret med 2,97 mill. kr. Med økte arealer og styrket organisasjon for 

driften, legges det til grunn et årlig tilskudd på i størrelsesorden 5 mill. kr. 

 

I dialog med dagens eiere, er det avklart at de ikke ønskes å selge ut seksjoner, men et 

helhetlig salg. I dialog med Sparebankstiftelsen er det diskutert en løsning der Ringerike 

kommune selv kjøper de delene av bygget som vi i dag leier til hhv. Kulturskole og IT-

avdelingen. 

 

Ved kjøp av seksjon 4 og 6 til eget bruk vil kommunens leieutgifter til disse lokalene i dag bli 

fjernet, totalt 1 395 000,- kr pr år. 

 

Kommunen vil også overta seksjon 4, som i dag benyttes av NAV. Lokalene har god standard, 

og kan benyttes til flere formål. For det første vil Rådmannen samlokalisere den kommunale 

kulturvirksomheten i bygget. Videre åpner kjøpet for flere andre muligheter. Lokaler til et 

«Frivillighetens hus» kan være en løsning, utleie til relevante aktører innen kulturbasert næring 

kan også være en løsning. Rådmannen vil komme tilbake med konkret forslag til løsning for 

disse arealene før overtakelse 1.6.2020. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer prosjektet som svært interessant, og det vil bidra til et vesentlig løft for 

kulturarbeidet i kommunen. Kultursenteret er i dag sprengt kapasitetsmessig, og vil med dette 

grepet kunne samle store deler av kulturaktivitetene under ett tak. Videre mener Rådmannen at 

Sparebankstiftelsens forpliktelse til vesentlige investeringer i bygget, samt å snu 

inngangspartiet inn mot byen, er et viktig og godt grep for sentrumsutviklingen. 

 

Sett i sammenheng med det pågående byplanarbeidet vurderes også prosjektet som et godt 

grep for å øke aktiviteten og attraktiviteten i sentrum. Dette er helt i tråd med intensjonene i 

byplanen. 

 

Rådmannen legger vekt på at Sparebankstiftelsen forplikter seg til omfattende investeringer de 

nærmeste årene, i størrelsesorden inntil kr 45 mill. Det vil gi oss et nærmest komplett kulturhus 

sentralt i byen, i tett samarbeid med frivillige og veldedige aktører. 

 

Økonomisk vil prosjektet slik det foreligger medføre økte kostnader i form av økt årlig 

driftstilskudd til kulturaktivitetene på ca. 2 mill. kr årlig, samt en netto investering for 

kommunen gjennom kjøpene på 53,5 mill. kr, forutsatt. Rådmannen ser at dette kommer i 

tillegg til de øvrige investeringsplaner kommunen har og som er behandlet i budsjett og 

langtidsplan. Samtidig er rådmannens vurdering at dette prosjektet er en unik mulighet til å 

oppnå et løft for kultursektoren, der bidragene fra andre aktører er vesentlig. På den bakgrunn 

anbefaler Rådmannen at fremlagte forhandlingsresultat og intensjonsavtale inngås.  

 

 

Vedlegg 

Intensjonsavtale 

Mulighetsstudie- tegninger 

Visualisering – tegninger 

Takster for eiendommene 

Budaksept 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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Arkivsaksnr.: 18/3371-15   Arkiv: Q31 &46  

 

Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

109/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avslår søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken var til behandling i formannskapet i juni 2019, og ble utsatt. Saksframlegget er justert 

siden sist. Kommunen har mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

(Støveren hengebru). Spørsmålet om kommunen ønsker å ta over ansvaret for denne brua er 

nødvendig å avklare, før det eventuelt vil være mulig å gå videre i prosessen. Rådmannen 

anbefaler at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås. 

 

 

Bakgrunn 

Spørsmålet om overtakelse av Borglund hengebro var til behandling i formannskapet i mars 

2019, hvor det ble fattet vedtak om at saken utsettes for befaring, og at det måtte innhentes 

ytterligere dialog og informasjon rundt tilstanden til bruene i området, og at konsekvensene må 

synliggjøres. 

 

Saken ble fremmet til formannskapet i juni 2019, og det ble fattet følgende vedtak: 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksframlegg». 

 

Kommunen har også 30.07.2019 mottatt tilleggsinformasjon fra kontaktpersonen for Borglund 

bru, Ivar Kristiansen, som mener at det var feil i saksframlegget som ble lagt frem for 

formannskapet i juni, og som har bedt om at dette rettes når saken kommer opp til ny 

behandling. Rådmannen har tatt inn punktene som fremmes av kontaktpersonen for Borglund 

bru i eget avsnitt i saksframlegget, og har også hatt dialog med kontaktperson rundt dette. 
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Utifra dialogen som har vært og dokumentasjonen som er innsendt så ser rådmannen det som 

nødvendig å avklare hvorvidt det er aktuelt for kommunen å overta driftsansvaret for 

hengebrua. Dette vil ha betydning for en videre oppfølging av saken og hvordan kommunen 

skal innrette seg. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har 09.12.2018 mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund 

hengebru. I søknaden fremgår det at brua er brukt som skolevei til offentlig bussforbindelse, 

turvei for beboere på begge sier av elva Sogna, og at det er en blåmerka sti (Turistforeningen) 

som bruker brua som ferdsel, at brua etter uttalelse fra Buskerud fylkeskommune i 2016 er 

vurdert å ha høy verneverdi pga. sin høye aldre og at det finnes få hengebruer. Det søkes om at 

Ringerike kommune overtar eierskapet og ansvaret for drift og vedlikhold av brua. 

 

Støveren hengebru, som blir kalt Borglund hengebro, har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i 

et spleiselag mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune, i forbindelse med utvidelse av 

Rv. 7. I dette prosjektet ble begge tårn, i treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til 

gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting av betongfundamentet. Prosjektet var 

kostnadsberegnet av Multiconsult til å utgjøre ca kr. 1 000.000,-, hvor SVV og Ringerike 

kommune skulle dekke en halvpart hver. Da arbeidene var ferdigstilt vist det seg at dette 

utgjorde kr. 2 000 000,-. Ringerike kommune sin andel av spleiselaget kom på kr. 1.000.000,-. 

 

Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om 

hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid. Da kommunen mottok prisoverslaget så 

viste det seg at gjenstående arbeider ble langt mer omfattende enn antatt. Ny brukabel (fordi 

korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner, rekkverk og hengestag må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet av 

Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg. 

 

 

Har vært minst 10 hengebruer i Sognavassdraget 

Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller 

korteste adkomst for elvekryssing. Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av 

oppsittere/brukere, ofte med økonomisk bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 

og gjennom 60-årene er det innvilget kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de 

fleste av bruene.  

 

Av disse opprinnelig 10 bruene er det 5 bruer som fortsatt er i bruk: 

Sørgefoss  Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask 

Tangen   Ca 2 km syd for Veme 

Støveren (Borglund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole 

Flaskerud  Ca 1,5 km syd for Sokna  

Gullovveien   I Sokna sentrum 

 

For de resterende er situasjonen at to er revet, to er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut 

av bruk, men står fortsatt. 
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Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet. Gullovveien bru er opprustet i 

2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna. Vi står da igjen med Tangen, 

Borglund (Støveren) og Flaskerud bruer som alle har behov for omfattende utbedringer. 

 

Borglund hengbru har en brukergruppe vært representert ved kontaktperson Ivar Kristiansen. 

For bruene (Sørgefoss og Flaskerud), er det etter det rådmannen kjenner til, eksisterer det egne 

brustyrer. For de øvrige bruene kjenner Ringerike kommune ikke til hvem som er 

brukere/oppsittere, og som ivaretar drift for bruene.  

 

Kommunen har ikke eieransvar for noen av disse bruene, men har tidligere bidratt økonomisk 

siden de har fungert som ledd i samferdsel lokalt.  

 

 

 

Juridiske forhold  
Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:  

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden 

vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova rekne for private.  

 Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller 

anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.» 

 

Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til 

anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for 

vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har 

gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for 

vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.  

 

Siden dette vilkåret ikke er oppfylt vurderer Ringerike kommune at Borglund hengebru regnes 

som privat etter vegloven. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik 

stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan 

kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke 

lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.  

 

I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og 

utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og 

bygningsloven § 31-5. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, 

for disse installasjonene per i dag hviler på aktuell eier(e). 

  

Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som 

kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.  
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I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at 

eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon, 

jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke 

byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.  

 

Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet 

må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg.  I Rt, 1968 s. 3 

uttales det at: 

 

Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som 

varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes». 

 

Tilleggsinformasjon – sendt til kommunen 30.07.2019 
Kontaktperson for Borlund bru, Ivar Kristiansen, hevder at det er feil i rådmannens 

saksframlegg, datert 27.05.2019. Rådmannen har bedt kontaktperson for Borglund bru påpeke 

hvilke forhold han mener er feil, slik at dette kan justeres. I brev som er mottatt 30.07.2019 er 

det tatt opp forhold i 16 punkt, se vedlegg 2. Innholdet er kort referert under og kan lese i sin 

helhet i vedlegget. 

 

1. Brustyre = ansvar. I følge Kristiansen skulle det ha stått kun for drift uten ansvar  

2. Søknaden gjelder kun Borglund bru, og det er ikke søkt for de andre bruene 

3. Brudekket skulle skiftes av brukerne. Det opplyses om at kontaktpersonen har vært i 

kontakt med flere foretak for å se på og gi pris på skifting av brugulvet. 

4. Når det gjelder Multiconsult sin kalkulasjon på kr. 3 140 000,- så er den uten mva. 

Prisen her er ikke troverdig, for bl.a. oppheng fra bærewire var ny i 1990. Videre at tall 

med og uten mva. er svært uryddig fremstilt i saksframlegget, og at dette gjelder alle 

tall som er nevnt. 

5. Borglund hengebru har vært åpen 24 timer i døgnet hver dag siden 1864, og blitt tatt 

vare på av mange generasjoner frem til dags dato 

6. Det er svært mange brukergruppersom bruker brua (bare gående, syklende og evt. 

moped) 

7. Grunneier Ivar Kristiansen er feil. Kristiansen er kun kontaktperson. Ifølge 

kontaktperson så opplyses det om at Nina Mobråthen, Kjell Arne Roen og Statens 

vegvesen er riktig grunneier. 

8. Når det i saksframlegget som ble lagt frem i juni vises til at det er fungerende styre som 

har ansvar ovenfor publikum og brukere, så vil dette kunne medføre 

grunneiere/styreledere for bruselskapet og ellers hele styret blir ruinert hvis dette blir 

opprettet og gjennomført ved privat eie 

9. Nå har rådmannen høynet anslaget på kostnadene til kr. 3 925 000 inkl mva. isteden 

10. Årlig vedlikhold: Her har brukerne i alle år vedlikeholdt brua for egen regning.  

11. Juridiske forhold:  

a. Offentlig veg? Hva skal vi kalle denne som har vært åpen døgnet rundt, alle 

dager i året siden 1864? 

b. Hvor har rådmannen fått det fra at det er grunneierne som er ansvarlig for 

Borglund bru? Her forventes det dokumentasjon på eierforhold og ansvar. 

c. Her er det allemannseie i fellesskap som har bygd denne brua i 1864. Ingen 

tenkte på at det rådmannen i 0605 Ringerike kommune med tilbakevirkende 

kraft gir alt ansvar til grunneierne.  

d. Pga. ferie er denne tilbakemeldingen utført med håndskrift 
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12. Sannsynlig ble Borglund etablert da Fonkalsrud skole startet i 1864, og Borglund skole 

kom i 1914. 

13. Skoleskyss: I politikken kan endringer skje over natta, og det som gjelder nå er ikke 

like sikkert i morgen. 

14. Huskeliste for rådmannen: 

a. Borglund ligger på Veme, ved Rv. 7 

b. Eiendomsskatt blir betalt av alle på Veme, i likhet med resten av Ringerike 

c. Mye er allerede utført på Borglund hengebro 

d. Det er ikke akseptabelt å gå fra halvferdig arbeid. Derfor bør det utlyses 

anbudsinnbydelse på å få utført restarbeid. Da vil det fremgå hva som er riktig 

kostnad. 

15. Tror aldri at det blir bygget bruer i Hønefoss med privat eier og fullt ansvar. 349 

underskrifter, som ikke er nevnt i saksframlegget. At det er verneverdig kulturminne 

også utenfor Hønefoss. Saken er tatt inn som hastesak uten befaring som var avtalt. At 

saken er underskrevet av 4 saksbehandlere som ikke har tatt 

sluttkontroll/kvalitetskontroll om riktigheten av innholdet i brevet formannskapet skulle 

ta en avgjørelse på. 

16. Konklusjon: Det er nå det gjelder. At privat betyr at det er stengt for all offentlighet, at 

offentlig betyr at det er åpent for alle, og at dersom foreslått pkt. 1 vedtas så sitter vi 

igjen med tre bygder: Veme syd, Veme nord og Skotland. 

 

 

Enkelte av forholdene som tas opp av kontaktperson for Borglund hengebru vil bli kommentert 

under rådmannens vurdering. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet 

med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende 

bruer. 

 

Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse. Formannskapet 

avslo i sak 419/92 å overta eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting. 

 

Formannskapet behandlet 26.03.2019 søknad om overtakelse av Borglund hengebru og fattet 

følgende vedtak:  

 

«Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres.» 

 

Formannskapet hadde saken til behandling i sak 73/19, i møte 18.06.2019, og det ble fattet 

følgende vedtak: 

 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksframlegg». 
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Økonomiske forhold 
Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i 

1969, 1992, 2016 og tilleggsbevilging i 2017. 

 

Ringerike kommune har ikke avsatt midler til å yte økonomisk tilskudd til drift og vedlikehold 

av hengebruer i budsjett for 2019. 

 

Kostnadsoverslaget som er utarbeidet viser et anslag på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Dette kan 

ikke tas over ordinær drift, og det må bevilges ekstra midler dersom kommunen ønsker å 

gjennomføre tiltak som beskrevet av Multiconsult. 

 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det finnes per dags dato ingen praksis for drift og vedlikehold av private bruer, og kommunen 

vil ved en evt. overtakelse av Borglund hengebro etablere en ny praksis for bruer i privat eie. 

Det er nærliggende å tro at kommunen vil motta flere søknader om overtakelse, ved en 

eventuell kommunal overtakelse av Borglund hengebro. 

 

Selv om denne saken kun gjelder spørsmål om overtakelse av Borglund bru, så vil det for 

rådmannen være et spørsmål om det finnes andre sammenlignbare saker. Og i området finnes 

det to bruer. Det er i mai 2019 foretatt inspeksjon av disse bruene, Tangen og Flaskerud, og 

det er utarbeidet rapport som beskriver tilstand, aktuelle tiltak og kostnadsramme (se vedlegg 

6 og 7) 

 

Ved Tangen bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales det 

at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 3 120 000,- 

uten mva. Alternativt kan eksisterende bru rives og det kan etablere ny, med et kostnadsestimat 

på kr. 3 000 000,- uten mva. 

 

Ved Flaskerud bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales 

det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 2 320 000,- 

uten mva. Alternativt kan eksisterende bru rives og det kan etablere ny, med et kostnadsestimat 

på kr. 2 656 000,- uten mva. 

 

Etter det rådmannen kjenner til så har Flaskerud blitt stengt, etter at tilstandsrapporten 

avdekket skadeomfanget og anbefalte at brua ble stengt frem til tiltak er utført.  

 

Felles for disse bruene er at det etter en rehabilitering eller nyanlegg av bru, også må settes av 

årlig midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (rengjøring, fjerning av begroing osv.), 

mindre dette er noe som tas på dugnad av brukerne av bruene. 
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Alternativ løsning 
 

Alternativ 1: Dersom det er ønske om å se på hvordan kommunen kan gi tilskudd til 

rehabilitering av Borglund hengebru, og eventuelt bistå i en anbudsrunde, så kan et forslag til 

vedtak se slik ut: 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås.  

2. I rådmannens forslag til budsjett for 2020 skal det vurderes hvordan det kan avsettes 

egne midler til noen av tiltakene for rehabilitering av Borglund hengebru, slik at 

kommunen kan yte et driftstilskudd med på kr. 1 000 000,- 

3. Det forventes at brukerne av Borglund hengebru bidrar i et spleiselag med kommunen, 

og søker om tilskudd fra ulike ordninger og stiftelser. 

4. Rådmannen gjør en vurdering av hvordan kommunen kan bistå i en anbudsprosess, men 

at det er et frivillig lag/forening som er byggherre og ansvarlig for arbeidene som 

utføres. 

 

Alternativ 2: Dersom det er ønske å gå for kommunal overtakelse av Borglund hengebru kan et 

vedtak se slik ut. 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og kommunen 

tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020. 

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av 

midler til rehabilitering og fremtidig vedlikehold av eksisterende bru. 

 

Alternativ 3: Dersom det er ønske om å gå for en løsning der kommunen ser på muligheten for 

å bygge en ny bru ved brustedet Borglund hengebru, kan forslag til vedtak se slik ut: 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og kommunen 

tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020. 

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av egne 

midler til riving av eksisterende bru og oppføring av ny bru 

3. Det forutsettes at det foreligger uttalelse fra kulturminnemyndighet, Buskerud 

fylkeskommune, som ikke går imot en riving av Borglund hengebrua.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Bruene over Sogna, deriblant Borglund hengebru, har blitt betraktet som ledd i allmenn 

samferdsel, men med endringer i trafikkmønster og folketall har flere av disse bruene gått ut av 

bruk og står til nedfalls. Dagens reisemønster er annerledes enn det som var tilfelle den gang 

bruene ble etablert. Mange steder har bilen tatt over som fremkomstmiddel der man tidligere 

gikk til fots, noen hadde kanskje sykkel, og det var buss og tog som ble brukt til og fra.  

 

Enkelte av disse bruene har i dag en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også 

som ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia 

sammen. I forbindelse med friluftskartlegging i kommunen er det særlig Borglund hengebro 

som utpeker seg med flere registreringer. 

 

I tillegg til Borglund hengebru er det også to andre bruer i området som er i bruk. Alle disse tre 

bruene er i dårlig tilstand, og gjennomførte inspeksjoner viser at det er svært kostnadskrevene 

å sette disse bruene tilbake i en stand som gjør at de oppfyller tekniske krav. Det ligger i 

størrelsesordnen kr. 2 320 000 – 3 140 000,- (uten mva.), og for enkelte av bruene er det 
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rimeligere å rive hengebrua og bygge ny bru. Det er jo verdt å merke seg at det ved Borglund 

bru er gjennomført arbeider for bortimot 2 millioner allerede, hvor kommunen har dekket 1 

million. 

 

 

I denne konkrete saken er det spørsmålet om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

(Støveren) som det skal tas stilling til.  

 

 

Kontaktperson for Borglund hengebro er klar på at det forventes at kommunen tar ansvar for 

denne brua som har vært til bruk i mer enn hundre år, og er allemannseie. Rådmannen ser det 

som vanskelig å finne en løsning før det er avklart om kommunen ønsker å ta over drifts og 

eier ansvaret for hengebrua, og at kommunen må fatte et vedtak om søknaden om kommunal 

overtakelse av Borglund hengebru. 

 

 

En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen 

fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,- 

uten mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover, 

med mindre det inngås en avtale med det frivillige om dette. Slik rådmannen forstår det, så har 

ansvaret for å brøyte/måke snø, fjerne vegtasjon vært gjort på dugnad av brukerne ved 

Borglund hengebru. 

 

Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis 

som tidligere har vært fulgt i saken. Arbeidene som er utført allerede (2016 og 2017), og 

kostnadsoverslaget for gjenstående arbeid, viser at det er usikkerhet rundt hvor presise tallene i 

prisoverslaget er. Rådmannens erfaring er at det er særlig vanskelig å anslå kostnader ved 

rehabilitering av bru, og at det kan dukke opp uforutsette ting ved rehabiliteringer. I mange 

tilfeller vil det trolig være rimeligere å rive eksisterende bru og bygge en helt ny bru. 

 

Da denne saken var oppe i juni sa kontaktperson for Borglund hengebro at rådmannen hadde 

lagt til grunn feil saksopplysninger i saksframlegget og at dette måtte rettes. Rådmannen har nå 

fått oversendt hvilke forhold som skal være fremsatt uriktig (vist i eget saksframlegg, samt 

vedlagt). Rådmannen har i dette saksframlegget fått rettet opp det som er direkte feil etter 

tilbakemeldingen fra kontaktperson for Borglund hengebru, og også gjort andre justeringer. 

Eventuelle meningsuenigheter om ordlyd, vinkling og tolkning av lovverk blir en annen skål. 

Rådmannen må i saksframlegget gjøre en selvstendig vurdering, og gi sin uavhengige 

anbefalning til politisk ledelse utifra de rammene som er til rådmannens disposisjon. 

 

I det følgende vil rådmannen kommentere enkelte av disse forholdene som er reist av 

kontaktperson for Borglund hengebro:   

 

- Offentlig veg: Det reises spørsmål rundt hvorfor denne brua ikke regnes som offentlig 

siden den har vært åpen for alle, hver dag, hele døgnet siden 1864. 

Rådmannens kommentar: Det er veglova som definerer hvorvidt en veg er å anse som 

offentlig eller ikke. I de tilfeller en veg, eller i dette tilfellet ei bru, ikke faller inn 

under lovens definisjon som offentlig, så er den å regne som privat.  
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- Kontaktperson for Borglund hengebro stiller spørsmålstegn ved «Hvor rådmannen har 

fått det fra at det er grunneierne som er ansvarlig for Borglund hengebru?». Videre bes 

det om fremlagt dokumentasjon om eierforhold og ansvar for Borglund hengebru.  

Rådmannens kommentar: Når det ikke er informasjon om andre eiere i saken, er det 

naturlig å adressere eierskap og ansvar til aktuell grunneier(e). I matrikkel/kart 

fremgår ikke selve brua som eget kartobjekt, det fremgår kun hvem som eier grunnen.  

 

- Kostnader og inkonsekvent bruk av tall med og uten mva.: Det stilles spørsmålstegn 

om hvorvodt prisen fra Multiconsult er troverdig, og det vises blant annet til at 

oppheng for bærewire var nye i 1990. Videre at det i saksframlegget fremgår tall med 

og uten mva. og at dette er uryddig fremstilt.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen er av den oppfatning av at mottatte 

prisoverslag som er utarbeidet av Multiconsult er realistisk, muligens er det noe 

forsiktige anslag. Når tall i saksframlegget er med og uten mva. ser rådmannen at det 

kan forvirre. Rådmannen har hatt en gjennomgang av tallene, og har angitt 

merverdiavgift uten mva. der det er et tema, dvs. på kostnadsestimatene.  

 

- Eierforhold: Kontaktperson for Borglund hengebru, Ivar Kristiansen, skriver at det ikke 

er han som er grunneier men oppgir andre personer som eiere av brua.  

Rådmannens kommentar: Når det ikke er informasjon om andre eiere i saken, er det 

naturlig å adressere eierskap og ansvar til aktuell grunneier(e). I kommunens kart er 

ikke brua definert som eget kartobjekt, følgelig finnes det ingen opplysinger om eier i 

offentlige registre. Rådmannen ser at det kan oppleves som uheldig dersom det i 

saksframlegget står oppført feilaktig eier, og har derfor rettet dette i dette 

saksframlegget.  

Det at det ikke finnes en eier i offentlige registre, gjør ikke brua «eierløs», men på 

nåværende tidspunkt er det vanskelig å peke på hvem som er rette eier uten at det 

kjøres en egen prosess på dette. Da må det gjøres søk på aktuelle eiendommer og evt. 

annen dokumentasjon som kan finnes rundt hvem som har driftet og vedlikeholdt 

brulegemet osv. Dette er tidkrevende prosesser, og trolig finnes det kanskje ikke så 

mye skriftlig dokumentasjon rundt dette. Selv om brua har vært til allmenn benyttelse 

er det ingen automatikk i at det er det offentlige, f.eks. at det er kommunen som er 

eier. Skulle det vise seg at brua eies av en eller flere privatpersoner, så kan ikke privat 

eierskap alene, f.eks. gjøre at man har rett til å stenge ferdselen over brua til hinder 

for andre brukere.  

 

- Ansvar: Det reises spørsmål hvordan fungerende styre vil bli stilt til ansvar ovenfor 

publikum og brukere for ansvar rundt økonomi, uhell, drukning og ellers alt av uhell 

som kan gjøre skade på folk og dyr, og at grunneiere og brustyre til å bli ruinert av 

havarikommisjoner, tilstandsrapporter og advokater. 

Rådmannens kommentar: Slik saken står nå, er det reist tvil om hvem som er rette eier 

av brua. Brua er å regne som et byggverk etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, for 

disse installasjonene per i dag hviler på aktuell eier(e). Der kommunen ikke har annen 

informasjon om eier, vil det være naturlig å adressere ansvar og eierskap til grunneier 

hvor byggverket står. 
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 Dette til tross for at det kan oppfattes som urimelig at grunneiere som i 70-80 år har 

gitt fri grunn både til brufundamenter og adkomstveier, blir sittende med ansvar for å 

rydde opp i fellesskapets forlatte installasjoner, og i verste fall ansvar for skader på 

mennesker eller dyr forårsaket av disse.  

 

- Gå fra halvferdig arbeid: Det er allerede utført mye arbeid, og at det ikke er akseptabelt 

at kommunen går fra halvferdig arbeid. Derfor bør det utlyses anbudsinnbydelse på å få 

utført restarbeidene. Først da vises det hva riktig kostnad vil bli.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen ser poenget med at det ved et anbud, vil 

foreligge mer tall omkring rehabilitering av Borglund hengebru, og at vi da vil vite 

hvor mye som skal til for å sette brua istand. Selv om kontaktperson mener at 

prisoverslaget ikke er troverdig, er rådmannen av den oppfatning av at prisoverslaget 

er realistisk, muligens med noe forsiktig anslag. Til syvende og sist, er det nok i en 

størrelsesorden på noen millioner. Trolig vil et anbud på brurehabilitering ligge et 

sted mellom pluss/minus kr. 3 140 000 ekls. mva. 

 

- Mange brukergrupper og 349 underskifter: Kontaktperson for Borglund hengebru viser 

til at det har vært underskriftskampanje og 349 personer som har skrevet under, og at 

det er mange brukere (gående, syklende og evt. moped) 

Rådmannens kommentar: Rådmannen er kjent med engasjementet, og nå fremgår det 

av saksframlegget at det har vært et underskriftskampanje og at 349 personer har 

skrevet under. 

 

 

 

 

Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av bruene over Sogna og tidligere 

økonomiske bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar 

for bruene.  

 

Bruene over Sogna er brukt i tur- og rekreasjonsøymed. Sett i lys av et folkehelseperspektiv så 

har aktivitet i hverdagen betydning for livskvalitet og helse, og muligheten for ferdsel over 

Sogna elv vil være av betydning for de som bor i området og også for turgåere. Skoleelever og 

andre bruker brua for å komme seg til og fra bussholdeplass. 

 

Alikevel, hele det kommunale vegnettet tatt i betraktning, kan ikke rådmannen se at det vil 

være riktig for kommunen å overta hele driftsansvaret for Borglund hengebru.  

 

Rådmannen anbefaler at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Tilleggsinformasjon, mottatt 30.07.2019 

3. Saksprotokoll, 18.06.2019 

4. Saksframlegg 

5. Prisoverslag Borglund bru 

6. Tilstandsvurdering for Tangen bru 

7. Tilstandsvurdering for Flaskerud bru 

8. Saksprotokoll, 26.03.2019 

9. Saksframlegg 

10. Søknad om kommunal overtakelse 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

konstituert kommunalsjef samfunn:  Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder teknisk forvaltning:  Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:    Cornelis Cliteur 

     Heidi Skagnæs 
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Arkivsaksnr.: 18/4917-9   Arkiv: Q10  

 

Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

2. Ringerike kommune vil rette matrikkelen slik at Vårveien får gnr./bnr. 50/27. 

De som er berørt av dette vil få brev fra kommunen om at vi vil rette matrikkelen og 

alle berørte vil få mulighet til å komme med innspill.  

 

  

 

Sammendrag 

Veilaget Vårveien har sendt søknad til Ringerike kommune og ber om at Vårveien innlemmes i 

det kommunale veinettet, og at Ringerike kommune påtar seg eieransvaret for Vårveien. 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger særlige grunner som tilsier at kommunen bør overta 

Vårveien. Det finnes andre veier i området med samme historikk som Vårveien, og det finnes 

svært mange private veier i kommunen hvor brukerne selv bekoster drift og vedlikehold. 

Rådmannen anbefaler at anmodning om overtakelse av Vårveien avslås. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har 13.11.2018 mottatt søknad fra veilaget i Vårveien hvor det anmodes 

om at Vårveien innlemmes i det kommunale veinettet, og at Ringerike kommune påtar seg 

eieransvaret for Vårveien. 

 

Vårveien er en stikkvei fra Hofsfossveien, og det er ifølge søknaden 12 husstander som grenser 

til veien. Veilaget skriver at de husstandene som sogner til veien ikke er eiere av veien. Det 

vises til kontakt med Ringerike kommune, som opplyser om at veien er privat, men at 

kommunen ikke har kunnet gi svar på hvem som står som eier. Tidligere så var det Follum 

fabrikker som stod for vedlikehold av veien, fordi fabrikken dels eide hus/boliger langs veier og 

dels hadde solgt boliger med bygslede tomter. Da husene og tomtene ble kjøpt av husstandene 

trakk Follum Fabrikker seg fra videre vedlikehold, og det er husstandene som sokner til veien 

som har samarbeidet om bl.a. snørydding. Det er også stiftet et veilag for å arbeide for at veien 

er i farbar stand.  
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Det anmodes nå om at Ringerike kommune innlemmer Vårveien i det kommunale veinettet, og 

at et argument i så måte er at kommunen har infrastruktur liggende i grunnen under veien i 

form av hovedledninger for vann og avløp. Dette ledningsnettet går, etter det veilaget i 

Vårveien kjenner til, til et større område på Hofsfoss og er ikke bare stikkledninger til 

husstandene i Vårveien. Veilaget mener derfor at kommunen har interesser i veien og grunnen, 

og finner det derfor ikke rimelig at Vårveiens beboere skal ha ansvar for at veien til enhver tid 

er i forsvarlig og god stand.  

 

 
 

 

Ringerike kommune henvendte seg til Veilaget Vårveien i brev 18.12.2018, hvor kommunen 

ba om en redegjørelse om forhold rundt bæreevne på veien, veibredde, grøfter, sideareal til 

snøopplag, dekke, snuhammer, belysning, siktlinjer i kryss.   

 

Veilaget Vårveien ga en tilbakemelding i brev 12.02.2019 hvor de mener at det er kommunens 

sitt ansvar å avklare eierforholdet til Vårveien, og at frem til eierforholdet er avklart så anser de 

at det er kommunen som eier veien, og derav har det egentlige ansvaret for drift og vedlikehold 

av Vårveien. De understreker at etter at Follum fabrikker frasa seg vedlikeholdsansvaret av 

veien er kostnader til dette dekket av beboere, og at vegens tilstand er av en slik beskaffenhet 

at en oppgradering er påkrevet.  

 

 

Juridiske forhold  

Veglova av 1963 regulerer forhold rundt offentlig og privat veg, og det er kapittel VII om 

private veger som regulerer forhold rundt veier som ikke er offentlige. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært til behandling tidligere. 
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Økonomiske forhold 

Dersom kommunen overtar Vårveien så vil kommunen påta seg en ny økonomisk forpliktelse 

til å drifte og vedlikeholde veien, som kommer i tillegg til øvrig kommunalt vegnett. Den 

tekniske tilstanden til vegen på overtakelsestidspunktet har mye å si for fremtidig 

vedlikeholdsbehov og påkostninger.  

 
 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1: Utsette saken for befaring. 

Dersom det er ønske om å foreta en befaring i Vårveien kan saken utsettes for befaring. 

Forslag til vedtak er som følger: 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2: Utarbeide grunnlag for FDV-dokumentasjon og kostnadsoverslag 

I dette saksframlegget så er det ikke gjort noen konkret vurdering omkring hvor mye en 

oppgradering av veien vil koste eller hva årlig driftskostnader vil beløpe seg til, dette siden det 

ikke foreligger dokumentasjon som sier noe om teknisk tilstand til veien Dersom det er aktuelt 

å gå nærmere inn på spørsmålet om kommunal overtakelse av Vårveien kan det forberedes en 

egen sak på dette, og forslaget til vedtak er som følger: 

1. Det er ønske om å gjøre nærmere vurderinger av spørsmålet om kommunal 

overtakelse av Vårveien, og det bes om at veilaget sender inn teknisk plan som viser 

veganlegget og som danner grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-

dokumentasjon), slik at konsekvenser i et langvarig perspektiv er synliggjort og 

ivaretatt på best mulig måte. Når kommunen mottar slik dokumentasjon kan 

kommunen gjøre ny vurdering av om det er aktuelt med kommunal overtakelse av 

Vårveien. 

2. Rådmannen bes om å redegjøre for antatte kostnader knyttet til 

utbedring/oppgradering av veien samt anslå årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunen mottar noen henvendelse hvor private vegeiere ønsker at kommunen skal overta 

ansvar for drift og vedlikehold. Antallet henvendelser er lavt, og ligger et sted mellom 1-3 

henvendelser årlig. 

 

Det finnes flere kategorier av veier som kommunen har et forhold til:  

- kommunal vei på kommunal grunn 

- kommunal vei på privat grunn 

- privat vei på kommunal grunn 

- kommunal drift av private veier på privat grunn.  

 

I denne saken dreier det seg om en privat vei på privat grunn. De som bruker denne vegen som 

adkomst til sin bolig ønsker at kommunen skal overta veien og all drift og vedlikehold av den. 

 

Det som er krevende med å overta private veier er at kommunen påtar seg en ny økonomisk 

forpliktelse til å drifte og vedlikeholde en veg, som kommer i tillegg til øvrig kommunalt 

vegnett. 
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 Den tekniske tilstanden til vegen på overtakelsestidspunktet har mye å si for fremtidig 

vedlikeholdsbehov og påkostninger. Ringerike kommune er stor og til dels med spredt 

bosetting og det er mange meter vei som skal driftes og vedlikeholdes. I Hovedplan vei (mai 

2017) fremgår det at det kommunale veinettet med dekker og overbygning, overvannssystem, 

sideareal og veielementer har vært i forfall i mange år. Det mangler tilstrekkelig bæreevne i 

store deler av veinettet, og manglende bæreevne påvirker vedlikeholdsutgiftene siden veiene 

må repareres oftere.  

 

Kommunen har bedt veilaget Vårveien om å redegjøre for vegens tekniske tilstand. Vi har ikke 

mottatt noen dokumentasjon på dette, utover en tilbakemelding om at vegen trenger en 

oppgradering. Følgelig må kommunen legge til grunn at det må foretas betydelig vedlikehold, 

da vegens bæreevne er usikker og det opplyses om at det er behov for oppgradering av veien. 

Dersom kommunen skulle velge å ta over driften av Vårveien, så vil dette medføre ansvar og 

kostnader til lapping av hull, høvling, støvdemping/salting, det må grøftes, brøyting og 

vedlikehold. I tillegg må det også avklares eiendomsforholdene for hvilket areal som er vei og 

hvilket som er privat tomt (klarlegging av grenser/oppmåling), da eiendomsgrensene utifra 

opplysninger på kommunens kart er usikre. Veiens lengde er ca. 90 meter. Rådmannen har ikke 

gått inn på nærmere vurdering omkring hvor mye en oppgraderinger av veien vil koste eller 

hva årlig driftskostnader vil beløpe seg til. Dette siden rådmannen mener at dette er et spørsmål 

av en mer prinsipiell karakter, og at dette er noe rådmannen eventuelt kan komme tilbake til i 

en egen sak, dersom der er aktuelt. 

 

Kommunen drifter og vedlikeholder hovedveiene i området, men ingen av de private veiene. 

Det finnes flere veier i området som er private (se vedlegg, hvor blå markerer private veier og 

svart kommunale veier), og hvor de som bruker veien selv må ta ansvar for vedlikehold og 

bekoste dette. På andre siden av jernbanen ligger Vesleveien og Evens vei som er private veier. 

Rett sør for Vårveien ligger Svarverudveien, hvor kommunen brøyter hovedtrassen som en 

konsekvens av at kloakkbilene må ha adkomst til pumpestasjonen. Stikkveiene til 

Svarverudveien blir ikke brøytet av kommunen. Rådmannen kan ikke se at situasjonen er så 

annerledes for disse veiene enn for oppsitterne i Vårveien. Kommunen har per dd. ingen 

praksis med å yte driftstilskudd for vedlikehold av private veger. 

 

Når det gjelder trasevalg for offentlig vann- og avløpsnett, er dette ofte lagt over privat grunn 

uavhengig om det er i veigrunnen eller over privat tomt. Det er ingen automatikk i at 

kommunen overtar veidrift selv om det ettableres offentlig ledningsnett i veien. Kommuen er 

selvfølgelig ansvarlig for istandsetting etter eventuell oppgraving ved vedlikehold på 

ledningsenttet. Det er ikke uvanlig at V/A-nett legges i eller i nærheten til veg, da dette letter 

arbeidet ved f.eks. ledningsbrudd, og gjør at traseen kommer minst mulig i konflikt med 

fremtidige bygg/utvikling av eiendom. 

 

I nye utbyggingsprosjekter avklares det når det er snakk om kommunal overtakelse av vei og 

anlegg. Da gjøres det avtale med aktuell utbygger om hvilken standard det skal bygges etter, 

og kommunen overtar da eksempelvis vei til en gitt standard. I de tilfeller hvor det er aktuelt at 

kommunen overtar anleggene så lages det egen utbyggingsavtale om dette, hvor det bl.a. 

reguleres forhold rundt dimensjonering av veg (bl.a. bredder, dekke og bæreevne). Dette er 

ikke aktuelt i Vårveien sitt tilfelle, siden området er etablert og veien har vært i bruk i en 

årrekke. 
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Veilaget Vårveien har stilt spørsmål om hvem som eier Vårveien, og mener at det er 

kommunen som må avklare hvem som er eier av arealet, siden eiendommen har gnr./bnr. 0/0. 

Det finnes mange eiendommer som har gnr./bnr. 0/0 i Ringerike kommune, og det er nok som 

oftest slik at det ikke er kommunen som er eier. Det er ikke uvanlig at veier har fått dette 

gnr./bnr. i forbindelse med at kartene ble digitalisert, og man var usikre på hvem som var rett 

eier av veien. Kommunen har ikke ansvar for å avklare hvem som er eier av slike 0/0-

eiendommer, eller andre eiendommer hvor det er uklart eller uenighet om hvem som er eier. 

Normalt vil det være den eller de som er usikre på grenser eller eierforhold som løfter saken til 

aktuell instans. 

 

I denne saken har Ringerike kommune (ved oppmålingsavdelingen) foretatt undersøkelser, og 

målerbrevene til eiendommene i Vårveien viser at vegarealet i Vårveien ligger til eiendommen 

gnr. gnr./bnr. 50/27. I matrikkelen er det kun innerste delen av Svarverudveien som ligger som 

gnr./bnr. 50/27 og grunneier er Follum Eiendom AS. Med bakgrunn i det som har kommet 

frem vil Ringerike kommune (som er lokal matrikkelmyndighet), sende ut brev til alle som er 

berørt i Vårveien om at vi vil rette matrikkelen slik at gnr./bnr. for Vårveien blir 50/27. Alle 

som grenser inntil denne eiendommen, samt grunneier av gnr./bnr. 50/27, får mulighet til å 

komme med innspill til dette, dersom de har andre opplysninger i saken. Dette vil ikke endre 

rettsforholdene til veien eller husstandene sin bruk av Vårveien, men vil gjøre at Vårveien får et 

gnr./bnr. og også en grunneier. 

 

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen se at det foreligger grunner som tilsier at 

kommunen bør overta Vårveien. Det finnes andre veier i området med samme historikk som 

Vårveien, og det finnes for øvrig en rekke andre private veier i kommunen hvor brukerne selv 

må bekoste drift og vedlikehold av adkomstveien til sin bolig. I denne saken ønsker Ringerike 

kommune å bidra til å avklare hvem som eier veien, og vil følge opp dette som egen sak. 

Rådmannen anbefaler at anmodningen om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Kart som viser veier i området 

3. Tilbakemelding fra veilaget Vårveien, 12.02.2018 

4. Svar på søknad om kommunal overtakelse, 18.12.2018 

5. Søknad om kommunal overtakelse, 13.11.2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konst. kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder:    Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:  Morten Fagerås 

   Heidi Skagnæs 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/3466-1   Arkiv: 026  

 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

111/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner har samarbeidet på politisk nivå siden tidlig på 1990-

tallet. Formen og rammene for samarbeidet har endret seg underveis. Gjeldende 

regionsamarbeid er hjemlet i «Vedtekter for kommunesamarbeidet i Ringeriksregionen», som 

ble vedtatt av Ringerikstinget 16. juni 2009 og deretter godkjent av de respektive 

kommunestyrene.  

 

Kopi av vedtektene fra 2009 finns her: 

http://www.ringeriksregionen.no/assets/files/files/PDF/Ref%20raadet/Vedtekter%20for%20Ri

ngeriksregionen.pdf. 

 

Vedtektene fra 2009 omtaler de ulike organene som har en rolle i samarbeidet: 

 Kommunestyrene 

 Ringerikstinget  

 Rådet for Ringeriksregionen 

 Rådmannsgruppen 

 Regionkoordinator. 

Deler av disse vedtektene er blitt utdatert, både fordi praktiske forhold er endret siden 2009, 

men ikke minst fordi ny kommunelov, som trer i kraft etter høstens kommunevalg, krever et 

annet rammeverk for regionrådssamarbeidet. 
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Viktige krav i ny kommunelov, Kapittel 18 Interkommunalt politisk råd: 

 Rådets navn skal inneholde «interkommunalt politisk råd». 

 Rådet skal ha et representantskap, som er det øverste organet. 

 Kommunestyrene gjør vedtak om opprettelse av et råd og vedtar en felles 

samarbeidsavtale. 

 Kommunestyrene velger sine medlemmer til representantskapet. 

Kommunelovens § 18-4 fastsetter innholdet i samarbeidsavtalen: 

a) Rådets navn 

b) Om rådet er eget rettssubjekt 

c) Hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) Hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e) Hvilken myndighet som er tillagt rådet 

f) Den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser 

hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) Hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h) Hvordan rådet kan oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for 

oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 

Det er tatt initiativ til utvidelse av samarbeidet til å omfatte flere kommuner enn de nåværende 

tre. Vurderingen er imidlertid at dette er prosesser som vil ta tid og krever modning. Inntil det 

trekkes konklusjoner av disse prosessene, trenger Ringeriksregionen et gyldig rammeverk. 

Dagens regionråd har vurdert det viktig å få på plass et gyldig rammeverk i innværende 

valgperiode, slik at et nytt interkommunalt politisk råd kan tre i kraft med nyvalgt 

representantskap når de nye kommunestyrene er konstituert.  

 

Dette er fulgt opp ved utarbeidelse av forslag til samarbeidsavtale mellom Hole, Ringerike og 

Jevnaker kommuner, som gjennom denne framlegges for politisk behandling i 

august/september.  

 

Rådmannens vurdering 

Ny kommunelov har en tekst og inndeling som tyder på at Stortinget ønsker å skille det 

interkommunale politiske samarbeidet fra samarbeidet om tjenesteproduksjon. Disse to måtene 

å samarbeide på skal skilles tydelig fra hverandre med forskjellig rammeverk. Politikken skal 

styres av de folkevalgte, tjenesteproduksjon er en administrativ oppgave. 

Dette passer også godt sett i lys av den nye fylkesstrukturen, som vil kreve en helt annen 

tilnærming til det regionalpolitiske samarbeidet.  

 

De nye fylkene vil bli mye større, både i utstrekning, men ikke minst i antall kommuner innen 

hvert fylke. Dette vil kreve en aktiv holdning til det regionale samarbeidet og forholdet til 

fylkeskommunen fra den enkelte kommune. For å få gjennomslag for sine egne interesser, må 

det samarbeides og skapes allianser med andre kommuner, som har sammenfallende interesser, 

først og fremst innen Viken fylkeskommune. «Kjøttvekta» vil trolig ha sitt å si innen de nye 

fylkene.  

Viktige regionalpolitiske spørsmål må derfor også i langt større grad diskuteres og forankres i 

det enkelte kommunestyre, fordi regional utvikling er viktig for kommunens utvikling. Det er 

særlig areal- og transportspørsmål og regional næringsutvikling som vil stå på den 

regionalpolitiske dagsorden, men også andre tema av interesse for utviklingen av regionen.  
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Hittil har de regionalpolitiske spørsmålene i stor grad vært håndtert av regionrådet og vært 

relativt fraværende på kommunestyrenes dagsorden. Dette må endres når den nye 

samarbeidsavtalen inngås. Regionale saker må forankres godt i kommunestyrene, som 

derigjennom gir sine politiske representanter et mandat til å agere ut fra i samarbeidet med 

andre aktører. 

 

Siden det regionalpolitiske samarbeidet flyttes høyere på den politiske dagsorden, er det også 

viktig med en bredere representasjon i rådet. Det foreslås derfor at hver kommune er 

representert med tre medlemmer hver. Dette sikrer en bedre forankring og mer kunnskap om 

og innsyn i de regionalpolitiske prosessene. Det er imidlertid også viktig å understreke at 

samarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, og at medlemmene i representantskapet først 

og fremst representerer sin egen kommune. Den enkelte kommune bør legge til rette for at 

dette kan følges opp, blant annet gjennom forberedelse av rådsmøtene. 

 

Det er ikke utarbeidet forslag til vedtekter i denne omgang. De fleste normale temaer for 

vedtekter er allerede omhandlet i samarbeidsavtalen. Men følgende tema bør vurderes av 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen når det er etablert: 

 Møtefrekvens/hvordan møteplanen fastsettes 

 Innkalling og saksfrist for møter 

 Om rådet skal ha observatører og om noen av disse skal ha talerett. 

 

Rådets møter er åpne, som alle andre politiske møter, slik at interesserte kan møte om 

de ønsker og holde seg informert. Men siden Interkommunalt politisk råd for 

Ringeriksregionen er et politisk organ, opprettet i medhold av kommuneloven, bør 

taleretten forbeholdes de politiske representantene. Viken fylkeskommune bør 

imidlertid ha politiske observatører med talerett, for å sikre god dialog mellom 

fylkeskommunen og kommunene. 

De ovennevnte punktene bør diskuteres av rådet når det er etablert, som deretter vedtar 

sine egne vedtekter. 

 

 

Vedlegg 

Utkast til samarbeidsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Terje Dahlen 
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Arkivsaksnr.: 16/4592-154   Arkiv: PLN 424  

 

Follummoen - avklaring private grunneiere  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

112/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå mer detaljerte kjøpsavsavtaler med grunneierne.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 151/18 – 424 Follummoen – avklaring private grunneiere.  

 

Vedtaket fra kommunestyret lød som følger:  

 

«Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialg med private grunneiere på Follummoen om kjøp av 

eiendommene etter ekspropriansjonsrettslige prinsipper. 

  

En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.  

 

Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling»  

 

Rådmannen har fremforhandlet overordende avtaler med grunneierne, som omhandler pris og 

fristen for utflytting av boligene. Rådmannen ønsker ved dette å fremlegge avtalene for 

kommunestyret for godkjenning.  
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Beskrivelse av saken 

 

Saken omhandler mulig innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor planavgrensningen 

til områderegulering Follummoen. 

 

To uavhengige takstmenn, Tore Kinnerød og Thomas Bergodd, har taksert eiendommene. Takstene 

fra de to takstmennene er for de respektive eiendommene relativt sammenfallene.  

 

Grunneierne har engasjert en felles advokat som har representert dem i forhandlingene med 

administrasjonen, advokat Odd Walther Moi. I tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper 

dekkes grunneiernes advokatutgifter av kommunen. 

 

Etter å ha vært i møte med partene og deres advokat Moi, og hørt partenes argumenter, fremmet 

administrasjonen et tilbud om kjøp av eiendommene basert på følgende prinsipper: 

 

1. Ved verdsettelsen av eiendommen ble eiendommens salgsverdi lagt til grunn. Ved 

fastsettelsen av salgsverdien tok kommunen utgangspunkt i de to innhentede takstene, 

og verdien ble satt til et gjennomsnitt av disse.  

 

2. Takstene hadde ikke hensyntatt at vanntilførselen til eiendommene ville bortfalle. 

Utgifter til etablering av en grunnvannsbrønn ble vurdert å kunne veies opp mot 

flytteutgifter og ev tilpasningsutgifter som grunneierne vil bli påført i forbindelse med 

flyttingen.  

 

3. I tillegg til salgsverdien, ble grunneierne tilbudt ytterligere 2,5 %, for å dekke 

dokumentavgiften ved kjøp av ny bolig.  

 

4. Det vil kunne ta noe tid for grunneierne å finne en ny bolig. Av denne grunn fikk 

grunneierne tilbud om å bli boende i huset i inntil 1 år etter inngåelse av avtale om kjøp 

av eiendommene. Kommunen vil ikke kreve leie i denne perioden, utover å kreve 

dekket faktiske utgifter i form av avgifter og gebyrer, slik som eiendomsskatt og 

kommunale avgifter. Grunneierne vil ikke ha anledning til å fremleie boligen. 

Grunneierne vil få tilbud om å leie huset til ordinær markedsleie etter utløpet av ett års 

perioden, dersom husene på dette tidspunktet ikke skal rives.  

 

5. Det har under forhandlingene vært en klar forutsetning at kommunestyret godkjenner 

eventuelt fremforhandlede avtaler. Dersom administrasjonens tilbud ikke blir godkjent 

av kommunestyret vil de fremforhandlede avtalene falle bort. Administrasjonen satt 

videre som forutsetning at det ble oppnådd enighet med alle fire grunneierne.   

 

Alle grunneierne har akseptert kommunens ovennevnte tilbud.  

 

Plan for området 

De aktuelle boligene inngår i området for pågående reguleringsarbeid plan 424 – 

Områderegulering for Follummoen. Det legges til grunn regulering av kun industri i området. I 

Sak 11/18 fattet Formannskapet den 20. mars 2018 følgende vedtak: 
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1. «Arbeidet med områderegulering for Follummoen settes i bero. Deler av området utvikles 

etter eksisterende reguleringsplan.   

2. For å sikre økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende områder er det av avgjørende betydning 

at Statens Vegvesen avklarer løsninger for Kihlemoen krysset/E16.  

a. Rådmannen gis i oppdrag å gå i løsningsorientert dialog med vegvesen samt 

fylkeskommunen med sikte på snarlig løsning. Ringerike kommune ved rådmannen 

skal prioritere nevnte arbeid i henhold til dette.  

3. Når det foreligger en løsning for krysset E16 x fv. 172 og innsigelsen fra Statens Vegvesen 

trekkes, vil det bli gjort en vurdering av om planene skal ferdigstilles. Dersom det blir 

aktuelt å ferdigstille planen så legges følgende til grunn for videre arbeid: 

a. Planformålene som ligger inne i gjeldende planforslag skal videreføres. 

b. Eiendommene gnr. 50/bnr 337, gnr 50/bnr 323 og eiendommen til SAT eiendom tas 

ut av planen  

c. Området B11 tas med videre i planen  

d. Avgrensning av området B14 tas med videre i planen og skal ikke utvides (siden 

planutvidelse vil utløse krav om ny høring)  

e. Det skal tas sikte på å løse inn boligeiendommene og kommunen skal sitte som eiere 

på disse tomtene. 

 

I kommunestyremøtet 3. mai 2018 fremmet Arnfinn Baksvær en interpellasjon knyttet til vedtakets 

punkt 3 bokstav e. Interpellanten påpekte at boligeierne ble satt i en svært uheldig situasjon ved at 

eiendommmene ikke var tatt ut av områdereguleringen, og at iverksettelsen av reguleringsplanen 

var skjøvet ut på ubestemt tid. Interpellanten stilte spørsmål til ordfører om han ville ta initiativ til 

opprettelse av en politisk sak med henblikk på snarlig tilbud til boligeierne om innløsning av 

eiendommene. I ordførers svar fikk rådmannen i oppgave å se på mulige løsninger. Mulige 

løsninger ble presentert for Kommunestyret i møtet 30. november. Kommunestyret fattet da 

ovennevnte vedtak hvor rådmannen ble gitt fullmakt til å gå i dialg med private grunneiere på 

Follummoen om kjøp av eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.  

 

Det er arbeidet med å finne løsninger for krysset – et arbeid som nå er i sluttfasen, der krav om 

utbedring av krysset vil ligge som et rekkefølgekrav for utbygging. Når dette er på plass og 

innsigelse trukket, vil planen kunne fremmes for sluttbehandling. 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Basert på ovennevnte prinsipper er tilbudet som er gitt grunneierne som følger: 

 

Follummoveien 105/107:  5 227 500 kroner 

Follummov 141:  4 766 250 kroner 

Follummoveien 101:  2 639 375 kroner 

Tomt gnr 50/ bnr 313:     975 000 kroner 

 

Samlet kjøpssum er 13 608 125 kr. 

 I tillegg kommer advokatutgiftene til advokat Moi, og dekning av utgifter for innhenting av 

takstene og tinglysning. 
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Finansieringer skjer med et ordinært låneopptak.  Rådmannen kommer tilbake med vedtak om 

det økonomiske i forbindelse med 2. tertial. Inntekter ved senere salg skal gå til nedbetaling av 

gjeld. 

  

Alternativt vedtak: 

  

Kommunestyret godkjenner ikke de overordnede avtalene som administrasjonen har 

fremforhandlet for kjøp av eiendommene på Follummoen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen inngå avtaler om kjøp av ovennevnte eiendommer 

til de fremforhandlede priser og i samsvar med de prinsipper som fremkommer av 

saksfremlegget.  

 

Grunneierne har i lang tid vært i en vanskelig situasjon. At en bolig blir «båndlagt» som følge av 

offentlige reguleringsplaner er det flere grunneiere som opplever. Siden områdereguleringen er stilt 

i bero, og det er usikkert når planen eventuelt kan vedtas, medfører dette stor usikkerhet og 

merbelastning for boligeierne. Grunneierne på Follummoen har en tilleggsbelastning ved at de står i 

fare for å miste drikkevannsforsyningen med mindre de etablerer eget borehull. At de private 

grunneierne selv skal ta en kostand ved å etablere eget borehull, slik situasjonen er per i dag, synes 

urimelig. Grunneierne har over lang tid ønsket en avklaring for sine eiendommer og har gitt uttrykk 

for at prosessen har vært krevende og at det har gått utover deres livskvalitet. 

 

Etter rådmannens vurdering vil det også være en fordel for kommunen å være eier av 

eiendommene, for å unngå vedvarene utfordringer med boliger tett knyttet til et 

industriområde. Ved vedtatt regulering ser rådmannen det som hensiktsmessig å omsette de 

aktuelle eiendommene i markedet ferdig regulert til industriformål. 

 

Etter rådmannens vurdering vil det mest hensiktsmessige være at rådmannen gis fullmakt til å 

inngå mer detaljerte kjøpsavtaler med grunneierne, i samsvar med prinsippene som 

fremkommer av saksfremlegget.  

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 19/3473-1   Arkiv: 034  

 

Nedbemanning i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

113/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

På bakgrunn av at Hole og Jevnaker kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike 

kommune om Læringssenteret for voksne og generell nedgang i antall flyktninger, gis 

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Læringssenteret for voksne (LSFV) har en flyktningavdeling og en skoleavdeling.  

Skoleavdelingen underviser voksne i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner basert på en 

samarbeidsavtale. Hole og Jevnaker har sagt opp avtalen med virkning fra 1. januar 2020. 

 

Læringssenterets flyktingavdeling tar imot, bosetter og følger opp flyktninger i Ringerike i en 

periode på 2-3 år. Det kommer nå langt færre flyktninger til Norge og til Ringerike enn da 

avdelingen ble bygget opp for noen år siden. 

Driften ved Læringssenteret må i 2020 tilpasses disse nye rammebetingelsene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner har i mange år samarbeidet om en felles 

voksenopplæring. Den nåværende samarbeidsavtalen har tatt utgangspunkt i 

vertskommunemodellen i kommuneloven og finansiert virksomheten ut fra folketallet i 

kommunene. 

 

Jevnaker og Hole kommune har hatt nedgang i antall deltakere og har nå besluttet å kjøpe 

tjenestene hos andre kommuner enn Ringerike. Kommunene har sagt opp avtalene med 

virkning fra 1.1.2020. 

 

Konsekvenser er bortfall av inntekter, samt færre deltakere på LSFV. Det er da nødvendig å 

redusere bemanningen for å kunne holde de budsjetterte rammene. 
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Ringerike kommune bosetter årlig det antall flyktninger som kommunestyret vedtar. 

Antall flyktninger som kommer til Ringerike har hatt en sterk nedgang de siste årene, fra over 

100 i 2016 til 30 i 2019.  

 

Flyktningene deltar i et introduksjonsprogram og følges opp av Læringssenterets 

flyktningavdeling de første årene.  Mange av de som kom i 2016 og 2017 har nå fullført 

programmet, eller kommer til å fullføre i løpet av 2019-2020. Det vil derfor være nødvendig 

med en nedbemanning også på flyktningavdelingen for å tilpasse avdelingen det nye antall 

bosettinger. 

 

Læringssenteret har i dag ca. 30 årsverk totalt på de to avdelingene. Det planlegges en 

nedbemanning på om lag 10 årsverk i 2020. 

 

Ringerike kommune vil gjennomføre prosessen etter rutinene i kommunens nedbemannings-

håndbok (vedlegg). Det vil tilstrebes å omstille overtallige til andre ledige stillinger i 

kommunen. Allerede denne høsten blir, om mulig, ledige stillinger holdt vakante med tanke på 

de kommende endringene. 

  

Det blir lagt ned stor innsats for å tilby de overtallige andre stillinger i kommunen, eller hos 

samarbeidskommunene, jf. samarbeidsavtalen punkt 6.2 andre avsnitt om uttreden av 

samarbeidet.  

 

Etter som antallet ansatte som skal nedbemannes er så vidt høyt, kan det være at det ikke 

finnes annet passende arbeid å tilby samtlige overtallige slik at oppsigelser kan være nødvendig. 

Dette avhenger også av medarbeidernes kompetanse og det kompetansebehovet som er ellers i 

kommunen. 

 

Nedbemanningsprosessen blir lagt opp i samarbeid med og etter drøfting med de ansattes 

organisasjoner. Informasjon om og i prosessen vektlegges.  

 

Juridiske forhold  

Det følger av kommuneloven § 24 nr. 1 at kommunestyret kan tildele rådmannen myndighet til 

å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. 

 

Av kommunens gjeldende delegeringsreglement pkt. 2.7.1 følger det at rådmannen har all 

myndighet i personalsaker.  All den stund rådmannen ikke er delegert myndighet til eventuelt å 

nedbemanne så mange årsverk det her kan bli tale om så krever det fullmakt fra 

kommunestyret.  

 

Økonomiske forhold 

I 2019 har Læringssenteret en inntekt på 6,2 millioner kroner fra Hole og Jevnaker kommuner. 

Denne inntekten bortfaller fra 2020. Inntektstapet må i all hovedsak tettes ved at senteret har 

færre ansatte. Dersom kommunen ikke lykkes i raskt å redusere aktiviteten ved 

Læringssenteret, øker risikoen for et økonomisk merforbruk i 2020. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har redusert bemanningen på mange områder de siste årene uten å måtte 

gå til oppsigelser.  
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Det som er spesielt i foreliggende sak er at det er en nedbemanning på grunn av ytre faktorer, 

nemlig nedgang i antall flyktninger, at Hole og Jevnaker kommuner har sagt opp 

samarbeidsavtalene.  

Rådmannen tror mange av de som rammes av overtallighet vil kunne tilbys ledige stillinger på 

andre områder i kommunen, men for å klare og tilpasse driften ved LSFV til kommunens 

inntekter, ønsker rådmannen en fullmakt til også ved behov å kunne gå til oppsigelser. 

 

 

Vedlegg 

Nedbemanningshåndbok, Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Dahl 
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Arkivsaksnr.: 16/5018-36   Arkiv: GNR 265/5  

 

Klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - Strykenveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019 

114/19 Formannskapet 27.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at dette er utført, og 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen, 

opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 1.7.2019. 

2. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.6.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

1.7.2019. 

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Sammendrag 

Etter to befaringer på eiendommen Strykenveien 5, gnr/bnr 265/5, konkluderte kommunen at 

det foregår oppbevaring av avfall og kasserte kjøretøy i strid med forurensningsloven. 

Kommunen fattet vedtak om pålegg om opprydding som må dokumenteres, samt utarbeide en 

oversikt over antall kjøretøy på eiendommen. Det ble også fattet vedtak om pålegg om å lage 

en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes. Vedtakene er påklaget, 

men rådmannen kan ikke se at klagen kommer med opplysninger som tilsier av vedtakene bør 

omgjøres.  

 

Bakgrunn 

Saken har tidligere vært til HMA for behandling av klage. Etter at vi fikk en tilbakemelding fra 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, om at kommunen selv er klageinstans, så må kommunen 

behandle klagen på nytt. Derfor fremmes saken på nytt, og det er formannskapet som skal 

behandle klagen.   

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av en naboklage gjennomførte kommunen den 06.10.2016 en befaring på 

eiendommen Strykenveien 5, gnr/bnr 265/5. 
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 Kommunen konkluderte med at det var ulovlig lagring av avfall på eiendommen, og at det 

kunne være en forurensningsfare fra kasserte kjøretøy. I første omgang krevde derfor 

kommunen skriftlig tilbakemelding på at bilbatterier ble lagret forsvarlig og at hvitevarer ble 

levert til godkjent mottak. I tillegg ba kommunen om en plan for vraking av ikke kjørbare biler 

og håndtering av annet avfall. Dette førte til at grunneier ønsket et møte med kommunen, og 

det ble derfor gjennomført en ny befaring på eiendommen den 04.7.2017. På denne befaringen 

fikk kommunen informasjon om hva de forskjellige gjenstandene var, og at det var en plan for 

gjenbruk og salg av eks. skrapmetall. Det ble på nytt observert store mengder lagret avfall og 

potensielt forurensende gjenstander på eiendommen, bl.a. minst 50 kjøretøy – svært mange i 

ikke kjørbar stand (se bilder i vedlegg 11). 

 

Kommunen varslet i brev datert 19.12.2017 pålegg om å rydde opp på eiendommen ved å 

fjerne ca. 10 kjøretøy, løse gjenstander som stammer fra kjøretøy, el-avfall og halmsiloplast, 

samt å gjennomføre undersøkelser, herunder skriftlig plan som beskriver hvordan forurensning 

skal motvirkes (vedlegg 1). Det ble også bedt om en oversikt over gjenværende kjørbare og 

ikke kjørbare kjøretøyer på eiendommen. Det ble presisert i brevet at levert avfall måtte 

dokumenteres ved hjelp av eks. kvitteringer. Fristen ble satt til innen 1.5.2018. Grunneier søkte 

om utsatt frist for gjennomføring av tiltak, og ny frist ble satt til 1.8.2018. 

 

I brev av 31.07.2018 opplyste grunneier at det var levert 9 pantebiler, og at el-avfall og 

hvitevarer var fjernet fra eiendommen. Det var ikke vedlagt kvitteringer eller annet som kunne 

dokumentere at avfall/biler var levert til godkjent mottak. Det manglet i tillegg opplysninger på 

det totale antall kjøretøy som var igjen, både kjørbare og ikke kjørbare, og en skriftlig plan som 

beskriver hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Kommunen vurderte at grunneier ikke hadde etterkommet kravene som ble stilt i brev om 

varsel om pålegg av 19.12.2017 innen fastsatt frist. Det ble derfor fattet to vedtak om pålegg i 

brev av 28.09.2018 (vedlegg 2):  

1. «Vi pålegger deg innen 1.12.2018 å rydde opp og dokumentere med kvitteringer at 

kasserte kjøretøy og avfall er levert til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg 

må du dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.» 

(Hvilken dokumentasjon som kreves er deretter listet opp i 5 punkter.) 

2. «Vi pålegger deg innen 1.6.2019 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan 

forurensning skal motvirkes, basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og 

virkning av forurensningen. Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med 

nødvendig kompetanse.» 

I samme brev varslet kommunen vedtak om tvangsmulkt for å sikre at påleggene blir 

gjennomført. 

 

Klage 

Grunneier har klaget på begge vedtak om pålegg gitt av kommunen den 28.09.2018. Klagen er 

fremsatt i 5 ulike brev datert 17.10.2018, 24.10.2018, 29.1.2019 og 30.1.2019 (se vedlegg 5 – 

9).  
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Hovedpunktene i klagen kan sammenfattes slik: 

- Grunneier eier ikke gjenstandene som oppbevares på eiendommen, og de har således 

ikke noe med han eller hans landbruksvirksomhet å gjøre. Han mener derfor at han ikke 

kan fremvise kvitteringer på leverte pantebiler eller avfall, og heller ikke utarbeide en 

oversikt over kjøretøy som ikke er i hans eie. 

- Grunneier mener at det ikke foregår systematisk sanering/tømming av kjøretøy på 

eiendommen og at han derfor ikke trenger særskilt tillatelse til forurensende tiltak i 

henhold til forurensingsloven § 11. Han mener at hverken han eller andre driver anlegg 

for kasserte kjøretøy eller annen virksomhet som ikke er landbruksvirksomhet på 

eiendommen. 

- Grunneier mener kommunen bruker hjemlene i forurensningsloven på feil måte. Han ber 

spesielt at kommunen ser på § 50 (rett til gransking). 

- Grunneier godtar punktet om landbruksplast. Kvittering på levert halmsiloplast, garn og 

nett til godkjent avfallsmottak var vedlagt (vedlegg 10).  

- Grunneier ønsker at vedtak om pålegg trekkes, med unntak av punktet om 

halmsiloplast. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Arealet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. I 

LNF-områder er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for 

landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. 

 

Juridiske forhold  

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning, og det er §§ 7, 28, 37, og 51 

som kommer til anvendelse i denne saken.  

 

§ 7. (plikt til å unngå forurensning) 

Første ledd: 

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 

lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 

 

Annet ledd: 

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den 

ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. (…) 

 

Fjerde ledd: 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første 

til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. 

 

Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 gir kommunene delegert myndighet 

til å gi pålegg om opprydning etter § 7 fjerde ledd for å motvirke forurensning fra lagring av 

brukte gjenstander, f.eks. kjøretøy, som representerer en forurensningsfare, uten å måtte ta 

stilling til om disse anses som avfall eller ikke, jf. Miljødirektoratets veileder 2382/2008. 

 

§ 28. (forbud mot forsøpling) 

Første ledd: 

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. 
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Videre framkommer det i tredje ledd at den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge 

for nødvendig opprydding. 

 

§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding) 

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med 

§ 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter 

som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har 

overtrådt § 35 første eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd. 

(…) 

 

§ 51.(pålegg om undersøkelse) 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører 

eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste 

undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å 

a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning, 

b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning, 

c) klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes. 

 

Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse på virksomhet som fører, eller kan føre 

til avfallsproblemer. 

 

Klagebehandling når kommunen er klageinstans 

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker, jf. 

forurensningsloven § 28 og Rundskriv nr. T-5/98 pkt. 2.1. og 2.2. Avfall. Kommunen har 

mulighet til å følge opp slike saker med hjemmel i forurensningsloven § 37. 

 

Når det gjelder hvem som er riktig klageinstans for en eventuell klage på et vedtak om pålegg 

om opprydding, så avhenger det av hvilken instans i kommunen som har utøvd myndigheten 

etter forurensningsloven § 37. 

 

Ifølge kommuneloven § 6 er det kommunestyret som bestemmer hvem i kommunen som skal 

fatte vedtak etter forurensningsloven. Kommunestyret har adgang til å delegere denne 

myndigheten til formannskap, kommunal nemnd eller utvalg, administrasjonssjef, leder for 

forvaltningsgren i kommunen, jf. kommuneloven § 6, første ledd, annen setning jf. 

forurensningsloven § 83. 

 

Det følger av forvaltningsloven (fvl.) § 28 andre ledd, andre punktum og Rundskriv nr. T-3/12 

punkt 5., at dersom kommunestyret selv velger å fatte vedtaket, er Fylkesmannen klageinstans. 

I de tilfeller hvor kommunen delegerer myndigheten til andre kommunale organer, er 

kommunestyret, formannskapet eller den kommunale klagenemden klageinstans jf. fvl. § 28, 

andre ledd, første punktum. 

 

I denne saken er det Ringerike kommune ved byggesakskontoret som fattet de to vedtakene 

om pålegg som første instans. Ringerike kommune ved byggesakskontoret er opprettet i 

medhold av kommuneloven § 6.  
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Av kommuneloven § 40 nr. 3 c) står: 

Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte 

som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av 

grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved 

tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 

Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved 

klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 

 

Dette innebærer at byggesakskontoret ikke kan utføre saksforberedelsen til klagesaken. 

Saksforberedelsen er derfor utført av en annen avdeling i kommunen (landbrukskontoret). 

 

Formannskapets behandling vil være endelig, og vedtaket kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 3. 

ledd, første punktum 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delegert vedtak om pålegg datert 28.09.2018, dokumentnr. 16/5018-10. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han/hun har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 
Alternative løsninger 

Hvis Formannskapet mener det er behov for en befaring før klagen tas til behandling, kan et 

vedtak se slik ut: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen er ikke kjent med tilsvarende saker i kommunen, men ser ikke bort ifra at det kan 

dukke opp saker av lignende karakter. Vedtaket kan derfor få betydning for fremtidige saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen har kommet inn innen fristen på tre uker av part i saken, og vilkårene for å behandle 

klagen er oppfylt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Kommunen har vært på befaring på eiendommen Strykenveien 5 ved to anledninger, og har 

konkludert at det finnes gjenstander og kjøretøy som kan klassifiseres som avfall, jf. 

forurensningsloven § 27. Gjenstander som f.eks. hvitevarer, brunevarer, metall og trevirke som 

lagres utendørs, og som ikke er sikret mot degradering siden det ikke er lagret under tak, er å 

anse som avfall selv om dette er bestemt for videresalg eller til eget bruk. Kjøretøy som har 

stått lagret lenge, og som ikke fungerer, f.eks. ved at de mangler deler, er avfall etter 

forurensningsloven § 27. Tilsvarende vurderes kjøretøy som er utsatt for stor grad av 

forringelse og slitasje (rust, mosegroing) uten at det er iverksatt tiltak for å motvirke dette, og 

når reparasjonskostnadene vil være uforholdsmessige i forhold til bilens verdi. Det er i tillegg 

vurdert at avfallet kan medføre fare for forurensning. Oppbevaringen er derfor vurdert å være i 

strid med forurensningsloven §§ 7 og 28. På bakgrunn av dette er det gitt pålegg om 

opprydding og undersøkelser. Påleggene som er gitt er hjemlet i forurensningsloven §§ 7 fjerde 

ledd, 37 første og andre ledd, og 51 første bokstav a til c. 
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Klager mener at kommunen har brukt feil lovhjemler og at kommunen skal bruke § 50. Denne 

paragrafen ligger under kapittel 7. – Tilsyn med forurensninger og avfall, og omhandler 

forurensningsmyndighetens granskningsrett. Blant annet rett til uhindret adgang til eiendom der 

forurensning eller avfallsproblemer kan eller har oppstått, og at forurensningsmyndighet kan 

kreve å få lagt fram og granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for dens 

gjøremål etter loven. Kommunen kan derfor be om dokumentasjon på levert avfall/pantebiler 

og en oversikt over antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy på eiendommen for å kontrollere 

at pålegg om opprydning med hjemmel i § 37 er etterkommet. Selv om avfall er levert av annen 

privatperson som har fri tilgang til/er bosatt på eiendommen, mener rådmannen at dette ikke er 

til hinder for at grunneier kan framskaffe nødvendig dokumentasjon fra beboer eller direkte fra 

avfallsmottak. 

 

Klager mener han ikke er ansvarlig for avfallet/gjenstandene på eiendommen fordi de ikke er i 

hans eie. Det er ingenting som tyder på at grunneier (klager) ikke har godkjent at avfallet 

lagres på hans eiendom. Forbudet mot forsøpling i § 28 gjelder også oppbevaring av avfall, og 

rådmannen mener det er grunneier som er ansvarlig for avfall og kjøretøyer som lagres på 

eiendommen. Ansvaret etter forurensningsloven § 7 er lagt til den som har, gjør eller setter i 

verk noe som kan medføre fare for forurensning. Vi vurderer at grunneier i dette tilfellet er den 

ansvarlige når avfall er lagret på eiendommen frivillig. Videre vurderer vi at det er grunneier 

som har størst interesse av å ikke forurense. Kommunen kan også rette pålegg til flere om å gå 

sammen om opprydning, men har ikke valgt denne muligheten da det vurderes at det er som 

grunneier har de beste forutsetninger for å treffe tiltak. Rådmannen ser ikke bort i fra at det 

kan bli aktuelt å rette pålegg også mot den som er oppgitt å være eier av avfallet/kjøretøy, i 

dette tilfellet grunneiers sønn. 

 

Klager mener det ikke foregår annen virksomhet enn landbruk på eiendommen, og at alt annet 

på eiendommen er privat/hobby. Det er ikke kjent for rådmannen at det er gitt tillatelse til 

annen virksomhet enn landbruk. Uavhengig om det er snakk om næringsvirksomhet eller det er 

privat/hobby, så har alle en plikt til å unngå forurensning og det er forbudt å forsøple (§7 og § 

28). Med andre ord er det ikke noen forskjell, selv om klager mener at dette er noe som gjøres 

på privat/hobbybasis, så er det det samme regelverket som gjelder. Oppbevaring av et så stort 

antall ikke kjørbare kjøretøy, bildeler og annet avfall med tanke på gjenbruk/salg kan ikke 

anses som landbruksvirksomhet, og kan derfor være i strid med arealformålet i 

kommuneplanen (LNF).  

 

Rådmannen kan på bakgrunn av dette ikke se at hjemler i forurensningsloven er brukt feil slik 

klager argumenterer. 

 

Lagring av avfall, gamle kjøretøy og bildeler i den skala som er avdekket på den aktuelle 

eiendommen går langt ut over hva som kan aksepteres når det ikke foreligger tillatelse til 

avfallshåndtering, bilopphugging e.l. Rådmannen mener det vil være svært uheldig å omgjøre 

vedtaket med tanke på presedens for fremtidige saker. 

 

Rådmannen vil også tillegge at det framgår av flyfoto at en del kjøretøy/avfall lagres på 

fulldyrket mark. Det minnes i denne sammenheng om driveplikten, jf. jordloven § 8. 

 

Rådmannen kan ikke se at det framkommer opplysninger i klagen som tilsier at vedtak om 

pålegg bør omgjøres, men det må settes ny frist for gjennomføring av tiltakene.  
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 Ringerike kommune, 07.08.2019 

 

 Tore Isaksen 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det startes opp en prosess for å avvikle kommunal drift av private veier 

 

  

 

Sammendrag 

Det er ønske om å starte opp en prosess for å få klarlagt forhold rundt hvorfor kommunen 

drifter enkelte vegstrekninger som ikke er i kommunal, men i privat eie. Formålet med å starte 

opp en slik prosess er for å overlate drift og vedlikehold av private veier på privat grunn til de 

som eier og bruker veien, med mindre det fremkommer forhold som taler for at kommunen bør 

videreføre driftingen av veien eller eventuelt finne andre løsninger. 

 

Bakgrunn 

I forbindelse med forarbeidet til anbudsrunden for snøbrøyting har det kommet frem at 

kommunen vedlikeholder flere private veier på privat grunn. Årsaken til at det har blitt slik 

varierer fra veg til veg, men felles for disse veiene er at dette er noe som har blitt til over tid. 

Dette er en praksis som skaper forskjellsbehandling, og det er ønske om å starte opp en 

prosess for å ta tak i dette og avvikle praksisen.   

 

Beskrivelse av saken 

Tilblivelsen av praksisen der kommunen vedlikeholder private veier er uviss. Noe kan ha gått 

på bekjentskaper, noe kan skyldes at det finnes en pumpestasjon eller annet av kommunal 

interesse langsmed veien. Det kan også være at det foreligger skriftlige avtaler rundt drift av 

enkelte av disse veiene. Det har imidlertid ikke lykkes kommunen å finne ut av dette gjennom 

søk i kommunens arkiver.  

 

Disse veiene er spredt over hele kommunen. Det er ikke utarbeidet noen oversikt over hvilke 

veger dette gjelder, siden det er prinsippet som ønskes avklart i denne saken. 

 

Nå er det ønske om å starte opp en prosess for å avklare forholdene rundt hvorfor kommunen 

drifter disse veiene som er private og i privat eie. Formålet med å starte opp en slik prosess er 

for å overlate drift og vedlikehold av private veier på privat grunn til de som eier og bruker 
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veien, med mindre det fremkommer forhold som taler for at kommunen bør videreføre 

driftingen av veien eller eventuelt finne andre løsninger. Dersom det f.eks. er etablert en 

pumpestasjon med adkomst på privat vei kan det f.eks. være aktuelt at kommunen betaler 

årlige vedlikeholdsbidrag (på lik linje med andre brukere av veien) fremfor å ha hele 

vedlikeholdsansvaret/vintervedlikehold for hele veiens lengde. Ved å avklare forholdene rundt 

dette, sikrer vi at at kommunens midler til vegvedlikehold nyttes til det faktiske offentlige 

vegnettet som kommer hele fellesskapet til gode.  

 

 

Juridiske forhold  

Vegloven skiller uttrykkelig mellom private og offentlige veier. Det følger av vegloven § 1 at 

alle veier som ikke er offentlige er å regne som private. I veglova kapittel 7 er det særegne 

regler som gjelder for private veier, herunder bestemmelser som regulerer hvem som har plikt 

til å delta i vedlikehold og utbedring av private veier, jf. vegloven § 54.  

 

Det forhold at kommunen drifter enkelte private veier, mens andre private veier i henhold til 

vegloven § 54 blir vedlikeholdt av private, kan innebære en urimelig forskjellsbehandling av 

private eiere av veier i kommunen. Dette gjelder dersom det ikke foreligger en saklig 

begrunnelse for at en privat vei blir driftet av kommunen.  

 

Avhengig av hvor lenge praksisen med kommunal drift av privat vei har pågått kan det ha 

utviklet seg en sedvanerett som innebærer at kommunen i det enkelte tilfellet er rettslig 

forpliktet til å drifte en privat vei. Det kan derfor potensielt oppstå tviser knyttet til en endring 

av den etablerte praksisen. Det er derfor viktig at det gjøres konkrete undersøkelser i hvert 

enkelt tilfelle av årsaken til den kommunale driften av veien, hvorvidt det foreligger skriftlig 

dokumentasjon samt hvor lenge denne praksisen har pågått.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

På Nakkerud, Haugsbygd, og Brekkebygda har kommunen avvikles drift av private veier og 

ansvaret har gått tilbake til private eiere. Erfaringer kommunen gjorde i disse sakene er at dette 

er noe som må varsles i god tid, slik at brukerne av veien rekker å områ seg og organisere drift 

og vedlikehold selv. 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke tenkt avsatt særskilte midler da gjennomføringen av dette prosjektet gjøres som en 

del av ordinær drift.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av likebehandling, og at kommunens praksis ikke skal legge opp til 

urimelig forskjellsbehandling. Ved gjennomgang av problematikken rundt dette med kommunal 

drift av private veger med privat grunn, så ser vi f.eks. at det er ulik praksis for to veier som 

går helt paralellt, og av samme veglengde. Den ene vegen drifter og vedlikeholder kommunen, 

naboveien er det private brukere som selv drifter og bekoster.  
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Rådmannen ønsker å starte opp en prosess for å avklare forholdene rundt hvorfor kommunen 

drifter enkelte private veier som er i privat eie. Der det ikke dukker opp forhold som taler for 

at kommunen skal fortsette å drifte den private veien, ønsker rådmannen å avvikle den 

kommunale drifta slik at alt vedlikeholdsansvar går tilbake til de private brukerne av veien. 

 

Å skulle overta og drifte veg krever organisering og er ikke gjort i en håndvendig da det ofte 

kan være mange eiendommer involvert. Derfor foreslår rådmannen at arbeidet med å avklare 

forholdene rundt disse private veiene startes høsten 2019, og at kommunene drifter disse 

veiene som «normalt» i sesongen 2019/2020. 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. kommunalsjef   Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder:    Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:  Morten Fagerås 

   Heidi Skagnæs 
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Arkivsaksnr.: 19/3425-1   Arkiv: 026 &10  

 

Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

116/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret 05.09.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for Ringerike kommune å melde seg inn. Spørsmålet 

tas opp til ny vurdering dersom problematikken rundt beitende dyr og rovviltforvaltning, eller 

andre forhold skulle tilsi at spørsmålet bør tas opp på nytt. 

2. Interkommunalt samarbeid med kommunene Gran, Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike om 

skadefellingslagene videreføres, og formaliseres gjennom avtale om felles skadefellingsleder. 

3. Ringerike kommune avtaler et forpliktende samarbeid slik at det blir en felles skadefellingsleder 

som koordinerer skadefelling og skadefellingslagene i de fem kommunene.  

4. Budsjettrammene for 010605 Skadefellingslaget for store rovvilt styrkes med kr. 10 000,-, og 

fra 2020 settes det av kr. 25 000,-, som er ment å dekke godtgjørelse til skadefellingsleder, 

øvelse for skadefellingslag (ammunisjon mm.) og eventuelt innkjøp av materiell (vester, utstyr 

mm.).  

5. Rådmannen bes om å presentere og legge frem en sak i kommunestyret i desember. I saken bes 

det redegjort for status for årets beitesesong, beiteressurser i Ringerike, veterinærvaktordningen, 

og øvrige vilkår for beitenæringa på Ringerike. 

 

 

  

 

Sammendrag 
 

Etter kommunestyrevedtak den 04.04.2019 legges det fram en sak hvor det vurderes om 

kommunen skal melde seg inn i Utmarkskommunenes sammenslutning, USS. USS er en 

sammenslutning som skal arbeide for kommunenes interesser opp mot overordnede 

myndigheter for å ivareta interesser kommunene har innen utmarksforvaltning. Det gjelder 

innen områdene bruk og utnyttelse av utmarka, vernespørsmål, mineralforvaltning, 

motorferdsel i utmark og rovviltforvaltning. 

USS skal arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å påvirke regelverket rundt 

arealdisponeringer gjennom relevante lovverk og skal være kommunenes talerør i saker som 

ligger innenfor deres arbeidsområde. 
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I dag er det 97 medlemskommuner, vesentlig beliggende i eller i nærheten av store 

fjell/utmarksområder. Det er gjerne kommuner som har konflikter rundt bruk av 

utmarksarealer eller en rovdyrproblematikk opp mot beitedyr. Landsmøte er organisasjonens 

øverste organ. Kommunene er vanligvis representert med ordfører, varaordfører eller 

formannskapsrepresentant. 

Ringerike kommune har store utmarksarealer, ca. 1427 km². Det alt vesentlige er i privat eie. 

Bruken av disse arealene har så langt ikke skapt konflikter ut fra dagens lovverk. Med en 

økning i rovviltstammene forventer vi en økning i antall tilfeller av angrep på beitedyr på 

utmark. Vi har så langt hatt to angrep, i 2016 og 2018, som resulterte i tillatelse til skadefelling 

av ulv på Nordmarka. USS sitter med bred kompetanse innen rovdyrforvaltning og kan være til 

støtte for kommunen i slike saker. 

Med bakgrunn i skadefellingsforsøkene på Nordmarka etablerer Ringerike kommune et 

interkommunalt samarbeide med Gran, Lunner, Jevnaker og Hole for å samordne de 

kommunale skadefellingslagene og skadefellingsforsøkene. Opplandskommunene, sammen med 

Fylkesmannen i Innlandet sitter på mye kunnskap og praktisk erfaring fra et stort antall 

hendelser. Dette vil vi gjennom et samarbeid dra nytte av. Det er Fylkesmannen som har 

forvaltningsansvaret for fredede rovvdyr. 

Med bakgrunn i dette samarbeide ser kommunen ikke på nåværende tidspunkt den store nytten 

av å bli medlem i Utmarkkommunenes Sammenslutning. Forutsetningene for vurderingen kan 

endre seg over tid og da bør spørsmålet tas opp igjen. 

 

Bakgrunn 
 

I kommunestyret 04.04.2019 i sak 10/19 ble det fremmet en interpellasjon fra Hans Petter 

Aasen (Sp) om forvaltning av utmarksressursene/effektiv rovdyrforvaltning. Det ble fattet 

vedtak om at: 

 

«Kommunestyret ber rådmannen fremme egen sak om innmelding av Ringerike kommune i 

Sammenslutningen for utmarkskommuner». 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket legges saken frem for behandling. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Formålet med Utmarkskommunens sammenslutning 

Som det framgår av formålsparagrafen skal USS bistår medlemskommunene i spørsmål om 

bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, mineralforvaltning, 

forvaltningsplaner, rovviltproblematikk og motorferdsel i utmark. USS er et talerør mot 

sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i 

utmarksspørsmål av enhver karakter. 
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§ 1 Formål  

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes 

interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal 

søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet 

mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i 

Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling 

og livskraftige lokalsamfunn tilsier. Utmarkskommunenes Sammenslutning er partipolitisk 

nøytral. 

USS er en organisasjon som skal arbeide mot nasjonale myndigheter. Hensikten er å påvirke 

slik at regelverket rundt arealdisponering gjennom plan- og bygningsloven, 

naturmangfoldloven, fjelloven, vannressursloven m.v. tilpasses lokale myndigheters forvaltning 

av egne arealer. 

USS skal være et talerør ovenfor sentrale myndigheter og media, og gjøre det mulig for 

kommunene å opptre samlet ovenfor disse. 

 

Rammene for USS sitt arbeide går fram av § 8 i vedtektene; 

 Styrke kommunenes posisjon i saker om utmarksforvaltning. 

 Øke forståelsen for samspillet mellom lokale interesser og nasjonale interesser i saker 

om bruk av utmarka.  

 Være en pådriver for lokalt selvstyre i areal- og naturforvaltningen.  

 Være en kommunikasjonskanal for kommunenes utmarksinteresser inn mot statlige 

myndigheter. 

 Styrke den lokale forvaltningen av nasjonalparker og andre områder som er underlagt 

statlige verneplaner.  

 Være en kunnskapsressurs for medlemskommunene.  

 Avgi høringsuttalelser på medlemskommunenes vegne i saker som berører 

utmarksspørsmål. 

 Fremme forslag til lov- og forskriftsendringer og andre vedtak i utmarkssaker som har 

betydning for medlemskommunene.  

 Vurdere krav om deltakelse i statlig utredningsarbeid.  

 Samarbeide med andre aktører og organisasjoner innenfor temaer som er relevant for 

USS. 

 

Organisering av USS 

Organisasjonen er bygget opp slik: 

- Landsmøte, som er USS' øverste organ, avholdes årlig.   

- Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. 

- Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. 

- Sekretariatet yter juridisk og annen faglig bistand til organisasjonen og har ansvar for 

møteinnkalling og den daglige korrespondansen. 

Medlemskommunene er representert ved ordfører, varaordfører eller medlem av 

formannskapet. 
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Hvem er medlemmer? 

Det er i alt 97 kommuner som er medlemmer fordelt på 15 fylker (før fylkene ble sammenslått). 

I hovedtrekk er det kommuner med store utmarksarealer, gjerne stats- eller bygdeallmenninger 

og hvor utmarksnæringer som reindrift, gruvedrift, utmarksbeite, hyttebygging og 

rovdyrproblematikk har stor betydning.  

 

De fleste medlemskommunene ligger i midt og nord Norge, samt kommunen rundt 

Hardangervidda. Av kommuner i tidligere Buskerud fylke er Flå, Hol, Ål, Nore og Uvdal, 

Rollag og Sigdal medlemmer. 

 

Langs svenskegrensen er det en del medlemskommuner vi kan sammenligne oss med i størrelse 

og eierstruktur. Disse ligger alle innenfor ulvesonen. 

 

Økonomiske forhold - kostnader ved medlemskap 

Årlig medlemskap i USS koster kr. 45.000,- ekskl. mva (2019), og er underlagt 

indeksjustering. 

 

Alternativ løsning 

Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut: 

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

 

Som representanter fra Ringerike kommune velges følgende: 

1. ______________________________________________ (fast representant) 

2. ______________________________________________ (fast representant) 

3. ______________________________________________ (vara) 

4. ______________________________________________ (vara) 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Hvor mye utmark er det i Ringerike? 

Totalt areal i Ringerike er 1555,09 km². Av dette utgjør utmark 1427,44 km². Det betyr at 

kommunen har betydelige areal med utmark. 

Det landbruksrealterte arealet er fordelt på 1243 eiere. Innenfor disse arealene ligger det 3714 

hytter. Så godt som alt areal i Ringerike kommune er i privat eie. Det finnes noe areal eid av 

stats/kommune. Det er ikke allmenninger av noe slag i kommunen. 150,8 km² forvaltes 

gjennom vernevedtak eller landskapsvern. Det utgjør ca. 9,7 prosent av totalarealet. 



  Sak 116/19 

 

 Side 65 av 85   

 

Bruken av utmarka 

I dag er utmarka relativt lite utnyttet i forhold til tidligere. Alt vesentlig benyttes de produktive 

områdene til tradisjonelt skogbruk. Nordmarksområde er det område beite i størst grad blir 

benytte. Sau utgjør hovedtyngden av beitedyrene, foruten beiter storfe og noe hest. Holleia er 

et beiteområde der storfe utgjør hovedtyngden av beitedyrene. Deler av Soknedalen fra Veme 

og nord/vestover er noe utnyttet til beiting der storfe er i flertall, men hvor det nå også er 

etablert sauebesetninger, som beiter i utmarka. Kommunens øvrige utmarksarealer blir i liten 

grad utnyttet til beite for husdyr. 

Det er en del hytter av eldre opprinnelse i kommunen. Denne bebyggelsen ligger spredt i 

utmarka. Disse har så langt ikke ført til konflikter med tanke på annen bruk av 

utmarksressursene. Oppføring av nye hytter skjer i hovedsak innenfor områder regulert til 

formålet. Dette har heller ikke skapt konflikter med tanke på arealbruken. Grunnen til det er 

sannsynlig at det på nåværende tidspunkt ikke er beitedyr i eller i nærheten av de regulerte 

hyttefeltene. 

Innenfor kommunens grenser er det ikke beiteområder for tam- eller villrein, om vi i nord 

grenser inntil beiteområde for tamrein. 

Øvrig bruk av utmark, som kan bli aktuelt for Ringerike, er til vindkraftverk og 

mineralutnytting. Mineralloven gir ikke kommunene kompensasjon eller andel i den lokale 

ressursen ved uttak. USS jobber for at kommunenes interesser skal ivaretas i langt større grad. 

Til opplysning kan det nevnes at Mineralkommunene ble formelt stiftet 2. september 2013. 

Mineralkommunene vil arbeide for at kommuner som avstår verdifulle naturressurser gjennom 

mineralutnytting til storsamfunnet har en legitim rett til en andel av verdiskapingen. Kommunen 

er arealplanmyndighet, og bare når viktige regionale eller nasjonale hensyn krever det bør 

denne myndigheten overtas av staten. 

Rovviltforvaltning 

Vi har hatt tilfeller med ulveangrep på sau på Nordmarka/Krokskogen i 2016 og 2018. 

Skadefellingstillatelsen ble i begge tilfeller gitt for Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Disse 

kommunen ligger slik til at vandrende ulv, fortrinnsvis tisper, ønsker å etablere revir i 

Nordmarka. Nå er den søndre og østre del av Nordmarka en del av ulvesonen. En ulvesone 

som er en del av det politisk vedtatte område ulven kan oppholde seg. Det kompliserer noe å 

ha delt et stort, sammenhengende skogområde med beitende småfe.  

Hva vil Ringerike få igjen for et medlemskap i USS? 

I relasjon til hva USS arbeider for, så er det i hovedsak rovdyrproblematikken kommunen nå 

kan ha noe å hente. USS arbeider for en ny rovdyrpolitikk og for et større selvstyre. Utover 

dette er det i dag ingen store konflikter når det gjelder bruk av utmarka. Arealbruk til 

hyttebygging ser ikke ut til å lage større motsetninger mellom interessegrupper. Spørsmål rundt 

arealbruk til vindkraftverk og mineralutnytting kan bli et aktuelt tema på sikt.  

De sterkeste nasjonale føringene i dag er først og fremst rette mot fjellområder der felleskapets 

interesser, der tamme- og ville dyr har sitt beite og leveområde, bevaring mot større terreng 

inngrep og menneskers bruk av natur til rekreasjon er vektlagt.  
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Andre kommuners erfaringer med medlemskap i USS 

Ut fra opplysninger som rådmannen, ved landbrukskontoret, har hentet inn fra 

medlemskommuner kreves det en aktiv deltakelse for å kunne få noe ut av et medlemskap. Det 

må til et bevist engasjement for å endre de politisk gitte rammene. Hensikten er å bedre 

organiseringen og å få bedre betingelsene for utøvelsen av forvaltningen av utmark. Som passiv 

medlem vil nytten være mer begrenset. 

Det tyder på at USS og medlemskommunene nå har størst fokus på rovdyr og 

rovdyrforvaltning. Fokuset fra medlemmene vil selvsagt variere i den grad de er berørt av 

rovdyrangrep på bufe. USS sitter på spesialkompetanse innen rovdyrforvaltning og vil være en 

aktiv part i utformingen av denne.  

Når det gjelder bistand innen andre felt USS har som sitt virkeområde, kan det tyde på at det 

varierer hvor mye hjelp de bistår medlemmene med. Om det er oppfattet riktig, vil 

råd/konsultasjoner/juridisk bistand i konkrete saker medføre fakturering.  

 

Samlet vurdering 

USS kan være en organisasjon det for Ringerike kommune er tjenlig å være medlem av på 

enkelte områder. Det er rovdyrforvaltningen som er mest nærliggende å trekke fram.  

 

Kommunene Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike vil nå formalisere et interkommunalt 

samarbeide for skadefellingslagene.  Kommunene har i henhold til lovverket ikke 

forvaltningsansvar for store rovdyr. Dette ligger til Fylkesmannen. Hver kommune som står i 

fare for å få rovdyrangrep på husdyr er av Fylkesmannen oppfordret til å etablere 

skadefellingslag for store rovdyr.  

Fellingslaget skal bistå Fylkesmannen under skadefellingsforsøk når tillatelse til skadefelling er 

gitt, da i hovedsak etter angrep på husdyr. Mannskapene i skadefellingslaget har inngått 

skriftlige kontrakter med kommunen og er kommunens representant under utøvelse av 

skadefelling. Fellingslaget består i dag av 12 personer. Godtgjørelse under skadefellingsforsøk 

dekkes av Fylkesmannen. Den daglige drift med kurs og øvelser bekostes av kommunen og 

administreres av lokal leder. Kommunens oppgave under skadefellingsforsøk er begrenset til å 

bistå Fylkesmannen, næringen og skadefellingslag når det er nødvendig med tilrettelegging, 

føring av timelister, etc. 

Gran, Lunner og Jevnaker har hatt angrep av ulv med påfølgende skadefellingsforsøk gjentatte 

gang. Dette er kommuner som ligger i Oppland. Fylkesmann i Oppland, nå Innlandet, som 

disse kommunene ligger inn under, har svært god kunnskap og erfaringsgrunnlag om 

skadefelling av store rovdyr.  

Når tillatelse til skadefelling blir gitt på Nordmarka omfatter det Lunner, Jevnaker, Hole og 

Ringerike. For å dra nytte av den kunnskapen og materiell som Oppland og 

opplandskommunene sitter inne med, er det arbeidet for å få til et interkommunalt samarbeide 

på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dette samarbeidet er bifalt av alle involverte parter. 

Det gjenstår å skrive avtale med felles interkommunal skadefellingsleder, så er det formelt i 

orden.  

I inneværende beitesesong har det ikke så langt vært kjente tap til fredet rovdyr i Ringerike. 
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USS er en organisasjon som arbeider mot å endre politisk vedtak og føringer. Om Ringerike 

kommune melder seg inn så vil faglige bistand komme fra kommunens egen administrasjon, og 

det bør trolig også brukes noe ressurser på dette for å oppnå ønskede endringer. Til 

informasjon er ikke Hadelandskommunene, som har hatt hyppige ulveangrep, medlemmer i 

USS. 

 

Rådmannen vurderer at nytten av å delta i en sammenslutningen vil være beskjeden for 

Ringerikes del. Det må imidlertid være en forutsetning at det er politiske viljen til aktivt å være 

med, og fra USS’ sted så forventes det at representantene fra kommunene er politisk oppnevnt. 

Anses USS til å være en interessant organisasjon å være medlem av for å ivareta kommunens 

areal og næringsinteresser vil det være positivt for den framtidige bruken av utmarka. I 

særdeleshet vil beitenæringen se positivt på det slikt medlemskap. 

Rådmannen mener at Ringerike kommune, på nåværende tidspunkt, har aller mest å hente på å 

styrke samarbeidet med nabokommunene Gran, Jevnaker, Lunner og Hole, og videreføre 

samarbeidet med disse når det gjelder skadefellingslag. Det er et behov for å styrke 

beredskapen og sikre koordinering på tvers av kommunegrensene. Det vil sikre den beste 

samhandlinga dersom det blir gitt fellingstillatelse og når kommunen plikter å bidra i 

skadefelling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 
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Arkivsaksnr.: 19/3471-1   Arkiv: M30  

 

Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre 

avløpsanlegg og gebyrer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

117/19 Formannskapet 27.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av 

bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   

 

  

Sammendrag 

Kommunens lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg ble sist revidert i 2017. Rådmannen ser 

nå behov for å starte en ny endringsprosess, og varsler herved oppstart av endring av 

regelverket. Det er flere årsaker til dette. Blant annet har ny kunnskap om ulike anleggstyper 

og teknologiutvikling tydeliggjort behovet for å sette mer spesifikke og oppdaterte krav til 

hvordan anlegg skal bygges og vedlikeholdes. I tillegg er det behov for å se på kravene til 

septiktømming, blant annet vurdere om det skal være årlige faste rutinetømminger på tette 

tanker. Rådmannen vurderer at endringene vil føre til at både saksbehandlingen og tilsynet med 

denne typen anlegg blir enklere og mer forutsigbart, både innad i kommunen og for bransjen og 

innbyggerne.  
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Samtidig varsles det også oppstart på gjennomgang av lokalt regelverk for gebyr for tilsyn og 

andre kommunale oppgaver innen andre forurensningsområder (bl.a. oljetanker, forbud mot 

fossil fyringsolje, oljeutskillere, større avløpsanlegg, tiltaksplaner ved grunnforurensning). 

Dette vil være en separat prosess. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen har to lokale forskrifter som omhandler mindre avløpsanlegg (mindre enn for 50 

personer): 

1) Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg 

(Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune)  

2) Tømmeforskriften 

(Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune)  

 

I forbindelse med omlegging av tilsynsgebyret for mindre avløpsanlegg til å bli et årlig flatt 

tilsynsgebyr fra og med 1.1.2016, ble lokal gebyrforskrift (Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn) endret. Kommunen 

startet i etterkant av dette også revisjon av de to overnevnte forskriftene for å få oppdaterte 

bestemmelser også her (vedtatt i KS-sak 24/17, arkivsaksnr 16/2628-12, se vedlegg 1). 

Hensikten med endringene var å gjøre saksbehandlingen enklere, mer forutsigbar og oppdatert 

i forhold til gjeldende teknologi og praksis. Det kom ingen innspill til høringen, og endringene 

som ble vedtatt var av mindre betydning. Se saksframlegg til HMA til da forskriften skulle ut 

på høring for nærmere detaljer (vedlegg 2). 

 

De lokale forskriftene brukes i kommunens arbeid både med saksbehandling av søknader om 

utslippstillatelse og gjennom tilsyn med mindre private avløpsanlegg (mindre enn for 50 

personer). Tømmeforskriften kommer i tillegg til anvendelse i kommunens ansvar for 

slamtømming. Ny kontrakt ble inngått med tømmefirma (Norva24) sommeren i 2019. I denne 

prosessen er rådmannen også blitt bevisst på enkle justeringer som vil være med på å gjøre 

ordningen enklere, mer forutsigbar og robust.  

 

I tillegg til de to overnenvnte forskriftene, ser rådmannen behov for en gjennomgang av lokalt 

regelverk for gebyrsetting. Bakgrunnen for dette er å se nærmere på behov for endring av 

dagens gebyrer for kommunens tilsyn og andre oppgaver innenfor andre fagfelt innen 

forurensning (oljetanker, oljeutskillere, forbud mot fossil fyringsolje, tilsyn med større 

avløpsanlegg og grunnforurensning). Denne gjennomgangen vil skje i en egen sak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hvilke type endringer kan forventes? 

Erfaring med visse typer mindre avløpsanlegg (mindre enn for 50 personer) gjør at rådmannen 

mener tiden er inne for å se på behov for endringer i de lokale reglene. Dette gjelder særlig for 

minirenseanlegg (prefabrikerte kjemisk-biologiske renseanlegg), hvor det kan være behov for å 

endre blant annet krav til utslippssted og tømmefrekvens. Et annet eksempel hvor det kan være 

behov for å gjøre bestemmelsene mer konkrete er kompetanse til de som skal prosjektere 

avløpsanlegg. En annen viktig oppgave blir å påse at lokale forskriften for mindre avløpsanlegg 

ikke setter krav utover det kommunen har hjemmel til ifølge den sentrale forskriften. 
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Når det gjelder tømmeforskriften, ønsker blant rådmannen å vurdere om det kan være 

hensiktsmessig å innføre rutinetømminger på tette tanker, slik at kommunen får mer oversikt 

over når tankene blir tømt. Med dagens regelverk har eiere av avløpsanlegg mulighet til å velge 

andre tømmeselskaper til tømming av tett tank. Ved innføring av rutinetømminger for disse 

anleggene, som det er for øvrige anlegg i dag, vil kommunen få mer kontroll på tømmefrekvens 

og tilstand på anleggene. Rådmannen ser også behov for å se nærmere på reglene for når 

kommunen kan gjøre unntak eller utsette tømming på avløpsanlegg generelt. 

 

I tillegg til de to overnevnte forskriftene, ser rådmannen behov for gjennomgang av lokal  

gebyrforskriften (Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og 

forurenset grunn, FOR-2009-06-25, nr 1050). Bakgrunnen for dette er å se nærmere på behov 

for endring av dagens gebyrer for kommunens tilsyn med større avløpsanlegg (større enn 50 

personer, kapittel 13), grunnforurensning og oljeutskillere. Det kan også bli aktuelt at 

kommunen vurdurerer å innføre hjemler for å kunne ta gebyrer for tilsyn med oljetanker og   

oppfølging av forbudet mot bruk av fossil fyringsolje.  

 

Prosess: 

Rådmannen varsler nå oppstart på arbeidet med å revidere de lokale forskriftene. Når dette er 

vedtatt av formannsskap og kommunestyret, vil rådmannen gå i gang med arbeidet med å 

vurdere hvilke momenter som bør revideres og se nærmere på konkrete endringsforslag. Flere 

andre kommuner har vedtatt lokale forskrifter, og flere er også i prosess med å endre disse. 

Rådmannen ser det som naturlig å samarbeide og rådføre seg med andre kommuner for å finne 

gode og tydelige formuleringer. Det er særlig naturlig for Ringerike kommune å være i dialog 

med Hole og Jevnaker kommuner, blant annet fordi det er mange av de samme aktørene i 

bransjen som opptrer innad i regionen. 

 

Rådmannen ser for seg følgende foreløpige fremdriftsplan for revisjon av de to lokale 

forskriftene for mindre avløpsanlegg: 

 

Milepæl Tidspunkt 

Melding om oppstart vedtatt i FS August 2019 

Melding om oppstart vedtatt i KS September 2019 

Rådmannen jobber med forslag til nye forskriftsformuleringer Oktober- desember 2019 

HMA behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene 

på høring 

Januar 2020 

FS behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene på 

høring 

Februar 2020 

KS behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene 

på høring 

Februar 2020 

Høringsperiode Mars-april 2020 

Rådmannen vurderer innkomne høringsinnspill Mai 2020 

HMA vedtar endring i forskriftene Juni 2020 

FS vedtar endring i forskriftene  Juni 2020 

KS vedtar endring i forskriftene  Juni 2020 

 

Når det gjelder revisjon av lokalt regelverk for gebyrer, er det foreløpig ikke lagd noen 

fremdriftsplan. Gjennomgang av gebyrstrukturen vil skje i en separat sak. 
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Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter kan leses her:  

1) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune (FOR-

2009-06-25-1048) 

2) Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

 

Den første forskriften erstatter § 12-7 til 12-13 i forurensningsforskriften. Det vil i revisjonen 

av den lokale forskriften være viktig å påse at lokal forskrift ikke går utover rammene 

kommunen har gjennom § 12-7 til § 12-13. 

 

Lokal gebyrforskrift regulerer kommunens mulighet til å ta gebyrer innenfor saksbehandling og 

tilsyn i medhold av kapittel 2 (tiltaksplaner ved bygging/graving i forurenset grunn), 12 

(avløpsanlegg for inntil 50 personer), 13 (avløpsanlegg for 50-2000 personer) og 15 og 15A 

(oljeutskillere). Det er behov for å se på innretningen av gebyrene for dette, i tillegg se 

nærmere på mulighet for å ta gebyrer på andre forurensningsoppgaver slik som for eksempel 

som tilsyn med oljetanker og med forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. 

Aktuelle hjemler for fastsetting av nevnte lokale gebyrforskrifter er forurensningsloven § 52a 

og §11 i forskrift mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.   

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

De to forskriftene innen avløp ble sist endret i 2017 (KS vedak i sak 24/17, arkivsaksnr 

16/2628-12, vedlegg 1). Endringene var av mindre betydning og i hovedsak en oppdatering av 

lokalt regelverk i forhold til ny teknologi og gjeldende praksis på området. Lokal gebyrforskrift 

ble sist endret i 2015, med omlegging av tilsynsgebyr til årlig gebyr fra og med 2016 (KS sak 

131/15, arkivsaksnr 14/227-17, vedlegg 3). 

 

Økonomiske forhold 

Det er nå for tidlig i prosessen til å si noe konkret om hvordan eventuelle endringer i lokale 

forskrifter om mindre avløpsanlegg vil påvirke økonomien til kommunen. Enkelte mindre 

justeringer i tømmeforskriften vil kunne gi noe mer inntekter til kommunen, men dette må det 

ses nærmere på. Endringer i gebyrforskriften vil kunne øke inntektsgrunnlaget til kommunen, 

innenfor selvkostområdet på fagfeltet.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Endringsforlagene vil bli sendt på åpen offentlig høring med seks ukers frist. Dette er normal 

praksis ved forskriftsendringer. Som nevnt tidligere vil det være en separat høringsrunde for 

forslag til endringer i regelverk for mindre avløpsanlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Siden forrige revisjon av de to lokale forskriftene for mindre avløpsanlegg (2017) har 

rådmannen opplevd at det er blitt forutsigbarhet i saksbehandlingen. Rådmannen ser nå at ny 

kunnskap om ulike anleggstyper, anbefalinger fra fagmiljøene og erfaring med bransjen og 

saksbehandling forøvrig tydeliggjør et behov for å lage enda tydeligere presisering i 

regelverket. Endringer i regelverket vil sannsynligvis føre til enda mer forutsigbarhet i 

saksbehandlingen og i tilsyn med mindre avløpsanlegg.  

 

Det er hensiktsmessig å samtidig varsle oppstart for gjennomgang av gebyrstrukturen for de 

andre forurensningstemaene, herunder større avløpsanlegg, oljetanker, tiltaksplaner ved 
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bygging/graving i forurenset grunn, oljeutskillere og forbud mot fossil fyringsolje, for å få et 

helhetlig gebyrsystem.  

 

Vedlegg 

1) Saksprotokoll fra sist endring i forskriftene om mindre avløpsanlegg (KS vedtak 2.3.17, 

saksnr 24/17, arkivsaksnr 16/2628-12 

2) Saksframlegg «Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg», arkivsaksnr 

16/2628-2 

3) Saksframlegg fra siste endring av gebyrforskriften (KS-vedtak 26.11.15 saks 131/15, 

arkivsaksnr 14/227-17)  

 
 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder:   Heidi Skagnæs 

avdelingsleder:  Arne Hellum 

saksbehandler:  Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 19/3356-11   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Grandcafe Hønefoss AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

118/19 Formannskapet 27.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Grand Cafe Hønefoss AS, org.nr. 998 704 987, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokaler til sportsbaren på Søndre torv 2, 3510 Hønefoss.  

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

2020.  

 Kari Heino, 15.01.1960 godkjennes som styrer av bevillingen. Paal Zachariasen, f. 

27.10.1965 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for Grand Cafe Hønefoss (sportsbaren). 

Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle 

grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader 

som har betydning for søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder 

har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det følger av søknaden at skjenkebevillingen gjelder bar/restaurantvirksomhet, og det vil bli 

servert alkoholholdig drikk innendørs og utendørs. Det er ca. 60 sitteplasser på ca. 2250 kvm 

innendørs, og ca. 30 sitteplasser på 90 kvm utendørs. Det kommer til å bli servert mat og 

drikke som passer inn i sport-restaurantmiljø. På sommeren kommer det til å være servering 

ute, og det vil bli vist Fotball EM, Tour de France, Tour of Norway, mm. på storskjerm. I 

underetasjen kommer det til å bli vist alternativ sport, som for eksempel trav, motorsport, etc. 
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Forholdet til overordnede planer  

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

Ringerike kommune.  

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. Bevillingssøker har lagt frem skatteattester 

uten bemerkninger for firmaet, styrer og stedfortreder.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Det har tidligere vært restaurantvirksomhet på Søndre torv 2, 3510 Hønefoss. Det 

fremkommer at bevillingssøker har serverings- og skjenkebevilling i Stabells gate 8, 3510 

Hønefoss.  

 

 

Rådmannens vurdering  

Det har ikke fremkommet negative merknader som har betydning for søknaden. Rådmannen 

anbefaler søknaden imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 31.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 31.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 01.08.2019.  

Uttalelse fra politiet, mottatt 07.08.2019. 

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 13.08.2019. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 19/3357-17   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Lazarus 33 AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

119/19 Formannskapet 27.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Lazarus 33 AS, org.nr. 922 827 508, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokaler i Stabells gate 13, 3510 Hønefoss.  

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

2020.  

 Georgios Papadopoulos, f. 07.01.1959 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis 

fritak for kravet om stedfortreder.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for Lazarus 33. Bevillingssøker ønsker 

serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle grupper. Søknaden er 

sendt til høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personen 

som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i 

serveringsloven og alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det følger av søknaden at virksomheten er restaurantdrift, og at det vil bli servert 

alkoholholdig drikk innendørs og utendørs. Skjenkearealet innendørs er ca. 175 kvm og 

skjenkearealet utendørs er 85 kvm. Det er ca. 75 sitteplasser innendørs og ca. 50 sitteplasser 

utendørs. Arealet utendørs er avgrenset med gjerde. Det følger også av søknaden at 

restauranten skal være gresk preget, med mat og alkohol fra Hellas.  
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Forholdet til overordnede planer  

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

Ringerike kommune.  

 

 

Juridiske forhold  

Personen som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i 

serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt skattemyndigheter og politiet for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet merknader fra høringsinstansene som har betydning for søknaden.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak knyttet til bevillingssøker. Det har tidligere vært 

restaurantvirksomhet i Stabells gate 13, 3510 Hønefoss. Det fremkommer av søknaden at 

søker ikke har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven.  

 

 

Rådmannens vurdering  

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 31.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 31.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 01.08.2019.  

Uttalelse fra politiet, mottatt 07.08.2019. 

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 13.08.2019.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 19/3294-7   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Ishockeyklubb  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

120/19 Formannskapet 27.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike ishockeyklubb, org.nr. 983 923 119, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for VIP rom i Schjongshallen Ringeriksgata 13, 3510 

Hønefoss.  

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

2020.  

 Veronica Merete Simensen, f. 25.11.1979 godkjennes som styrer av bevillingen. May 

Brith B. Korgerud, f. 24.06.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for VIP rom til Ringerike ishockeyklubb. 

Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle 

grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til 

søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det følger av søknaden at Ringerike ishockeyklubb er driftet av frivillighet og er basert på 

inntekter fra sponsorer. I den anledning har schjongshallen et eget VIP rom der kun sponsorer 

har tilgang. Klubben ønsker skjenkebevilling til VIP-rommet, for å kunne tilby sponsorer 

alkoholholdig drikk under A-lagskamper og ved sponsorarrangementer. Det er vakter ved 

inngangsdør til VIP rom, og det vil være faste personer som skal servere alkohol. VIP gjester 

må vise til at de er sponsorer for klubben. 
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Forholdet til overordnede planer 

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

Ringerike kommune. 

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bevillingssøker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. Det fremkommer av søknaden at 

søker ikke har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 19.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 22.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 23.07.2019.  

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 24.07.2019. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 05.08.2019. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 19/2636-6   Arkiv: U63  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Humbar AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

121/19 Formannskapet 27.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Humbar AS, org.nr. 922 796 254 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 

og 3 for lokaler på Nordre torv 2, 3513 Hønefoss.  

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

2020.  

 Anders Berling, f. 05.10.1987 godkjennes som styrer av bevillingen. Emil Larsen, f. 

30.01.1991 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for lokaler på Nordre torv 2 til Humbar AS. 

Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle 

grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til 

søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det fremkommer av søknaden at stedet skal drives som bar. Baren har ca. 50 sitteplasser 

innendørs og ca. 50 sitteplasser utendørs. Skjenkingen kommer i all hovedsak til å skje fra 

bardisken, men det vil også foregå noe skjenking ved bordene av servitører.  

 

Det fremkommer også av søknaden at det vil være faste vakter i helgene og eventuelt andre 

dager når det forventes stor pågang av gjester. Alle de ansatte vil få opplæring i alkoholloven 

og det vil bli lagd rutiner for å overholde dette. I internkontroll permen vil det være 

signaturlister. 

 

 



  Sak 121/19 

 

 Side 80 av 85   

 

Forholdet til overordnede planer 

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

Ringerike kommune.  

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har tidligere vært bar i lokalene på Søndre torv 2. Humbar AS tar over lokalene etter 

kooperativen AS. Det fremkommer av søknaden at søker ikke har andre bevillinger med 

hjemmel i alkoholloven. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 07.06.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 12.06.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 17.06.2019.  

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 19.06.2019. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 02.07.2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper avd Juvelen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

122/19 Formannskapet 27.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokalene til nattklubben Juvelen i Storgata 12, 3510 

Hønefoss.  

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

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om ny serverings- og skjenkebevilling til Salt & Pepper Drift AS etter 

omstrukturering 2019. Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk i alle grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og 

stedfortreder har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og 

alkoholloven.  
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Beskrivelse av saken 

Salt & Pepper Hønefoss AS har i dag serverings- og skjenkebevilling for lokaler i Storgata 12. 

I løpet av sommeren og høsten 2019 skal det gjennomføres en omstrukturering i Salt & Pepper 

konsernet. Omstruktureringen blir gjennomført for å skille Salt & Pepper Eiendom og Salt & 

Pepper Drift. Det søkes om en separat serverings- og skjenkebevilling til nattklubben Juvelen. 

Nattklubben drives i dag, og skal etter omstruktureringen, fortsatt drives av samme selskap 

som restaurantvirksomheten.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

Ringerike kommune. 

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bevillingssøker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. Det fremkommer av søknaden at 

søker ikke har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven, med unntak av bevillinger knyttet 

til restaurantvirksomheten Salt & Pepper Hønefoss. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 04.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 22.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 23.07.2019.  

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 24.07.2019. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 05.08.2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper Drift AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

123/19 Formannskapet 27.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokalene til restaurantvirksomheten i Storgata 12, 3510 Hønefoss.  

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

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om ny serverings- og skjenkebevilling til Salt & Pepper Drift AS etter 

omstrukturering 2019. Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk i alle grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og 

stedfortreder har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og 

alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Salt & Pepper Hønefoss AS har i dag serverings- og skjenkebevilling for lokaler i Storgata 12. 

I løpet av sommeren og høsten 2019 skal det gjennomføres en omstrukturering i Salt & Pepper 

konsernet. Omstruktureringen blir gjennomført for å skille Salt & Pepper Eiendom og Salt & 

Pepper Drift. Restaurantdriften vil bli drevet med samme ledelse, samme konsept, samme 

lokaler, samme åpningstider og alle ansatte overføres til det nye driftsselskapet. Styrer for 

serverings- og skjenkebevillingen og stedfortreder for styrer vil være de samme etter 

omstruktureringen.  
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Forholdet til overordnede planer 

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

Ringerike kommune. 

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bevillingssøker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. Det fremkommer av søknaden at 

søker ikke har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven, med unntak av en separat 

bevilling knyttet til nattklubben Juvelen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 04.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 22.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 23.07.2019.  

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 24.07.2019. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 05.08.2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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Månedsrapport økonomi juli 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Månedsrapport per 31. juli 2019 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport juli 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. juli 

og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

Rammeområdene

Regnskap 

hittil i år 

juli 2019

Budsjett hittil 

i år juli 2019

Avvik

 hittil i år

Årsprognose 

2019

Årsbudsjett 

2019

Avvik 

2019

Avvik 

2019

%

Avvik 

forrige 

md

Folkevalgte og revis jon 5 359 5 976 617 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 83 608 79 233 -4 375 139 029 139 029 0 0,00 % 0

Barnehage 107 207 106 924 -284 188 648 188 576 -72 -0,04 % 0

Grunnskole 162 500 170 307 7 807 301 400 300 948 -452 -0,15 % 0

Spes iel le ti l tak barn og unge 79 869 82 803 2 934 152 276 150 276 -2 000 -1,33 % -8 000

Kulturtjenesten 14 325 15 931 1 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 369 540 372 341 2 802 648 922 633 922 -12 000 -1,89 % -11 000

Samfunn 37 560 36 296 -1 265 89 298 80 508 -8 790 -10,92 % -2 490

Avsetninger, overføringer -42 040 8 991 51 032 10 195 14 395 4 200 29,18 % 4 200

Skatt og rammeti lskudd -1 008 367 -993 691 14 676 -1 704 150 -1 704 150 0 0,00 % 2 000

Finans 42 258 93 311 51 053 153 719 157 226 3 507 2,23 % 3 400

Sum avvik -15 608 -11 890  
 

 

Sammendrag 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 15,6 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det er en forverring i prognosene på totalt 3,7 millioner kroner i forhold 

til forrige måneds rapportering. 

 



- 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 millioner kroner. I 

1. tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 17,1 millioner kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg og Samfunn. 

 

Helse- og omsorg har ytterligere kostnadsøkninger i hjemmetjenesten på grunn av økt antall 

vedtak og økt bruk av vikarer i sommermånedene. Lederne i sektoren jobber videre sammen 

med Stamina med å følge opp ansatte for å redusere sykefraværet. 

 

Samfunn har økte kostnader innenfor veiområdet på grunn av mye regn i vår og sommer som 

har medført merarbeid på å sikre og reparere skader på våre veier. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger til årets lønnsoppgjør er tilstrekkelig til å dekke kostnadene for oppgjøret. 

 

Likviditetssituasjonen: 

Likviditeten er svært bra ved utgangen av juli, noe som skyldes låneopptak i juni. 

 

Finans: 

Fossefondet har per utgangen av juli hatt en svært god utvikling, og har i 2019 en urealisert 

gevint på 11,6 millioner kroner. Markedsverdien av fondet er 151 millioner kroner. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vil i forbindelse med 2. tertial komme tilbake med utfyllende informasjon om de 

avvik som her presenteres. Videre vil rådmannen i 2. tertial informere om de tiltak og 

gjennomganger som gjøres i forhold til det overforbruket som vi ser innenfor sektor Helse og 

omsorg.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 



- 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 



M Å N E D SR AP P OR T
Juli 201 9

Økonomi



1

Ringerike kommune – Månedsrapport juli 201 9

Innhold

Innhold ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 1

2. Innledning ................................ ................................ ................................ .............................. 2

3. Årsprognose ................................ ................................ ................................ ........................... 2

4. Kommentarer ti l årsprognosen ................................ ................................ ............................... 2

Barnehage ................................ ................................ ................................ ................. 2

Grunnskole ................................ ................................ ................................ ................ 3

Spesielle tiltak barn og unge ................................ ................................ ...................... 3

Kulturtjenesten ................................ ................................ ................................ ......... 3

Helse og omsorg ................................ ................................ ................................ ........ 3

Samfunn ................................ ................................ ................................ .................... 3

Avsetninger, overføringer ................................ ................................ .......................... 4

Skatt og rammetilskudd ................................ ................................ ............................. 4

Finans ................................ ................................ ................................ ........................ 4

5. Status bosetting av flyk tninger ................................ ................................ ................................ 4

6. Likviditetssituasjonen ................................ ................................ ................................ ............. 4

7. Investeringer ................................ ................................ ................................ .......................... 4

8. Sykefravær ................................ ................................ ................................ ............................. 7

9. Antall ansatte og årsverk – utvikling 2018 – 2019 ................................ ................................ ..... 7

9. VEDLEGG 1 - Økonomisk prognose per hovedområde ................................ ............................. 8

10. VEDLEGG 2 – Utvikling prognoser gjennom året ................................ ................................ ..... 9



2

Ringerike kommune – Månedsrapport juli 201 9

2. Innledning
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer
som er lagt for 2019 .

Å rsprognose n som legges frem her er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall p e r 31. juli 2019.
Det må tas høyde for at både uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad er og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an påvirke resultatet både positivt og negativt i
forhold til den år s prognosen som vises i denne rapporten .

3. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 15,6 mill ioner kroner . Prognosen for merforbruk forrige rapportering var på
1 1 ,9 millioner kroner.

D ersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte regnskapsresultat bli
redusert til 17,1 mill ioner kroner.

4. Kommentarer til årsprognosen

Barnehage
Ingen avvik i forhold til rapportering 1. tertial 2019, no e som innebærer regnskap lik budsjett.

Flere av barnehagene har ledige plasser for høsthalvåret som gir lavere inntekter. De reduserte
inntektene fra brukerbetalingene justeres ved at barnehagene opp - og nedbemanner etter antall
barn i barnehagen og etter behov i forhold til bemanningsnorm.

Vi ser også at flere familier får innvilget reduserte betalinger for barnehageplass i 2019. Dette kan
tyde på at flere er kjent med de ulike støtteordningene som det er mulig å søke om.
Fra august 2019 vil ordningen med gratis kjernetid også gjelde 2 - åringer. Ordningen gjelder da for 2 -
åringer , 3 - åringer , 4 - åringer og 5 - åringer. Inntektsgrensen for å søke om gratis kjernetid fra august
2019 settes nasjonalt, og er nå satt til 548 500 kroner pr husstand .

Rammeområdene

Regnskap
hittil i år
juli 2019

Budsjett hittil
i år juli 2019

Avvik
hittil i år

Årsprognose
2019

Årsbudsjett
2019

Avvik
2019

Avvik
2019

%

Avvik
forrige

md

Folkevalgte og revisjon 5 359 5 976 617 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Administrasjon og fellesutgifter 83 608 79 233 -4 375 139 029 139 029 0 0,00 % 0

Barnehage 107 207 106 924 -284 188 648 188 576 -72 -0,04 % 0

Grunnskole 162 500 170 307 7 807 301 400 300 948 -452 -0,15 % 0

Spesielle tiltak barn og unge 79 869 82 803 2 934 152 276 150 276 -2 000 -1,33 % -8 000

Kulturtjenesten 14 325 15 931 1 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 369 540 372 341 2 802 648 922 633 922 -12 000 -1,89 % -11 000

Samfunn 37 560 36 296 -1 265 89 298 80 508 -8 790 -10,92 % -2 490

Avsetninger, overføringer -42 040 8 991 51 032 10 195 14 395 4 200 29,18 % 4 200

Skatt og rammetilskudd -1 008 367 -993 691 14 676 -1 704 150 -1 704 150 0 0,00 % 2 000

Finans 42 258 93 311 51 053 153 719 157 226 3 507 2,23 % 3 400

Sum avvik -15 608 -11 890
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Grunnskole
I ngen avvik i forhold til rapportering 1. tertial 2019, noe som innebærer regnskap lik budsjett.

Spesielle tiltak barn og unge
Samlet negativt avvik er 2 millioner kroner per juli.

Ved forrige rapportering var avviket på 8 millioner kroner. Dette er nå justert i henhold til vedtak i
1.tertial, hvor det ble bevilget 6 millioner kroner til barnebolig.

Avviket på 2 millioner kroner i sektoren skyldes økte spesialpedagogiske vedtak til barn i barnehage.
Rådmannen la i juni fram en sak til orientering om det spesialpedagogiske tjenestetilbudet i
kommunen. I saken ble det vist til analyser som viser en jevn økning i antall barn som får
spesialpedagogisk hjelp i Ringerike.

Fra 1.juli 2019 gikk Midt - Buskerud ut av samarbeidet om interkommunal barnevernvakt. Denne
endringen vil medføre økte kostnader for de gjenværende kommunene. Hvor mye dette vil innebære
for Ringerike vil bli lagt fram i prognosene ved rapporteringen for 2.tertial.

Kulturt jenesten
Ingen avvik , noe som innebærer prognose lik budsjett.

Helse og omsorg
Prognosen viser et m erforbruk på 1 2 mill ioner krone . Det te er en økning i avviket på 1 million kroner
siden forrige rapportering. Det te skyldes økt merforbruk i ambulerende h jemmetjeneste og gjelder
hjemmetjenestene både i in tegrerte tjenester og i sentrum.

Ytterligere kostnadsøkning i hjemmetjenesten skyldes økte antall vedtak og økt vikarbruk i
sommermånedene.

Prosjektet med Stamina og oppfølging av ansatte vil være et av tiltakene som prioriteres høyt.

Samfunn
Prognosen viser et samlet merforbruk for sektoren på 8,8 mill ioner kroner p e r juli. Dette er en økning
på 6,3 millioner kroner fra forrige rapportering .

Samfunn selvkost
Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under en enhet, slik at disse ikke skal blandes med
ordinær drift på sektor Samfunn. I rapportering p e r 1. tertial er prognosen satt lik prognose fra
januar 2019 noe som gir et avvik fra budsjett 2019 på 2,5 millioner kroner.

Samfunn ordinær drift
Prognosen viser et merforbruk på 6,3 mill ioner kroner. Avviket skyldes i sin helhet drift og
vedlikehold av kommunale veier.

Det er ekstra ordinære utgifter på grunn av store nedbør s mengder i løpet av våren og som meren,
feiing av gater og veier, lapping, nødvendig grøfterensk samt økte strømpriser til gatebelysning .
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Avsetninger, overføringer
Samlet positivt avvik på 4,2 mill ioner kroner . Dette er det samme som ved forrige rapportering.

Skatt og rammetilskudd
Ingen endring i prognosen utover justering i forhold til at budsjettet ble justert i 1. tertial, og
prognosen er satt lik justert budsjett .

Finans
Det er ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til rapportering forrige måned .
Det er heller ingen endringer i forhold til Fossefondet , som p e r nå har en urealisert avkastning på
11,7 mill ioner kroner .

5. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra I MDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
Ingen anmodning om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Det er ingen nye bosettinger siden forrige rapportering. P e r 1. august er det bosatt 13 personer.
Ingen familiegjenforeninger.

6. Likviditetssituasjonen
Saldo på konsernkonto er 706,9 millioner kroner ved utgangen av juli 2019. Dette er ett høyere nivå
enn foregående måneder , grunnet ett større låneopptak foretatt i perioden.

7. Investeringer
Budsjetterte brutto investeringsutgifter i 2019 på investeringsporteføljen er på 858 mill. kroner.

Tabellen viser et utdrag av de største investeringene :

Årsbudsjett 2019: Opprinnelig budsjett pluss overførte midler og budsjettvedtak i 1. tertial.

Regnskap hittil 2019: Regnskapsførte utgifter og inntekter på rapporteringstidspunktet.

Årsprognose 2019: Forventede utgifter og inntekter for 2019 på rapporteringstidspunktet.

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2019

Regnskap
hittil 2019

Årsprognose
2019 Avvik

Ikke gebyrfinansierte investeringer
10001 Ullerål skole med idrettshall 169 911 008 88 158 805 152 000 000 17 911 008
10004 Benterud skole 19 831 644 2 183 408 9 716 721 10 114 923
10006 Heradsbygda omsorgssenter 204 499 005 16 668 868 138 848 943 65 650 062
10007 Hov vest omsorgsboliger 4 082 235 747 986 4 000 000 82 235
10008 Hov øst omsorgsboliger 47 819 462 901 630 22 093 267 25 726 195
10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral 50 190 086 3 552 952 29 488 409 20 701 677
14015 Trygg skolevei Benterud skole 2 089 980 5 149 374 5 150 000 -3 060 020

Gebyrfinansierte investeringer
15006 Ringerike vannverk 13 399 241 9 477 302 13 399 241 -
15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 38 320 680 11 345 781 33 715 400 4 605 280
15013 Monserud renseanlegg 102 689 270 52 223 969 92 274 286 10 414 984
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Avv ik: Avvik mellom Årsbudsjett 2019 og Årsprognose 2019 som kan være en indikasjon på at årsbudsjettet for 2019 må
justeres.

Nye prognoser per juli på prosjektene i tabellen viser et redusert behov for midler i 2019 på 152 mill.
kroner.
I 2. tertial vil det fremmes forslag om nedjustering av budsjetter slik at prosjektene kan styres etter
oppdaterte rammer resten av året.

Rapportering av status og fremdrift på prosjektene i tabellen
10001 Ullerål skole
Framdrift og økonomi er i tråd med framdriftsplan og avsatt ramme. Prosjektrammen skal dekke
tiltak for å trygge skoleveien. Årsprognosen for 2019 er 18 mill ioner kroner lavere enn budsjettert.
Det har vært gjort en vurdering av årets rammebevilgning, og noe av årets bevilgning kan overføres
til 2020. Dette vil foreslås i 2. tertial.

10004 Benterud skole
Skolen er ferdigstilt innenfor totalrammen. Sluttrapport skal utarbeides. Årsprognose 2019 er 10
mill ioner kroner lavere enn årsbudsjettet. Budsjettjustering vil foreslås i 2. tertial.

14015 Trygg skolevei Benterud skole
Anlegget er ferdig og overtatt. Prosjektet har hatt god styring og framdrift og er gjennomført
innenfor økonomiske rammer. Budsjettmidler skal tilføres fra prosjekt 10004 Benterud skole som
planlagt.

10006 Heradsbygda omsorgssenter
Totalp rognosen er 68,5 millioner kroner lavere enn vedtatt totalramme. Det skyldes at inngått
entreprisekontrakt ble lavere enn kalkulert. Årsprognosen for 2019 er også redusert og er 65
millioner kroner lavere enn årsbudsjett 2019. Prosjektet følger oppdatert f remdriftsplan og
økonomiplan etter kontrakt. Grunnarbeider for anlegget er startet opp.

10007 Hov vest omsorgsboliger
Prosjektet har vært på anbud, men etter en totalvurdering er konkurransen avlyst og skal ut på nytt
anbud.

10008 Hov øst omsorgsboliger
Prognosen for 2019 er 25 millioner kroner lavere enn budsjettert. Forsinket fremdrift medfører en
forskyvning av kostnader fra 2019 til 2020.

10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral
Årsprognose 2019 er 20 millioner kroner lavere enn årsbudsjett. År saken til avviket er i hovedsak
forskyvning av fremdriften og at kostnaden for hovedkontrakten er vesentlig lavere enn man hadde
grunn til å anta når godkjent ramme ble etablert. Prosjektet er startet opp og grunnarbeider pågår.

15008 Overføringsledninge r Åsa – Monserud
Prosjektet pågår med 2 entrepriser, Åsa vest og Åsa øst. Åsa øst er startet opp og planlagt fullført i
løpet av høst 2019. Noe arbeider forventes utført våren 2020, og prognosen for 2019 er litt lavere
enn budsjettert.

15013 Monserud ren seanlegg
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Årsprognosen er redusert med 10 mill ioner kr oner i forhold til årsbudsjett. Dette skyldes at
prosjektet er litt etter på fremdrift, og noen kostnader vil påløpe i 2020. Derfor må det foretas en
nedjustering av budsjettet i 2. tertial som må overfø res til 2020.
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8. Sykefravær
Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 8,4 % til 9,3%. Sykefraværet
er redusert i administrasjon og fellestjenester, barnehage og spesielle tiltak barn og unge. Øvrige
sektorer har en økning og helse og omsorg øker mest med en økning fra 11,1 til 12,6%.

1. kvartal
2018

1. kvartal
2019

2. kvartal
2018

2.kvartal
2019

Hele kommunen Totalt 10,7 10,9 8,4 9,3
Administrasjon og
fellestjenester Totalt 11,9 6,4 10,3 6,9
Barnehage Totalt 11,9 12,1 9,5 8,3
Grunnskole Totalt 8 9,2 5,9 6,5
Spesielle tiltak barn og
unge Totalt 11,3 8,5 8 7,1
Kulturadministrasjon Totalt 6,9 8,4 5,1 5,6
Helse og omsorg Totalt 12,9 13,6 11,1 12,6
Samfunn (Tekniske
områder) Totalt 9,3 8,8 5,3 6,6

9 . A ntall ansatte og årsverk – utvikling 201 8 – 201 9 – tabell og analyse
ettersendes
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9 . V ED LEGG 1 - Økonomisk prognose p e r hovedområde

Ringerike kommune s driftsregnskap er delt inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B . B udsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Tabellen viser tall i hele 1000 kroner

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT AVVIK Avvik Avvik
hittil 2018 hittil 2019 i kroner i % forrige md.

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 28 155 5 359 10 788 10 788 - 0 % 0
Inntekter -2 587 -1 024 -420 -420 - 0 %

Utgifter 30 742 6 383 11 208 11 208 - 0 %

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 51 218 83 608 139 029 139 029 -0 0 % 0
Inntekter -6 934 -12 615 -21 311 -18 741 2 570 -14 %

Utgifter 58 152 96 222 160 340 157 770 -2 570 -2 %

Barnehage
Driftsregnskap 110 230 107 207 188 648 188 576 -72 0 % 0
Inntekter -22 101 -24 434 -34 823 -35 019 -196 1 %

Utgifter 132 331 131 642 223 472 223 595 124 0 %

Grunnskole
Driftsregnskap 171 144 162 500 301 400 300 948 -452 0 % 0
Inntekter -48 181 -48 307 -63 081 -60 855 2 226 -4 %

Utgifter 219 326 210 807 364 481 361 803 -2 678 -1 %

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 11 335 79 869 152 276 150 276 -2 000 -1 % -8 000
Inntekter -3 098 -22 581 -21 245 -21 245 - 0 %

Utgifter 14 433 102 450 173 521 171 521 -2 000 -1 %

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 82 724 14 325 28 481 28 481 - 0 % 0
Inntekter -25 255 -5 119 -5 153 -5 384 -231 4 %

Utgifter 107 980 19 444 33 635 33 866 231 1 %

Helse og omsorg
Driftsregnskap 358 222 369 540 648 922 633 922 -12 000 -2 % -11 000
Inntekter -124 904 -136 570 -235 424 -242 737 -7 313 3 %

Utgifter 483 126 506 110 881 347 876 659 -4 687 -1 %

Samfunn
Driftsregnskap 58 511 27 560 89 298 80 508 -8 790 -11 % -2 490
Inntekter -120 609 -130 647 -211 177 -212 514 -1 336 1 %

Utgifter 179 120 168 207 300 475 293 022 -7 454 -3 %

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -52 421 -42 040 10 195 14 395 4 200 29 % 4 200
Inntekter -73 695 -57 352 -226 963 -211 563 15 399 -7 %

Utgifter 21 274 15 312 237 158 225 959 -11 199 -5 %

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -1 042 173 -1 008 367 -1 704 150 -1 704 150 -3 000 0 % 2 000
Inntekter -1 073 509 -1 039 823 -1 749 150 -1 752 150 -3 000 0 %

Utgifter 31 336 31 456 48 000 48 000 - 0 %

Finans
Driftsregnskap 26 818 42 258 153 719 157 226 3 507 2 % 3 400
Inntekter -24 983 -32 711 -42 857 -38 451 4 407 -11 %

Utgifter 51 800 74 969 196 577 195 676 -900 0 %
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1 0 . VEDLEGG 2 – Utvikling prognoser gjennom året

Diagrammet viser tall i hele 1000 kroner
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Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

30.06.2019
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 29 416 000 47 747 0 19 % 20 % -790 386 10 % 30 %

Obligasjoner 58 384 362 236 180 0 39 % 40 % -2 028 409 30 % 60 %

Internasjonale aksjer 49 982 954 1 590 006 0 33 % 30 % 4 673 376 10 % 40 %

Norske aksjer 13 248 612 -191 748 0 9 % 10 % -1 854 581 0 % 20 %

Totalt 151 031 928 1 682 184 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 08.08.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.07.2019



Totalt 1 682 184 11 756 461 24 396 997 27 334 727

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 47 747 314 645 1 371 746 1 746 851

Obligasjoner 236 180 1 469 255 5 581 047 5 514 586

Internasjonale aksjer 1 590 006 9 002 735 13 207 497 15 399 833

Norske aksjer -191 748 969 826 4 236 706 4 673 456

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 1,13 % 8,45 % 6,13 % 5,79 %
Referanseportefølje 0,84 % 6,74 % 4,99 % 5,31 %

Pengemarked 0,16 % 1,06 % 1,49 % 1,55 %
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,60 % 0,61 %

Obligasjoner 0,41 % 2,61 % 3,97 % 2,02 %
NORM123D3 0,19 % 1,09 % 0,73 % 0,92 %

Internasjonale aksjer 3,29 % 21,97 % 10,16 % 10,10 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

2,57 % 18,29 % 11,43 % 11,91 %

Norske aksjer -1,43 % 7,95 % 11,97 % 11,91 %
OSEFX -0,23 % 8,95 % 11,23 % 11,81 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 08.08.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.07.2019



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Pluss Likviditet II 31.10.2018 11 226,17 1 002,71 11 256 584 1 013,21 31.07.2019 11 374 465 7,5 % 117 881

DNB Likviditet 20 (II) 26.10.2017 1 082,87 9 572,99 10 366 301 9 647,76 31.07.2019 10 447 264 6,9 % 80 963

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 73 223,17 100,00 7 322 317 101,50 31.07.2019 7 431 851 4,9 % 109 535

Klientkonto DNB 156 420 156 420 0,1 % 0

Tilgode honorar 6 000 6 000 0,0 % 0

Sum 29 107 621 29 416 000 19,5 % 308 379

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 2 032,63 10 410,96 21 161 638 10 344,24 31.07.2019 21 026 020 13,9 % -135 618

Alfred Berg Kort Obligasjon 02.02.2016 142 241,67 99,88 14 206 793 101,06 31.07.2019 14 374 232 9,5 % 167 438

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15.05.2017 134 113,30 100,56 13 485 895 103,61 31.07.2019 13 895 693 9,2 % 409 799

Holberg Kreditt 20.11.2015 81 873,72 103,63 8 484 239 111,01 31.07.2019 9 088 417 6,0 % 604 179

Sum 57 338 564 58 384 362 38,7 % 1 045 798

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 27 387,76 291,16 7 974 325 351,60 31.07.2019 9 629 421 6,4 % 1 655 097

Fundsmith Equity Fund 20.02.2019 40 478,15 197,64 8 000 000 225,54 31.07.2019 9 129 401 6,0 % 1 129 401

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 7 858,54 1 000,03 7 858 757 1 120,66 31.07.2019 8 806 746 5,8 % 947 989

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 166,88 2 151,64 6 813 970 2 748,25 31.07.2019 8 703 372 5,8 % 1 889 402

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 973,94 31.07.2019 7 209 829 4,8 % 1 765 695

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 178,79 31.07.2019 6 504 185 4,3 % 763 481

Sum 41 831 890 49 982 954 33,1 % 8 151 064

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 617,53 31.07.2019 5 429 745 3,6 % 1 419 894

Arctic Norwegian Value Creation 17.06.2019 4 089,41 1 296,03 5 300 000 1 302,88 31.07.2019 5 328 012 3,5 % 28 012

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 215,82 8 427,04 1 818 708 11 541,45 31.07.2019 2 490 855 1,6 % 672 147

Sum 11 128 558 13 248 612 8,8 % 2 120 054

Totalt 139 406 634 151 031 928 100,0 % 11 625 295

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 08.08.2019
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31.07.2019



Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4 Produksjonsdato: 08.08.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.07.2019



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 20 656 132 160 677 296 871 662 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 14 218 90 193 199 323 199 323 26.10.2017

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 12 873 91 229 109 535 109 535 14.06.2018

Klientkonto DNB 0 1 063 6 034 23 010 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 379 558 543 322

Sum 47 747 314 645 1 371 746 1 746 851 19.08.2015

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 66 060 544 999 1 315 202 1 303 706 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 31 222 203 903 719 795 951 273 24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 66 185 376 885 645 693 645 693 15.05.2017

Holberg Kreditt 72 712 343 468 1 827 881 1 697 144 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 1 072 475 916 769

Sum 236 180 1 469 255 5 581 047 5 514 586 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 578 840 1 943 236 1 815 921 1 815 921 18.06.2018

Fundsmith Equity Fund 414 960 1 129 401 1 129 401 1 129 401 20.02.2019

RBC Global Equity Focus Fund hedged -59 725 1 571 900 1 006 746 1 006 746 16.11.2017

Nordea Stabile Aksjer Global 171 138 1 378 908 2 480 522 3 753 372 24.08.2015

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 360 368 2 215 808 2 450 533 2 450 533 24.10.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 124 424 763 481 763 481 763 481 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 3 560 893 4 480 379

Sum 1 590 006 9 002 735 13 207 497 15 399 833 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 08.08.2019
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv -54 374 474 022 1 320 633 1 419 894 17.02.2016

Arctic Norwegian Value Creation -119 820 28 012 28 012 28 012 17.06.2019

Nordea Norge Verdi -17 555 170 727 1 636 019 1 790 855 24.08.2015

Danske Invest Norge II 0 297 065 1 252 041 1 424 844 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 0 9 851

Sum -191 748 969 826 4 236 706 4 673 456 23.08.2015

Totalt 1 682 184 11 756 461 24 396 997 27 334 727 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 08.08.2019
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 1,13 % 8,45 % 6,13 % 5,79 % 19.08.2015
Referanseportefølje 0,84 % 6,74 % 4,99 % 5,31 %

Pengemarked 0,16 % 1,06 % 1,49 % 1,55 % 19.08.2015
ST1X 0,11 % 0,57 % 0,60 % 0,61 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,18 % 1,12 % 1,65 % 1,66 % 24.08.2015
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,60 % 0,60 %
DNB Likviditet 20 (II) AFLIKVI NO 0,14 % 0,87 % 1,10 % 26.10.2017
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,67 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,17 % 1,24 % 1,32 % 14.06.2018
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,84 %

Obligasjoner 0,41 % 2,61 % 3,97 % 2,02 % 23.08.2015
NORM123D3 0,19 % 1,09 % 0,73 % 0,92 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,32 % 2,66 % 2,54 % 2,39 % 24.08.2015
NORM123D3 0,19 % 1,69 % 1,76 % 1,87 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,22 % 1,50 % 2,00 % 1,77 % 24.08.2015
ST3X 0,10 % 0,51 % 0,56 % 0,59 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,48 % 2,79 % 2,26 % 15.05.2017
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,62 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,81 % 3,93 % 7,01 % 4,50 % 24.08.2015
ST1 X 0,11 % 0,57 % 0,60 % 0,60 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 08.08.2019
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 3,29 % 21,97 % 10,16 % 10,10 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 2,57 % 18,29 % 11,43 % 11,91 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID 6,40 % 22,27 % 18,26 % 18.06.2018
MSCI World NR 4,42 % 20,58 % 13,03 %
Fundsmith Equity Fund FSEFIAU LX 4,76 % 14,12 % 20.02.2019
MSCI World NR 4,42 % 9,47 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX -0,67 % 19,26 % 6,92 % 16.11.2017
MSCI AC World NR Local 0,93 % 16,98 % 6,22 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 2,01 % 13,16 % 6,24 % 8,93 % 24.08.2015
MSCI World NR Local 1,18 % 18,07 % 10,96 % 11,11 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID 5,26 % 29,39 % 32,28 % 24.10.2018
MSCI World NR 4,42 % 20,58 % 18,55 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 1,95 % 13,30 % 20.02.2019
MSCI World NR Local 1,18 % 6,62 %

Norske aksjer -1,43 % 7,95 % 11,97 % 11,91 % 23.08.2015
OSEFX -0,23 % 8,95 % 11,23 % 11,81 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO -0,99 % 9,57 % 11,32 % 13,50 % 17.02.2016
OSEFX -0,23 % 8,95 % 11,23 % 13,21 %
Arctic Norwegian Value Creation SOLNOED ID -2,20 % 0,53 % 17.06.2019
OSEFX -0,23 % 0,72 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO -0,70 % 7,36 % 12,93 % 12,08 % 24.08.2015
OSEFX -0,23 % 8,95 % 11,23 % 11,82 %

Periodens utvikling
Markedsverdi

30.06.2019
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.07.2019

Pengemarked 29 368 253 47 747 0 0 29 416 000

Obligasjoner 58 148 183 236 180 0 0 58 384 362

Internasjonale aksjer 48 392 948 1 590 006 0 0 49 982 954

Norske aksjer 13 440 360 -191 748 0 0 13 248 612

Totalt 149 349 744 1 682 184 0 0 151 031 928

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8 Produksjonsdato: 08.08.2019
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Forslag til vedtak: 

 

 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport mai 2018 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. 

mai og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 
 

Rammeområdene

Regnskap 

hittil i år 

mai 2019

Budsjett hittil 

i år mai 2019

Avvik

 hittil i år

Årsprognose 

2019

Årsbudsjett 

2019

Avvik 

2019

Avvik 

2019

%

Avvik 

forrige 

md

Folkevalgte og revis jon 3 873 4 811 938 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Adminis tras jon og fel lesutgi fter 63 585 57 978 -5 607 125 400 125 400 0 0,00 % 0

Barnehage 84 196 82 932 -1 264 188 576 188 576 0 0,00 % 0

Grunnskole 137 177 145 364 8 187 300 948 300 948 0 0,00 % 0

Spes iel le ti l tak barn og unge 65 560 65 766 206 156 776 148 776 -8 000 -5,38 % -8 000

Kulturtjenesten 10 599 13 205 2 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 287 028 291 289 4 261 635 622 624 622 -11 000 -1,76 % -11 000

Samfunn 24 802 23 501 -1 302 93 886 91 396 -2 490 -2,72 % -2 490

Avsetninger, overføringer -36 621 13 485 50 106 15 937 20 137 4 200 20,86 % 4 200

Skatt og rammeti lskudd -807 521 -707 696 99 825 -1 701 150 -1 699 150 2 000 -0,12 % -3 000

Finans 53 627 66 651 13 023 156 626 160 026 3 400 2,12 % 3 400

Sum avvik -11 890 -16 890  
 

 

Sammendrag 

 

Årsprognosen: 



- 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 11,9 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det er en forbedring i prognosene på totalt 5 millioner kroner i forhold til 

forrige måneds rapportering. 

 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 mill kroner. I 1. 

tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

Prognosen er utarbeidet før det forelå vedtak for 1. tertial, og prognosen er derfor holdt opp 

mot opprinnelig budsjett. 

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 23,6 mill kroner. Sett i forhold til 

kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %. 

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Spesielle tiltak barn og unge og Helse og omsorg. 

 

Helse- og omsorg varsler imidlertid om at avviket kan øke i forhold til det som nå ligger i 

prognosene.  Her avventes effekten av igangsatte tiltak, ferieavvikling og forventede 

besparelser. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger og overføringer – her meldes det fortsatt samme positive avvik, som følge av 

ekstraordinære/økte overføringsinntekter.  

Skatt og rammetilskudd – her er prognosen forbedret med 5 mill kroner som følge av at det 

forventes økt innbyggetilskudd i rammetilskuddet, jfr. revidert nasjonalbudsjett 2019. Det er 

ikke gjort endringer i forventede skatteinntekter i prognosen.  

 

Likviditetssituasjonen: 

Kommunens likviditet er omtrent som forventet per mai 2019. Ved utgangen av året er det 

imidlertid prognostisert saldo noe lavere enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av 

ubrukte lånemidler til investeringer er hovedårsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen vil 

reduseres i løpet av året. 

 

Finans: 

Ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til rapportering forrige måned. Det er 

heller ingen endringer å melde i forhold til Fossefondet 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial.  

 

Årsverk og ansatt: 

Antall årsverk pr. mai 2019 er 1 862, det 36 flere årsverk enn i mai 2018. Antall ansatte er 2 

295, det er like mange som i mai 2018. Det er en større økning i antall årsverk enn i antall 

ansatte, noe som indikerer at flere har fått større stillingsbrøker.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



- 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltakene for å lukke avvik mellom budsjett og prognose i 

tjenestene.  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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2. Innledning
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer
som er lagt for 2019 .
De foreslåtte budsjettjusteringe ne i rapporten for 1. tertial 2019, er behandlet politisk , men
rammene er ikke endret siden forrige måneds rapportering . Dette som følge av at vedtak ene er
fattet etter rapporteringstidspunktet .

Å rsprognose n som legges frem her er utarbeidet på grunnlag a v regnskapstall p e r 31. m ai 2019.
Det må tas høyde for at både uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad er og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an påvirke resultatet både positivt og negativt i
forhold til den års prognosen som vises i denne rapporten .

3. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 11,9 mill ioner kroner . Prognosen for merforbruk forrige måned var på 16,9
millioner krone r.

D ersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte regnskapsresultat bli
redusert til 23,6 mill ioner kroner. Dette utgjør 0,9 % i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte
inntekter i 2019 .

4. Kommentarer til årsprognosen

Barnehage
Ingen avvik i forhold til rapportering 1. tertial 2019, noe som innebærer regnskap lik budsjett.

Grunnskole
Ingen avvik i forhold til rapportering 1. tertial 2019, noe som innebærer regnskap lik budsjett.

Rammeområdene

Regnskap
mai 2018

Regnskap
hittil i år
mai 2019

Budsjett hittil
i år mai 2019

Avvik
hittil i år

Årsprognose
2019

Årsbudsjett
2019

Avvik
2019

Avvik
2019

%

Avvik
forrige

md

Folkevalgte og revisjon 7 939 3 873 4 811 938 10 788 10 788 0 0,00 % 0

Administrasjon og fellesutgifter 17 579 63 585 57 978 -5 607 125 400 125 400 0 0,00 % 0

Barnehage 33 070 84 196 82 932 -1 264 188 576 188 576 0 0,00 % 0

Grunnskole 49 287 137 177 145 364 8 187 300 948 300 948 0 0,00 % 0

Spesielle tiltak barn og unge 2 952 65 560 65 766 206 156 776 148 776 -8 000 -5,38 % -8 000

Kulturtjenesten 27 180 10 599 13 205 2 606 28 481 28 481 0 0,00 % 0

Helse og omsorg 100 100 287 028 291 289 4 261 635 622 624 622 -11 000 -1,76 % -11 000

Samfunn 13 070 24 802 23 501 -1 302 93 886 91 396 -2 490 -2,72 % -2 490

Avsetninger, overføringer -4 034 -36 621 13 485 50 106 15 937 20 137 4 200 20,86 % 4 200

Skatt og rammetilskudd -256 401 -807 521 -707 696 99 825 -1 701 150 -1 699 150 2 000 -0,12 % -3 000

Finans 27 267 53 627 66 651 13 023 156 626 160 026 3 400 2,12 % 3 400

Sum avvik -11 890 -16 890
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Spesielle tiltak barn og unge
Samlet negativt avvik er 8 mill ioner kroner . Det er ingen endringer siden forrige rapportering.
Rådmannen la i juni fram to saker for kommunestyret til orientering – Avlastning for barn og unge –
Spesialpedagogisk tjeneste – med analyser av tjenestetilbudet.

Kulturtjenesten
Ingen avvik .

Helse og omsorg
Prognosen viser et m erforbruk på 11 mill ioner kroner. Det te er det samme avvik et som i forrige
måned. Det er hjemmetjenestene og NAV med økonomisk sosialhjelp som har de største
utfordringe ne.

Mye tyder imidlertid på økt merforbruk i hjemmetjenestene, men det gjøres ingen justering i
prognosen enda, da en del avhenger av hvordan sommer ferieavviklingen blir . Det varsles også at
økonomisk sosialhjelp ligger an til å få et større avvik enn tidligere meldt, men det er knyttet
usikkerhet i forhold til hvordan sommeren vil påvirke dette. Det er også for tidlig å se full effekt av
igangsatte tiltak .

Redusert husleie til Boligstiftelsen er foreløpig ikke effektuert , og det er usikkert hvor stor
b esparelsen blir i år.

Samfunn
Samlet avvik for sektoren er 2,5 mill ioner kroner . Dette er det samme som ved forrige måneds
rapportering.

Samfunn selvkost
Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under en enhet, slik at disse ikke blandes med
ordinær drift på sektor Samfunn. I rapportering p e r 1. tertial er prognosen satt lik prognose fra
januar 2019 , noe som gir et avvik fra budsjett 2019 på 2,5 mill ioner kroner.

Samfunn ordinær drift
Samfunn ordinær drift styrer mot å holde budsjett, og alle enhet er melder prognose i samsvar med
budsjett. Sektoren har i 2019 et effektiviseringskrav på 2,2 % av samlede driftsutgifter og det jobbes
aktivt med dette.
Utfordring for sektoren er blant annet utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje )
samt at vinteren 2019 har vært svært snørik . Dette har påført sektoren store utgifter til snørydding
og strøing. Store nedbørsmengder og hyppige regnskyll i løpet av våren har bidratt til økte kostnader
til veivedlikehold .

Netto driftsbudsjett for Vei, park, idrett (VPI) forvaltning er i 2019 på 20,4 mill ioner kroner.
For drifts - og vedlikehold alene er budsjett i 2019 på 15 mill ioner kroner. P e r mai er 12,4 mill ioner
kroner av disse regnskapsført.

Avsetninger, overføringer
Samlet positivt avvik 4,2 mill ioner kroner – som forrige måneds rapportering.
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Skatt og rammetilskudd
Positivt a vvik 2 mill ioner kroner . Det er en forbedring av prognosen med 5 mill ioner kroner i forhold
t il forrige måneds rapportering – som følge av en økning i innbyggertilskuddet i rammetilskuddet fra
staten. Det er ikke justert noe i prognosene for skatteinntekter.
E iendomsskatten forventes fortsatt å bli lavere enn budsjettert - på grunn av bortfall av
eiendomsskatt på verk og bruk, samt lave skattegrunnlag f or krafteiendommene .

Finans
Det er ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til rapportering forrige måned .
Det er heller ingen endringer i forhold til Fossefondet, som til tross for noe nedgang denne måneden
totalt sett ser ut til oppfylle den budsjettert e avkastning en .

5. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
Ingen anmodning om å bosette enslige mindreårig e flyktninger.

P e r 1. juni er det bosatt 13 personer. Ingen familiegjenforeninger.

6. Likviditetssituasjonen
Ringerike kommune har til enhver tid i 2019 hatt likviditet til å dekke sine betalingsforpliktelser ved
forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100 millioner kroner hos kommunens
hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten har ikke vært benyttet hittil i år.
Saldo på konsernkonto er 432,8 millioner kroner ved utgangen av mai 2019.

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per mai 2019. Konsernsaldoen var på det
laveste 18. mars i år da innestående på konsernkonto var 218 millioner kroner.
Ved utgangen av året er prognostisert saldo noe lavere enn saldo ved inngan gen til 2019. Planlagt
bruk av ubrukte lånemidler til investeringer er hovedårsaken til at prognose n for saldo på
konsernkontoen reduseres i løpet av året.

7. Investeringer
Det er ingen endring i prognosene i forhold til økonomirapport per 1. tertial .

Det er i 2019 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 800 mill ioner
kroner .

Tabellen viser et utdrag av de største investeringene :
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Årsbudsjett 2019: Investeringsbudsjett for prosjektet i 2019

Regnskap hittil 2019: regnska psførte kostnader og inntekter i 2019

Årsprognose 2019: Forventet regnskapsførte kostnader og inntekter i 2019

Avvik: Avvik mellom Årsbudsjett 2019 og Årsprognose 2019 som kan være en indikasjon på at årsbudsjettet for
2019 må justeres

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2019

Regnskap
hittil 2019

Årsprognose
2019 Avvik

Ikke gebyrfinansierte investeringer
10001 Ullerål skole med idrettshall 169 911 008 64 370 933 169 911 008 -
10004 Benterud skole 19 831 644 49 943 9 218 332 10 613 312
10006 Heradsbygda omsorgssenter 204 499 005 1 926 338 204 499 005 -
10007 Hov vest omsorgsboliger 4 082 235 650 158 4 082 235 -
10008 Hov øst omsorgsboliger 47 819 462 626 629 27 093 267 20 726 195
10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral 50 190 086 962 676 43 803 550 6 386 536
14015 Trygg skolevei Benterud skole 2 089 980 4 567 889 5 000 000 -2 910 020

-
Gebyrfinansierte investeringer -

15006 Ringerike vannverk 1 699 241 8 102 551 13 407 421 -11 708 180
15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 38 320 680 9 796 793 28 762 774 9 557 906
15013 Monserud renseanlegg 60 689 270 34 811 644 102 884 664 -42 195 394
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8. A ntall ansatte og årsverk – utvikling 201 8 – 201 9
Antall årsverk p e r mai 201 9 er 1 862 . Det er 36 flere årsverk enn i mai 2018 . Antall ansatte er 2 295 ,
det er like mange som i mai 2018.
Det er en større økning i antall årsverk enn i antall ansatte, noe som indikerer at flere har fått større
stillingsbrøker.

Rammeområder Årsverk Ansatte
2018 2019 2018 2019

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2
Administrasjon og fellesutgifter 120 122 135 134

herav lærlinger * 10,5 21
Barnehager 167 171 196 197
Grunnskole 437 430 505 489
Spesielle tiltak barn og unge 148 135 201 178
Kulturtjenesten 22 22 35 34
Helse og omsorg 706 755 984 1 024
Samfunn 224 225 237 237

Sum 1 826 1862 2 295 2 295

Ringerike kommune har for tiden 37 personer på lærlingekontrakt .

Økningen i antall årsverk i barnehager skyldes pedagognormen som ble innført 1. august 2018.
Reduksjonen i antall årsverk i spesielle tiltak barn og unge skyldes at ansvaret for en barnebolig er
overført til Helse og omsorg .
Tilsvarende er det da en ø kning i antall årsverk i Helse og omsorg som skyldes overtagelse av en
barnebolig fra s pesielle tiltak barn og unge , samt at hjemmetjenesten i Hønefoss har økt med 20
årsverk. Resten av økningen i Helse og omsorg skyldes økte t jenester og krav på stilling.
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9 . V ED LEGG 1 - Økonomisk prognose p e r hovedområde

Ringerike kommune s driftsregnskap er delt inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B . B udsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Tabellen viser tall i hele 1000 kroner

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT AVVIK Avvik Avvik
forrigehittil 2018 hittil 2019 i kroner i % forrige md.

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 22 914 3 873 10 788 10 788 - 0 % 0
Inntekter -1 498 -1 024 -420 -420 - 0 %

Utgifter 24 412 4 897 11 208 11 208 - 0 %

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 39 848 63 585 125 400 125 400 -0 0 % 107
Inntekter -4 608 -5 410 -14 631 -12 590 2 042 -16 %

Utgifter 44 456 68 995 140 031 137 989 -2 042 -1 %

Barnehage
Driftsregnskap 82 208 84 196 188 576 188 576 - 0 % 0
Inntekter -14 404 -14 651 -34 673 -35 019 -346 1 %

Utgifter 96 611 98 847 223 249 223 595 346 0 %

Grunnskole
Driftsregnskap 136 842 137 177 300 948 300 948 -0 0 % 0
Inntekter -37 051 -32 837 -62 233 -60 855 1 378 -2 %

Utgifter 173 892 170 014 363 181 361 803 -1 378 0 %

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 6 970 65 560 156 776 148 776 -8 000 -5 % -8 000
Inntekter -2 922 -10 545 -21 245 -21 245 - 0 %

Utgifter 9 892 76 105 178 021 170 021 -8 000 -5 %

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 68 353 10 599 28 481 28 481 - 0 % 0
Inntekter -19 817 -4 989 -5 153 -5 384 -231 4 %

Utgifter 88 170 15 588 33 635 33 866 231 1 %

Helse og omsorg
Driftsregnskap 280 369 287 028 635 622 624 622 -11 000 -2 % -11 000
Inntekter -99 836 -114 086 -241 424 -242 737 -1 313 1 %

Utgifter 380 205 401 114 877 047 867 359 -9 687 -1 %

Samfunn
Driftsregnskap 37 647 24 802 93 886 91 396 -2 490 -3 % 0
Inntekter -102 710 -116 725 -219 135 -220 010 -875 0 %

Utgifter 140 357 141 528 313 022 311 407 -1 615 -1 %

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -32 871 -36 621 15 937 20 137 4 200 21 % 4 200
Inntekter -49 207 -40 185 -223 929 -208 530 15 399 -7 %

Utgifter 16 337 3 564 239 866 228 667 -11 199 -5 %

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -775 313 -807 521 -1 701 150 -1 699 150 2 000 0 % -3 000
Inntekter -797 239 -831 039 -1 749 150 -1 747 150 2 000 0 %

Utgifter 21 926 23 518 48 000 48 000 - 0 %

Finans
Driftsregnskap 40 895 53 627 156 626 160 026 3 400 2 % 2 400
Inntekter -2 761 -3 861 -42 751 -38 451 4 300 -11 %

Utgifter 43 656 57 489 199 377 198 476 -900 0 %
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1 0 . VEDLEGG 2 – Utvikling prognoser gjennom året

Diagrammet viser tall i hele 1000 kroner
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Revidering av Finansreglementet  
 

Forslag til vedtak: 
1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

4. Rådmannen får fullmakt til å utrede aktiv forvaltning av Fossefondet 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
Bakgrunnen for revidering av finansreglementet er forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning av 1. november 2016 gjeldende fra 1. januar 

2017 og bestemmelsen om at reglementet skal vedtas minst én gang i hver 

kommunestyreperiode. Reglementet har ikke vært oppe til revidering tidligere i denne 

kommunestyreperioden. 

 

Hovedformålet med forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og 

gjeldsforvaltning er å få tydeligere fram ansvaret som kommunene har for å vurdere risikoen 

knyttet til deres kortsiktige låneopptak og for at denne risikoen blir synliggjort for 

kommunestyret. 

 

Forskriften definerer nærmere hva et reglement skal være og hva det skal inneholde. 

Kommunen skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig 

økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser. 

Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig finansiell 

risiko i sin gjelds- og finansforvaltning, herunder bestemmelser for å begrense kommunens 

refinansieringsrisiko ved opptak av lån. 

 

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder: 

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal 

det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens 

midler beregnet for driftsformål. 

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. 



- 

 

Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av 

kommunestyret 26.02.2015, sak 19/15. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Kapittel 2 Finansreglementets virkeområde 

Reglementet gjelder for Ringerike kommune. I tillegg gjelder det for virksomhet i kommunale 

foretak og interkommunale samarbeid. 

 

I kapittel 2.3 Ansvar og fullmakter er det lagt til en del endringer i forhold til gjeldende 

reglement, blant annet følgende: 

 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelsen av finansreglementet ta stilling til hva 

som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko og til prinsipielle 

spørsmål om finansforvaltningen. 

 Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for 

kommunestyret som anses som prinsipielle. 

 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer 

og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 

utøves forsvarlig i henhold til de risikoer kommunen er eksponert for.  

 Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål 

(inkl. ledig likviditet), langsiktige finansielle aktiva og gjeldsporteføljen omtales under 

de enkelte områder.  

 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overenstemmelse med dette reglementet. 

 Finansielle instrumenter og/ eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 

dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 Plassering av Ringerike kommunes midler i verdipapirfond skal skje iht. etiske 

retningslinjer.  

 

I kapittel 2.4 Kvalitetssikring er det presisert at kravet til uttalelse fra uavhengig instans 

gjelder i de situasjoner der Finansreglementet eller Finansrutinen endres (dvs. at det ikke er 

krav om årlig rapportering med uttalelse fra uavhengig instans). 

 

Kapittel 3 Overordnet finansiell strategi 

Tredje kulepunkt er fjernet (sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt 

stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer). I stedet er det tilført 

følgende to kulepunkter: 

 sikre at lånte midler over tid gir lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i 

lånekostnader. 

 sikre tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. 

 

I siste kulepunkt er ordet god erstattet med tilfredsstillende (langsiktig avkastning) og ordet 

akseptabel er erstattet med målbar (risiko). 

 

Kapittel 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Kapitlet er endret slik at det fremgår tydeligere hvilke plasseringer som tillates. Det kan ikke 

foretas direkte plasseringer i rentebærende verdipapirer (enkeltobligasjoner og enkeltaksjer). 

 



- 

I det reviderte finansreglementet stilles det krav om minimum offisiell kredittvurdering A ved 

valg av hovedbankforbindelse. 

 

Driftslikviditet 

Det fastsettes at driftslikviditeten skal plasseres i kommunens hovedbankforbindelse.  

 

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, som minst er like stor som 

forventet likviditetsbehov de nærmeste 3 måneder. Med forventet likviditetsbehov menes 

løpende forpliktelser fratrukket estimerte innbetalinger. 

 

Det kan settes høyere krav knyttet til løpende driftslikviditet ved høyere aktivitetsnivå. 

 

Overskuddslikviditet 

Forutsetningen for plassering av overskuddslikviditet, er at det foreligger en løpende 12 

måneders prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov. Plasseringer av 

overskuddslikviditet skal kunne finne sted dersom likviditetsprognosen tillater det og 

tilfredsstillende avkastning oppnås. 

 

Overskuddslikviditet plasseres på bankkonti eller i pengemarkedsfond. 

 

Innskudd i en enkelt finansinstitusjon skal ikke utgjøre mer enn 50 % av samlede 

innskuddsplasseringer til enhver tid. Kommunens samlede innskudd i bank/finansinstitusjon 

skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital. Kravet til forvaltningskapitalen 

hos banker og finansinstitusjoner er redusert fra 10 milliarder kroner til 4 milliarder kroner.  

Bankinnskudd med tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder.  

  

Reglene for plassering i pengemarkedsfond er knyttet opp mot bransjestandarder gitt av 

Verdipapirfondenes forening. Pengemarkedsfondene skal ha lav risiko. Det kan ikke plasseres 

midler i pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner, ansvarlige lån eller 

fondsobligasjoner. Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av 

fondets forvaltningskapital. Det kan ikke plasseres mer enn 50 millioner kroner i ett enkelt 

pengemarkedsfond. 

 

Kapittel 5 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

I nytt forslag til finansreglement er den strategiske aktivaallokeringen endret fra overvekt 

renter til lik vekting mellom aksjer og renter. Den nye anbefalte strategien innebærer høyere 

risikoeksponering, men samtidig også høyere avkastningsmuligheter.  

 

I merknad til forskrift § 4 står det at jo lenger tidshorisont, desto mer forsvarlig kan det være å 

ta noe høyere risiko for å kunne oppnå en noe høyere forventet avkastning på midlene. Dette 

er tatt med i nytt reglement med tanke på at kommunen har vedtatt en relativt lang 

investeringshorisont (10 år). 

 

I tillegg til presiseringen om at kommunens andeler i enkeltselskaper ikke anses som en del av 

kommunens langsiktige finansielle aktiva, fastsettes det i nytt forslag til finansreglement at 

kommunens pensjonsmidler også er unntatt, jf. merknad til forskrift § 1. 

 

Det benyttes gjennomgående stor forbokstav på begrepene Grunnkapital og Realverdikapital 

fordi de er definert i innledningen til kapittel 5. Dette for å tydeliggjøre begrepsbruk og for å 

skille for eksempel realverdi fra det definerte begrepet Realverdikapital. 
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Punkt 4 i kapittel 5.3 Avkastningsmål og benyttelse åpner for at eventuell meravkastning kan 

avsettes til vedtatte investeringer. Derfor er det lagt til et unntak etter setningen om at 

Fossefondet ikke skal benyttes til å finansiere investeringer i andre ledd i kapittel 5.2 Rammer 

for plassering av langsiktige finansielle aktiva. Meravkastning kan altså benyttes til 

investeringer dersom bufferkapital utgjør mer enn 15 % av Realverdikapitalen. 

 

I kapittel 5.3 Avkastningsmål og benyttelse er begrepet realavkastning erstattet med 

avkastning. 

 

I nytt forslag til finansreglement er begrepet risikoklasser fjernet, og i stedet benyttes begrepet 

aktivaklasser gjennomgående. Aktivaklassene er listet etter stigende risiko. 

 

Risikobegrensninger er foreslått på andre måter (enn å bruke begrepet risikoklasser) for å 

gjøre risikorammene mer oversiktlige. Rammer og begrensinger er satt gjennom den 

strategiske aktivaallokeringen, gjennom risikobegrensningen for høyrente og gjennom å 

tillatte kun fondsplasseringer og ikke plassering i enkeltobligasjoner og enkeltaksjer. 

 

Det er tilført at valutasikringen skal dokumenteres av rådmannen, og at den helst skal skje 

gjennom valutasikrede verdipapirfond eller andelsklasser i de aktuelle fondene. 

 

Det er fastsatt en tabell med referanseindekser for hver aktivaklasse. Det kommer tydeligere 

frem at Referanseporteføljen er referanseindeksene vektet med strategiske vekter. 

 

Kravet om rebalansering tilbake til strategi er fjernet i nytt reglement, slik at det går klarere 

frem at taktisk allokering er mulig.  

 

Kapittel 6 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

Nedbetalingstid skal heretter angis i vedtak om låneopptak. Dette fordi avdragstiden har en 

vesentlig betydning med hensyn til blant annet likviditet og risiko. 

 

Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud ved låneopptak for å oppnå mest 

gunstige betingelser. 

 

Det fastsettes videre at lånetyper med høy grad av risiko og usikkerhet bør unngås, at 

kommunen bør tilstrebe å fordele låneopptakene på flere långivere og at finansiell leasing skal 

behandles på lik linje med låneopptak. 

 

Reglementet skal sikre finansforvaltningen i både gode og dårlige tider (jf. merknad til 

forskrift § 2), og hovedregelen er at ordfører skal signere alle lånedokumenter i kommunen. 

 

I det gjeldende finansreglementet og bestemmelsen om fastrenteandel, fremkommer det ikke 

på en tydelig måte hva som utgjør gjeldsporteføljen (det kan være totalgjelden inkludert eller 

ekskludert startlån, det kan være renteeksponert gjeld eller netto renteeksponert gjeld o.a.) I 

nytt reglement skal fastrenteandelen beregnes som en andel av renteeksponert gjeld og ligge 

mellom 40 % og 75 %. Lån til gebyrfinansierte investeringer og startlån skal fortrinnsvis ha 

flytende rentebetingelser. 

 

Det er fastsatt en liten utvidelse av rammene for gjennomsnittlig rentebindingstid ved å 

redusere nedre grense fra 1 år til 0,5 år. I en normalsituasjon bør den være 2 år. 
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For at kommunen skal kunne ta i bruk finansielle derivater, er det lagt til noen tilleggskrav i 

forhold til kravene i gjeldende reglement: 

• Maksimalt utestående kontraktsvolum for handel med finansielle derivater 

begrenses oppad til 30 % av total gjeld. 

• Det skal etableres et særskilt register med oversikt over alle finansielle derivater. 

Registeret skal gi en oversikt over vilkår, løpetid og motparter for det enkelte 

instrument. 

• Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse om de derivater som benyttes. 

• Finansielle derivater skal vurderes til virkelig verdi ved fastsettelse av kommunens 

regnskap. 

 

Kapittel 7 Etiske retningslinjer 

I stedet for en opplisting av hvilke investeringer som er etisk uakseptable, fastsettes det i 

revidert reglement at Ringerike kommune søker å ha investeringer som følger de etiske 

vurderinger til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) eller er forpliktet på Principles for 

Responsible Investment (PRI). 

 

Kapittel 8 Rapportering til kommunestyret 

Det er satt inn nye kapitler med rutiner for rapportering under hvert forvaltningsområde. 

 

Porteføljerapport for Fossefondet skal vedlegges månedsrapporteringen til orientering. Det 

skal presenteres en stresstest i hver tertialrapport med fastsatte parametere. 

 

Samlet resultat i stresstesten for renteeksponerte gjeldsposter og kortsiktige/ langsiktige 

finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det 

potensielle tapet/ merutgiften i budsjettåret. Dersom rådmannens vurdering er at det 

potensielle tapet/ merutgiften er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal 

rådmannen legge frem et forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den 

risikobærende gjelds- og finansporteføljen. 

 

Det skal fremgå av rapporteringen dersom rådmannen mener det er grunn til å endre 

finansreglementet. 

 

Kapittel 9 Internkontroll 

Det er gjort en endring i kapittel 9.2 Avvik, om at avvik mellom faktisk finans- og 

gjeldsforvaltning og finansreglementets rammer (økonomisk konsekvens større enn 5 mill. 

kroner), skal rapporteres uten ugrunnet opphold til kommunestyret, jf. forskrift § 6 om at 

rapportering (og derav også avvik) skal skje til kommunestyret. 

 

I forhold til kommunens delegeringsreglement anses formannskapets rolle å være å behandle 

avviket og sende innstilling videre til kommunestyret mht. endelig vedtak. 

 

Ved konstaterte avvik under 5 mill. kroner kan rapportering utestå til neste ordinære 

finansrapportering til kommunestyret. 

 

Kapittel 10 Bruk av ekstern kompetanse 

Det er ikke lenger et lovkrav om at finansforvaltningen skal konkurranseutsettes. Kommunen 

ønsker likevel en form for konkurranse for å oppnå best mulig avkastning på langsiktige 
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finansielle aktiva. I nytt forslag til finansreglement er det derfor fastsatt at det normalt skal 

innhentes tilbud fra minst 3 kapitalforvaltere ved bytte av forvalter. 

 

I kapittel 10.1 Eksterne kapitalforvaltere er aktiv forvaltning fjernet, fordi Fossefondet idag 

forvaltes gjennom diskresjonær forvaltning. 

 

Kapittel 11 Risikoformer og definisjoner 

En definisjon av fond er lagt inn i tabellen. Det vises blant annet til denne definisjonen ved 

plassering av overskuddslikviditet i pengemarkedsfond. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak kapittel 5.5 Strategi for aktivaallookering 
Et alternativt forslag til vedtak er å beholde den strategiske aktivaallokeringen med hovedvekt 

på renter slik som i det gjeldende finansreglementet, og med minimums- og 

maksimumsgrenser som vist nedenfor: 

 
Aktivaklasser Minimum Strategi Maksimum 

Renteinstrumenter: 40 % 60 % 80 % 

Pengemarked 10 % 20 % 30 % 

Obligasjoner 30 % 40 % 50 % 

    

Egenkapitalinstrumenter: 20 % 40 % 60 % 

Norske aksjer 0 % 10 % 20 % 

Internasjonale aksjer 20 % 30 % 40 % 

 

Denne løsningen har en lavere risikoprofil, men samtidig et lavere avkastningspotensiale 

sammenlignet med rådmannens anbefalte strategi i revidert finansreglement.  

 

Rådmannens vurdering 
Forslag til nytt Finansreglement for Ringerike kommune er arbeidet med for å være tydeligere 

i forhold til hvilken risiko kommunen tar når det gjelder aktiva og gjeld. 

 

I arbeidet er det kommet fram at det er behov for å se på om Fossefondet skal kunne ha aktiv 

forvaltning. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å utrede dette så raskt som mulig. 

   

 

Vedlegg 
Gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt 26/2-2015 

Revidert finansreglement for Ringerike kommune 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Gyrid Løvli  

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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1 Innledning

Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven
§ 52 (sitat).

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller
fylkesko mmunens finansforvaltning.

Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre - og
fylkestingsperiode.

2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som
innebærer finansiell risiko.

3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende
avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og
under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke
sine betalingsforpliktelse r ved forfall.

Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:

a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning
skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens
midler beregnet for driftsformål .

c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også
metoder og rutiner ved opptak av lån.

Under hvert enkelt forvaltningsområde skal regleme ntet som minimum angi:

a) Formålet med forvaltningen .
b) Hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.
c) Rammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper

som angitt ovenfor, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og
tilla tte finansielle instrumenter.

d) Tidspunkt for og innhold i statusrapporteringen for finansforvaltningen.
e) Håndtering av avvik fra finansreglementet.

Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedt att av
kommunestyret 24.06.2010, sak 61/10.
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1.1 Formål med kommunens finansreglement

R eglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans forvaltning.

Reglementet gir en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder,
og underliggende fullmakter, instrukser og ru tiner som hjemles i reglementet.

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse
om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne
gi kommunens innbyggere best mulig tjenestetilbud.

Reglementet d efinere r de avkastnings - og risikonivå som er akseptabl e for
plasseringer og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål,
opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige
finansielle aktiva.

Kommunestyret skal gjennom tertialrapporteringen føre tilsyn med at rammer og
retningslinjer blir fulgt. Siden finansrapporteringen har et eget og spesifikt formål
og er hjemlet i egne bestemmelser, skal det utarbeides egen separat rapport på
finansområdet i forbindelse med årsrapporte n .

Reglementet dekker hele kommunens finansforvaltning, og er gjeldende til
kommunestyret vedtar nytt reglement.

1.2 Hjemmel

Foreliggende finansstrategi oppfyller de krav som er satt til kommunens
finansforvaltning etter Kommunelovens § 52 samt ny forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal - og
regionaldepartementet 9. Juni 2009.

1.3 Ansvar og fullmakter

Kommunestyret vedtar finansreglementet og skal således være et retningsgivende
og kontrollerende utvalg.

Kommunestyret delegerer følgende fullmakter til rådmannen:

Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål, jfr. kapittel 3.
Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens
midle r beregnet for driftsformål, jfr. kapittel 4.
Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, jfr. kapittel 5.

Innenfor de rammer og retningslinjer som følger av finansreglementet fastsetter
rådmannen en detaljert instruks og rutiner for forvaltningen.

Rådmannen kan delegere sine fullmakter videre innen administrasjonen (jfr.
kommunens delegasjonsreglement).
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1.4 Kvalitetssikring

Finansforskriften pålegger kommunestyret å benytte uavhengig kompetanse for å
vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd
med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig
kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og
rutiner fo r å avdekke avvik fra finansreglementet.

Med uavhengig kompetanse menes kompetanse som er uavhengig av
kommuneadministrasjonen og som ikke er knyttet til de miljøer som skal forvalte
kommunens portefølje.

Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderin ger innhentes, eksternt eller
gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene
som en del av den årlige rapporteringen.

2 Overordnet finansiell strategi

Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av
tilgjengelige ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt
tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:

s ikre at Ringerike kommune til enhver tid har tilstrekkelig likviditet til
dekning av løpende betalingsforpliktelser.

s ikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien
skal bidra til stabilitet og langsiktig finansforvaltning.

sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt stabile og
lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer .

være slik at k ommunen ikke investere r i kompliserte produkter som krever
daglig oppfølgi ng eller pådra seg finansiell risiko utover rammen som er
vedtatt i dette reglementet.

s ikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av
langsiktige finansielle aktiva («Fossefondet»).
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3 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og
andre midler beregnet for driftsformål

3.1 Formålet med forvaltningen av ledig likviditet

Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser til forfall. Kommunen må vurdere hvor mye likvide midler som
er nødvendig for å dekke utbetalinger. Med likvider menes kontanter,
bankinnskudd , trekkrettigheter og verdipapirer med en gjenstående løpetid på inntil
3 måneder.

De t er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det
foreligger prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle
budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov pr. måned.

Ved forvaltning av l edig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det
legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Med ledig likviditet til driftsformål menes:

Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter .
En andel av midler på disposisjonsf ond eller ubundet investeringsfond .
Ubrukte øremerkete drifts - og investeringstilskudd.
Midler på selvkostfond .
Midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal
være disponible til enhver tid .
Ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond.

Sammensetning av kommunens likvide kortsiktige midler
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:

Driftslikviditeten ; skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av
tidsforskjell mellom inn - og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer trekkrettighet i
konsernkontosystemet.

Overskuddslikviditet : kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide mid ler
utover den nødvendige driftslikviditet.
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3.2 Rammer og begrensninger for forvaltning av ledig
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder
ledig likviditet) i bank innskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer
med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for
banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det k rav om minimum
internasjonal kredittrating A - eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres
avtale om trekkrettighet.

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos den
bank hvor slik avtale er inngått eller som øvrige lø pende oppsigelig bankinnskudd i
banker spesifisert iht 3.3.

Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den
investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. For plassering av
kommunens overskuddslikviditet skal en forsøke å begrense kursrisikoen til et
minimum. Overskuddslikviditet plasseres på bank konti , pengemarkedsfond eller
rentebærende verdi papirer . Overskuddslikviditet kan ikke plasseres i aksjer eller
grunnfondsbevis eller verdipapirfond som inneholder denne type inst rumenter.

Kommunen kan benytte følgende aktivaklasser og enkeltplasseringer med rammer
som angitt :

Plasseringsalternativ Rammer Avkastningsmål
Innskudd i bank Inntil 100 % Hovedbank -

avtalen
Andeler i enkeltsertifikater og
pengemarkedsfond (0 - 1 år)

Inntil 100 % Stats -
obligasjoner
(0,25 år)

Innskudd i bank
Kommunen kan plassere midler i norske finansinstitusjoner og utenlandske
finansinstitusjoner etablert i Norge. Ved plassering i utenlandske finansinstitusjoner
skal innskuddene være sikret på nivå med innskudd i norske banker (opptil 2
millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond).

Ved avkastningsmål bør det i løpet av plasseringsperioden oppnås en
meravkastning utover den avkastning som ville vært oppnådd ved plassering på
konsernkonto i tr åd med bankavtalen.

Plassering i enkeltsertifikater og pengemarkedsfond
Ved plassering i enkeltinstrumenter skal det sørges for spredning på flere
utstedere. Eksponering av utsteder (enkeltselskaper) skal ikke utgjøre mer en 30%
av totale likvide midler p lassert.
Ved sammenligningsindeks skal det benyttes Oslo børs statsobligasjonsindeks med
fast durasjon 0,25 år (ST1 X).
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3.3 Finansiell risiko

Forvaltningen skal forgå på en slik måte at kommunen ikke påføres vesentlig
finansiell risiko. Slik risiko kan være kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko m.v.
Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10 .

Likviditet o g kredittvurdering
Bankinnskudd kan gjøres hos banker med kredittrating BBB eller bedre og en
forvaltningskapital på minimum 10 milliarder kroner. Størrelsen på kommunens
innskudd skal vurderes i forhold til bankens størrelse.

Sertifikater og obligasjoner skal være utstedt av solide norske foretak med en
kredittrating tilsvarende Standard & Poors BBB - eller bedre.

Verdipapirfond skal være eksponert mot selskaper med kredittrating BBB - eller
bedre (Investment Grade). Det skal ikke være begrensninger på utt aksretten i
valgte verdipapirfond, og midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager.

3.4 Risikospredning

Det skal sørges for tilstrekkelig spredning på flere utstedere både hva angår
plassering i bank, enkeltinstrumenter og fond.

3.5 Rutiner for rapporteri ng

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7.
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4 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens
midler beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av
disse midlene ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort
sikt. Komm unen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og
mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som
anses vesentlig jfr. Kommunelovens § 52 nr. 3.
Ringerike kommunes andeler i enkeltselskaper, nåværende o g fremtidige, anses
ikke som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kjøp / salg av andeler
i lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg .

Ringerike kommunes langsiktige finansielle aktiva består av «Fossefondet»:

Grunnkapital i Fossefondet utgjør kr 121.097.400 som kommunen fikk som
oppgjør etter salg av aksjer i Ringeriks - Kraft AS i 2014.
Realverdikapitalen i Fossefondet vil være grunnkapital samt akkumulerte
avsetninger som blir gjort for å bevare realverdien av Fossefondet .

4.1 Formålet med forvaltningen

Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på
slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både
dagens og fremtidige innbyggere til gode.

Investeringshorisont
For forv altningen av Fossefondet skal kommunen ha en rullerende investerings -
horisont på 10 år. Samtidig skal en søke å oppnå en tilfredsstillende årlig bokført
avkastning.

Begrensninger på uttak fra den langsiktige forvaltningen
Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer realverdien på langsiktig
investert kapital.

4.2 Rammer for plassering av langsiktig finansielle aktiva

Plassering av langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital
fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en
langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det
styres etter en langsiktig investeringshorisont, samtidig som en søker en rimelig
avkastning.

Fossefondet skal ikke benyttes til å finansiere investeringer eller nedbetale gjeld.
Fossefondet er sparekapital som skal gi avkastning over tid .

Midlene skal til enhver tid forvaltes etter kriteriene:

Likviditet
Avkastning
Sikkerhet
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Risikospredning

Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og
andre papirer med tilsvarende god likviditet. Likviditetsrisikoen reduseres ved å øke
andelen statspapirer i porteføljen, da di sse er mer likvide enn andre rentebærende
papirer.

Kommunestyret definerer selv årlig mål for avkastningen i Fossefondet, jf
reglementets kapittel 4.3.

Det tolereres enn viss risiko i investeringsporteføljen for å oppnå det fastsatte
avkastningsmålet. Ko mmunestyret skal selv definere rammene for hvilken risiko
som skal tas gjennom dette reglementet.

Kommunen skal ha en fordeling på plassering av Fossefondet basert på en nøytral
posisjon i markedet, og med minimums - og maksimumsrammer for taktisk
aktivaal lok ering. Kommunestyret definerer selv disse nivåene, jf reglementets
kapittel 4. 5 .

4.3 Avkastningsmål og benyttelse

Fosse fondets forventede rea lavkastning fastsettes årlig av kommunestyret i
forbindelse med behandling av handlingsprogrammet og budsjett for ko mmende år.

Avkastningen skal benyttes til, i prioritert rekkefølge:

1. Tilbakebetaling av tidligere års drifts underskudd eller dekke et eventuelt
driftsunderskudd inneværende regnskapsår.

2. Opprettholde realverdien av Fossefondet ved at det avsettes til Fossef ondet –
avsettes et beløp til Fossefondet tilsvarende SSB’s konsumprisindeks (KPI)
med utgangspunkt i verdien på fondet pr 31.12 året før.

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital.
4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover

punktene 1 og 2) avsettes til vedtatte investeringer.

Bufferkapital bør ikke anses som tilstrekkelig før den utgjør minst 15 % av
Fossefondets realverdikapital.

Dersom det et år ikke er tilstrekkelig realavkastning til å opprettholde realverdien
av Fossefondet (punkt 2) skal det likevel avsettes til Fossefondet - realverdikapital
ved at bufferkapital benyttes til avsetningen.

Kommunestyret selv kan bestemme at bufferkapital også kan benyttes til
investeringer dersom det vi ser seg at avkastning beregnet til vedtatte investeringer
(punkt 4) blir lavere enn budsjettert.
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4.4 Finansiell risiko - risikoklasser

Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10 .

Følgende instrumenter er tilgjengelig for in kludering i en forvaltningsportefølje :

Risikoklasse 1

Obligasjoner/ sertifikater utstedt av stat eller foretak med statsgaranti
innenfor OECD
Statsobligasjonsfond

Risikoklasse 2

Obligasjoner med fortrinnsrett
Obligasjoner/ sertifikater utstedt av statsfor etak, fylkeskommuner,
kommuner, kraftverk med garanti fra kommune/ fylkeskommune, banker,
forsikringsselskap og kredittforetak.
Innskudd i banker
Verdipapirfond med tilsvarende risiko

Risikoklasse 3

Obligasjoner/ sertifikater utstedt av industriforetak med kredittrating BBB
eller bedre
Verdipapirfond med tilsvarende risiko

Risikoklasse 4

Aksjefond
Ansvarlige lån
Kombinasjonsfond
Infrastruktur og eiendom

Risikoklasse 5

Enkeltaksjer
Grunnfondsbevis
High yield obligasjoner
Private equity og strukturerte pro dukter/ obligasjoner med ikke - lineær
kredittrisiko

Risikoklasse 6

Valutatrading
Krafttrading
Gearede produkter (forvaltet beløp settes høyere enn innskutt egenkapital)
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Ringerike kommune skal ha følgende plasseringsbegrensninger basert på
risikoklasser:

Minimum 20 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 1 eller 2 .
Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 3.
Maksimalt 60 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 4.
Kapital skal ikke plasseres med risikoklasse 5 eller 6.

I den grad høyere risikoklasse ikke er utnyttet fullt ut, skal tilsvarende «ledig»
andel kunne øke rammer for klasse med lavere risiko med de begrensninger som
følger av reglementets kapittel 4.5 om a ktivafordeling.

Forvaltningen bør fordeles på flere av de tillatte aktivaklasser for å sikre en god
diversifisering. Kommunen skal legge vekt på å benytte forvaltere med et
investeringsmandat og risikoprofil som passer med kommunens
investeringsstrategi .

Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken
grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling.

Ved bruk av utenlandske rentepapirer/ rentefond skal plasseringen valutasikres til
norske kron er (NOK)

Ved plassering i utenlandske aksjefond skal valutasikr ing til norske kroner (NOK)
vurderes , og eventuelle valutaterminer skal maksimalt ha 12 måneders løpetid.

4.5 Strategi for aktivaallokering

Plassering av F ossefondet i markedet skal fordeles på ho vedgrupper av finansielle
eiendeler (aktivaklasser) i henhold til følgende valgte strategi:

Aktivaklasser Minimum Nøytral Maksimum
Renteinstrumenter: 40 % 60 % 90 %
P engemarked/ bankinnskudd 10 % 20 % 30 %
Obligasjoner 30 % 40 % 60 %

Egenkapitalinstrumenter: 10 % 40 % 60 %
Aksjefond med n orske aksjer 0 % 10 % 20 %
Aksjefond med utenlandske aksjer 10 % 30 % 40 %

Ulik prisutvikling mellom aktivaklassene vil over tid føre til at de faktiske vektene
endrer seg, og avviker fra de strategiske vektene kommunestyret har bestemt.
Rebalansering av porteføljen skal da foretas ved kjøp eller salg av aktiva f or å
bringe vektene tilbake innenfor vedtatt strategi. En slik rebalansering medfører
transaksjonskostnader og skal begrenses i antall. Rebalansering skal foretas
dersom minimums - og maksimumsgrensene brytes og ellers vurderes i forbindelse
med rapportering om finansforvaltningen.
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4.6 Rutiner for rapportering

Se eg et felles avsnitt f or rapportering under kapittel 7 .

5 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtaler

5.1 Formål med låneforvaltningen

Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres
vesentlig finansiell risiko.

5.2 Rammer og begrensninger for låneforvaltningen

Sammensetning og risiko
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal
som minimum angi lånebe løp fordelt på rentable og ikke - rentable investeringer .

Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatte
investeringsbudsjett og forventninger om fremtidig renteutvikling.

Låneopptak skal gjøres i norske kroner (NOK).

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal
normalt innh entes konkurrerende tilbud, jf forskrift om offentlige innkjøp § 1 – 3.

Låneopptak gjøres fortrinnsvis som direkte lån i offentlige og private finans -
institusjoner. Det er adgang til å legge ut lån i sertifikat - og obligasjonsmarkedet.

Låneporteføljen bør bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen
begrenses. Generelt skal følgende gjelde:

Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede
låneporteføljen.

Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuelt rentebinding skje slik at
renterisikoen for kommunens netto gjeld holdes innenfor fastsatte rammer og
målsettinger fastsatt av kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen.

Finansieringskilder
V ed opptak av lån kan kommunen ta i bruk alle tilgjengelige finansieringskilder.
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Fullmakter ved låneopptak
Innenfor de generelle r etningslinjer som følger av dette dokument delegeres
følgende fullmakter til rådmannen ved låneopptak:

Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.
Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån.
Fullmakt til å underskrive lånedokumenter .

5.3 Risiko og risikospredning

Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig
finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng; usikkerhet mht
fremtidi g lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.

Det skal bygge s en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at kommunen ikke
opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres betydelig.

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. S tyring av
låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i
forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt
risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilit et i lånekostnader.

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:

Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/
forfall.
Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rente løpetid ) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % og maksimalt
75 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over).

For å oppnå ønsket rentebinding kan kommunen ta i bruk rentesikringsinstrumenter
som; frem tidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikrings -
instrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for
kommunens lånegjeld . Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert
erfaring innenfor finansielle derivater som motpart ved slike kontrakter. Hensikten
bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres og kontrakten skal knyttes til
underliggende lån eller låneportefølje.

5.4 Rutiner for rapportering

Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7 .
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6 Etiske retningslinjer
Ringerike kommune skal ikke foreta investeringer i selskaper eller
investeringsprodukter der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke
til:

Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for
barnearbeid og annen utnytting av barn.
Alvorlige krenkelser av individets rettigheter i krig eller konfl iktsituasjoner.
Alvorlig miljøskade.
Grov korrupsjon.
Andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Ringerike kommune skal ikke gjennomføre egne analyser for å sikre at de etiske
retningslinjene blir oppfylt, men støtte seg til tilgjengelig d okumentasjon fra
anerkjente nasjonale og internasjonale analysemiljøer. Dersom kommunen blir
gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en
uakseptabel etisk profil skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. Plasserin g
foretatt av forvalteren kan da opphøre, eller at kommunen trekker seg ut av det
aktuelle produkt hos forvalteren.

7 Rapportering

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke
annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Årsrapporten skal utgjøre en separat
rapport vedrørende finansforvaltningen adskilt fra den ordinære årsberetningen.

Formålet me d rapporteringen er å informere om finansforvaltningens faktiske
resultater og resultat i forhold til relevant sammenligningsindeks, samt
finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er
fastsatt i strategien.

Rapporterin gen skal videre angi hvor høy risikoprofilen er på rapporterings -
tidspunktet, absolutt og relativt, samt hvordan risikoen fordeler seg. Rapporten skal
vise tall samlet og for henholdsvis kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld siste tertial o g hittil i år.

Videre skal det rapporteres om vesentlige endringer i markedet, herunder en
vurdering av hvilken betydning dette har for kommunen. Det skal også rapporteres
om endringer i den finansielle risiko som kommunen er utsatt for, og det skal gis en
vurdering av dette.

Dersom det oppstår avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske
forvaltning, skal dette angis i rapporten. Det bør angis hvordan avviket håndteres.
Ved vesentlige endringer i finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store
tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres.

Årsapporten skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens
finansportefølje har blitt fo rvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal
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vesentlige endringer i finansporteføljens sammensetning og risikoprofil presiseres
særskilt. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering av porteføljens avkastning i
forhold til relevant sammenligningsindeks .

Rådmannen har ansv ar for etablering av rutiner for vurdering og håndtering av
finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.

8 Internkontroll

8.1 Administrative rutiner for internkontroll

Rådmannen skal sørge for at Ringerike ko mmune har kunnskap om
finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin
finansforvaltning i tråd med reglementet, jf finansforskriften § 3 tredje ledd.

Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide administrative rutiner s om sørger
for at finansforvaltningen utøves i tråd med kommunens finansreglement,
gjeldende lover og forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll.

Rådmannen skal utarbeide egne administrative rutiner for følgende forhold:

Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer av finansiell risiko i
finansielle avtaler før avtaleinngåelse
Prosedyrer og retningslinjer for forsvarlig og betryggende saksutredning før
avtaler inngås
Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen av
den finansielle risikoen kommunen er utsatt for, og forholdet til tillatt
risikonivå og krav til risikospredning fastsatt i reglementet
Prosedyrer og retningslinjer for cash - management og kontohold
Prosedyrer og retningslinj er for dokumentasjon av derivat - kontrakter

8.2 Avvik

Planlagt fravikelse av finansreglementet skal ikke forekomme. Dersom
finansforvaltningen skal innrettes på en annen måte enn det reglementet tilsier,
krever dette at kommunestyret endrer reglementet.

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Eventuell økonomisk konsekvens av
avviket, dersom dette er større enn 5 mill. kroner, skal , sammen med årsak til
avviket , rapporteres uten ugrunnet opphold til formannskapet.

Dersom realavkastningen avviker fra det budsjetterte, og rådmannen forventer at
dette ikke kan rettes opp i løpet av budsjettåret, skal rådmannen melde dette til
kommunestyret som må foreta endringer i budsjettet, jf Kommuneloven § 47 nr 2.
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9 Bruk av ekstern kompetanse

Aktiviteten i kommunens finansforvaltning skal konkurranseutsettes i henhold til lov
om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter samt kommunens egne
innkjøpsbestemmelser. Dette gjelder all form for eksterne motparter ved plassering
av midler, opptak av lån, rente - og valutasikring, kapitalforvaltning med mer. D ette
prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank, for eksempel etableringslån i
Husbanken.

9.1 Eksterne kapitalforvaltere

Fossefondet skal forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere gjennom fond eller
mandater (aktiv, diskresjonær forvaltning).

Kapi talforvalteren skal vær e et verdipapirforetak som har F inanstilsynets tillatelse
til å drive forvaltning av andres finansielle instrumenter, i henhold til Lov om
verdipapirhandel, eller utenlandsk institusjon som har tillatelse lignende dette og
som står u nder tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ. Ringerike
kommunes kapital skal ikke utgjøre mer enn 10 % av forvalterens totale forvaltede
kapital.

Oppdrag skal baseres på skriftlig avtale. Det skal utarbeides forvaltningsmandat for
hver delportefølje.

Følgende utvalgskriterier skal legges til grunn for beslutning om valg av
forvalter(e):

Organisasjon: eierforhold og finansiell styrke
Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring
Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområde t
Arbeidsmåte: Investeringsfilosofi og investeringsmetodikk
Historiske prestasjoner og mulighet for fremtidige gjentakelser av disse
Risikohåndtering og intern kontroll
Administrasjon og rapportering
Pris

Dersom forvalteren ikke har klart å nå avtalt avka stnings mål eller har et betydelig
avvik sammenlignet med aktuell referanseindeks, skal rådmannen foreta en
vurdering av forvaltningen og vurdere et bytte.
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10 Risikoformer og definisjoner

Kredittrisiko Risiko for at kommunen ikke får tilbakebetalt sitt
tilgodehavende ved forfall.

Markedsrisiko Risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer
i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er
eksponert .

Renterisiko Risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende
verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten
opp, går verdien av plasseringer i rentebærende
verdipapirer ned (og motsatt).

Likviditetsrisiko Risiko for at midler ikke kan transformeres til kontanter i
løpet av kort tid, uten at det oppstår vesentlig pri sfall på
plasseringene i forbindelse med realisasjon.

Valutarisiko Risiko for tap pga. endringer i valutakurser.
Systematisk
risiko i
aksjemarkedet

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at
det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på
kort og lang sikt.

Usystematisk
risiko i
aksjemarkedet

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at
verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en
investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på
markedet - båd e på kort og lang sikt.

11 Ikrafttreden
Reglementet trer i kraft 01.03.2015
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1 Innledning

Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven § 52 .
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans - og gjeldsforvaltning definerer nærmere
hva et reglement skal være og inneholde:

1. Kommunestyret skal selv gi regler for ko mmunens finans - og gjelds forvaltning. Reglementet
skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.

2. Kommunen skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig
økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende beta lingsforpliktelser.
Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig
finansiell risiko i sin finans - og gjeldsforvaltning, herunder bestemmelser for å begrense
kommunens refinansieringsrisiko ved opptak av lån.

3. Reglementet s kal omfatte følgende forvaltningsområder:
a) l edig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.
b) langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål .
c) gjeldsporteføljen og øvrig e finansieringsavtaler.

4. R eglementet skal som minimum angi:
a) f ormålet med forvaltningen .
b) h va som regnes som langsiktige finansielle aktiva.
c) r ammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper som angitt

ovenfor, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og tillatte finansielle
instrumenter.

d) t idspunkt for og innhold i statusrapporteringen for finans - og gjelds forvaltningen.
e) h åndtering av avvik fra finansreglementet.
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2 Finansreglementets virkeområde

R eglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans - og gjelds forvaltning.
Reglementet gir en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og
underliggende fullmakter, instrukser og rutiner skal hjemles i reglementet.

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal
utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi kommunens
innbyggere best mulig tjenestetilbud.

Reglementet d efine re r de avkastnings - og risikonivå som er akseptabl e for plasseringer og
forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/
gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

2.1 Hvem reglemente t gjelder for
Reglementet gjelder for Ringerike kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 og interkommunale samarbeid etter
kommuneloven § 27.

I den grad virksomhetene har egen finansforvaltning s kal denne utøves i overenstemmelse med
dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent
finansreglement som er godkjent av kommunestyret.

Reglementet dekker hele kommunens finans - og gjelds forvaltning, og er gjeldende t il
kommunestyret vedtar nytt reglement.

2.2 Hjemmel
Reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
F orskrift om kommuners og fylkeskommuners finans - og gjelds forvaltning fastsatt av
Kommunal - og regionaldepartementet 1 . november 2016 .

2.3 Ansvar og fullmakter
Kommunestyret vedtar finansreglementet minst én gang i hver kommunestyreperiode og skal
således være et retningsgivende og kontrollerende utvalg.
Kom munestyret skal selv gjennom fastsettelse av finansreglementet ta stilling til hva som er
tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. Kommunelovens § 52.
Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva
som regnes som langsiktig finansielle aktiva.

Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret
som anses som prinsipielle.
Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjelli ge rammer og
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves
forsvarlig i henhold til de risikoer kommunen er eksponert for. Konkrete rammer for forvaltning
av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), langsiktige finansielle
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aktiva og gjeldsporteføljen omtales under de enkelte områder. Det tilligger rådmannen å inngå
avtaler i overenstemmelse med d ette reglementet.

Det till i gger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige
fullmakter/ instrukser/ rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse
med kommunens overordnede økonomibestemmelser.

Finansielle instrumenter og/ eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette
reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Plassering av Ringerike kommunes midler i verdipapirer skal skje iht. etiske kriterier. Kriteriene
er beskrev et i kapittel 7 i dette reglementet. Så langt det er praktisk mulig skal disse etiske
kriteriene også gjelde for plasseringer i verdipapirfond.

Rådmannen kan delegere sine fullmakter videre innen administrasjonen (jfr. kommunens
deleg erings reglement).

2.4 Kvalitetssikring
K ommunestyret skal benytte uavhengig kompetanse for å vurdere om finansreglementet legger
rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finans -
og gjelds forskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og
håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.

Med uavhengig kompetanse menes kompetanse som er uavhengig av
kommuneadministrasjonen og som ikke er knyttet til de miljøer som skal forvalte kommunens
portefølje.

Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller gjennom
kommunerevisjonen. Kravet til uttalelse fra uavhengig instans gjelder i de situasjoner der
Finansreglementet eller F inansrutine n endres.
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3 Overordnet finansiell strategi

Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige
ressurser og med sikte på å kunne gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud, skal
finans - og gjelds forvaltningen :

sikre at Ringerike kommune har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall .
s ikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til
stabilitet og langsiktig finans - og gjelds forvaltning.
sikre at lånte midler over tid gir lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader .
sikre tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko .
være slik at k ommunen ikke investere r i kompliserte produkter som krever daglig
oppfølgi ng eller pådra seg finansiell risiko utover rammen som er vedtatt i dette
reglementet.
s ikre en tilfredsstillende langsiktig avkastning med målbar risiko på forvaltning av l angsiktige
finansielle aktiva ( Fossefondet).
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4 F orvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål

4.1 Formålet med forvaltningen
Forvaltningen skal sikre at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Kommunen må
vurde re hvor mye likvide midler som er nødvendig for å dekke utbetalinger. Ved høyere
aktivitetsnivå, kan det settes høyere krav knyttet til løpende driftslikviditet.

Det er en forutsetning for plassering av deler av kommunens likvide midler utover innestående
på konti i kommunens hovedbankforbindelse , at det foreligger en løpende 12 måneders
prognose for utviklinge n av kommunens likviditetsbehov . Plasseringer av overskuddslikviditet
skal kunne finne sted dersom likviditetsprognosen tillater det og tilfredsstillende avkastning
oppnås.

Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål , skal det legges
særlig v ekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Med ledig likviditet og andre midler til driftsformål menes:
Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter .
En andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond .
Ubrukte øremerkete drifts - og investeringstilskudd.
Midler på selvkostfond .
Midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal være
disponible til enhver tid .
Ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond.

Sammensetning av kommunens likvide kortsiktige midler
Kommunens likvide midler består av de til enhver tid inneståen de midler på kommunens
bankkonti og plasseringer av overskuddslikviditet i henhold til dette reglement.

Driftslikviditet : S kal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av tidsforskjell mellom
inn - og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer trekkrettighet i konsernkontosystemet.

Overskuddslikviditet: K ortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide midler utover den
nødvendige driftslikviditet.

4.2 Rammer og begrensninger for forvaltning av l edig likviditet og andre
midler beregnet for driftsformål

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens ledig e likviditet og andre m idler til
driftsformål i bankinnskudd og pengemarkedsfond. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner
(NOK).

Forvaltningen skal for e gå på en slik måte at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko.
Slik risiko kan være kredittrisiko, r enterisiko, likviditetsrisiko m v . Ulike typer finansielle risikoer
er definert i kapittel 11.
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Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg
av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum offisiell kredittvurdering A. Det kan
gjøres avtale om trekkrettighet.

Driftslikviditet
Driftslikviditeten skal plasseres i kommunens hovedbankforbindelse . Kommunen skal til enhver
tid ha tilgjengelig driftslikviditet, som minst er like stor som forventet likviditetsbehov de
nærmeste 3 måneder . Med forventet likviditetsbehov menes løpende forpliktelser fratrukket
estimerte innbetalinger.

Overskuddslikviditet
All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet. Plassering av kommunens
overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via
likviditetsprognosen.

Overskuddslikviditet plasseres på bank konti eller i pengemarkedsfond. Det skal sørges for
tilstrekkelig spredning på flere utstedere både hva angår plasse ring i bank og
p engemarkedsfond .

Kommunen kan benytte følgende aktivaklasser med rammer som angitt :

Plasseringsalternativ Rammer Avkastningsmål

Innskudd i bank Inntil 100 % Hovedbankavtalen
Andel er i pengemarkedsfond (0 - 1 år) Inntil 100 % Statsobligasjoner (0,25 år)

Innskudd i bank
Kommunen kan plassere midler i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner
med datterselskaper etablert i Norge , og som inngår i Bankenes sikringsfond . Innskudd i en
enkelt finansinstitusjon skal ikke utgjøre mer enn 50 % av samle de innskuddsplasseringer til
enhver tid.

Bankinnskudd kan gjøres hos banker med offisiell kreditt vurdering tilsvarende BBB eller bedre
og en forvaltningskapital på minimum 4 milliarder kroner. Kommunens samlede innskudd i
bank/ finans institusjon skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital.

Bankinnskudd med tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder .

Avkastningsmålet i plasseringsperioden er en meravkastning utover den avkastning som ville
vært oppnådd ved plassering på konsernkonto i tråd med hoved bankavtalen.

Plassering i pengemarkedsfond
Kommunen kan plassere midler i p engemarkedsfond me d lav risiko , jf. definisjon av fond og
henvisning t il bransjestandarder i kapittel 11 .
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Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner,
ansvarlige lån eller fondsobligasjoner. Det s kal ikke være begrensninger på uttaksretten i
fondene som benyttes , og midlene skal all tid være tilgjengelige på få dager.

Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av fondets
forvaltningskapital. Det kan ikke plasseres mer enn 50 millioner kroner i ett enkelt
pengemarkedsfond.

Ved sammenligningsindeks skal det benyttes Oslo B ørs S tatsobligasjonsindeks med fast
durasjon 0,25 år (ST1X).

4. 3 Rutiner for rapportering ( se for øvrig kapittel 8 )
Det skal rapporteres hvert tertial og inneholde :

Om likvider har vært tilstrekkelig til å dekke betalingsforpliktelser ved forfall
Dersom kommunen har en trekkrettighet, skal det rapporteres om denne er benyttet
Faktisk likviditetsutvikling sammenlignet mot budsjett/prognose
Faktisk plassering av eventuell overskuddslikviditet , avkastning smål og risikospredning
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5 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens midler
beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er
utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt.

Kommunen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige
svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig jfr. Kommunelovens §
52 nr. 3.

Ringerik e kommunes andeler i enkeltselskaper, nåværende og fremtidige , samt kommunens
pensjonsmidler (se egne regler), anses ikke som en del av kommunens langsiktige finansielle
aktiva. Kjøp / salg av andeler i lokale selskaper gjøres ut fra strategiske lokalpolitiske valg .

Ringerike kommunes langsiktige finansielle aktiva blir heretter kalt Fossefondet:

Grunnkapital i Fossefondet utgjør kr 121.097.400 som kommunen fikk som oppgjør et ter
salg av aksjer i Ringeriks k raft AS i 2014.
Realverdikapitalen i Fos sefondet vil være grunnkapital samt akkumulerte avsetninger som
blir gjort for å bevare realverdien av Fossefondet .

5.1 Formålet med forvaltningen
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på slik måte at
kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både dagens og fremtidige
innbyggere til gode.

Investeringshorisont
For forvaltningen av Fossefondet skal kommunen ha en rullerende investeringshoriso nt på 10
år . Jo lenger tidshorisont, desto mer forsvarlig kan det være å ta noe høyere risiko for å kunne
oppnå en noe høyere forventet avkastning på midlene. Samtidig skal kommunen søke å oppnå
en tilfredsstill ende årlig bokført avkastning.

Begrensninger på uttak fra den langsiktige forvaltningen
Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer R ealverdikapitalen på langsiktig
investert kapital.

5.2 Rammer for plassering av langsiktig e finansielle aktiva
Plassering av langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av
eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en langsiktig og samtidig
tilfredsstillende årlig avkastning som kan bi dra til å gi innbyggerne et godt og stabilt
tjenestetilbud nå og i fremtiden .

Fossefondet skal ikke benyttes til å finansiere investeringer eller nedbetale gjeld . Unntaket er
dersom bufferkapital utgjør mer enn 15 % av Realverdikapitalen (se punkt 4 i kap ittel 5.3) .
Fossefondet er sparekapital som skal gi avkastning over tid.

Midlene skal til enhver tid forvaltes etter kriteriene:
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Likviditet
Avkastning
Sikkerhet
Risikospredning

Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og andre papirer
med tilsvarende god likviditet. Likviditetsrisikoen kan reduseres ved å investere i verdipapirfond
med god likviditet.

Kommunestyret definerer selv årlig mål fo r avkastningen i Fossefondet, jf . reglementets kapittel
5 .3.

Det tolereres en viss risiko i investeringsporteføljen for å oppnå det fastsatte avkastningsmålet.
Kommunestyret skal selv definere rammene for hvilken risiko som skal aksepteres gjennom
dette r eglementet.

Kommunen skal ha en fordeling av Fossefondet mellom hovedgrupper av eiendeler
(aktivaklasser) , som hver har en strategisk vekt og minimums - / maksimums begrensninger . Disse
defineres i kapittel 5 . 5 .

5.3 Avkastningsmål og benyttelse
Fosse fondets forventede avkastning fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med
behandling av handlingsprogrammet og budsjett for kommende år.

Avkastningen skal benyttes til, i prioritert rekkefølge:

1. Tilbakebetaling av tidligere års drifts underskudd ell er dek ning av et eventuelt
driftsunderskudd inneværende regnskapsår.

2. Opprettholde r ealverdi en av Fossefondet ved at det avsettes et beløp til R ealverdi kapitalen
tilsvarende SSBs konsumprisindeks (KPI) med utgangspunkt i verdien på fondet pr 31.12
året før.

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital.
4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover punktene 1 og 2)

avsettes til vedtatte investeringer.

Bufferkapital anses som tilstrekkelig når den utg jør minst 15 % av Fossefondets
R ealverdikapital.

Dersom det et år ikke er tilstrekkelig avkastning til å opprettholde R ealverdi kapitalen av
Fossefondet (punkt 2) , skal det likevel avsettes til Fossefondet s R eal verdi kapital ved at
bufferkapital benyttes til avsetningen.

5.4 Finansiell risiko – aktiva klasser
Ulike typer finansielle risikoer er definert i kapittel 11 .

Følgende instrumenter er tilgjengelig for inkludering i de ulike hovedgruppene av eiendeler
(aktivaklassene) i Ringerike kommunes forvaltni ngsportefølje . Aktivaklassene er listet etter
stigende risiko :
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Pengemarked

Bankinnskudd
Pengemarkedsfond

Obligasjoner

Obligasjonsfond med høy kredittverdighet
Høyrentefond

Internasjonale aksjer

Aksjefond
Kombinasjonsfond av instrumentene nevnt i dette kapittelet

Norske aksjer

Aksjefond med spesielt fokus på det norske markedet
Kombinasjonsfond av instrumentene nevnt i dette kapittelet

Forvaltningen skal ikke investere i enkeltobligasjoner og enkeltaksjer, men gjøre sine
investeringer gjennom fond.

Forvaltningen skal fordeles på flere av de tillatte aktivaklasser for å sikre en god diversifisering /
risikospredning . Kommunen skal legge vekt på å benytte forvaltere med et investeringsmandat
og risikoprofil som passer med kommunens investeringsstrategi.

Kommunen skal ha en risikoprofil tilsvarende en strategi som definert i kapittel 5 .5 og med
fokus på å redusere i hvilken grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens
finansielle stilling.

Ved bruk av utenlandske rentepapirer/rentefond skal pl asseringene søkes valutasikret til norske
kroner (NOK). V alutasikring av internasjonale aksjefond til norske kroner (NOK) skal vurderes og
dokumenteres av rådmann . Valutasikring skal helst skje gjennom valutasikrede verdipapirfond
eller andelsklasser i de aktuelle fondene.

5.5 Strategi for aktivaallokering
F ossefondet s investeringer skal fordeles på hovedgrupper av finansielle eiendeler
(aktivaklasser) i henhold til følgende valgte strategi og investeringsrammer :

Aktivaklasser Minimum Strategi Maksimum

Renteinstrumenter: 3 0 % 5 0 % 7 0 %
P engemarked 10 % 20 % 30 %
Obligasjoner 2 0 % 3 0 % 4 0 %

Egenkapitalinstrumenter: 3 0 % 5 0 % 7 0 %
N orske aksjer 5 % 15 % 25 %
Internasjonale aksjer 25 % 3 5 % 4 5 %
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I tillegg gjelder følgende begrensninger på investeringene:

Høyrente skal maksimalt utgjøre 10 % av forvaltningskapitalen.

Aktivaklasser Referanseindekser
P engemarked Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 måneder (ST1 X)
Obligasjoner Norwegian Regular Market ( NORM123D3)
Norske aksjer Oslo Børs Fondsindeks
Internasjonale aksjer MSCI All Countries World og MSCI All Countries

World Local vektet i tråd med andel valutasikrede
investeringsinstrumenter

Referanseindeksene vektet med strategiske vekter utgjør Referanseporteføljen for
forvaltningen og avkastningsmålingen.

Ulik prisutvikling og taktisk allokering mellom aktivaklassene vil over tid kunne føre til at de
faktiske vektene endrer seg, og avviker fra de strategiske vektene kommunestyret har bestemt.
Rebalansering skal foretas dersom minimums - og maksimumsgrensene brytes og ellers
vurderes i forbindelse med rapportering om finansforvaltningen .

5.6 Rutiner for rapportering (s e for øvrig kapittel 8 )
Det skal rapporteres hvert tertial og inneholde:

Fossefondets markedsverdi
Avkastning hittil i år og sammenligne denne mot avkastningsmål og referanseindeks
Faktisk aktivaallokering og sammenligne mot strategien
Rapporteringen skal videre angi hvor høy risikoprofilen er på rapporteringstidspunktet,
absolutt og relativt, sam t hvordan risikoe n fordeler seg
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6 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler

6.1 Formål med låneforvaltningen
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig e finansavtaler er å skaffe kommunen
finansiering til mest mulig gunstige betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko.

6.2 Rammer og begrensninger for låneforvaltningen
Sammensetning og risiko
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal som
minimum angi lånebeløp fo rdelt på gebyrfinansierte og ikke - gebyrfinansierte investeringer ,
samt nedbetaling stid .

Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett
og forventninger om fremtidig renteutvikling.

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets mest gunstige betingelser og skal gjøres i
norske kroner (NOK). Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud.

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.

Generelt skal følgende gjelde for å begrense refinansieringsrisikoen :
Enkelt lån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneporteføljen.
Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den samlede
låneporteføljen.

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuelt rentebinding skje slik at renterisikoen for
kommunens netto gjeld holdes innenfor fastsatte rammer og målsettinger fastsatt av
kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen.

V ed opptak av lån kan kommunen ta i bruk al le tilgjengelige finansieringskilder , men lånetyper
med høy grad av risiko og usikkerhet bør unngås .

Låneopptak gjøres fortrinnsvis som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner. Det er
adgang til å legge ut lån i sertifikat - og obligasjonsm arkedet.

Under ellers like forhold bør kommunen tilstrebe å fordele låneopptakene på flere långivere.

Finansiell leasing skal behandles på lik linje med låneopptak.

Fullmakter ved låneopptak
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette reglementet , delegeres følgende til
rådmannen ved låneopptak:

Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.
Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån.
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Hovedregelen er at ordfører skal signere alle lånedokumenter i kommunen.

Reglementet skal sikre finansforvaltningen i både gode og dårlige tider, og underskrift av
ordfører vil sikre at politikerne til enhver tid har kunnskap om at låneopptak effektueres og er
innenfor vedt atte rammer.

6.3 Risiko og risikospredning
Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell
risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng usikkerhet mht . fremtidig lånekostnad
for kommunens gjeldspo rtefølje.

Det skal bygge s en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at kommunen ikke opplever et
(re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres betydelig.

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. S tyring av
låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til
oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet
ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.
Gjennomsnittlig rentebinding (vektet rente løpetid ) på samlet re ntebærende gjeld skal til
en hver tid være mellom 0,5 og 5 år.
R enteeksponert gjeld skal ha en fastrenteandel på minimum 40 % og maksimalt 75 % (lån
med rentebinding 1 år frem i tid og over).
Lån til gebyrfinansierte investeringer og husbanklån for videre utlån skal fortrinnsvis ha
flytende rente.
I en normalsit uasjon bør den samle d e gjeldsporteføljen ha en vektet renteløpetid på 2 år.

For å oppnå ønsket rentebinding kan kommunen ta i bruk rentesikringsinstrumenter som
fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan
benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld . Det skal kun
benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor finansielle derivater som
motpart ved slike kontrakter.

Følgende krav gjelder for bruk av finansielle de rivater:

Derivater kan bare anvendes på underliggende gjeld på balansen .
Maksimalt utestående kontraktsvolum for handel med finansielle derivater begrenses
oppad til 3 0 % av total gjeld.
Det skal etableres et særskilt register med oversikt over alle finans ielle derivater. Registeret
skal gi en oversikt over vilkår, løpetid og motparter for det enkelte instrument.
Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse om de derivater som benyttes.
Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres og kontrakten skal knyttes til
underliggende lån eller låneportefølje.
Finansielle derivater skal vurderes til virkelig verdi ved fastsettelse av kommunens regnskap .
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6.4 Rutiner for rapportering (s e for øvrig kapittel 8 )
Det skal rapporteres hvert tertial og inneholde:

Utvikling i kommunens gjeldsportefølje siste tertial
Utførte låneopptak i perioden
Beregnet minimumsavdrag
Vektet gjenstående løpetid på investeringsgjelden
Rammer og status for fastr enteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko
Det skal spesifikt opplyses om verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12
måneder
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7 Etiske retningslinjer

Ringerike kommune søker å ha investeringer som følger de etiske vurderinger til Statens
Pensjonsfond Utland (SPU) eller er forpliktet på Principles for Responsible Investment (PRI).

Ringerike kommune skal ikke gjennomføre egne analyser for å sikre at de etiske retningslinjene
blir oppfylt, men støtte seg til tilgjengelig dokumentasjon fra anerkjente nasjonale og
internasjonale analysemiljøer.

Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper
med en uaksepta bel etisk profil , skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. Plassering
foretatt av forvalteren kan da opphøre, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle
produkt hos forvalteren.

8 Rapportering til kommunestyret

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke annet er
bestemt, motta rapport hvert tertial . I tillegg skal porteføljerapport for Fossefondet vedlegges
måneds rapport eringen til orientering.

Årsrapporten skal utgjøre en separat rapport vedrørende finansforvaltningen adskilt fra
kommunens ordinære årsberetning og årsrapport . Årsrapporten skal vise utviklingen gjennom
året og status ved utgangen av året.

Formålet med rapporteringen er å informere om finans forvaltningens faktiske resultater og
resultat i forhold til relevant sammenligningsindeks, samt finansforvaltningens eksponering i
forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt i strategien.

Års r apporten skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har
blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering
av porteføljens avkast ning i forhold til relevant sammenligningsindeks.

Rapporten skal vise tall samlet for henholdsvis kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld hittil i år og i fjor og siste årsregnskap .

Videre skal det rapporteres om vesentlige endringer i markedet, herunder en vurdering av
hvilken betydning dette har for kommunen. Det skal også rapporteres om endringer i den
finansielle risiko som kommunen er utsatt for, og det skal gis en vurdering av dette. Det skal i
hver rapport presenteres en stresste st med følgende parametere:

+2 % parallelt skift i rentekurven .
- 20 % verdiendring på utenlandske aksjer .
- 30 % verdiendring på norske aksjer .
- 10 % endring i utenlandsk valuta mot norske kroner i valutaposisjoner.
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Samlet resultat i stresstesten for renteeksponerte gjeldsposter og kortsiktige/ langsiktige
finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det
potensielle tapet/ merutgiften i budsjettåret . Dersom rådmannens vurdering er at det
potensielle tapet/ merutgiften er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal
rådmannen legge frem et forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den
risikobærende gjelds - og finansporteføljen.

Dersom det oppstår avvik mellom kravene i finansregl ementet og den faktiske forvaltning, skal
dette angis i rapporten. Det bør angis hvordan avviket håndteres. Ved vesentlige endringer i
finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger av finansporteføljen, skal
formannskapet straks orient eres.

Dersom rådmannen mener det er grunn til å endre finansreglementet, skal dette fremgå av
rapporteringen.

9 Internkontroll

9.1 Administrative rutiner for internkontroll
Rådmannen skal sørge for at Ringerike kommune har kunnskap om finansforvaltning som til
enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med
reglementet, jf r . finansforskriften § 3 tredje ledd.

Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide administrative rutiner som sørger for at
fin ansforvaltningen utøves i tråd med kommunens finansreglement, gjeldende lover og
forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannen skal ha administrative rutiner for følgende forhold:

vurdering av alle typer av finans iell risiko i finansielle avtaler før avtaleinngåelse
overvåking og vurdering av utviklingen av den finansielle risikoen kommunen er utsatt for,
og forholdet til tillatt risikonivå og krav til risikospredning fastsatt i reglementet
cash - management og konto hold
dokumentasjon av derivatkontrakter
å avdekke avvik fra finansreglementet

9.2 Avvik
Planlagt fravikelse av finansreglementet skal ikke forekomme. Dersom finansforvaltningen skal
innrettes på en annen måte enn det reglementet tilsier, krever dette at kommunestyret endrer
reglementet.

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finans - og gjelds forvaltning og finansreglementets
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Eventuell økonomisk konsekvens av avviket,
dersom dette er større enn 5 mill. kroner , skal , sammen med årsak til avviket , rapporteres uten
ugrunnet opphold til kommunestyret .
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Ved konstaterte avvik under 5 mill . kroner kan rapportering utestå til neste ordinære
finansrapportering til kommunestyret.

Dersom realavkastningen avviker fra det budsjetterte, og rådmannen forventer at dette ikke
kan rettes opp i løpet av budsjettåret, skal rådmannen melde dette til kommunestyret som må
foreta endringer i budsjettet, jf r . Kommuneloven § 47 nr . 2.

10 Bruk av ekstern kompetanse

Kommunen ønsker å oppnå best mulig avkastning på langsiktige finansielle aktiva og mener det
er nødvendig med konkurranseutsetting selv om det ikke er et lovkrav. Det skal derfor normalt
innhentes tilbud fra minst 3 kapitalforvaltere ved bytte av forvalter .

10.1 Eksterne kapitalforvaltere
Fossefondet skal forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere gjennom fond eller mandater
(diskresjonær forvaltning).

Kapitalforvalteren skal vær e et verdipapirforetak som har F inanstilsynets tillatelse til å drive
forv altning av andres finansielle instrumenter, i henhold til Lov om verdipapirhandel, eller
utenlandsk institusjon som har tillatelse lignende dette og som står under tilsyn av myndighet
eller annet tilsvarende organ. Ringerike kommunes kapital skal ikke utgj øre mer enn 10 % av
forvalterens totale forvaltede kapital.

Oppdrag skal baseres på skriftlig avtale. Det skal utarbeides forvaltningsmandat for hver
delportefølje.

Følgende utvalgskriterier skal legges til grunn for beslutning om valg av forvalter(e):

O rganisasjon: eierforhold og finansiell styrke
Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring
Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområdet
Arbeidsmåte: Investeringsfilosofi og investeringsmetodikk
Historiske prestasjoner og mulighet for fremti dige gjentakelser av disse
Risikohåndtering og intern kontroll
Administrasjon og rapportering
Pris

Dersom forvalteren ikke har klart å nå avtalt avkastnings mål eller har et betydelig avvik
sammenlignet med aktuell referanseindeks, skal rådmannen foreta en vurdering av
forvaltningen og vurdere et bytte.
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11 Risikoformer og definisjoner

Fond Et fond er en kollektiv investering der mange andelseiere går sammen om
plassering av sine midler i verdipapirmarkedet. Fondets
vedtekter/prospekt angir fondsforvalter.

Fond og forvaltere som benyttes her, skal være underlagt tilsyn fra
relevant tilsynsmyndighet.

Ytterligere informasjon av ulike fond og deres investeringsbegrensninger
framgår av norsk lov om verdipapirfond og lov om alternative
investeringsfond. Verdipapirfondenes forening har etablert
bransjestandarder for norskregistrerte verdipapirfond ( www.vff.no ) . For
utenlandske fond som er kvalifisert som UCITS - fond , gjelder
begrensningene angitt i UCITS - direktivet fra EU.

Kredittrisiko Risiko for at kommunen ikke får tilbakebetalt sitt tilgodehavende ved
forfall.

Markedsri siko Risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i priser og
kurssvingninger i de markedene kommunene er eksponert .

Renterisiko Risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer
endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går verdien av
plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt).

Likviditetsrisiko Risiko for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av kort tid,
uten at det oppstår vesentlig prisfall på plasseringene i forbindelse med
realisasjon.

Valutarisiko Risiko for tap pga. endringer i valutakurser.
Systematisk risiko i
aksjemarkedet

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle
aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt.

Usyst ematisk risiko i
aksjemarkedet

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det
aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i
forhold til verdien på markedet - både på kort og lang sikt.

12 Ikrafttrede lse og gyldighet

Reglementet trer i kraft fra og med 1. oktober 201 9 og erstatter alle tidligere regler og
instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Ringerike kommunes
finans - og gjeldsforvaltning.
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Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5377-5 Unntatt offentlighet  Arkiv: 037  

 

 

Utbytte fra Fossveien 7-9 AS  
 

Forslag til vedtak: 

Det foreslås utbytte på 2 millioner kroner på ekstraordinær generalforsamling i Fossveien 7-9 

AS. 

 

Utbyttet inngår som finansinntekter i Ringerike kommune.  

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune ønsker å ta utbytte fra Fossveien 7-9 AS på 2 millioner kroner. Selskapet 

har 2 millioner kroner på høyrente-konto som er fra tiden Ringeriks-kraft AS leide lokalene fra 

selskapet. Utbytte kan maksimalt være 2 millioner kroner for å unngå likviditetsproblemer for 

selskapet. Ringerike kommune er den største leietaker i bygget.   

 

Innledning / bakgrunn 

Fossveien 7-9 AS eies 100 % av Ringerike kommune. Selskapet leide ut lokalene til Ringerik-

kraft AS før Ringerike kommune flyttet inn. Ringerike kommune leier i dag 1-3 etg. fra 

selskapet og deler av underetasjen. Øvrige del av underetasjen leies av 5 fiberselskaper. 

Selskapet forvaltes av eiendomsforvaltning i kommunen og driftsavdelingen leverer 

vaktmester, renhold og vedlikeholdstjenester. Regnskap utføres av Økonomihuset AS og EY 

AS er revisor. Selskapet har 2 millioner kroner på høyrente-konto som er fra tiden Ringeriks-

kraft AS leide lokalene fra selskapet. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune ønsker å ta ut utbytte fra Fossveien 7-9 AS på 2 millioner kroner. 

Hovedleietaker i bygget er Ringerike kommune og alle kostnader for lokalene i form av 

vedlikehold, drift mm. dekkes gjennom leieavtalen. Dages leiekostnad dekker nåværende drift 

og vedlikeholdskostnader. Økte drift og vedlikeholdskostnader og annet vil medføre økte 

leiekostnader for Ringerike kommune som vil måtte tas over driftsbudsjettet til de som leier 

lokalene.  

 

Høyere utbytte enn 2 millioner kroner anbefales ikke da det kan gå utover likviditeten på 

selskapet, siden det gjennomføres nødvendig større oppgradering og vedlikehold på bygget.  

 

Juridiske forhold  



- 

Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og 

likviditet. I tillegg må selskapet etter utdelingen ha tilbake netto eiendeler som gir dekning for 

selskapets aksjekapital, annen bundet egenkapital og noen andre fradragsposter. 

 

Hva som kan utdeles som utbytte reguleres i Aksjeloven § 8-1. Bestemmelsene kan sies å være 

todelt 

1. Formelle beregninger: Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det er innenfor 

beregning som fremgår av § 8-1 første til tredje ledd  

2. Reelle vurderinger: Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har 

en forsvarlig egenkapital og likviditet. (Aksjeloven § 3-4.) 

 

Normalt utdeles utbytte på bakgrunn av årsregnskapet, alternativt som et ekstraordinært 

utbytte basert på en mellombalanse. 

 

Økonomiske forhold 

Selskapet ble etablert i 2014 og har siden 2015 levert positivt årsresultat som er overført annen 

egenkapital.  

 

Med forbehold om at det ikke planlegges investeringer, oppgraderinger eller det oppstår dyrt 

vedlikehold som er likviditetskrevende, kan Ringerike kommune ta ut hele beløpet som står på 

høyrente-konto i utbytte i følge Økonomihuset AS. 

 

Utbyttet inngår som en del av finansinntektene til Ringerike kommune.  

 

Alternative løsninger 

Det tas ikke utbytte fra selskapet.  

 

Rådmannens vurdering 

Fossveien 7-9 AS har midler på høyrente-konto som selskapet har fra tiden Ringeriks-kraft 

leide lokalene. Rådmann mener det er mer hensiktsmessig å ta utbytte av selskapet, enn at disse 

midlene benyttes til oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen i Fossveien 7-9. 

 

Rådmannen anbefaler utbytte på 2 millioner kroner. 

 

Vedlegg 

Årsregnskap 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 



- 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 
Kommunestyret 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1266-1  Arkiv:   

 

 

Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte 

betingelser. 

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med 

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 

 

 

 

  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune er blitt kontaktet av Sparebankstiftelsen Ringerike vedrørende mulig 

samarbeid om kjøp av eierseksjon 1, 4, 6 og 7 i Sameiet Hønefoss Bru 3 og tilhørende 

parkeringsplasser (gnr. 318, bnr. 502) fra  Samfunnshuset Hønefoss AS. 

 

Formålet med initiativet er å sikre langsiktighet og stabilitet i driften til kultursenteret, og i 

tillegg utvikle bygget til å være et komplett kulturhus. Vesentlig grep for ombygging vil bli 

gjennomført og finansiert av Sparebankstiftelsen, se vedlagte tegninger og skisser. 

 

En forutsetning er at det opprettes en uavhengig og allmennyttig Kulturhus-stiftelse som skal 

eie avtalte seksjoner/aksjer, og som kan motta skattefrie gaver fra Sparebankstiftelsen og 

kommunen(e). Eierstiftelsen skal kun eie de aktuelle seksjoner og ikke selv drive 

kulturvirksomhet. Driften forutsettes foretatt av Stiftelsen Ringerike Kultursenter, eventuelt 

annen enhet eller kommunen, dersom det er naturlig. 

Det forutsettes at det inngås en intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike i tråd med 

vedlagt utkast. 

 

Økonomiske forhold 

Det er oppnådd enighet med selger om en total kjøpesum på kr 71,5 mill. Det foreligger takster 

samt tidligere vurderinger knyttet til kjøp av resterende seksjoner. Det er enighet om en løsning 



- 

der Ringerike kommune kjøper seksjon 4 og hoveddelen av seksjon nr 6, der vi i dag er 

leietaker for hhv IT-avdelingen og kulturskolen.  

 

Videre legges det til grunn at kommunen og Sparebankstiftelsen kjøper seksjon 1 og 7, samt en 

mindre del av seksjon nr 6 som skal nyttes til kulturformål.  

 

Når det gjelder finansiering vil kjøp av seksjonene til eget bruk kunne finansieres på ordinær 

måte gjennom låneopptak, mens det for kulturdelen vil måtte dekkes inn over 

disposisjonsfondet, da andelene her skal inngå i en ny stiftelse. 

 

Videre legges det til grunn at Sparebankstiftelsen Ringerike over noen år vil bidra med 45 mill. 

kr til ombygginger og tilpasninger i bygget, slik at det gjøres optimalt for kulturaktiviteter. Et 

vesentlig og viktig grep vil være å flytte inngangspartiet til kultursenteret inn mot sentrum. Og 

dermed bidra til større tilgjengelighet og synlighet i byen. 

 
Kjøpesum   71 500 000,- kr  

Kommunens eget - 3. og 4. etasje   31 777 778,- kr  

Kommunens andel kultursenter   19 861 111,- kr  

 

 

 Kommunens totale kostnad   51 638 889,- kr  

Dokumentavgift     1 290 972,- kr  
Honorarer, reseksjonering, etab. av stiftelse 
mm 

 
      500 000,- kr  

 

 

 Total kostnad   53 429 861,- kr  

 

 

    

Kjøp av seksjonene til kommunens eget bruk lånefinansieres på ordinær måte, mens 

kommunens andel av utvidelse av kultursenteret vil inngå i ny stiftelse, og må finansieres over 

disposisjonsfondet. 

 

Driftsøkonomi og bruk av egne lokaler 

For Ringerike kommune vil det ha vesentlige driftsøkonomiske konsekvenser. Pr i dag støttes 

driften av kultursenteret med 2,97 mill. kr. Med økte arealer og styrket organisasjon for 

driften, legges det til grunn et årlig tilskudd på i størrelsesorden 5 mill. kr. 

 

I dialog med dagens eiere, er det avklart at de ikke ønskes å selge ut seksjoner, men et 

helhetlig salg. I dialog med Sparebankstiftelsen er det diskutert en løsning der Ringerike 

kommune selv kjøper de delene av bygget som vi i dag leier til hhv. Kulturskole og IT-

avdelingen. 

 

Ved kjøp av seksjon 4 og 6 til eget bruk vil kommunens leieutgifter til disse lokalene i dag bli 

fjernet, totalt 1 395 000,- kr pr år. 

 

Kommunen vil også overta seksjon 4, som i dag benyttes av NAV. Lokalene har god standard, 

og kan benyttes til flere formål. For det første vil Rådmannen samlokalisere den kommunale 

kulturvirksomheten i bygget. Videre åpner kjøpet for flere andre muligheter. Lokaler til et 

«Frivillighetens hus» kan være en løsning, utleie til relevante aktører innen kulturbasert næring 

kan også være en løsning. Rådmannen vil komme tilbake med konkret forslag til løsning for 

disse arealene før overtakelse 1.6.2020. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer prosjektet som svært interessant, og det vil bidra til et vesentlig løft for 

kulturarbeidet i kommunen. Kultursenteret er i dag sprengt kapasitetsmessig, og vil med dette 

grepet kunne samle store deler av kulturaktivitetene under ett tak. Videre mener Rådmannen at 

Sparebankstiftelsens forpliktelse til vesentlige investeringer i bygget, samt å snu 

inngangspartiet inn mot byen, er et viktig og godt grep for sentrumsutviklingen. 

 

Sett i sammenheng med det pågående byplanarbeidet vurderes også prosjektet som et godt 

grep for å øke aktiviteten og attraktiviteten i sentrum. Dette er helt i tråd med intensjonene i 

byplanen. 

 

Rådmannen legger vekt på at Sparebankstiftelsen forplikter seg til omfattende investeringer de 

nærmeste årene, i størrelsesorden inntil kr 45 mill. Det vil gi oss et nærmest komplett kulturhus 

sentralt i byen, i tett samarbeid med frivillige og veldedige aktører. 

 

Økonomisk vil prosjektet slik det foreligger medføre økte kostnader i form av økt årlig 

driftstilskudd til kulturaktivitetene på ca. 2 mill. kr årlig, samt en netto investering for 

kommunen gjennom kjøpene på 53,5 mill. kr, forutsatt. Rådmannen ser at dette kommer i 

tillegg til de øvrige investeringsplaner kommunen har og som er behandlet i budsjett og 

langtidsplan. Samtidig er rådmannens vurdering at dette prosjektet er en unik mulighet til å 

oppnå et løft for kultursektoren, der bidragene fra andre aktører er vesentlig. På den bakgrunn 

anbefaler Rådmannen at fremlagte forhandlingsresultat og intensjonsavtale inngås.  

 

 

Vedlegg 

Intensjonsavtale 

Mulighetsstudie- tegninger 

Visualisering – tegninger 

Takster for eiendommene 

Budaksept 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Terje Dahlen 

 

 



              Unntatt offentlighet jfr. fvl. § 13 og ofl. § 13  
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INTENSJONSAVTALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

vedrørende 
 

«Utvidelse av kulturhus i Hønefoss» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Denne intensjonsavtale (Intensjonsavtalen) er inngått [dato] mellom: 

 
Navn: SpareBankstiftelsen Ringerike  Org.nr. 995 692 635 

Adresse: Postboks 518 Sentrum 

3504 Hønefoss 

 

 
og 

 
Navn: Ringerike kommune  Org.nr. 940 100 925 

Adresse: Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

Styret i SpareBankstiftelsen Ringerike og administrasjonen i Ringerike kommune ønsker å arbeide for 
å støtte et prosjekt der intensjonen er anskaffelse areal og ombygging av utvidet kulturhus til 
Ringerike. 

Denne intensjonsavtalen gjelder samarbeid om mulig kjøp av eierseksjon 1, 4, 6 og 7 i Sameiet 
Hønefoss Bru 3 og tilhørende parkeringsplasser (gnr. 318, bnr. 502) fra  Samfunnshuset Hønefoss AS, 
eventuelt erverv av aksjene i Samfunnshuset Hønefoss AS, samt overdragelse av eierseksjon 3 i 
Sameiet Hønefoss Bru 3 fra Regionalt Kulturhus Ringerike AS, eventuelt erverv av aksjene i Regionalt 
Kulturhus Ringerike AS. Intensjonsavtalen gjelder videre samarbeid om ombygging og oppgradering 
av deler av de areal som ønskes ervervet.  

En forutsetning for begge parter er at det skal opprettes en uavhengig og allmennyttig Kulturhus-
stiftelse som skal eie avtalte seksjoner/aksjer, og som kan motta skattefrie gaver fra 
Sparebankstiftelsen og kommunen(e) ("Eierstiftelsen"). Eierstiftelsen skal kun eie de aktuelle 
seksjoner og ikke selv drive kulturvirksomhet. Driften forutsettes foretatt av Stiftelsen Ringerike 
Kultursenter, annen enhet eller kommunen, dersom det er naturlig. 

SpareBankstiftelsen Ringerike og Ringerike kommune betegnes i fellesskap som ”Partene”. 

1. Skisse til «Nytt Kulturhus Hønefoss»   

Partene har startet et samarbeid med sikte på opprettelse av Eierstiftelsen, som skal kjøpe, eie og 
forvalte deler av eiendommen til kulturhuset, mens Ringerike kommune skal kjøpe, eie og forvalte 
andre deler av eiendommen, slik dette er forutsatt nedenfor. 

Denne Intensjonsavtalen er inngått for å beskrive Partenes foreløpige enighet om intensjoner, 
enkelte hovedvilkår for samarbeidet og prosessen videre. 

- Planene for utvidet kulturhus omfatter seksjonene 1, 4, 6 og 7 i sameiet Hønefoss Bru 3, som 
er eiet av Samfunnshuset Hønefoss AS ("SH") og seksjon 3 i samme sameie, som er eiet av 
Regionalt Kulturhus Ringerike AS ("RKR").  

- Partene er innstilt på å gi 50 % hver av kjøpesummen for kjøp av følgende 
eierseksjoner/aksjer som er eiet av SH: gnr. 318, bnr. 442, seksjon 1 og 7, de deler av seksjon 
6 som ligger i 1. og 2. etg. i bygget, samt medfølgende parkeringsplasser (gnr. 318, bnr. 502). 



 

 

Partenes tilskudd gis som gave/kapitalinnskudd i eierstiftelsen. Partene ser for seg å yte ca. 
kr 22-23 mill. hver for nevnte erverv, inkludert dokumentavgift. 

- Det er den nye og uavhengige Eierstiftelsen som skal kjøpe eller overta de 
eierseksjonene/aksjene/parkeringsplassene som erverves i hht. forrige punkt.  

- Ringerike kommune gir 100 % av kjøpesummen for kjøp av følgende eierseksjoner/aksjer 
som er eiet av Samfunnshuset Hønefoss AS: gnr. 318, bnr. 443, seksjon 4. og resterende del 
av seksjon 6 i 3 etg. i bygget. Ringerike kommune ser for seg å yte ca. kr 30 mill for disse 
erverv. Ringerike kommune skal selv eie disse seksjonene.  

- Siden seksjon 6 har areal både i 1., 2. og 3. etg. (samt et mindre areal underetasje) og 
et sameie i seksjon 6 mellom Eierstiftelsen og Ringerike kommune ikke anses 
hensiktsmessig, antas at seksjon 6 må re-seksjoneres slik at Eierstiftelsen blir eier av 
sin seksjon (1. og 2. etg.) og Ringerike kommune eier av sin seksjon (3. etasje).  

- RKR overfører sin eierseksjon (seksjon 3) eller eierne overfører aksjene i RKR til den nye 
Eierstiftelsen vederlagsfritt. Struktur for overføring av eierseksjon eller aksjer mv. vurderes 
opp imot RKRs søknad om spillemidler og hva som før øvrig fremstår som hensiktsmessig 
både for Eierstiftelsen og aksjonærene i RKR. 

- Ringerike kommune forplikter seg til årlige driftstilskudd til drift av kulturvirksomhet i 
kulturhuset som også inkluderer dekning av leie til Eierstiftelsen og/eller annen dekning av 
eierkostnader og vedlikeholdsfond mv. på i størrelsesorden kr 5 mill. 

- SpareBankstiftelsen Ringerike har videre intensjon om, og ønsker å yte gave / tilskudd til 
Eierstiftelsen til ombygging og oppgradering av de seksjoner / arealer som Eierstiftelsen blir 
eier av på inntil kr 45 mill. fordelt over noen år. Dette forutsetter at det opprettes en 
prosjektorganisasjon godkjent av Sparebankstiftelsen og at prosjektering og gjennomføring 
av ombygging mv kan skje innenfor en økonomisk ramme på inntil kr. 45 millioner godkjent 
av Sparebankstiftelsen.  

- Partene er videre enige om at andre potensielle finansieringskilder også må vurderes og 
følges opp, herunder muligheten for spillemiddelfinansiering og gaveforsterkningsmidler.   

- Både kulturdrift og anskaffelse av lokaler for kulturaktiviteter er som utgangspunkt 
kommunens oppgave og ansvar, samtidig som Sparebankstiftelsen som allmennyttig stiftelse 
naturlig også kan støtte ulike kulturformål (dog som utgangspunkt ikke drift).  

- Selv om Sparebankstiftelsen skal godkjenne og kan legge ulike vilkår og føringer for gaver og 
støtte til prosjektet med nytt kulturhus, har ikke Sparebankstiftelsen selv en organisasjon 
som kan arbeide aktivt med prosjektets daglige drift mv. Ulike løpende oppgaver og 
oppfølgning av prosjektet vil derfor ivaretas av primært kommunen og andre involverte og 
Sparebankstiftelsen kan velge å avgrense sin involvering ift konkret arbeid med prosjektet.   

2. Nærmere om struktur og styring 

Det som er skissert under pkt. 1 er partenes foreløpige skisse og forutsetninger for samarbeidet og 
de økonomiske bidrag, men er ikke til hinder for Partenes fleksibilitet hva angår struktur for eierskap 
og erverv, som for eksempel: 

- Tidspunktet for etablering av Eierstiftelsen og når og hvordan partene skal tilføre 
Eierstiftelsen midler.  



 

 

- Om Eierstiftelsen skal erverve aksjene i SH (eventuelt etter at seksjon 4 er skilt ut) og evt. 
RKR eller om Eierstiftelsen skal erverve de relevante seksjonene. Dette vil blant annet 
avhenge av om Eierstiftelsen kan få spillemidler dersom Hole og Jevnaker kommune går ut av 
eierskapet i RKR. Videre vil dette avhenge av selger, og vurderinger knyttet til pris, skatt, 
dokumentavgift, risiko og annet. 

- Om og hvordan RKR og eierne av RKR kan avhende seksjon 3 og/eller aksjene i RKR, og om 
dette kan hindre Eierstiftelsen i å søke om spillemidler. 

- Om aksjene/seksjon 2 tilhørende Kultursentrum AS skal erverves av Eierstiftelsen. 

- Øvrige forhold knyttet til struktur, prosjektering og forhold knyttet til rammebetingelsene og 
vilkår for gaver og støtte fra Sparebankstiftelsen og kommunen.  

3. ØVRIGE FORUTSETNINGER  

For kommunen 

Gjennomføring av gavedisposisjon for opprettelse av en eierstiftelse er betinget av politisk 
godkjenning i kommunestyret i Ringerike kommune. 

Kjøpesummen både for de seksjoner Eierstiftelsen skal erverve og for de seksjoner Ringerike 
Kommune skal erverve må ligge innenfor det politiske vedtaket fra kommunestyret. 

Da kommunen ikke kan foreta låneopptak for gavedisposisjonen forutsettes det at vedtektene i 
kommunens disposisjonsfond åpner for å gi allmennyttige gaver. 

For SpareBankstiftelsen Ringerike 

At Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen tiltrer planen. 

Da Sparebankstiftelsen kun kan gi gaver til kjøp og ombygging mv., er det en uttrykkelig forutsetning 
at Eierstiftelsen blir eier av de aktuelle seksjoner i bygget og at Sparebankstiftelsen ikke skal påta seg 
en eier- og/eller styrerolle. Sparebankstiftelsen kan ikke gi gaver til regulær drift. 

Det skal etableres en betryggende prosjektorganisasjon for erverv av nødvendige arealer, 
prosjektering og gjennomføring av ombygging med videre, og Sparebankstiftelsen skal på ethvert 
tidspunkt i prosjektering og ombygging av nytt kulturhus mv. ha rett til å sette vilkår for organisering 
og prosjektorganisasjon. 

Det skal også etableres en styringsgruppe med representanter fra iallfall kommunen og 
Sparebankstiftelsen. Styringsgruppens nærmere sammensetning, mandat og oppgaver fastsettes av 
Partene i fellesskap. 

Eierstiftelsen skal organiseres hensiktsmessig og betryggende og Sparebankstiftelsen skal ha rett til å 
godkjenne vedtektene for Eierstiftelsen og kunne kreve styrerepresentasjon i Eierstiftelsen både i 
ervervs- og prosjekteringsfase for ombygging, og på sikt. 

En forutsetning for å yte en gave begrenset oppad til kr. 45 millioner for ombygging er at 
Sparebankstiftelsen til enhver tid i prosessen og etter ferdigstillelse av ombyggingen har rett til fullt 
innsyn i regnskaper, bilag og avtaler relatert til ombyggingsarbeidene, og annet materiale 
Sparebankstiftelsen mener er relevant. 

Ringerike kommune tar ansvar for og avklarer med de øvrige aksjonærene i RKR en overføring av 
deres eierseksjon (seksjon 3) eller aksjer i RKR til ny eierstiftelse. Sparebankstiftelsen finansierer ikke 
evt. kjøp av seksjon 3 eller aksjer i RKR. 



 

 

4. Undersøkelser og Avklaringer 

Kommunen undersøker om erverv av aksjene/seksjonen til RKR er til hinder for at Eierstiftelsen søker 
om spillemidler. 

Kommunen avklarer hvorvidt vedtektene i kommunens disposisjonsfond er til hinder for å yte gaver 
til allmennyttige formål. 

Kommunen avklarer hvordan sameiet kan re-seksjoneres slik at seksjon 6 kan deles med 
hensiktsmessig areal i på den ene siden 3. etg. og på den annen side areal i 1. og 2. etg. 

5. TIDSPLAN 

Partene er enige om å følge denne planen (som ikke er uttømmende) i det videre arbeid frem mot å 
gjennomføre Transaksjonen:  

 
Tid Aktivitet 

 Forhandlinger innledes med selger (SH) og RKR, samt at sentrale 
juridiske avklaringer gjennomføres (for eks. forkjøpsrett for sameiere 
ved overdragelse av seksjoner, re-seksjonering av seksjon 6 mv). 

 Rådmannen fremmer saken, unntatt offentlighet, i formannskapet.  

 Forutsatt et positivt vedtak i formannskapet fremmes saken for 
kommunestyret i åpnet møte, samt at saken behandles i 
generalforsamlingen til SpareBankstiftelsen Ringerike. 

 Utarbeidelse av gjennomføringsavtale mellom partene forutsatt 
positive vedtak i kommunestyret og generalforsamlingen. 

  

 
6. VARIGHET 

Intensjonsavtalen skal opphøre ved det først inntrufne tidspunktet av når (i) en av Partene opprettet 
gjennomføringsavtale trer i kraft eller (ii) det ikke oppnås de nødvendige vedtak for gjennomføring av 
prosjektet, eller (iii) en av Partene av annen grunn velger å avslutte samarbeidet.  

7. PARTENES FORPLIKTELSER UNDER INTENSJONSAVTALEN 

Med unntak av de rettigheter og forpliktelser som følger av bestemmelsene vedrørende 
“Omkostninger”, “Konfidensialitet” og “Lovvalg og tvisteløsning”, er bestemmelsene i denne 
Intensjonsavtalen kun et uttrykk for felles intensjoner, og således ikke rettslig bindende for noen av 
Partene. 

For å unngå enhver misforståelse i så måte er kommunen innforstått med at Sparebankstiftelsen 
gjennom denne Intensjonsavtalen ikke er bundet til å fatte vedtak om å yte støtte verken til erverv 
eller ombygging av aktuelle seksjoner/aksjer, og derfor kan velge å avslutte samarbeidet uten at 
dette skal medføre noe som helst økonomisk eller annen form for ansvar.   

 



 

 

8. OMKOSTNINGER 

Hver av Partene skal dekke egne omkostninger under intensjonsavtalens varighet.  

9. KONFIDENSIALITET 

All informasjon som utveksles mellom Partene, inklusive det faktum at diskusjoner og forhandlinger 
pågår vedrørende en mulig opprettelse av en eierstiftelse, skal behandles konfidensielt. 

En eventuell kommunestyrebehandling av saken vil måtte gå for åpne dører.  

10. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Denne Intensjonsavtalen og enhver tvist forbundet med den er underlagt norsk rett.  

Partene vedtar Ringerike tingrett som rett verneting.  

 
* * * 

 

For 
SpareBankstiftelsen 
Ringerike 

 For 
Ringerike 
kommune 

 

    

Signatur _________________________ Signatur _________________________ 

Navn: Tor Eid Navn: Tore Isaksen 

Stilling: 

 

Navn: 

Stilling: 

Styreleder 

 

Runar Krokvik 

Daglig leder 

 

Stilling: Rådmann 

 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 30/01/2019



1 905448 HØN E F OSS B RU 3 M U LI G H E TSSTU DI E 30/01 /201 9A20-1 Plan U Etasje

83,4 m2

26,6 m2

AecDbMvBlockRef (AecBase70)

A ecDbDoor (AecArchBase70)

AecDbDoor (AecArchBase70)

AecDbDoor (AecArchBase70)

AecDbDoor (AecArchBase70)

AecDbDoor (AecArchBase70)

AecDbWi ndow (AecArchBase70)

AecDbDoor (AecArchBase7 0)

AecDbDoor (AecArchBase70)

AecDbDoor (AecA rchBase70)

AecDbDoor (AecArchBase70)

Eks.
Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks. Trapp og
heis Eks. Trapp,

heis og WC

Eks.
Trapp

Eks.
Trapp

Bygalleriet

Eks.
Trapp

Byscenen

Eks. Trapp og
heis

Garderobe

N Y Trapp

Nye overflater/
belysning Adkomst til bygalleriet

Ombygging av eksisterende
toaletter



1905448 HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 12/02/2019A20-2 Plan 1. Etasje

102,6 m2

157,2 m2

185,2 m2

18,8 m2

523,3 m2

58,9 m2

9,2 m2

K DM

NY Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks. Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks. Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks.
Trapp

Info

Kjøkken
Garderobe

Filmrom/teater

Byscenen

Scene

Nytt inngangsparti
Markering av inngangEksisterende

biinggang

Vestibyle

Sitte gruppe

Info - tavle/
resepsjon

Nye vinduer

Ny adkomst
til byscenen

Disp

Lager

Inngangsparti til leiligheter

HCWCNy hall

Ny trapp
(opp 460 mm)

Ny fasade

Bar

Toa le t ter

Nye toaletter



1905448 HØN EFOSS BRU 3 MU LI GH ETSSTU DI E 30/01/2019A20-3 Plan 2. Etasje

227,7 m2

128,9 m2

123,6 m2

146m (105m)

90,4 m2

29,3 m2

27,3 m2

45,7 m2

AecDbWall (AecArchBase70)

AecDbWindow (AecArchBase70)

AecDbWindow (AecArchBase70)

Eks. Trapp og
heis

Eks. Trapp og
heis

Eks.
Trapp

Dans

Korps

Eks. Trapp og
heis

Kinogalleri

Eks. Garderobe
og wc

Eks. Trapp og
ventilasjon

Åpent ned

Ny rampe

Sang

Administrasjon

Lager

Kopi

Koreografi

Disp

Ny fasade
Disp Garderobe

med dusj og
toaletter

Ny garderobe



1905448 HØNEFOSS BRU 3 MU LIGHETSSTUDIE 30/01/2019A20-4 Plan 3. Etasje

151m (100m)

33,3 m2

Eks.
Trapp Åpent ned Eks. Trapp og

heis

Eks. Trapp og
heis

Ventilasjon

Eks. Trapp og
heis Eks.

vaskesentral
og WC

Dans

Koreografi

Ny garderobe

Garderobe
med dusj og

toaletter



RINGERIKE KOMMUNE HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 19/02/2019

nabobebyggelse

nabobebyggelse



HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 1 9/02/201 9 IN SPIRASJON

102,6 m2

157,2 m2

185,2 m2

18,8 m2

523,3 m2

58,9 m2

9,2 m2

K DM

NY Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks. Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks. Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks.
Trapp

Info

Kjøkken
Garderobe

Filmrom/teater

Byscenen

Scene

Vestibyle

Sitte gruppe

Disp.

Lager

HCWCNy hall

Bar

Toa le t ter

Visualisering av "vestibyle"

F arge og m ateri al p al ett

Gulv

Himling

Trapp / spiller

Vegger / søyler / møbler
Fargepalett



HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 19/02/2019 INSPIRASJON

102,6 m2

157,2 m2

185,2 m2

18,8 m2

58,9 m2

9,2 m2

K DM

Eks. Trapp og
heis

Eks. Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks. Trapp

Eks. Trapp og
heis

Eks.
Trapp

Info

Kjøkken
Garderobe

Filmrom/teater

Byscenen

Scene

Disp.

Lager

HCWCNy hall

Bar

Toa le t ter

Ståbord

Spiller

Spiller

EffektbelysningBardisk



HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 19/02/2019 INSPIRASJON



HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 19/02/2019 INSPIRASJON



HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 19/02/2019 INSPIRASJON



HØNEFOSS BRU 3 MULIGHETSSTUDIE 19/02/2019 INSPIRASJON



INTENS JONS AVTALE

mellom

Spare B ankstiftelsen Ringerike

og

Ringerike kommune

vedrørende

Utvidelse av k ulturhus i Hønefoss
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1 PARTENE

Denne intensjonsavtale ( " Intensjonsavtalen " ) er i dag inngått mellom:

Navn: SpareBankstiftelsen Ringerike Org.nr. 995 692 635

Adresse: Postboks 518 Sentrum

3504 Hønefoss

og

Navn: Ringerike kommune Org.nr. 940 100 925

Adresse: Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

2 FORMÅL OG BAKGRUNN

SpareBankstiftelsen Ringerike (" Sparebankstiftelsen ") og Ringerike kommune (" Kommunen "), samlet
omtalt som " Partene ", ønsker sammen å arbeide for et prosjekt der intensjonen er anskaffelse av areal og
påfølgende ombygging av et utvidet kulturhus til Ringerike.

For å oppnå dette vil Partene samarbeide om å opprette en uavhengig og allmennyttig Eierstiftelse
(" Eierstiftelsen ") som kan motta skattefrie gaver fra Spare b ankstiftelsen og K ommunen . På sikt er det
ønskelig at Eierstiftelsen skal eie kulturdelene (" Kulturhuset ") av eiendommen med gnr. 318, bnr. 443, snr.
1 - 13, i Ringerike kommune (" Eiendommen "). Eiendommen er seksjonert og seksjonene er del av Sameiet
Hønefoss Bru 3 (" Sameiet ") .

Intensjonsavtalen beskriver videre samarbeid om omby gging, reseksjonering og oppgradering av
eiendommene som ønskes ervervet.

Eierstiftelsen skal ikke selv drive kulturvirksomhet. Kulturvirksomheten i Kulturhuset som Eierstiftelsen skal
eie forutsettes foreta tt av Stiftelsen Ringerike K ultursenter , eller annen enhet eller kommunen, dersom det
er naturlig .

3 SKISSE TIL NYTT KULT URHUS HØNEFOSS

3.1 Erverv fra Samfunnshuset Hønefoss AS

Samfunnshuset Hønefoss AS (" SH ") eier seksjonene 1, 4, 6 og 7 (" Seksjonene ") i Sameiet . Partene vil
sammen inngi et bud på erverv av Seksjonene, samt tilhørende parkeringsplass gnr. 318 , bnr. 502 i
Ringerike kommune , (" Parkeringsplassen "). Det er i samtalene med Aslaksrud Eiendom AS (" Aslaksrud "),
som eier aksjene i SH, indikert at Aslaksruds aksjepost i Regionalt Kulturhus Ringerike ( " RKR ") skal medfølge
i en slik transaksjon.
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Partene ønsker at Eierstiftelsen skal kjøpe, eie og forvalte de av S eksjonene som hovedsakelig skal utgjøre første
og andre etasje ( p.t. seksjon 1 og 7 og deler av seksjon 6) i Sameiet og Parkeringsplassen , mens K ommune n skal
kjøpe, eie og forvalte de av S eksjonene som hovedsakelig skal utgjøre tredje og fjerde etasje ( seksjon 4 og
resterende del av seksjon 6) i Sameiet.

Partene vil i en transaksjon med SH fordele samlet kjøpesum mellom seg slik at 5/9 dekkes av Eierstiftelsen for
ervervet av det som skal bli Eierstiftelsens seksjoner og Parkeringsplassen, mens 4/9 dekkes av Kommunen for
det som skal bli K ommunens seksjoner.

Partene vil hver dekke halvparte n av det som vil bli Eierstiftelsens andel av kjøpesummen (5/9) . Partenes
tilskudd til Eierstiftelsen gis som gave/kapitalinnskudd. Partene anslår å yte inntil om lag N OK 22 - 23 mill ioner
hver i slik gave/kapitalinnskudd .

K ommune n s andel av kjøpesummen for ervervet av seksjonene 4 og del av 6 dekkes fullt ut av Kommunen. Det
anslås at dette vil beløpe seg til om lag N OK 3 0 mill ioner. Aslaksruds aksjer i RKR, som vil forutsettes å medfølge i
transaksjonen, skal eies av Eierstiftelsen . Dersom det i forhandling er om kjøpekontrakten fremgår at deler av
kjøpesummen må allokeres til aksjekjøpet, fordeles dette på Eierstiftelsens seksjoner og kommunens seksjoner i
samme brøk som over (5/9 vs. 4/9) .

Partene ønsker å inngi bud på kjøp av SHs seksjoner våren 2019. Ette r budaksept skal det gjennomføres en
juridisk, teknisk og finansiell gjennomgang av Eiendommen og Parkeringseiendommen med sikte på inngåelse av
kjøpekontrakt høsten 2019. Gjennomføring og o vertagelse antas 1. juni 2020.

Frem til overtagelse skal Partene s amarbeide om nødvendig reseksjonering av Eiendommen slik at Eierstiftelsen i
hovedsak overtar seksjoner tilsvarende ervervet areal i underetasje, første etasje og andre etasje, samt
Parkeringsplassen , mens Ringerike kommune i hovedsak overtar seksjoner til svarende ervervet areal i tredje og
fjerde etasje.

3.2 Øvrige erverv av seksjoner i Sameiet

Der som Partene erverver Seksjonene er det , utover boligseksjonene i Sameiet, ytterligere to seksjoner man kan
se for seg kan inngå i Kulturhuset (seksjonene 2 og 3) .

Seksjon 3 eies av RKR . Partene vil samarbeide for å se om det er grunnlag for at RKR kan overføre sin seksjon til
Eierstiftelsen vederlagsfritt eller alternativt at aksjonærene i RKR overfører aksjene i RKR til Kommunen som så
overfører seksjonen til Eiers tiftelsen. Struktur for overføring av seksjon eller aksjer mv. må vurderes opp imot
RKRs søknad om spillemidler og hva som før øvrig fremstår som hensiktsmessig både for Eierstiftelsen og
aksjonærene i RKR .

Partene mener det er ønskelig, men ikke avgjørend e for Eierstiftelsen , å kunne eie og forvalte også disse
seksjonene , slik at Kulturhuset kan få en enhetlig og sammenhengende forvaltning.

4 DRIFTSTILSKUDD

K ommune n forplikter seg til årlige driftstilskudd til drift av kulturvirksomhet i K ulturhuset som også inkluderer
dekning av leie til Eierstiftelsen og/eller annen dekning av eier kostnader og vedlikeholdsfond m v. Tilskuddet skal
sikre forsvarlig drift og vedlikehold, samt utvikling av kultur virksomheten, og det legges til grunn et årlig tilskudd
i størrels esorden N OK 5 mill ioner .
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Det skal utarbeides en langsiktig vedlikeholdsplan som legges til grunn ved fastsettelsen av det kommunale
tilskuddet. Den andel av tilskuddet som går til dekning av leie til Eierstiftelsen og/eller annen dekning av
eierkostnader og vedlikeholdsfond mv. skal endres i takt med endringen i konsumprisindeksen.

5 OMBYGGI NGEN

Spare b ankstiftelsen har int ensjon og ønske om å yte gave /tilskudd til Eierstiftelsen til ombygging og
oppgradering av de seksjoner/ arealer som Eierstiftelsen blir ei er av på inntil totalt N OK 45 millioner, fordelt over
noen år (" Ombyggingen ") .

Dette forutsetter at det opprettes en prosjektorganisasjon godkjent av Sparebankstiftelsen Ringerike og at
prosjektering og gjennomføring av O mbygging en mv . kan skje innenfor d en økonomisk e ramme som
Sparebankstiftelsen y t er i gave/tilskudd.

Partene er enige om at også andre potensielle finansieringskilder må vurderes og følges opp, herunder
muligheten for spillemiddelfinansiering og gaveforsterkningsmidler.

Både kulturdrift og anskaffelse av lokaler for kulturaktiviteter er som utgangspunkt K ommunes oppgave og
ansvar, samtidig som Sparebankstiftelsen Ringerike som allmennyttig stiftelse også kan støtte ulike kulturformål
(dog som utgangspunkt ikke drift).

Sp arebankstiftelsen skal godkjenne Ombyggingen og kan legge ulike vilkår og føringer for gaver og støtte til
dette. Sparebankstiftelsen har ikke selv en organisasjon som kan arbeide aktivt med Ombyggingen og løpende
drift mv . av denne . Oppfølgning av Ombyggi ngen vil derfor primært måtte ivaretas av Eierstiftelsen og andre
involverte.

6 NÆRMERE OM STRUKTUR OG STYRING

Det som er skissert i Intensjonsa vtalen er P artenes foreløpige skisse, intensjoner, ønsker og forutsetninger
for samar beidet og de økonomiske bidr ag. Intensjonsavtalen er ikke til hinder for fleksibilitet hva angår
størrelsen på økonomiske bidrag og struktur for eierskap og erverv, som for eksempel:

- Tidspunktet for etablering av E ierstiftelsen og når og hvordan P artene skal tilføre E ierstiftelsen
mi dler.

- Om E ierstiftelsen eventuelt skal erverve aksjene i RKR eller om Eierstiftelsen skal erverve de n
relevante seksjonen direkte. Dette vil blant annet avhenge av om Eierstiftelsen kan få spillemidler
dersom Hole og Jevnaker kommune går ut av eierskapet i RKR.

- Øvrige forhold knyttet til struktur, prosjektering og forhold knyttet til rammebetingelsene og vilkår
for gaver og støtte fra Partene.

7 ØVRIGE FORUTSETNINGER

7.1 Felles for Partene

Per signering av I ntensjonsavtalen har Partene ikk e fått budaksept fra SH. Dersom Partene og SH ikke skulle bli
enige om et erverv , bortfaller Intensjonsavtalen .
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Videre bortfaller Intensjons a vtalen dersom det ikke blir inngått kjøpekontrakt mellom P artene og SH innen 31.
desember 2019, eller annen frist som Partene avtaler i fellesskap , uavhengig av hva som er årsaken til at
kjøpekontrakt ikke inngås.

Partene kan ikke rette krav mot hverandre for bortfall av intensjonsavtalen etter dette punkt 7 .1.

7.2 Særlig for K ommune n

Gjennomføring av gavedisposisjon for opprettelse av E ierstiftelse n er betinget av politisk godkjenning i
kommunestyret i Ringerike kommune.

Kjøpesummen både for de seksjoner/eiendom mer /aksjer som Eierstiftelsen skal erverve og for de
seksjoner/aksjer Ringerike Kommune skal erverve må ligge i nnenfor det politiske vedtaket fra kommunestyret.

Da kommunen ikke kan foreta låneopptak for gavedisposisjonen forutsettes det at vedtektene i kommunens
disposisjonsfond åpner for å gi allmennyttige gaver.

7.3 Særlig for Spare b ankstiftelsen

Det er en forutset ning at g eneralforsamlingen Spare b ankstiftelsen tiltrer planene og forutsetninger om
gaver/tilskudd etter Intensjonsavtalen .

Da Sparebankstiftelsen kun kan gi gaver til kjøp og ombygging mv., er det en uttrykkelig forutsetning at
E ierstiftelsen blir eier av snr. 1, 7, deler av snr. 6 og Parkeringseiendommen og at Spare b ankstiftelsen ikke skal
påta seg en eierrolle. Sparebankstiftelsen kan ikke gi gave r til regulær drift.

Det skal etableres en betryggende prosjektorganisasjon for erv erv av nødvendige arealer, prosjektering og
gjennomføring av Ombyggingen mv. , og Sparebankstiftelsen skal på ethvert tidspunkt i O mbygging en ha rett til å
sette vilkår for organisering og prosjektorganisasjon .

Det skal også etableres en styringsgruppe med representanter fra K ommune n og Sparebankstiftelsen.
Styringsgruppens nærmere sammensetning , herunder spørsmålet om representasjon fra andre enn Partene ,
mandat og oppgaver fastsettes av Partene i fellesskap.

Eierstiftelsen skal organiseres hensiktsmessig o g betryggende . Sparebankstiftelsen skal godkjenne vedtektene
for Eierstiftelsen og kunne kreve styrerepresentasjon i Eierstiftelsen.

En forutsetning for å yte gave r ( begrenset oppad til kr. 45 millioner ) til O mbygging er at Sparebankstiftelsen til
enhver t id i prosessen og etter ferdigstillelse av ombyggingen har rett til fullt innsyn i regnskaper, bilag og avtaler
relatert til ombyggingsarbeidene , og annet materiale Sparebankstiftelsen mener er relevant .

Sparebankstiftelsen forutsetter at K ommune n tar ansv ar for og avklarer med de øvrige aksjonærene i RKR
vedrørende en overføring av selskapets eierseksjon 3 eller aksjer i RKR . Sparebankstiftelsen vil ikke kunne
finansiere et kjøp av seksjon 3 eller aksjer i RKR.

8 TIDSPLAN

Partene er enige om å følge denne planen (som ikke er uttømmende) i det videre arbeid frem mot å
gjennomføre Transaksjonen:
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Tid Aktivitet

[…] Forhandlinger innledes med SH og RKR, samt at sentrale juridiske
avklaringer gjennomføres (for eks. re - seksjone ring av seksjon 6 mv) .

[…] Rådmannen fremmer saken, unntatt offentlighet ( så langt slik adgang
foreligger etter Offentleglova eller annet offentlig regelverk om innsyn i
forvaltningens dokumenter) , i formannskapet.

[…] Forutsatt et positivt vedtak i formannskapet fremmes saken for
kommunestyret i åpnet møte, samt at saken behandles i
generalforsamlingen og/eller styret til Spare b ankstiftelsen.

[…] Utarbeidelse av gjennomføringsavtale mellom Partene forutsatt
positive ve dtak i kommunestyret og generalforsamlingen/styret .

9 VARIGHET

Hver av Partene kan med saklig grunn si opp Intensjonsavtalen og avslutte samarbeidet.

10 PARTENES FORPLI KTELS ER UNDER INTENSJONSA VTALEN

Med unntak av de rettigheter og forpliktelser som følger av bestemmelsene vedrørende “Omkostninger”,
“Konfidensialitet” og “Lovvalg og tvisteløsning”, er bestemmelsene i denne Intensjonsavtalen kun et uttrykk for
felles intensjoner, og således ikke rettsli g bindende for noen av Partene .

For å unngå enhver misforståelse i så måte er Partene innforstått med at den annen part gjennom denne
Intensjonsavtalen ikke er bundet til å fatte vedtak om å yte støtte verken til erverv eller ombygging av aktuelle
seksjone r/aksjer/Parkeringseiendommen, og derfor kan velge å avslutte samarbeidet uten at dette skal medføre
noe som helst økonomisk eller annen form for ansvar .

11 OMKOSTNINGER

Hver av Partene skal dekke egne omkostninger under intensjonsavtalens varighet.

12 KONFI DEN SIALITET

All informasjon som utveksles mellom Partene, inklusive det faktum at diskusjoner og forhandlinger pågår
vedrørende en mulig opprettelse av E ierstiftelse n , skal behandles konfidensielt , så langt slik adgang foreligger
etter Offentleglova eller ann et offentlig regelverk om innsyn i forvaltningens dokumenter .

En eventuell kommunestyrebehandling av saken vil måtte gå for åpne dører.



Dok. ref.: 7 / 7

13 LOVVALG OG TVISTELØS NING

Denne Intensjonsavtalen og enhver tvist forbundet med den er underlagt norsk rett. Ved tvist s kal partene først
søke å komme til minnelig løsning.

Partene vedtar Ringerike tingrett som rett verneting.

* * *
Sted:____________, dato:____________

Sparebankstiftelsen Ringerike Ringerike kommune
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2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering:

Denne eiendommen er en god næringseiendom med god plassering i sentrum av Hønefoss, og de
takserte seksjoner nr. 1, 4, 6 og 7 er i god stand. Tidligere utleid areale til Vinmonopolet, kan greit
omdisponeres til annen bruk, ved inngang av ny leietager. Gode arealer. Arealene for NAV, kultur og
kommune, er meget godt oppgradert, og i god stand. I kapitaliseringen er det trukket for ledighet et
tertial for arealene Vinmonopolet hadde tidligere.

Kunde: Eiendomsservice Ringerike AS
Askveien 6, 3510 HØNEFOSS. Tlf. 92462236

Formål med taksten: Taksten over s.nr. 1, 4, 6 og 7 I eiendommen Hønefoss bru 3, ble bestilt utført av Tor B. Aslaksrud på
vegne av Eiendomservice Ringerike AS.

Egne forutsetninger: Bygningens referansenivå bygger på oppgitt tid for oppføring og til-/påbygg. Med utgangspunkt i
dette er teknisk utførelse og overflater generelt vurdert mot hva som kan forventes av standard som
følge av bygningens sammensatte alderstrinn, dog vurdert også med de store investeringene som er
foretatt.

Uttalelser i denne taksten med tilstandsvurdering vedr. tilstand på eller utvikling av forhold som for
undertegnede takstmann er skjult av konstruksjoner eller er under bakken, og hvor slike forhold ikke
klart fremtrer, er gitt som opplysninger og antagelser, dels på bakgrunn av opplysninger fra eiers
representant, dels basert på "Nivå 1"-kontroll av bygningen og bygningsdelene, dvs. en visuell
befaring av objektet, uten inngrep i konstruksjonene.

Undertegnede takstmannen har ikke kontrollert ferdigattest/brukstillatelse/eller på annen måte
kontrollert at bygning er godkjent av bygningsmyndighetene. For denne bygningen er det
opprinnelige referansenivået bygningsloven av 1924, men med vurdering til forskrift av 1949 og
moderniseringen av bygg i Norge. Tilbygg og påbygg er relatert til TEK 97, TEK 2007 og TEK 10.
Dette er lagt til grunn for vurdering av de konstruksjonsmessige forhold. Konstruksjoner, overflater,
utstyr og innredninger som ikke er pusset opp etter oppføring, er gitt referansenivå til hva man
normalt må forvente på en bygning med alder på ca. 57 - 8 år. Dette må en eventuell kjøper være
klar over. Særlig gjelder dette hovedkonstruksjoner, men også våtrom og VVS-installasjoner, og det
generelle vedlikehold og levetid på komponenter.

Denne taksten har ingen rapport med forslag til tiltak. Det er en egen rapport som kan bestilles utført
som et supplement til denne taksten. Eventuelt kan det bestilles en total tilstandsrapport.

Verdi: Kr. 90 000 000

Dato verdisetting: 04.02.2019

Takstmann: Arne Bergodd Tlf.: 905 86 812
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin
oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se
takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

DRAMMEN, 04.02.2019

ing. Arne Bergodd MNTF
Takstmann

Telefon: 905 86 812
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3 In troduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider
Arealoversikt Arealoversikt vedr. leietagere fremvist.
Budsjetter/prognoser Felleskostnader er fremvist.
Forsikringsavtale Ikke fremvist, men ansatt som for fullverdidekning, med

premie som fremvist.
Internkontrollhåndbok Fremvist.
Konsesjoner Nei.
Kvitt. fellesutgifter Fremvist i leietageroversikt.
Kvitt. off. avgifter Fremvist i leietageroversikt.
Leiekontrakter for
bygninger

Fremvist.

Målebrev Kontrollert i Ringerike kommunes internettside.
Offentlige påbud/krav Det opplyses at det ikke er påbud på eiendommen i dag.

Påbud etter avvik er lukket. (EO).
Reguleringsplaner Kontrollert pr. kommunens internettside.
Situasjonskart Fremvist.
Skjøte Kontrollert.
Tegninger Målbare tegninger ikke fremvist. Tegninger av alle etasjer

fremvist, som viser leietagernes arealer.
Vedtekter Fremvist.
Rekvirent Taksten er for deler basert på eiers representants

opplysninger. Dette er noen steder i taksten betegnet
"eiers opplysninger", betegnet "EO". Det kan allikevel
være gitt opplysninger utover dette, som er nedfelt i
taksten.

3.2 Generell informasjon

Beskrivelse av eiendommen Eiendommen HB3 ligger midt i Hønefoss ved broen og mot gågaten til torget. Meget sentral
plassering, sammen med naboeiendommen g.b.nr.318/502.

Hva slags verdi
(markedsverdi etc)

Eiendommen har stor markedsverdi, da den er godt oppgradert og vedlikeholdt.

Kunde: Eiendomsservice Ringerike AS
Askveien 6, 3510 HØNEFOSS. Tlf. 92462236

Formålet med oppdraget Oppdraget har som formål å sette en markedsverdi på nevnte seksjoner (1, 4, 6 og 7).

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 02.02.2019
Eiendomsservice Ringerike AS. Tor B Aslaksrud. Tlf. 92462236

Befaringsdato: 02.02.2019
Arne Bergodd. Takstmann. Tlf. 905 86 812
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Forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell
befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke
er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal
lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/
mangler som bør rettes opp.

Takstkonklusjonen er en vurdering av verdien av objektet dvs. det beløp som takstmannen
mener at markedet er villig til å betale. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende
opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt
takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. Takstkonklusjonen
baserer seg på objektet i den stand og slik det var på takseringsdagen.

Dersom selger fraskriver seg ansvaret for riktigheten av bygningsarealer eller tomtearealer,
overføres dette ansvaret ikke til takstmannen. Oppmåling av- og nøyaktig arealfastsettelse av
næringseiendommer er en omfattende oppgave og inngår ikke i normaloppdraget 'Taksering
av næringseiendom'. De oppgitte arealer er ikke nødvendigvis oppmålt, men kan være hentet
fra annen dokumentasjon. Arealmåling kan bestilles som et eget oppdrag.

3.3 Beskrivelse av eiendommen

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Konsesjonsplikt Nei.

Adkomst Direkte fra gate.

Vann Kommunalt

Avløp Kommunalt.

Regulering Sentrumsformål

Kommuneplan Sentrumsområde.

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 1

Eiet/festet: Eiet

Areal: 2 530,5 m² Arealkilde: Kommunens kartside internett.

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 413/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare for
denne seksjonen.

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 4

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 1167/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen
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Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 1.

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 6

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 2745/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 1.

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 7

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 675/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 1.

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 502

Eiet/festet: Eiet

Areal: 389,2 m² Arealkilde: Kommunens kartside på internett.

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: G.b.nr.318/502

Kommentar: Arealet er tomtearealet.

3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens anvendelse Tomten er for det meste anvendt til bygning. Tomten ved siden av, som har samme eier,
g.b.nr.318/502, er flat og ubebygget, og har pareringsplasser. De to eiendommene er ikke
sammenføyet.

Tomtens beskaffenhet Nivåforskjell mellom øverste adkomst og nedre del. Dvs. skrå tomt.

Tomtens form Stort sett firkantet.

Grunnforhold og
fundamentering

Det opplyses at det er fjell i grunnen. EO. Det er for øvrig ikke foretatt noen
grunnundersøkelser.

Miljø og forurensning Det er ikke gitt opplysninger om at det er forurensninger i grunnen, eller at dagens drift
forurenser.

Utnyttelse Trolig ca. 90%.

Utnyttelse Det er viktig å ha med seg i vurderingen potensialet med dette plassert i vedtaket i Vedtektene,
som sier at Aslaksrud Eiendom AS, som opprinnelig stifter av Sameiet Hønefoss bru 3, har rett
til nybygg, påbygg eller ombygging av eiendommen, som da kan omfatte en ny 6.etasje for
boliger.
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3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Områdene rundt Sentrumsområde, som er godt utbygget.

Transport og
kommunikasjon

God adkomst fra riksveg og kommunale gater, rett ved bussholdeplass og ganske kort veg til
NSB-stasjon.

Infrastruktur Alle faciliteter i Hønefoss sentrum.

Parkering Begrenset på Hønefoss bru 3, men da naboeiendommen eies av samme eier, benyttes denne
til parkering, og det dekker deler av behovet.

3.3.5 Andre forhold

Forsikring: Selskap: Ikke oppgitt. Type: Fullverdi. Årlig premie: Kr. 125 000.

3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Næringsbygg seksjon

Bygningsdata:

Byggeår: 1962 Kilde: Eiers opplysning

Anvendelse: Bygget anvendes til kontorer, kulturarenaer, leiligheter (5.etg.), tekniske rom.

Modernisering:
Modernisering:
Ombygging:

År: 2003 S.6 ble rehabilitert i perioden 2003 til 2005 for ca. 40 mill. kroner vedr. NAV. Da ble nye
heiser etablert, nytt ventilasjonsanlegg, nye tekniske anlegg, fasader og tak, alle innv. flater for NAV
med oppdelinger i kontorer og alle overflater, samt fellesarealer. Meget bra.
År: 2010 Deler av s.4 ble kraftig godt oppgradert i perioden 2010 - 2011 for musikskole Ringerike
kommune. Deretter ble den delen av s.4 for nye IT-avd. Ringerike kommune kraftig oppgradert i
2014.
År: 2017 S.1 ble fullstendig ombygget i 2017 for kulturlokaler for Stiftelsen Ringerike kultursenter.

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

Kjeller 368 349 Del av s.nr.1. Konferansesenter/Møterom
Underetasje 73 65 Teknisk rom som tilligger konferansesenteret.
1. etasje 1 120 1 086 Denne etasjen har deler av s.nr. 6 med 494 m2 BRA, med

arealer for NAV. Dernest ligger s.nr. 7 sine arealer (tidl.
Vinmonopolet), med 592 m2 BRA, butikklokale og lager.

2. etasje 1 330 1 293 Denne etasjen har deler av s.nr. 6 med 1209 m2 BRA, med
arealer for NAV. Dernest et mindre areal for s.nr.7 med 84 m2
BRA.

3. etasje 1 070 1 034 Denne etasjen har s.nr. 6 med 1.034 m2 BRA, med arealer for
NAV.

4. etasje 1 205 1 168 Denne etasjen har s.nr. 4 med 1.168 m2 BRA, med arealer for
kommunale musikkskole og kommunalt IT-avdeling.

Sum bygning: 5 166 4 995
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Kommentar areal
Arealene er tatt fra seksjoneringstegningene som BRA m2, og brutto BTA er således beregnet av undertegnede.

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Hele bygget er oppført i 5 etasjer over u.etg. og kjeller under den. bygget opplyses stå på fjell (EO), og det er ikke synlige
sprekker i konstruksjoner visuelt. Betong rammeverk med dekker, søyler og veggskiver i betong.

De deler av konstruksjonen som ikke kan beskrives etter visuel besiktigelse, eller som ikke er dokumentert med tegninger eller
beskrivelse, og som er beskrevet i dette dokument, er gitt som opplysninger av rekvirent (EO).

Hele bygget har blitt godt vedlikeholdt og er godt oppusset med deler av bygget meget godt rehabilitert. Spesielt gjelder dette
1., 2., 3. og 4.etg. samt tilbygg av glasspartier med utvendige konstruksjoner og overflater.

Generelt for bygningsmassen, så baseres det på at denne ble oppført ihht. tidligere gjeldende lov og utviklet byggeskikk. Dette
gjelder spesielt for hovedkonstruksjoner og generelt tekniske løsninger. Skjulte konstruksjoner, som undertegnede ikke har
mulighet til å kontrollere, er vurdert i forhold til byggeprinsipp og en levetidsbetraktning. Det er ikke utført energiberegning/
varmetapsberegning på ytterkonstruksjoner(gulv,vegg,himling,tak). Takseringen er utført ihht. det byggetekniske referansenivå
og NS 3940: 2012. Det er ikke utført radonkontroll, dvs. at nivået på event. Radongass ikke er målt.

Drenering
Det er ikke kunnskap om dreneringsforholdene for bygget, men kjelleretasjen virket frisk, uten noen synlige
vanninntrengninger.

Grunn og fundamenter

Dette er betongsåler og betongfundamenter. Betong grunnmurer med tiltak vedr. isolering.

Fasader
Plater og rene overflater. Gode fasader. Store glassfasader i tilbygg.

Utvendige dører og vinduer

Nyere inngangsdører i forbindelse med rehabilitering av 1.etg. og u.etg., og vinduer er isolerglass med god lyddemping. Utv.
solavskjerming for vinduer.

Takkonstruksjon
Flatt tak. Ikke befart,men betong dekke, utv. tekket.Gesimsbeslag. Innv. taknedløp.

Etasjeskillere
Betong dekker.

Innvendige overflater gulv
Gulver har enten belegg eller fliser.

Innvendige overflater vegg
Vegger er stort sett malt. Kontorer er også avdele med type kontor-/modulvegger.

Innvendige overflater himling
Alt fra malte himlinger til en del nedforinger med letthimlinger.

Innvendige dører
God standard på innerdører. Mange dører med brannklasser.

Innvendige trapper
Betong trapper, stort sett flislagte.

Kjøkkeninnredning
Innredninger i de forskjellige leiearealer.

Ventilasjon primæranlegg
Det er til sammen 4 ventilasjonsrom for bruksarealene i bygget, og disse har moderne innredning med gode rom for
vedlikehold.

Elektrisk primæranlegg
Elektroanlegget er ikke kontrollert. Undertegnede er ikke godkjent som el.takstmann. Således er ikke tilstanden vurdert utover
den rene registreringen, da det er det stedlige E-verk som godkjenner anlegg. Det bemerkes dog sterkt at eier har ansvar for å
holde anlegget i orden. Jevnlig kontroll av el-anlegg er alltid å anbefale. Denne kontrollen vil det være naturlig å foreta ved
eierskifte.
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4 Verdi gru n n l ag

4.1 Utleiekontrakter og ledige lokaler

Leiekontrakter/markedsleie:

Bygning/areal Etg. Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon

-2 P-plasser på
naboeiendommen

Kultursentrum AS 1 36 m² 24 536 682 1/2008 12/2018 100 682 24 552 1/2019 100

-Buikk og lager

Arealer for tidl. Vinmonopolet 1 og 2.etg. 675 m² 945 000 1 400 1/2015 12/2018 100 1 700 1 147 500 1/2020 100

-Kontorer og ekspedisjon

NAV Ringerike 1, 2. og
3.etg.

2674 m² 3 804 340 1 423 1/2015 12/2020 60 1 441 3 853 234 1/2021 100

-Kultur, Produksjon

Ringerike kommune, IT-avd. 4 568 m² 612 332 1 078 1/2015 12/2030 100 1 370 778 160 1/2031 100

-Kultur. Scener og kontorer,
div.

Stiftelsen Ringerie Kultursenter 1. etg. og
kjeller

518 m² 480 188 927 1/2016 12/2032 100 1 220 631 960 1/2033 100

-Leie P-plass

Knut Kjennerud 1 18 m² 3 600 200 1/2017 12/2019 100 200 3 600 1/2020 100

-Musikkskole

Ringerike kommune,
musikkskole

4 600 m² 783 200 1 305 1/2011 12/2026 80 1 600 960 000 1/2027 100

-Parkeringsplass på
nabotomten

Stiftelsen Ringerike
Kultursenter

1 18 m² 12 268 682 1/2007 12/2018 100 682 12 276 1/2020 100

Sum: 6 665 464 7 411 282

Total: 6 665 464 7 411 282

Bransjer/leiekontrakter:

Bygning/bransje Etg Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon

-1 P-plass

Knut Kjennerud 1 18 m² 3 600 200 1/2017 12/2019 100 200 3 600 1/2020 100

-1 P-plass på g.b.nr.318/502

Stiftelsen Ringerike
Kultursenter

1 18 m² 12 268 682 1/2007 12/2018 100 682 12 276 1/2020 100

-2 P-plasser på g.b.nr.318/502

Kultursentrum AS 1 36 m² 24 536 682 1/2008 12/2018 100 682 24 552 1/2019 100

-Butikk og lager

Arealer for tidl. Vinmonopolet 1 og 2.etg. 675 m² 945 000 1 400 1/2015 12/2018 100 1 700 1 147 500 1/2020 100

-Kultur

Ringerike kommune, IT-avd. 4 568 m² 612 332 1 078 1/2015 12/2030 100 1 370 778 160 1/2031 100

Ringerike kommune,
musikkskole

4 600 m² 783 200 1 305 1/2011 12/2026 80 1 600 960 000 1/2027 100

-Kulturarealer

Stiftelsen Ringerie Kultursenter 1. etg. og
kjeller

518 m² 480 188 927 1/2016 12/2032 100 1 220 631 960 1/2033 100

-Statlig kontor

NAV Ringerike 1, 2. og
3.etg.

2674 m² 3 804 340 1 423 1/2015 12/2020 60 1 441 3 853 234 1/2021 100

Sum: 6 665 464 7 411 282

Total: 6 665 464 7 411 282
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Utleiekontrakter og ledige lokaler

4.2 Beskrivelse av eiendomsmarkedet

Leiepriser utleieobjekter Hønefoss sine priser ligger lavere enn Oslo, men har allikevel gode leieavtaler, som også har
varighet.

4.3 Inntekter/kostnader

Inntekter
Arealtype Kontrakter Markedsleie

m² Kr./m² Pris/år m² Kr./m² Markedsleie
pr år

2 P-plasser på naboeiendommen 36 682 24 536 36 682 24 552
Buikk og lager 675 1 400 945 000 675 1 700 1 147 500
Kontorer og ekspedisjon 2 674 1 423 3 804 340 2 674 1 441 3 853 234
Kultur, Produksjon 568 1 078 612 332 568 1 370 778 160
Kultur. Scener og kontorer, div. 518 927 480 188 518 1 220 631 960
Leie P-plass 18 200 3 600 18 200 3 600
Musikkskole 600 1 305 783 200 600 1 600 960 000
Parkeringsplass på nabotomten 18 682 12 268 18 682 12 276
Sum 5 107 6 665 464 5 107 7 411 282
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Inntektsoverskudd

Inntekter (overført) 7 411 282

Tap ved ledighet, 5% 370 564
Normale eierkostnader, årlig

Forsikring 60 000
Eiendomsskatt 45 000
Vedlikehold 250 000
Adm. 60 000
Driftsutgifter, andel sameiekostnader 1 090 000 1 505 000

Eiendommens inntektsoverskudd 5 535 718

Kommentar eierkostnader: Nå er det slik ast alle eierkostnader, blir betalt av leietagerne, og derved blir det nettoinntekten
minus beregnet ledighet for tidl. NAV-arealet, som kapitaliseres, og ikke tallene på side 14.
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5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Verdi tomt
Tomteareal

Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 2 919,7 m²

Sum areal: 2 919,7 m²

Verdi tomt

Ansatt verdi tomt: 11 000 000

Verdi tomt: 11 000 000

5.2 Teknisk verdi

Metode: Byggekostnadene er beregnet til hva det ville koste å føre opp et tilsvarende bygg i dag, beregnet ut fra de
takserte seksjoners areale i bygget. Det betyr at byggekostnadene under ikke er for hele bygget, men for
seksjonene i denne taksten. Tomteverdien fremkommer ved en betraktning av tomtebelastningen og
reguleringsbestemmelsene. I begrepet "normale tomtekostnader" ligger også verdi av eventuell andel
fellesareal, samt markedstilpasning for beliggenhet/attraktivitet. Det er foretatt en reduksjon på grunn av byggets
alder, tilstand, hensiktsmessighet og tekniske anlegg. For kurante næringseiendommer forekommer det ofte
avvik mellom den tekniske verdien og takstkonklusjonen.

Næringsbygg seksjon
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 112 000 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

10 000 000

Sum teknisk verdi – Næringsbygg seksjon 102 000 000

Sum teknisk verdi bygninger 102 000 000
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5.3 Nettokapitalisering

Metode: Verdien som fremkommer etter denne metoden har sin bakgrunn i eiendommens vurderte netto
inntektsoverskudd og det kravet til avkastning som normalt stilles ved investeringer av denne typen.

Forutsetninger

Effektiv risikofri rente: 1,75 %
- Inflasjon: 2,50 %
Realrente, avrundet: -0,75 %

Objektrisiko 3,75 %
Markedsrisiko 1,00 %
Eiendomsrisiko 2,00 %
Renteglidning 1,00 %
Realavkastningskrav: 7,00 %

Beregning av kapitalisert verdi
Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 5 535 718
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,
beregnet av inntektsoverskuddet (Kr. 5 535 718 ) når realrenten er 7,00% 79 081 684

Korreksjon:
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 79 081 684
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 79 080 000

Kommentar nettokapitalisering:
Nettokapitalisering er basert på leieinntekter, med fradrag av utgifter på eiendommen,
som forsikring, eiendomsskatt samt eiers administrasjonskostnader. Netto leie vil derved
være å kapitalisere. Denne renten blir satt sammen av langsiktig 10 års statsobl.rente
med fratrekk av inflasjon, men med risikotillegg for bygning, marked, leie, etc.

Således er det kapitalisering av nettoleie som skjer.
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2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering:

Denne eiendommen er en god næringseiendom med god plassering i sentrum av Hønefoss, og de
takserte seksjoner er i meget god stand etter stor investering. Gode arealer. Arealene for kultur og
kommune, er meget godt oppgradert, og i god stand.

Kunde: Eiendomsservice Ringerike AS
Askveien 6, 3510 HØNEFOSS. Tlf. 92462236

Formål med taksten: Taksten som er over s.nr. 4 og del av s.nr.6 (3.etg.), i eiendommen Hønefoss bru 3, ble bestilt utført
av Tor B. Aslaksrud på vegne av Eiendomservice Ringerike AS.

Egne forutsetninger: Bygningens referansenivå bygger på oppgitt tid for oppføring og til-/påbygg. Med utgangspunkt i
dette er teknisk utførelse og overflater generelt vurdert mot hva som kan forventes av standard som
følge av bygningens sammensatte alderstrinn, dog vurdert også med de store investeringene som er
foretatt.

Uttalelser i denne taksten med tilstandsvurdering vedr. tilstand på eller utvikling av forhold som for
undertegnede takstmann er skjult av konstruksjoner eller er under bakken, og hvor slike forhold ikke
klart fremtrer, er gitt som opplysninger og antagelser, dels på bakgrunn av opplysninger fra eiers
representant, dels basert på "Nivå 1"-kontroll av bygningen og bygningsdelene, dvs. en visuell
befaring av objektet, uten inngrep i konstruksjonene.

Undertegnede takstmannen har ikke kontrollert ferdigattest/brukstillatelse/eller på annen måte
kontrollert at bygning er godkjent av bygningsmyndighetene. For denne bygningen er det
opprinnelige referansenivået bygningsloven av 1924, men med vurdering til forskrift av 1949 og
moderniseringen av bygg i Norge. Tilbygg og påbygg er relatert til TEK 97, TEK 2007 og TEK 10.
Dette er lagt til grunn for vurdering av de konstruksjonsmessige forhold. Konstruksjoner, overflater,
utstyr og innredninger som ikke er pusset opp etter oppføring, er gitt referansenivå til hva man
normalt må forvente på en bygning med alder på ca. 57 - 8 år. Dette må en eventuell kjøper være
klar over. Særlig gjelder dette hovedkonstruksjoner, men også våtrom og VVS-installasjoner, og det
generelle vedlikehold og levetid på komponenter.

Denne taksten har ingen rapport med forslag til tiltak. Det er en egen rapport som kan bestilles utført
som et supplement til denne taksten. Eventuelt kan det bestilles en total tilstandsrapport.

Verdi: Kr. 40 000 000

Dato verdisetting: 04.02.2019

Takstmann: Arne Bergodd Tlf.: 905 86 812
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin
oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se
takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

DRAMMEN, 04.02.2019

ing. Arne Bergodd MNTF
Takstmann

Telefon: 905 86 812
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3 In troduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider
Arealoversikt Arealoversikt vedr. leietagere fremvist.
Budsjetter/prognoser Felleskostnader er fremvist.
Forsikringsavtale Ikke fremvist, men ansatt som for fullverdidekning, med

premie som fremvist.
Internkontrollhåndbok Fremvist.
Konsesjoner Nei.
Kvitt. fellesutgifter Fremvist i leietageroversikt.
Kvitt. off. avgifter Fremvist i leietageroversikt.
Leiekontrakter for
bygninger

Fremvist.

Målebrev Kontrollert i Ringerike kommunes internettside.
Offentlige påbud/krav Det opplyses at det ikke er påbud på eiendommen i dag.

Påbud etter avvik er lukket. (EO).
Reguleringsplaner Kontrollert pr. kommunens internettside.
Situasjonskart Fremvist.
Skjøte Kontrollert.
Tegninger Målbare tegninger ikke fremvist. Tegninger av alle etasjer

fremvist, som viser leietagernes arealer.
Vedtekter Fremvist.
Rekvirent Taksten er for deler basert på eiers representants

opplysninger. Dette er noen steder i taksten betegnet
"eiers opplysninger", betegnet "EO". Det kan allikevel
være gitt opplysninger utover dette, som er nedfelt i
taksten.

3.2 Generell informasjon

Beskrivelse av eiendommen Eiendommen HB3 ligger midt i Hønefoss ved broen og mot gågaten til torget. Meget sentral
plassering, sammen med naboeiendommen g.b.nr.318/502.

Hva slags verdi
(markedsverdi etc)

Eiendommen har stor markedsverdi, da den er godt oppgradert og vedlikeholdt.

Kunde: Eiendomsservice Ringerike AS
Askveien 6, 3510 HØNEFOSS. Tlf. 92462236

Formålet med oppdraget Oppdraget har som formål å sette en markedsverdi på nevnte seksjoner 4 og 3.etg. av s.nr. 6.

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 02.02.2019
Eiendomsservice Ringerike AS. Tor B Aslaksrud. Tlf. 92462236

Befaringsdato: 02.02.2019
Arne Bergodd. Takstmann. Tlf. 905 86 812
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Forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell
befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke
er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal
lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/
mangler som bør rettes opp.

Takstkonklusjonen er en vurdering av verdien av objektet dvs. det beløp som takstmannen
mener at markedet er villig til å betale. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende
opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt
takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. Takstkonklusjonen
baserer seg på objektet i den stand og slik det var på takseringsdagen.

Dersom selger fraskriver seg ansvaret for riktigheten av bygningsarealer eller tomtearealer,
overføres dette ansvaret ikke til takstmannen. Oppmåling av- og nøyaktig arealfastsettelse av
næringseiendommer er en omfattende oppgave og inngår ikke i normaloppdraget 'Taksering
av næringseiendom'. De oppgitte arealer er ikke nødvendigvis oppmålt, men kan være hentet
fra annen dokumentasjon. Arealmåling kan bestilles som et eget oppdrag.

3.3 Beskrivelse av eiendommen

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Konsesjonsplikt Nei.

Adkomst Direkte fra gate.

Vann Kommunalt

Avløp Kommunalt.

Regulering Sentrumsformål

Kommuneplan Sentrumsområde.

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 4

Eiet/festet: Eiet

Areal: 2 530,5 m² Arealkilde: Kommunens internettside.

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 1167/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen

Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 4

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 318 Bnr: 443 Seksjon: 6

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 1034/9520
Sameiets navn: Sameiet Hønefoss bru 3

Organisasjonsnr.: 990559104

Forretningsfører: Egen
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Hjemmelshaver: Samfunnshuset Hønefoss AS

Adresse: Hønefoss bru 3

Kommentar: Matrikkelarealet er tatt fra kommunens internettside, og vises for grunneiendommen bare
seksjon 1.
NB!! Brøken i matrikkelen gjelder seksjonens arealer i 3.etg.

3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens anvendelse Tomten er for det meste anvendt til bygning. Tomten ved siden av, som har samme eier,
g.b.nr.318/502, er flat og ubebygget, og har pareringsplasser. De to eiendommene er ikke
sammenføyet.

Tomtens beskaffenhet Nivåforskjell mellom øverste adkomst og nedre del. Dvs. skrå tomt.

Tomtens form Stort sett firkantet.

Grunnforhold og
fundamentering

Det opplyses at det er fjell i grunnen. EO. Det er for øvrig ikke foretatt noen
grunnundersøkelser.

Miljø og forurensning Det er ikke gitt opplysninger om at det er forurensninger i grunnen, eller at dagens drift
forurenser.

Utnyttelse Trolig ca. 90%.

3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Områdene rundt Sentrumsområde, som er godt utbygget.

Transport og
kommunikasjon

God adkomst fra riksveg og kommunale gater, rett ved bussholdeplass og ganske kort veg til
NSB-stasjon.

Infrastruktur Alle faciliteter i Hønefoss sentrum.

Parkering Begrenset på Hønefoss bru 3, men da naboeiendommen eies av samme eier, benyttes denne
til parkering, og det dekker deler av behovet.

3.3.5 Andre forhold

Forsikring: Selskap: Ikke oppgitt. Type: Fullverdi. Årlig premie: Kr. 125 000.
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3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Næringsbygg seksjon

Bygningsdata:

Byggeår: 1962 Kilde: Eiers opplysning

Anvendelse: Bygget anvendes til kontorer, kulturarenaer, leiligheter (5.etg.), tekniske rom.

Modernisering:
Modernisering:

År: 2003 S.6 ble rehabilitert i perioden 2003 til 2005 for ca. 40 mill. kroner vedr. NAV. Da ble nye
heiser etablert, nytt ventilasjonsanlegg, nye tekniske anlegg, fasader og tak, alle innv. flater for NAV
med oppdelinger i kontorer og alle overflater, samt fellesarealer. Meget bra.
År: 2010 Deler av s.4 ble kraftig godt oppgradert i perioden 2010 - 2011 for musikskole Ringerike
kommune. Deretter ble den delen av s.4 for nye IT-avd. Ringerike kommune kraftig oppgradert i
2014.

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

3. etasje 1 066 1 034 Denne etasjen har deler av s.nr. 6 med 1.034 m2 BRA.
4. etasje 1 205 1 168 Denne etasjen har s.nr. 4 med 1.168 m2 BRA, med arealer for

kommunale musikkskole og kommunalt IT-avdeling.
Sum bygning: 2 271 2 202

Kommentar areal
Arealene er tatt fra seksjoneringstegningene som BRA m2, og brutto BTA er således beregnet av undertegnede.

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Hele bygget er oppført i 5 etasjer over u.etg. og kjeller under den. Bygget opplyses stå på fjell (EO), og det er ikke synlige
sprekker i konstruksjoner visuelt. Betong rammeverk med dekker, søyler og veggskiver i betong.

De deler av konstruksjonen som ikke kan beskrives etter visuel besiktigelse, eller som ikke er dokumentert med tegninger eller
beskrivelse, og som er beskrevet i dette dokument, er gitt som opplysninger av rekvirent (EO).

Hele bygget har blitt godt vedlikeholdt og er godt oppusset med deler av bygget meget godt rehabilitert. Spesielt gjelder dette
1., 2., 3. og 4.etg. samt tilbygg av glasspartier med utvendige konstruksjoner og overflater.

Generelt for bygningsmassen, så baseres det på at denne ble oppført ihht. tidligere gjeldende lov og utviklet byggeskikk. Dette
gjelder spesielt for hovedkonstruksjoner og generelt tekniske løsninger. Skjulte konstruksjoner, som undertegnede ikke har
mulighet til å kontrollere, er vurdert i forhold til byggeprinsipp og en levetidsbetraktning. Det er ikke utført energiberegning/
varmetapsberegning på ytterkonstruksjoner(gulv,vegg,himling,tak). Takseringen er utført ihht. det byggetekniske referansenivå
og NS 3940: 2012. Det er ikke utført radonkontroll, dvs. at nivået på event. Radongass ikke er målt.

Drenering
Det er ikke kunnskap om dreneringsforholdene for bygget, men kjelleretasjen virket frisk, uten noen synlige
vanninntrengninger.

Grunn og fundamenter
Dette er betongsåler og betongfundamenter. Betong grunnmurer med tiltak vedr. isolering.

Fasader
Plater og rene overflater. Gode fasader. Store glassfasader i tilbygg.

Utvendige dører og vinduer
Nyere inngangsdører i forbindelse med rehabilitering av 1.etg. og u.etg., og vinduer er isolerglass med god lyddemping. Utv.
solavskjerming for vinduer.
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Takkonstruksjon

Flatt tak. Ikke befart,men betong dekke, utv. tekket.Gesimsbeslag. Innv. taknedløp.

Etasjeskillere
Betong dekker.

Innvendige overflater gulv

Gulver har enten belegg eller fliser.

Innvendige overflater vegg

Vegger er stort sett malt. Kontorer er også avdele med type kontor-/modulvegger.

Innvendige overflater himling
Alt fra malte himlinger til en del nedforinger med letthimlinger.

Innvendige dører

God standard på innerdører. Mange dører med brannklasser.

Innvendige trapper

Betong trapper, stort sett flislagte.

Kjøkkeninnredning
Innredninger i de forskjellige leiearealer.

Ventilasjon primæranlegg
Det er til sammen 4 ventilasjonsrom for bruksarealene i bygget, og disse har moderne innredning med gode rom for
vedlikehold.

Elektrisk primæranlegg
Elektroanlegget er ikke kontrollert. Undertegnede er ikke godkjent som el.takstmann. Således er ikke tilstanden vurdert utover
den rene registreringen, da det er det stedlige E-verk som godkjenner anlegg. Det bemerkes dog sterkt at eier har ansvar for å
holde anlegget i orden. Jevnlig kontroll av el-anlegg er alltid å anbefale. Denne kontrollen vil det være naturlig å foreta ved
eierskifte.



Matrikkel: Gnr 318: Bnr 443 (snr: 6), bnr 443 (snr: 4) Bergodd Eiendom og Takst AS
Kommune: 0605 RI NGERIKE KOMMUNE Rosenkrantzgt. 61, 3018 DRAMMEN
Adresse: Hønefoss bru 3, s.nr. 4 og del av s.nr. 6 (3.etg.),

3510 HØNEFOSS
Telefon: 905 86 812

Oppdr. nr: 20185134 Befaringsdato: 02.02.2019 Side: 9 av 13

4 Verdi gru n n l ag

4.1 Utleiekontrakter og ledige lokaler

Leiekontrakter/markedsleie:

Bygning/areal Etg. Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon

-Kontorer og ekspedisjon

NAV Ringerike Del av 3.etg. 1034 m² 1 490 000 1 441 1/2015 12/2020 100 1 441 1 489 994 1/2021 100

-Kultur, Produksjon

Ringerike kommune, IT-avd. 4 568 m² 612 332 1 078 1/2015 12/2030 100 1 370 778 160 1/2031 100

-Musikkskole

Ringerike kommune,
musikkskole

4 600 m² 783 200 1 305 1/2011 12/2026 100 1 600 960 000 1/2027 100

Sum: 2 885 532 3 228 154

Total: 2 885 532 3 228 154

Bransjer/leiekontrakter:

Bygning/bransje Etg Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon

-Kultur

Ringerike kommune, IT-avd. 4 568 m² 612 332 1 078 1/2015 12/2030 100 1 370 778 160 1/2031 100

Ringerike kommune,
musikkskole

4 600 m² 783 200 1 305 1/2011 12/2026 100 1 600 960 000 1/2027 100

-Statlig kontor

NAV Ringerike Del av 3.etg. 1034 m² 1 490 000 1 441 1/2015 12/2020 100 1 441 1 489 994 1/2021 100

Sum: 2 885 532 3 228 154

Total: 2 885 532 3 228 154
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Utleiekontrakter og ledige lokaler

4.2 Beskrivelse av eiendomsmarkedet

Leiepriser utleieobjekter Hønefoss sine priser ligger lavere enn Oslo, men har allikevel gode leieavtaler, som også har
varighet.

4.3 Inntekter/kostnader

Inntekter
Arealtype Kontrakter Markedsleie

m² Kr./m² Pris/år m² Kr./m² Markedsleie
pr år

Kontorer og ekspedisjon 1 034 1 441 1 490 000 1 034 1 441 1 489 994
Kultur, Produksjon 568 1 078 612 332 568 1 370 778 160
Musikkskole 600 1 305 783 200 600 1 600 960 000
Sum 2 202 2 885 532 2 202 3 228 154



Matrikkel: Gnr 318: Bnr 443 (snr: 6), bnr 443 (snr: 4) Bergodd Eiendom og Takst AS
Kommune: 0605 RI NGERIKE KOMMUNE Rosenkrantzgt. 61, 3018 DRAMMEN
Adresse: Hønefoss bru 3, s.nr. 4 og del av s.nr. 6 (3.etg.),

3510 HØNEFOSS
Telefon: 905 86 812

Oppdr. nr: 20185134 Befaringsdato: 02.02.2019 Side: 11 av 13

Inntektsoverskudd

Inntekter (overført) 3 228 154

Tap ved ledighet, %
Normale eierkostnader, årlig

Forsikring 50 000
Kommunale avgifter 40 000
Vedlikehold 50 000
Driftsutgifter 200 000
Adm. 20 000 360 000

Eiendommens inntektsoverskudd 2 868 154



Matrikkel: Gnr 318: Bnr 443 (snr: 6), bnr 443 (snr: 4) Bergodd Eiendom og Takst AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Rosenkrantzgt. 61, 3018 DRAMMEN
Adresse: Hønefoss bru 3, s.nr. 4 og del av s.nr. 6 (3.etg.),

3510 HØNEFOSS
Telefon: 905 86 812

Oppdr. nr: 20185134 Befaringsdato: 02.02.2019 Side: 12 av 13

5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Verdi tomt
Tomteareal

Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 2 530,5 m²

Sum areal: 2 530,5 m²

Verdi tomt

Ansatt verdi tomt: 3 000 000

Korreksjon:Tomteverdien er korrigert ihht. de
takserte seksjoners areale i forhold til
totalarealet av seksjonene.

Verdi tomt: 3 000 000

5.2 Teknisk verdi

Metode: Byggekostnadene er beregnet til hva det ville koste å føre opp et tilsvarende bygg i dag, beregnet ut fra de
takserte seksjoners areale i bygget. Det betyr at byggekostnadene under ikke er for hele bygget, men for
seksjonene i denne taksten. Tomteverdien fremkommer ved en betraktning av tomtebelastningen og
reguleringsbestemmelsene. I begrepet "normale tomtekostnader" ligger også verdi av eventuell andel
fellesareal, samt markedstilpasning for beliggenhet/attraktivitet. Det er foretatt en reduksjon på grunn av byggets
alder, tilstand, hensiktsmessighet og tekniske anlegg. For kurante næringseiendommer forekommer det ofte
avvik mellom den tekniske verdien og takstkonklusjonen.

Næringsbygg seksjon
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 52 000 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

1 500 000

Sum teknisk verdi – Næringsbygg seksjon 50 500 000

Sum teknisk verdi bygninger 50 500 000



Matrikkel: Gnr 318: Bnr 443 (snr: 6), bnr 443 (snr: 4) Bergodd Eiendom og Takst AS
Kommune: 0605 RI NGERIKE KOMMUNE Rosenkrantzgt. 61, 3018 DRAMMEN
Adresse: Hønefoss bru 3, s.nr. 4 og del av s.nr. 6 (3.etg.),

3510 HØNEFOSS
Telefon: 905 86 812

Oppdr. nr: 20185134 Befaringsdato: 02.02.2019 Side: 13 av 13

5.3 Nettokapitalisering

Metode: Verdien som fremkommer etter denne metoden har sin bakgrunn i eiendommens vurderte netto
inntektsoverskudd og det kravet til avkastning som normalt stilles ved investeringer av denne typen.

Forutsetninger

Effektiv risikofri rente: 1,75 %
- Inflasjon: 2,50 %
Realrente, avrundet: -0,75 %

Objektrisiko 3,75 %
Markedsrisiko 1,00 %
Eiendomsrisiko 2,00 %
Renteglidning 1,00 %
Realavkastningskrav: 7,00 %

Beregning av kapitalisert verdi
Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 2 868 154
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,
beregnet av inntektsoverskuddet (Kr. 2 868 154 ) når realrenten er 7,00% 40 973 629

Korreksjon: Nå er det slik at leietagerne betaler alle felleskostnader, så skjematuren
viser feil tall. Kapitalisering skjer av netto leieinntekt på kr. 2.885.532,-. Kapitalisert verdi
blir således høyere enn vist på denne side.
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 40 973 629
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 40 970 000

Kommentar nettokapitalisering:
Nettokapitalisering er basert på leieinntekter, med fradrag av utgifter på eiendommen,
som forsikring, kommunale avgifter samt eiers administrasjonskostnader. Netto leie vil
derved være å kapitalisere. Denne renten blir satt sammen av langsiktig 10 års
statsobl.rente med fratrekk av inflasjon, men med risikotillegg for bygning, marked, leie,
etc.

Således er det kapitalisering av nettoleie som skjer.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-15   Arkiv: Q31 &46  

 

 

Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune avslår søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken var til behandling i formannskapet i juni 2019, og ble utsatt. Saksframlegget er justert 

siden sist. Kommunen har mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

(Støveren hengebru). Spørsmålet om kommunen ønsker å ta over ansvaret for denne brua er 

nødvendig å avklare, før det eventuelt vil være mulig å gå videre i prosessen. Rådmannen 

anbefaler at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås. 

 

 

Bakgrunn 

Spørsmålet om overtakelse av Borglund hengebro var til behandling i formannskapet i mars 

2019, hvor det ble fattet vedtak om at saken utsettes for befaring, og at det måtte innhentes 

ytterligere dialog og informasjon rundt tilstanden til bruene i området, og at konsekvensene må 

synliggjøres. 

 

Saken ble fremmet til formannskapet i juni 2019, og det ble fattet følgende vedtak: 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksframlegg». 

 

Kommunen har også 30.07.2019 mottatt tilleggsinformasjon fra kontaktpersonen for Borglund 

bru, Ivar Kristiansen, som mener at det var feil i saksframlegget som ble lagt frem for 

formannskapet i juni, og som har bedt om at dette rettes når saken kommer opp til ny 

behandling. Rådmannen har tatt inn punktene som fremmes av kontaktpersonen for Borglund 

bru i eget avsnitt i saksframlegget, og har også hatt dialog med kontaktperson rundt dette. 

 

Utifra dialogen som har vært og dokumentasjonen som er innsendt så ser rådmannen det som 

nødvendig å avklare hvorvidt det er aktuelt for kommunen å overta driftsansvaret for 



- 

hengebrua. Dette vil ha betydning for en videre oppfølging av saken og hvordan kommunen 

skal innrette seg. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har 09.12.2018 mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund 

hengebru. I søknaden fremgår det at brua er brukt som skolevei til offentlig bussforbindelse, 

turvei for beboere på begge sier av elva Sogna, og at det er en blåmerka sti (Turistforeningen) 

som bruker brua som ferdsel, at brua etter uttalelse fra Buskerud fylkeskommune i 2016 er 

vurdert å ha høy verneverdi pga. sin høye aldre og at det finnes få hengebruer. Det søkes om at 

Ringerike kommune overtar eierskapet og ansvaret for drift og vedlikhold av brua. 

 

Støveren hengebru, som blir kalt Borglund hengebro, har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i 

et spleiselag mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune, i forbindelse med utvidelse av 

Rv. 7. I dette prosjektet ble begge tårn, i treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til 

gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting av betongfundamentet. Prosjektet var 

kostnadsberegnet av Multiconsult til å utgjøre ca kr. 1 000.000,-, hvor SVV og Ringerike 

kommune skulle dekke en halvpart hver. Da arbeidene var ferdigstilt vist det seg at dette 

utgjorde kr. 2 000 000,-. Ringerike kommune sin andel av spleiselaget kom på kr. 1.000.000,-. 

 

Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om 

hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid. Da kommunen mottok prisoverslaget så 

viste det seg at gjenstående arbeider ble langt mer omfattende enn antatt. Ny brukabel (fordi 

korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner, rekkverk og hengestag må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet av 

Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg. 

 

 

Har vært minst 10 hengebruer i Sognavassdraget 

Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller 

korteste adkomst for elvekryssing. Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av 

oppsittere/brukere, ofte med økonomisk bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 

og gjennom 60-årene er det innvilget kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de 

fleste av bruene.  

 

Av disse opprinnelig 10 bruene er det 5 bruer som fortsatt er i bruk: 

Sørgefoss  Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask 

Tangen   Ca 2 km syd for Veme 

Støveren (Borglund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole 

Flaskerud  Ca 1,5 km syd for Sokna  

Gullovveien   I Sokna sentrum 

 

For de resterende er situasjonen at to er revet, to er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut 

av bruk, men står fortsatt. 

 

Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet. Gullovveien bru er opprustet i 

2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna. Vi står da igjen med Tangen, 

Borglund (Støveren) og Flaskerud bruer som alle har behov for omfattende utbedringer. 



- 

 

Borglund hengbru har en brukergruppe vært representert ved kontaktperson Ivar Kristiansen. 

For bruene (Sørgefoss og Flaskerud), er det etter det rådmannen kjenner til, eksisterer det egne 

brustyrer. For de øvrige bruene kjenner Ringerike kommune ikke til hvem som er 

brukere/oppsittere, og som ivaretar drift for bruene.  

 

Kommunen har ikke eieransvar for noen av disse bruene, men har tidligere bidratt økonomisk 

siden de har fungert som ledd i samferdsel lokalt.  

 

 

 

Juridiske forhold  
Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:  

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden 

vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova rekne for private.  

 Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller 

anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.» 

 

Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til 

anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for 

vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har 

gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for 

vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.  

 

Siden dette vilkåret ikke er oppfylt vurderer Ringerike kommune at Borglund hengebru regnes 

som privat etter vegloven. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik 

stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan 

kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke 

lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.  

 

I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og 

utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og 

bygningsloven § 31-5. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, 

for disse installasjonene per i dag hviler på aktuell eier(e). 

  

Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som 

kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.  

 

I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at 

eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon, 

jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke 

byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.  
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Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet 

må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg.  I Rt, 1968 s. 3 

uttales det at: 

 

Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som 

varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes». 

 

 

Tilleggsinformasjon – sendt til kommunen 30.07.2019 
Kontaktperson for Borlund bru, Ivar Kristiansen, hevder at det er feil i rådmannens 

saksframlegg, datert 27.05.2019. Rådmannen har bedt kontaktperson for Borglund bru påpeke 

hvilke forhold han mener er feil, slik at dette kan justeres. I brev som er mottatt 30.07.2019 er 

det tatt opp forhold i 16 punkt, se vedlegg 2. Innholdet er kort referert under og kan lese i sin 

helhet i vedlegget. 

 

1. Brustyre = ansvar. I følge Kristiansen skulle det ha stått kun for drift uten ansvar  

2. Søknaden gjelder kun Borglund bru, og det er ikke søkt for de andre bruene 

3. Brudekket skulle skiftes av brukerne. Det opplyses om at kontaktpersonen har vært i 

kontakt med flere foretak for å se på og gi pris på skifting av brugulvet. 

4. Når det gjelder Multiconsult sin kalkulasjon på kr. 3 140 000,- så er den uten mva. 

Prisen her er ikke troverdig, for bl.a. oppheng fra bærewire var ny i 1990. Videre at tall 

med og uten mva. er svært uryddig fremstilt i saksframlegget, og at dette gjelder alle 

tall som er nevnt. 

5. Borglund hengebru har vært åpen 24 timer i døgnet hver dag siden 1864, og blitt tatt 

vare på av mange generasjoner frem til dags dato 

6. Det er svært mange brukergruppersom bruker brua (bare gående, syklende og evt. 

moped) 

7. Grunneier Ivar Kristiansen er feil. Kristiansen er kun kontaktperson. Ifølge 

kontaktperson så opplyses det om at Nina Mobråthen, Kjell Arne Roen og Statens 

vegvesen er riktig grunneier. 

8. Når det i saksframlegget som ble lagt frem i juni vises til at det er fungerende styre som 

har ansvar ovenfor publikum og brukere, så vil dette kunne medføre 

grunneiere/styreledere for bruselskapet og ellers hele styret blir ruinert hvis dette blir 

opprettet og gjennomført ved privat eie 

9. Nå har rådmannen høynet anslaget på kostnadene til kr. 3 925 000 inkl mva. isteden 

10. Årlig vedlikhold: Her har brukerne i alle år vedlikeholdt brua for egen regning.  

11. Juridiske forhold:  

a. Offentlig veg? Hva skal vi kalle denne som har vært åpen døgnet rundt, alle 

dager i året siden 1864? 

b. Hvor har rådmannen fått det fra at det er grunneierne som er ansvarlig for 

Borglund bru? Her forventes det dokumentasjon på eierforhold og ansvar. 

c. Her er det allemannseie i fellesskap som har bygd denne brua i 1864. Ingen 

tenkte på at det rådmannen i 0605 Ringerike kommune med tilbakevirkende 

kraft gir alt ansvar til grunneierne.  

d. Pga. ferie er denne tilbakemeldingen utført med håndskrift 

12. Sannsynlig ble Borglund etablert da Fonkalsrud skole startet i 1864, og Borglund skole 

kom i 1914. 

13. Skoleskyss: I politikken kan endringer skje over natta, og det som gjelder nå er ikke 

like sikkert i morgen. 
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14. Huskeliste for rådmannen: 

a. Borglund ligger på Veme, ved Rv. 7 

b. Eiendomsskatt blir betalt av alle på Veme, i likhet med resten av Ringerike 

c. Mye er allerede utført på Borglund hengebro 

d. Det er ikke akseptabelt å gå fra halvferdig arbeid. Derfor bør det utlyses 

anbudsinnbydelse på å få utført restarbeid. Da vil det fremgå hva som er riktig 

kostnad. 

15. Tror aldri at det blir bygget bruer i Hønefoss med privat eier og fullt ansvar. 349 

underskrifter, som ikke er nevnt i saksframlegget. At det er verneverdig kulturminne 

også utenfor Hønefoss. Saken er tatt inn som hastesak uten befaring som var avtalt. At 

saken er underskrevet av 4 saksbehandlere som ikke har tatt 

sluttkontroll/kvalitetskontroll om riktigheten av innholdet i brevet formannskapet skulle 

ta en avgjørelse på. 

16. Konklusjon: Det er nå det gjelder. At privat betyr at det er stengt for all offentlighet, at 

offentlig betyr at det er åpent for alle, og at dersom foreslått pkt. 1 vedtas så sitter vi 

igjen med tre bygder: Veme syd, Veme nord og Skotland. 

 

 

Enkelte av forholdene som tas opp av kontaktperson for Borglund hengebru vil bli kommentert 

under rådmannens vurdering. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet 

med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende 

bruer. 

 

Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse. Formannskapet 

avslo i sak 419/92 å overta eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting. 

 

Formannskapet behandlet 26.03.2019 søknad om overtakelse av Borglund hengebru og fattet 

følgende vedtak:  

 

«Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres.» 

 

Formannskapet hadde saken til behandling i sak 73/19, i møte 18.06.2019, og det ble fattet 

følgende vedtak: 

 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksframlegg». 

 

 

Økonomiske forhold 
Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i 

1969, 1992, 2016 og tilleggsbevilging i 2017. 

 

Ringerike kommune har ikke avsatt midler til å yte økonomisk tilskudd til drift og vedlikehold 

av hengebruer i budsjett for 2019. 



- 

 

Kostnadsoverslaget som er utarbeidet viser et anslag på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Dette kan 

ikke tas over ordinær drift, og det må bevilges ekstra midler dersom kommunen ønsker å 

gjennomføre tiltak som beskrevet av Multiconsult. 

 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det finnes per dags dato ingen praksis for drift og vedlikehold av private bruer, og kommunen 

vil ved en evt. overtakelse av Borglund hengebro etablere en ny praksis for bruer i privat eie. 

Det er nærliggende å tro at kommunen vil motta flere søknader om overtakelse, ved en 

eventuell kommunal overtakelse av Borglund hengebro. 

 

Selv om denne saken kun gjelder spørsmål om overtakelse av Borglund bru, så vil det for 

rådmannen være et spørsmål om det finnes andre sammenlignbare saker. Og i området finnes 

det to bruer. Det er i mai 2019 foretatt inspeksjon av disse bruene, Tangen og Flaskerud, og 

det er utarbeidet rapport som beskriver tilstand, aktuelle tiltak og kostnadsramme (se vedlegg 

6 og 7) 

 

Ved Tangen bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales det 

at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 3 120 000,- 

uten mva. Alternativt kan eksisterende bru rives og det kan etablere ny, med et kostnadsestimat 

på kr. 3 000 000,- uten mva. 

 

Ved Flaskerud bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales 

det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 2 320 000,- 

uten mva. Alternativt kan eksisterende bru rives og det kan etablere ny, med et kostnadsestimat 

på kr. 2 656 000,- uten mva. 

 

Etter det rådmannen kjenner til så har Flaskerud blitt stengt, etter at tilstandsrapporten 

avdekket skadeomfanget og anbefalte at brua ble stengt frem til tiltak er utført.  

 

Felles for disse bruene er at det etter en rehabilitering eller nyanlegg av bru, også må settes av 

årlig midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (rengjøring, fjerning av begroing osv.), 

mindre dette er noe som tas på dugnad av brukerne av bruene. 

 

 

Alternativ løsning 
 

Alternativ 1: Dersom det er ønske om å se på hvordan kommunen kan gi tilskudd til 

rehabilitering av Borglund hengebru, og eventuelt bistå i en anbudsrunde, så kan et forslag til 

vedtak se slik ut: 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås.  

2. I rådmannens forslag til budsjett for 2020 skal det vurderes hvordan det kan avsettes 

egne midler til noen av tiltakene for rehabilitering av Borglund hengebru, slik at 

kommunen kan yte et driftstilskudd med på kr. 1 000 000,- 
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3. Det forventes at brukerne av Borglund hengebru bidrar i et spleiselag med kommunen, 

og søker om tilskudd fra ulike ordninger og stiftelser. 

4. Rådmannen gjør en vurdering av hvordan kommunen kan bistå i en anbudsprosess, men 

at det er et frivillig lag/forening som er byggherre og ansvarlig for arbeidene som 

utføres. 

 

Alternativ 2: Dersom det er ønske å gå for kommunal overtakelse av Borglund hengebru kan et 

vedtak se slik ut. 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og kommunen 

tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020. 

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av 

midler til rehabilitering og fremtidig vedlikehold av eksisterende bru. 

 

Alternativ 3: Dersom det er ønske om å gå for en løsning der kommunen ser på muligheten for 

å bygge en ny bru ved brustedet Borglund hengebru, kan forslag til vedtak se slik ut: 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og kommunen 

tar over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020. 

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av egne 

midler til riving av eksisterende bru og oppføring av ny bru 

3. Det forutsettes at det foreligger uttalelse fra kulturminnemyndighet, Buskerud 

fylkeskommune, som ikke går imot en riving av Borglund hengebrua.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Bruene over Sogna, deriblant Borglund hengebru, har blitt betraktet som ledd i allmenn 

samferdsel, men med endringer i trafikkmønster og folketall har flere av disse bruene gått ut av 

bruk og står til nedfalls. Dagens reisemønster er annerledes enn det som var tilfelle den gang 

bruene ble etablert. Mange steder har bilen tatt over som fremkomstmiddel der man tidligere 

gikk til fots, noen hadde kanskje sykkel, og det var buss og tog som ble brukt til og fra.  

 

Enkelte av disse bruene har i dag en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også 

som ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia 

sammen. I forbindelse med friluftskartlegging i kommunen er det særlig Borglund hengebro 

som utpeker seg med flere registreringer. 

 

I tillegg til Borglund hengebru er det også to andre bruer i området som er i bruk. Alle disse tre 

bruene er i dårlig tilstand, og gjennomførte inspeksjoner viser at det er svært kostnadskrevene 

å sette disse bruene tilbake i en stand som gjør at de oppfyller tekniske krav. Det ligger i 

størrelsesordnen kr. 2 320 000 – 3 140 000,- (uten mva.), og for enkelte av bruene er det 

rimeligere å rive hengebrua og bygge ny bru. Det er jo verdt å merke seg at det ved Borglund 

bru er gjennomført arbeider for bortimot 2 millioner allerede, hvor kommunen har dekket 1 

million. 

 

 

I denne konkrete saken er det spørsmålet om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

(Støveren) som det skal tas stilling til.  

 

 



- 

Kontaktperson for Borglund hengebro er klar på at det forventes at kommunen tar ansvar for 

denne brua som har vært til bruk i mer enn hundre år, og er allemannseie. Rådmannen ser det 

som vanskelig å finne en løsning før det er avklart om kommunen ønsker å ta over drifts og 

eier ansvaret for hengebrua, og at kommunen må fatte et vedtak om søknaden om kommunal 

overtakelse av Borglund hengebru. 

 

 

En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen 

fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,- 

uten mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover, 

med mindre det inngås en avtale med det frivillige om dette. Slik rådmannen forstår det, så har 

ansvaret for å brøyte/måke snø, fjerne vegtasjon vært gjort på dugnad av brukerne ved 

Borglund hengebru. 

 

Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis 

som tidligere har vært fulgt i saken. Arbeidene som er utført allerede (2016 og 2017), og 

kostnadsoverslaget for gjenstående arbeid, viser at det er usikkerhet rundt hvor presise tallene i 

prisoverslaget er. Rådmannens erfaring er at det er særlig vanskelig å anslå kostnader ved 

rehabilitering av bru, og at det kan dukke opp uforutsette ting ved rehabiliteringer. I mange 

tilfeller vil det trolig være rimeligere å rive eksisterende bru og bygge en helt ny bru. 

 

Da denne saken var oppe i juni sa kontaktperson for Borglund hengebro at rådmannen hadde 

lagt til grunn feil saksopplysninger i saksframlegget og at dette måtte rettes. Rådmannen har nå 

fått oversendt hvilke forhold som skal være fremsatt uriktig (vist i eget saksframlegg, samt 

vedlagt). Rådmannen har i dette saksframlegget fått rettet opp det som er direkte feil etter 

tilbakemeldingen fra kontaktperson for Borglund hengebru, og også gjort andre justeringer. 

Eventuelle meningsuenigheter om ordlyd, vinkling og tolkning av lovverk blir en annen skål. 

Rådmannen må i saksframlegget gjøre en selvstendig vurdering, og gi sin uavhengige 

anbefalning til politisk ledelse utifra de rammene som er til rådmannens disposisjon. 

 

I det følgende vil rådmannen kommentere enkelte av disse forholdene som er reist av 

kontaktperson for Borglund hengebro:   

 

- Offentlig veg: Det reises spørsmål rundt hvorfor denne brua ikke regnes som offentlig 

siden den har vært åpen for alle, hver dag, hele døgnet siden 1864. 

Rådmannens kommentar: Det er veglova som definerer hvorvidt en veg er å anse som 

offentlig eller ikke. I de tilfeller en veg, eller i dette tilfellet ei bru, ikke faller inn 

under lovens definisjon som offentlig, så er den å regne som privat.  

 

- Kontaktperson for Borglund hengebro stiller spørsmålstegn ved «Hvor rådmannen har 

fått det fra at det er grunneierne som er ansvarlig for Borglund hengebru?». Videre bes 

det om fremlagt dokumentasjon om eierforhold og ansvar for Borglund hengebru.  

Rådmannens kommentar: Når det ikke er informasjon om andre eiere i saken, er det 

naturlig å adressere eierskap og ansvar til aktuell grunneier(e). I matrikkel/kart 

fremgår ikke selve brua som eget kartobjekt, det fremgår kun hvem som eier grunnen.  

 

- Kostnader og inkonsekvent bruk av tall med og uten mva.: Det stilles spørsmålstegn 

om hvorvodt prisen fra Multiconsult er troverdig, og det vises blant annet til at 



- 

oppheng for bærewire var nye i 1990. Videre at det i saksframlegget fremgår tall med 

og uten mva. og at dette er uryddig fremstilt.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen er av den oppfatning av at mottatte 

prisoverslag som er utarbeidet av Multiconsult er realistisk, muligens er det noe 

forsiktige anslag. Når tall i saksframlegget er med og uten mva. ser rådmannen at det 

kan forvirre. Rådmannen har hatt en gjennomgang av tallene, og har angitt 

merverdiavgift uten mva. der det er et tema, dvs. på kostnadsestimatene.  

 

- Eierforhold: Kontaktperson for Borglund hengebru, Ivar Kristiansen, skriver at det ikke 

er han som er grunneier men oppgir andre personer som eiere av brua.  

Rådmannens kommentar: Når det ikke er informasjon om andre eiere i saken, er det 

naturlig å adressere eierskap og ansvar til aktuell grunneier(e). I kommunens kart er 

ikke brua definert som eget kartobjekt, følgelig finnes det ingen opplysinger om eier i 

offentlige registre. Rådmannen ser at det kan oppleves som uheldig dersom det i 

saksframlegget står oppført feilaktig eier, og har derfor rettet dette i dette 

saksframlegget.  

Det at det ikke finnes en eier i offentlige registre, gjør ikke brua «eierløs», men på 

nåværende tidspunkt er det vanskelig å peke på hvem som er rette eier uten at det 

kjøres en egen prosess på dette. Da må det gjøres søk på aktuelle eiendommer og evt. 

annen dokumentasjon som kan finnes rundt hvem som har driftet og vedlikeholdt 

brulegemet osv. Dette er tidkrevende prosesser, og trolig finnes det kanskje ikke så 

mye skriftlig dokumentasjon rundt dette. Selv om brua har vært til allmenn benyttelse 

er det ingen automatikk i at det er det offentlige, f.eks. at det er kommunen som er 

eier. Skulle det vise seg at brua eies av en eller flere privatpersoner, så kan ikke privat 

eierskap alene, f.eks. gjøre at man har rett til å stenge ferdselen over brua til hinder 

for andre brukere.  

 

- Ansvar: Det reises spørsmål hvordan fungerende styre vil bli stilt til ansvar ovenfor 

publikum og brukere for ansvar rundt økonomi, uhell, drukning og ellers alt av uhell 

som kan gjøre skade på folk og dyr, og at grunneiere og brustyre til å bli ruinert av 

havarikommisjoner, tilstandsrapporter og advokater. 

Rådmannens kommentar: Slik saken står nå, er det reist tvil om hvem som er rette eier 

av brua. Brua er å regne som et byggverk etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, for 

disse installasjonene per i dag hviler på aktuell eier(e). Der kommunen ikke har annen 

informasjon om eier, vil det være naturlig å adressere ansvar og eierskap til grunneier 

hvor byggverket står. Dette til tross for at det kan oppfattes som urimelig at 

grunneiere som i 70-80 år har gitt fri grunn både til brufundamenter og adkomstveier, 

blir sittende med ansvar for å rydde opp i fellesskapets forlatte installasjoner, og i 

verste fall ansvar for skader på mennesker eller dyr forårsaket av disse.  

 

- Gå fra halvferdig arbeid: Det er allerede utført mye arbeid, og at det ikke er akseptabelt 

at kommunen går fra halvferdig arbeid. Derfor bør det utlyses anbudsinnbydelse på å få 

utført restarbeidene. Først da vises det hva riktig kostnad vil bli.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen ser poenget med at det ved et anbud, vil 

foreligge mer tall omkring rehabilitering av Borglund hengebru, og at vi da vil vite 

hvor mye som skal til for å sette brua istand. Selv om kontaktperson mener at 

prisoverslaget ikke er troverdig, er rådmannen av den oppfatning av at prisoverslaget 

er realistisk, muligens med noe forsiktig anslag. Til syvende og sist, er det nok i en 



- 

størrelsesorden på noen millioner. Trolig vil et anbud på brurehabilitering ligge et 

sted mellom pluss/minus kr. 3 140 000 ekls. mva. 

 

- Mange brukergrupper og 349 underskifter: Kontaktperson for Borglund hengebru viser 

til at det har vært underskriftskampanje og 349 personer som har skrevet under, og at 

det er mange brukere (gående, syklende og evt. moped) 

Rådmannens kommentar: Rådmannen er kjent med engasjementet, og nå fremgår det 

av saksframlegget at det har vært et underskriftskampanje og at 349 personer har 

skrevet under. 

 

 

 

 

Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av bruene over Sogna og tidligere 

økonomiske bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar 

for bruene.  

 

Bruene over Sogna er brukt i tur- og rekreasjonsøymed. Sett i lys av et folkehelseperspektiv så 

har aktivitet i hverdagen betydning for livskvalitet og helse, og muligheten for ferdsel over 

Sogna elv vil være av betydning for de som bor i området og også for turgåere. Skoleelever og 

andre bruker brua for å komme seg til og fra bussholdeplass. 

 

Alikevel, hele det kommunale vegnettet tatt i betraktning, kan ikke rådmannen se at det vil 

være riktig for kommunen å overta hele driftsansvaret for Borglund hengebru.  

 

Rådmannen anbefaler at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås. 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Tilleggsinformasjon, mottatt 30.07.2019 

3. Saksprotokoll, 18.06.2019 

4. Saksframlegg 

5. Prisoverslag Borglund bru 

6. Tilstandsvurdering for Tangen bru 

7. Tilstandsvurdering for Flaskerud bru 

8. Saksprotokoll, 26.03.2019 

9. Saksframlegg 

10. Søknad om kommunal overtakelse 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

konstituert kommunalsjef samfunn:  Hilde Brørby Fivelsdal 



- 

 

enhetsleder teknisk forvaltning:  Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:    Cornelis Cliteur 

     Heidi Skagnæs 
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13.6.2019 Gmail - Avlysning befaring Borglund hengebru

IMur rAiI 3f] JIJLI 2019

Þ4 Gnlaíl lvar Kristiansen <ivar.kristi@gmail.com>

tïl s.it". <¡,., ¿ g-o+- qog*S

Avlysning befaring Borglund hengebru
2 e-poster

Cornelis Cliteur <Cornelis. Cl iteur@ringerike.kommune.no>
Til : "iva r.kristi @ g mail. co m" <iva r. kristi@g mai l. com>
Kopi: Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal <hilde.fivelsdal@ringerike.kommune.no>

13. juni 2019 kl. 09:03

Hei.

Det opplyses herved at den planlagte befaring med formannskapet 18.06.2019 på Borglund hengebru blir avlyst.

Begrunnelse er at det er stor sakspågang i kommende formannskaps møte.

Anmodning om avlysning av befaring kommer fra Ordføreren.

Med vennlig hilsen,

$
Cornelis Cliteur

Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kontoradr.; Follumveien I 00

Mot¡il: +47 907 26717

Sentralbord: +47 34 11 74 00

Tenk på miljøet - nlå du skrive ut denne e-posten?

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde for-trolig og faushefs betagt
informasion. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snaresf dersom du har mottatt e-posten ved en
feil og gi beskied til avsender om feilen. Bruk og videreformidting av feilsendf e-posf og vedtegg er ikke tiilatt.

lvar Kristiansen <ivar.kristi@gmail.com>
Til : Cornelis Cliteur <Cornelis.Cliteur@ringerike.kommune.no>

13. juni 20'19 kl. 19:09

Hei. Har lest din melding og ser dette som ikke akseptabelt at ikke befaringen blir. gjennomført
slik som hele formannskapet enstemmig samlet gikk inn for. Begrunnelsen er sett fra vår side
som en svært uryddig saksfremlegg til møte den den 18-06-2019 underskrevet av rådmannen med
sine rådgivere. I saksfremlegget er det mange - - mange feil .( Har spørsmål til rådmannen som vi
vil ha svar på med dokumentasjon at det som er underskrevet fra rådhuset er riktig. ) Vi
håper formannskapsmedlemmene aviser avlysningen og kommer h¡t til Veme på Borglund
hengebru slik som vedtaket er kjent fra før . Kan opplyse at Statens Vegvesen vil avmerke
område 'samtidig som Politiet vil passe trafikken mens befaringen går. Dem ville ha beskjed i

god tid slik at dem fikk det med i sin plan. Dette har vi også ventet på å få tilbakemelding på
'fra ansvarlige i Ringerike Kommune. . ( Minner om at Borglund hengebru ligger i 0605
Ringerike Kommune ) Ber om at denne mail blir kjent for formannskapsmedlemmene .

Veme den 13-06 -201 9 lvar Kristiansen
(Kontaktperson for Borglund hengebru)

lSitert tekst skjultl

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d0a 1 e5c""7gv¡s\¡/=pt&search=all&permthid=thread{%3A163620786710308921 6&simpl=msg{%3A1 636202 . . . 111



22.7.2019-" 
MOTTATT 3 O JtlLI ?O1g

M Gmnil Vetlt

Gmail - Feil i saksfremlegg Borgelund hengebru

a,

"èìU sâa ø^r ?g-Ò?-¿o in ,5

lvar Kristiansen <ivar.kristi@gmail.com>

bu tr,tln, oh""J.3r,J
Feil i saksfremlegg Borgelund hengebru
I e-post

Cornelis Cliteur <Cornelis. Cl iteur@ringerike.kommune.no>
Til : "ivar.kristi@gmail.com" <ivar. kristi@gmai l.com>

22. juli 2019 kl. l:AT

Hei.

Vi viser til deres e-post fra 13.06.19 hvor det står at det er mange feil i saksfremlegget.

Vi vil gjerne rette opp disse feil og ønsker derfor en tilbakemelding på hva som er feilaktig.

Deretter vil vi følge dette opp med et møte slik at saksfremlegget blir korrekt, 'før det behandles på nytt.

Ha en fortsatt fin dag

Med vennlig hilsen,

Cornelis Cliteur

Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kontoradr,: l.lensmoveien 19

Mobil: +47 907 26717

Sentralbord: +47 34 11 74 00

Tenk på miljøel * nrá d¡"¡ skrive ut de nne e-pcsten?

Denne e-posfen er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt
informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snaresf dersom du har mottatt e-posten ved en
feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-posf og vedlegg er ikke tillatt.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d0a 1 e5c""tUu¡"ry=pt&search=all&permthid=thread-f%34163974892478528101 3&simpl=msg-f%341639748. . . 111
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-12  Arkiv: Q31 &46  

 

Sak: 73/19 

 

Saksprotokoll - Borglund hengebru - søknad om kommunal overtakelse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes for avklaring og befaring, Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksfremlegg. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for avklaring og befaring. Rådmannen kommer tilbake med justert 

saksfremlegg». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret  

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-11   Arkiv: Q31 &46  

 

 

Borglund hengebru - søknad om kommunal overtakelse  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune avslår søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru. 

2. Ringerike kommune tar initiativ til et møte med aktuelle representanter for Borglund 

bru og inviterer inn ulike lag og foreninger for å se om det i fellesskap kan komme 

løsninger som sikrer finansiering og gjennomføring av tiltak på brua. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru (Støveren 

hengebru). Det er flere bruer langs Sogna-vassdraget, og for tre av disse (Borglund, Tangen og 

Flaskerud) er tilstanden vurdert å være svært dårlig, og det er snakk om omfattende 

rehabilitering for å sette disse i forskriftsmessig stand. Rådmannen anbefaler at søknaden om 

kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås, og at kommunen istedenfor fasiliterer et 

møte for å se om det finnes mulighet for å etablere et brustyre, eller at et lag eller forening kan 

overta ansvar for drift og vedlikehold.   

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har 09.12.2018 mottatt søknad om kommunal overtakelse av Borglund 

hengebru. I søknaden fremgår det at brua er brukt som skolevei til offentlig bussforbindelse, 

turvei for beboere på begge sier av elva Sogna, og at det er en blåmerka sti (Turistforeningen) 

som bruker brua som ferdsel, at brua etter uttalelse fra Buskerud fylkeskommune i 2016 er 

vurdert å ha høy verneverdi pga. sin høye aldre og at det finnes få hengebruer. Det søkes om at 

Ringerike kommune overtar eierskapet og ansvaret for drift og vedlikhold av brua.  

 

Spørsmålet om overtakelse av Borglund hengebro var til behandling i formannskapet i mars 

2019, hvor det ble fattet vedtak om at saken utsettes for befaring, og at det måtte innhentes 

ytterligere dialog og informasjon rundt tilstanden til bruene i området, og at konsekvensene må 

synliggjøres. 

 

Det er nå innhentet ytterligere informasjon, og rådmannen legger saken frem for ny behandling.  
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Beskrivelse av saken 

Støveren hengebru, som blir kalt Borglund hengebro, har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i 

et spleiselag mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune, i forbindelse med utvidelse av 

Rv. 7. I dette prosjektet ble begge tårn, i treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til 

gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting av betongfundamentet. Prosjektet var 

kostnadsberegnet av Multiconsult til å utgjøre ca kr. 1 000.000,-, hvor SVV og Ringerike 

kommune skulle dekke en halvpart hver. Utgiftene har vist seg å bli 100 % dyrere enn 

beregnet, og Ringerike kommune sin andel av spleiselaget kom på kr. 1.000.000,-. 

 

Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om 

hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid som viste seg til å være langt mer 

omfattende. Ny brukabel (fordi korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende 

tverr- og langsbærende trekonstruksjoner og rekkverk må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet 

av Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg. 

 

 

Har vært minst 10 hengebruer i Sognavassdraget 

Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller 

korteste adkomst for elvekryssing. Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av 

oppsittere/brukere, ofte med økonomisk bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 

og gjennom 60-årene er det innvilget kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de 

fleste av bruene.  

 

Av disse opprinnelig 10 bruene er det 5 bruer som fortsatt er i bruk: 

Sørgefoss  Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask 

Tangen   Ca 2 km syd for Veme 

Støveren (Borglund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole 

Flaskerud  Ca 1,5 km syd for Sokna  

Gullovveien   I Sokna sentrum 

 

For de resterende er situasjonen at to er revet, to er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut 

av bruk, men står fortsatt. 

 

Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet. Gullovveien bru er opprustet i 

2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna. Vi står da igjen med Tangen, 

Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer som alle har behov for omfattende utbedringer. 

 

 

Bruene er mye brukt til rekreasjonsformål og noe i bruk som skolevei 

Bruene har blitt betraktet som ledd i allmenn samferdsel, men med endringer i trafikkmønster 

og folketall har flere av disse bruene gått ut av bruk og står til nedfalls. Noen er imidlertid 

fremdeles i bruk av gående og syklende.  

 

Enkelte av disse bruene har i dag en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også 

som ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia 

sammen. I forbindelse med friluftskartlegging i kommunen er det særlig Borglund hengebro 

som utpeker seg med flere registreringer. 
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Det samme gjelder Gullovveien bru på Sokna som i reguleringen av ny RV7 Sokna-Ørgenvika 

også er etablert som framtidig gang/sykkelveg for bebyggelsen på syd/vestsiden av elva langs 

Tranbyveien. 

 

 

Hvem vedlikeholder og drifter bruene? 

For bruene (Sørgefoss og Flaskerud) er det fortsatt brustyrer som er oppegående.  

Støveren (også omtalt som Borglund) hengebru har en brukergruppe vært representert ved 

grunneier Ivar Kristiansen og grunneier Kjell A. Roen. For de øvrige bruene kjenner Ringerike 

kommune ikke til brukere/oppsittere som ivaretar ansvar for bruene.  

 

Kommunen har altså ikke eieransvar for disse bruene, men har tidligere bidratt økonomisk 

siden de har fungert som ledd i samferdsel lokalt. Der hvor det er fungerende styrer blir ansvar 

overfor publikum og brukere ivaretatt, men der hvor eierskapet er uavklart kan det oppstå 

risiko for mennesker og miljø ved at usikrede konstruksjoner står uten vedlikehold og tilsyn. 

 

 

Tilstandsvurdering og kostnadsoverslag - hengebruene Borglund, Tangen og Flaskerud 

Det er 13.05.2019 foretatt inspeksjon av bruene Tangen og Flaskerud, og det er utarbeidet 

rapport som beskriver tilstand, aktuelle tiltak og kostnadsramme. 

 

Ved Tangen bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales det 

at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 3 900 000,- 

inkl. mva, og kostnader til å rive eksisterende bru og etablere ny er anslått til kr. 3 750 000,- 

inkl. mva. 

 

Ved Flaskerud bru er tilstanden vurdert slik: Grunnet skadeomfanget og skadegrad anbefales 

det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest, og at brua stenges for trafikk inntil tiltak er utført. 

Rehabilitering av tårn og landkar, utskifting av resterende er anslått å utgjøre kr. 2 900 000,- 

inkl. mva, og kostnader til å rive eksisterende bru og etablere ny er anslått til kr. 3 320 000,- 

inkl. mva. 

 

Når det gjelder rehabilitering av Borglund bru så er det foreslått: at brukabel, brudekke, 

underliggende tverr- og langsbærende trekonstruksjoner, rekkverk og hengestag skiftes ut, og 

at dette er anslått til kr. 3 925 000,- inkl. mva. Dette kommer i tillegg til arbeidene som ble 

utført i 2017, som utgjorde kr. 1 000 000,- som Ringerike kommune hadde i 2017. 

 

Felles for alle tre bruene er at det etter en rehabilitering eller nyanlegg av bru, også må settes 

av årlig midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (rengjøring, fjerning av begroing osv.) og 

erfaringstall tilsier at dette ligger på et sted mellom kr. 10 000 – 25 000,-/år 

 

 

Juridiske forhold  

Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:  

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden 

vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova rekne for private.  



- 

 Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller 

anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.» 

 

Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til 

anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for 

vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har 

gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for 

vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.  

 

Siden dette vilkåret ikke er oppfylt vurderer Ringerike kommune at Borglund hengebru regnes 

som privat. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik 

stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan 

kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke 

lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.  

 

I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og 

utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og 

bygningsloven § 31-5. 

  

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, 

for disse installasjonene per i dag hviler på aktuell grunneier(e) 

 

Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som 

kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.  

 

I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at 

eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon, 

jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke 

byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.  

 

Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet 

må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg.  I Rt, 1968 s. 3 

uttales det at: 

 

Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som 

varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes». 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar for disse installasjonene hviler på 

grunneier. Dette til tross for at det kan oppfattes som urimelig at grunneiere som i 70-80 år har 

gitt fri grunn både til brufundamenter og adkomstveier, blir sittende med ansvar for å rydde 

opp i fellesskapets forlatte installasjoner, og i verste fall ansvar for skader på mennesker eller 

dyr forårsaket av disse. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet 

med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende 
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bruer. 

 

Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse. Formannskapet 

avslo i sak 419/92 å overta eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting. 

 

Formannskapet behandlet 26.03.2019 søknad om overtakelse av Borglund hengebru og fattet 

følgende vedtak:  

 

«Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres.» 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i 

1969, 1992, 2016 og tilleggsbevilging i 2017. 

 

Ringerike kommune har ikke avsatt midler til å yte økonomisk tilskudd til drift og vedlikehold 

av hengebruer i budsjett for 2019. 

 

Det har i forbindelse med saken blitt reist spørsmål omkring at hengebrua nyttes av elever som 

skolevei. Det blir da et spørsmål om skoleskyss og utgifter til dette.  
 

Når det gjelder skoleskyss mellom hjem og skole så vil elever som går 1. trinn få dekket dette 

når avstanden er over 2 km, og elever som går 2. – 10. trinn få dekket skoleskyss når 

avstanden er over 4 km. Dette dekkes av Brakar/Buskerud fylkeskommune, mens Ringerike 

kommune betaler en snittpris per elev, for tiden kr. 9 041,- per skysselev for skoleåret. Dette 

forutsatt at skoleeleven går på sin nærskole.  

 

Dersom eleven velger å søke til en privat skole (f.eks. Montesorri- eller Steinerskole) betaler 

Ringerike kommune fortsatt en snittpris per elev. Dersom eleven søker overgang til annen 

offentlig skole, som ikke er nærmeste skole, så stiller det seg annerledes. Da er det Ringerike 

kommune som må dekke utgifter til drosje fra hjemmet og til nærmeste holdeplass, og så tar 

eleven buss til skolen. Hvis vi går ut fra en ca pris på kr. 300,- pr tur – tur/retur 

hjem/bussholdeplass kr. 600,- pr skoledag x 20 dg pr mnd = kr. 12.000,- + faktureringsgebyr 

til Brakar kr. 300,-. I tillegg busskort fra bussholdeplass til skolen (når eleven ikke går på 

nærskolen) 1/10 av 9.014,- = kr. 901,- Da blir utgiften pr. mnd. kr. 13.201,-. På årsbasis utgjør 

dette kr. 132 010,- 

 

Hvilken skole eleven går på har betydning for hvorvidt det er kommunen eller fylkeskommunen 

som dekker utgifter til skoleskyss – og dette har stor betydning for kommunens kostnader for 

skoleskyss.  

 

For å si noe om dagens verdi av disse årlige utgiftene på lang sikt, kan man beregne nåverdien 

av disse fremtidige kontantstrømmene. Ved å beregne nåverdien er det lettere å se på 

lønnsomheten ved å investere, i dette tilfellet å rehabilitere bru/bygge ny bru. Dette er kanskje 

særlig relevant der eleven går på sin nærskole:  9014/(0,03-0,02)= 901 400 

Altså vil dagens verdi av kr. 9 014, hvert år i uendelig tid, med en 

diskonteringsrente/avkastningskrav på 3 %, og en prisvekst på 2 %, tilsvare kr. 904 100,- 
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Bruene over Sogna er brukt i tur- og rekreasjonsøymed. Sett i lys av et folkehelseperspektiv så 

har aktivitet i hverdagen betydning for livskvalitet og helse, og muligheten for ferdsel over 

Sogna elv vil være av betydning for de som bor i området og også for turgåere. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det finnes per dags dato ingen praksis for drift og vedlikehold av private bruer, og kommunen 

vil ved en evt. overtakelse av Borglund hengebro etablere en ny praksis for bruer i privat eie. 

Det er grunn til å tro at kommunen vil motta flere søknader om overtakelse, ved en eventuell 

kommunal overtakelse av Borglund hengebro. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av disse bruene og tidligere økonomiske 

bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar for bruene. 

Dagens reisemønster er annerledes enn det som var tilfelle den gang bruene ble etablert. Mange 

steder har bilen tatt over som fremkomstmiddel der man tidligere gikk til fots, noen hadde 

kanskje sykkel, og det var buss og tog som ble brukt til og fra.  

 

Alle disse tre bruene er i dårlig tilstand, og gjennomførte inspeksjoner viser at det er svært 

kostnadskrevene å sette disse bruene tilbake i en stand som gjør at de oppfyller tekniske krav. 

Det ligger i størrelsesordnen kr. 2,9 – 3,9 millioner (inkl. mva), og for enkelte av bruene er det 

rimeligere å rive brua og bygge ny. Rådmannen er for øvrig av den oppfatning av at disse 

kostnadsoverslagene er forsiktige. Erfaringer tilsier at det er krevende å anslå kostnader til 

rehabilitering av bru og viser til at kommunen ved de siste rehabiliteringer av vegbroer har hatt 

en kostnadsoverskridelse på ca. 40 %. Det er jo verdt å merke seg at det ved Borglund bru er 

gjennomført arbeider for bortimot 2 millioner allerede, hvor kommunen har dekket 1 million. 

 

Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis 

som tidligere har vært fulgt i saken. 

 

En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen 

fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,- 

eks mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover.  

Videre mener Rådmannen at det faller utenfor kommunens oppgave å koordinere og investere i 

private interesser på annenmanns grunn, men oppfordrer grunneiere, brustyrer og oppsittere å 

samarbeide både om teknisk tilstandskontroll og eventuelle søknader om tilskudd. 

 

Bruenes bruk som skolevei, Borglund så vel som Tangen og Flaskerud, må antas å være 

beskjeden, både med dagens forutsetninger og fremtidig befolkningsgrunnlag i de aktuelle 

områder. Brukt til tur- og rekreasjonsformål så har de en viss verdi, og er med på å skape 

viktige krysningspunkt, og hvor også Borglund er en bru som inngår til det blåmerka 

løypenettet til turistforeningen. 

 

Rådmannen foreslår derfor at søknaden om kommunal overtakelse av Borglund hengebru 

avslås, og at kommunen istedenfor fasiliterer et møte for å se om det finnes mulighet for å 

etablere et brustyre, eller at et lag eller forening kan overta ansvar for drift og vedlikehold. 

Hvis det kommer på plass et slikt samarbeid kan et brustyre for Borglund hengebru kan 

kommunen vurdere om vi skal bidra med et tilskudd etter søknad. 



- 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Tilstandsvurdering for Tangen bru 

3. Tilstandsvurdering for Flaskerud bru 

4. Saksprotokoll, 26.03.2019 

5. Saksframlegg 

6. Søknad om kommunal overtakelse 

7. Prisoverslag Borglund bru 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konstituert kommunalsjef samfunn:  Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder teknisk forvaltning:  Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:    Cornelis Cliteur 

     Heidi Skagnæs 
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EMNE Ombygging / utskiftning av kabel og brudekke GRADERING Åpen

OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region Sør OPPDRAGSLEDERKetil L. Johansen
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SAMMENDRAG

Kostnadsvurdering av utskiftning av:

brukabel

brudekke

underliggende tverr og langsbærende trekonstruksjoner

rekkverk

Det anbefales samtidig også å skifte ut hengestag.

Kostnadene for utskiftningsarbeidene anslås til ca. kr. 3.140.000 ekskl. mva.
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Borglund hengebru.

Ombygging / utskiftning av kabler og brudekke

Figur 1 oppriss av bru

Lengde bruspenn er 67 m.

Bredde c/c kabler er 3,0 m.

Hengestag Ø20 og tverrbærere 148x148 eller 2x73x148 imp c/c 2,03 m.

Langsgående bjelker 148x148 eller 2x73x148 impregnert

Brudekke av liggende 48x98 imp.

Pris trelast ca:

73x148 Cu impregnert C24 : 100 kr/m

48x98 Cu impregnert C24: 24 kr/m

Pris stål ca:

Spiralslått stålwire Ø 26 32 mm: 800 kr/m

Hengestenger Ø20 inkl festebraketter: 3000 kr/stk

Figur 2 typisk snitt
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Kostnadsnivå og referanseprosjekt.

Kostnadsnivå på impregnert konstruksjonstrevirke kvalitet C24 er basert på gjeldende detaljvare
utsalgspriser pr. høst 2018.
Det er videre basert på dimensjon 73 x 148 mm for tverr og langsgående bjelker.
148 x 148 imp. er ikke lagerført dimensjon, og må eventuelt spesialbestilles fra sagbruk, og deretter
trykkimpregneres.
En entreprenør vil sannsynlig kunne fremforhandle en gunstigere pris enn den benyttede
markedsprisen for trevirket.

Erfaringspriser for lignende prosjekt er hentet fra Strandvoldbrua i Trysil kommune.
Dette er en lignende type gang hengebru over Trysilelva, som ble ferdigstilt og åpnet våren 2018.
Se også Trysil kommunes nettside:
https://www.trysil.kommune.no/tema/bolig og eiendom/kommunale veger/Sider/Strandvoldbrua
er apnet.aspx
Brua ble bygget i en kombinasjon av entreprise og dugnad, med en prislapp på ca. 4,3 mill. kr.
Betonmast Hæhre AS var entreprenør, og Spennteknikk AS leverte og monterte brukabler/wirer og
hengestag. Der var stor dugnadsinnsats av Strandvoldbruas Venner. Byggherre er Trysil kommune.

Hengestag

Det anbefales å skifte hengestagene samtidig med brukablene.
Hengestag utgjør ca. 192.000, i materialkostnad og 150.000, i montasje.
Med andeler av usikkerhet, rigg og drift, planlegging og administrasjon, utgjør dette til sammen ca.
kr. 513.000, ekskl. mva.
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Kostnadsoverslag / kostnadsvurdering

Konstruksjonsdel Dimensjon Mengde Enhetspris Kostnad

Materialkostnad

Bruwire/kabel Stålwire Ø26 32 mm 220 m 800 176.000

Hengestag Ø20 mm med forbindelser 64 stk 3000 192.000

Tverrbærere 2x73x148 imp. C24 32x2 stk. x 3,25 m 100 20.800

Langsgående bjelker 2x73x148 imp. C24 67 m x 2 x 4 100 53.600

Brudekke 48x98 imp. C24 67 m x 2,7 m /0,1 m 24 43.416

Kryssavstivning 48x98 imp. C24 67 m x 2 24 2.280

Diverse forbindelsesmidler RS 25.000

Brurekkverk av tre / flettverk 67 m x 2 1000 134.000

Diverse uforutsett 10 % 65.000

Sum materialer 712.096

Avrundet sum materialer 715.000

Montasjekostnad

Montasje av kabel RS 325.000

Montasje av hengestag RS 150.000

Montasje av
trekonstruksjon

6 uker x 4 personer x 600
kr/t

RS 600.000

Rekkverk 67 m x 2 500 67.000

Kran og stillasleie RS 150.000

Diverse uspesifisert RS 28.000

Sum montasje 1.320.000

Sum materialer og montasje 2.035.000

Usikkerhet 10 % 205.000

Sum kostnad 2.240.000

Rigg og drift 20 % 450.000

Prosjektering og planlegging 10 % 225.000

Administrasjon 10 % 225.000

Kostnad ekskl. mva 3.140.000
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1 SAM M EN DRAG

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet.

Manglende rengjøring og fjerning av begroing på og omkring brua. Tårn i akse 1 har kraftig skjevstilling,

begge tårn har store sprekkdannelser som gir usikkerhet knyttet til bæreevne. Gnissing mellom hengewire

og rekkverk. Elementer av tre er preget av elde og råte. Tverrbærere er oppsprukne i enden som medfører

usikkerhet knyttet til innfestning av hengeswire. Rekkverk er svakt, deformert og preget av elde.

Det anbefales i denne rapporten at eksisterende konstruksjon fjernes i sin helhet og deponeres til godkjent

mottak. Deretter etableres nye landkar og vinger i betong, fundamentert på stålkjernepeler, ny

bruoverbygning av MOT 1200 elementbjelker med påstøp.

Det er også presentert en alternativ løsning. Alternativ løsning tar for seg gjenbruk av bærekabel og

landfester for disse, øvrige elementer erstattes med nye. Alternativ løsning er dyrere enn ny bru og dermed

ikke anbefalt.

Grunnet skadeomfang og skadegrad anbefales det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest. Brua bør

stenges for trafikk inntil tiltak er utført.

Fremsatte alternativer med tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik:

Anbefalt løsning – Utskifting av bru

Utføres innen Beskrivelse av tiltak Kost m/mva.

Snarest Fjerne og deponere eksisterende bru og etablere ny bru kr 3 750 000

Alternativ løsning – Rehabilitering av bru

Utføres innen Beskrivelse av tiltak Kost m/mva.

Snare s t Rehabilitering av tårn og landkar, utskiftning av resterende kr 3 900 000

Det bør avsettes årlige midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (Rengjøring, fjerning av begroing osv.)

ved brua.
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2 I N N LEDNI N G

2.1 Aktører

Byggherre/konstruksjonseier: Ringerike kommune v/Morten Fagerås og Jan Ivan Skillebekk

Oppdragsansvarlig: Safe Control Engineering AS v/ Andreas Jahren, Kjell A. Aaberg

2.2 Bakgrunn for oppdraget

Etter oppdrag gitt av Ringerike kommune, har Safe Control Engineering gjennomført spesialinspeksjon med

utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak. Bakgrunn for oppdraget er funn fra tidligere

inspeksjoner samt ønske om tilstandsvurdering fra kommunen.

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport

Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn,

finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne

drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte

mengder og kostnader samt tilhørende skisser.

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok

V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet

tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Samlet skadevurdering for elementene, mulige tiltak og våre

anbefalinger følger i kapittel 5. Oversikt over foreslåtte tiltak og tilhørende kostnader er angitt i kapittel 6.

Alternativ løsning er gitt i kapittel 7. Løsninger er skissert og vedlagt i vedlegg A – tegningsgrunnlag.
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3 GRU N N LAGSDATA

3.1 Beskrivelse av konstruksjonen

3.1.1 Beliggenhet

Brua ligger ved Tangen og går over Sogna elv i Ringerike

kommune. Koordinater til brua er N60° 11.983, E10° 6.761.

3.1.2 Utforming og materialer

Brua er en G/S-hengebru med ett spenn på 42m, en total

lengde på ca.67m og gangbredde på 1,5m. Konstruksjonen er

oppbygd av pelede tretårn på begge landsider. Bærekabler

(Ø20) innfestet i betong på landfester og hengewire(Ø6).

Tverrbærere, avstivningsbærere, brudekke og slitelag av

trevirke. Rekkverk av netting over bru.

3.1.3 Dokumentasjon og klassifiseringer

Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak foreligger ikke ved tidspunkt for inspeksjonen.

3.2 Tidligere inspeksjoner

Det er opplyst at det ikke er registrert tidligere inspeksjonen ved brua.

3.3 Tegning, akseinndeling

Brua er ved registrering delt inn i akser. Sett fra nedstrøms side er akse 1 plassert ved landkar mot sørsør-

vest og akse 2 ved landkar mot nordnord-øst.

Figur 1: Situasjonskart over området (Norgeskart.no)
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4 TILSTAN DSBESKRIVELSE

4.1 Innledning

Tilstandskontrollen ble utført 13. mai 2019. Kontrollen ble utført av Kjell A. Aaberg og Andreas Jahren, Safe

Control Engineering AS. Utstyr som ble benyttet var vanlig utstyr for fotografering og oppmåling, samt

vanlig inspeksjonsutstyr og bekledning.

Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet. Skadene er angitt med lokasjon på brua, skadegrad,

beskrivelse av skade.

4.2 Visuelle registeringer

4.2.1 Grunnlag for registreringen

Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende

visuelle registrering og skadevurdering.

Skadegrad Skadekonsekvens

1 Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig B Skade som truer Bæreevnen

2 Middels skade/mangel Tiltak innen 4 – 10 år T Skade som truer Trafikksikkerhet

3 Stor skade/mangel Tiltak innen 1 – 3 år V Skade som kan øke Vedlikeholdskost

4 Kritisk skade Tiltak straks eller innen ½ år M Skade som kan påvirke M iljø/estetikk

Følgende elementer er inspisert:

Element B 4 - Fylling

Element C 3 - Tårn

Element D 5 1 - Bærekabel

Element D 5 2 - Sadel/lager bærekabel

Element D 5 3 - Festeelement bærekabel

Element D 5 4 - Hengeswire med fester

Element D 5 5 - Avstivningsbærer

Element D 5 6 - Tverrbærer

Element E 2 - Slitelag/fuktisolasjon

Element H 1 5 - Rekkverk
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4.2.2 Resultat av registreringen

Tangen bru

Element Lokasjon Skadebeskrivelse Skadegrad

Sted Akse B V T M

Fylling

(Løsmasser)

Landsider 0-3 Manglende fjerning av begroing omkring brua - 4 4 4

Tårn

(Tre)

Generelt 1-1,

2-2

Kraftig skjevstilling, oppsrekking 4 4 - 2

Bærekabel

(Stål)

Generelt 0-3 Manglende rengjøring ved innfesting 1 4 - -

Sadel Generelt 1-1,

2-2

Manglende låsing av kabel, ikke robust 1 2 - -

Festeelement

(Betong)

Landsider 0-0,

3-3

Manglende rengjøring - 4 - -

Hengewire

(Stål)

Generelt 1-2 Gnissing mot rekkverk 2 3 - -

Avstivingsbærer

(Tre)

Generelt 1-2 Elde og råte, slank dimensjon 3 4 - -

Tverrbærer

(Tre)

Generelt 1-2 Råte og elde, oppsprekking ender 3 4 - -

Slitelag

(Tre)

Generelt 1-2 Råte og elde. Kraftig skjevstilling i trapp akse 1. 2 3 4 3

Rekkverk

(Netting)

Generelt 1-2 Dårlig innfestning, svakt - 3 3 -
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4.3 Oppmålinger

Det ble foretatt nødvendige plan- og snittmål ved brua. Hensikten var å få et godt grunnlag for inntegning

av konstruksjonen for mengdeberegning og beskrivelse av tiltak.

4.4 Materialundersøkelser

Det ble ikke foretatt spesielle materialundersøkelser utover vanlig visuell kontroll.

4.5 Statiske forhold

Se 3.1.2
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5 VU RDERIN G AV SKADER OG FORSLAG TI L TILTAK

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet

skadenes omfang, årsak og behov for tiltak.

5.1 Oppsummering generelt skadebilde

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet.

Manglende rengjøring og fjerning av begroing på og omkring brua. Tårn i akse 1 har kraftig skjevstilling,

begge tårn har store sprekkdannelser som gir usikkerhet knyttet til bæreevne. Gnissing mellom hengewire

og rekkverk. Elementer av tre er preget av elde og råte, trapp på landside er kraftig deformert og har

skjevstillinger. Tverrbærere er oppsprukne i enden som medfører usikkerhet knyttet til innfestning av

hengeswire. Rekkverk er svakt, deformert og preget av elde.

Det anbefales at eksisterende konstruksjon fjernes i sin helhet og deponeres til godkjent mottak. Deretter

etableres nye landkar og vinger i betong, fundamentert på stålkjernepeler, ny bruoverbygning av MOT 1200

elementbjelker med påstøp.

Det er også presentert en alternativ løsning. Alternativ løsning tar for seg gjenbruk av bærekabel og

landfester for disse, øvrige elementer erstattes med nye. Alternativ løsning er dyrere enn ny bru og dermed

ikke anbefalt.
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5.2 Spesiell skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene

5.2.1 Fylling (Akse 0-3)

Beskrivelse

Fylling består av løsmasser.

Sammenstilling av skader

Kraftig begroing i fyllingene som har negativ innvirkning på bruelementer og trafikksikkerhet.

5.2.2 Tårn (Akse 1-1)

Beskrivelse

2 stk. trepeler Ø 200-250mm, avstivet av 75x75mm kryss i topp.

Sammenstilling av skader

Kraftige sprekker i topp og stor skjevstilling medfører usikkerhet knyttet til bæreevne. Bærekabel er

ikke låst over sadler, som sannsynligvis har medført skjevstillingen.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tårn fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.3 Tårn (Akse 2-2)

Beskrivelse

2 stk. trepeler Ø 200-250mm, avstivet av 75x75mm kryss i topp.

Sammenstilling av skader

Noe oppsprekking, ikke skjevstilt som tårn i akse 1.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tårn fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.4 Bærekabel (Akse 0-3)

Beskrivelse

2 stk. bærekabler av Ø20.

Sammenstilling av skader

Ingen skader med betydning for bæreevne registrert. Men manglende rengjøring og fjerning

av begroing ved landfester og i fyllinger påvirker kabelen negativt med unødig fuktbelastning.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.5 Sadel/ lager bærekabel (Akse 1-2)

Beskrivelse

Sadler består av stål.

Sammenstilling av skader

Påbegynt korrosjon registrert, ikke alvorlig.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at sadler fjernes og deponeres til godkjent mottak sammen med fjerning av tårn.

Elementbilder:
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5.2.6 Festeelement bærekabel

Beskrivelse

Festeelement består av betong.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring og begroing gjør elementet vanskelig å inspisere.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler kobles fri. Element av betong kan stå igjen.

Elementbilder:
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5.2.7 Hengewire med fester (Akse 1-2)

Beskrivelse

Totalt 40 stk. wire med diameter Ø6.

Sammenstilling av skader

Det ble registrert gnissing på enkelt punkter, foreløpig ikke alvorlig.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at hengewire fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.8 Avstivingsbærere (Akse 1-2)

Beskrivelse

3 stk. langsgående trebjelker av typen 48x98mm.

Sammenstilling av skader

Bjelker er preget av elde og påbegynt råteskade.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at avstivingsbærere fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.9 Tverrbærer (Akse 1-2)

Beskrivelse

Tverrbærere i tre med dimensjon 100x100mm.

Sammenstilling av skader

Tverrbærere er preget av elde og påbegynte råteskader. Det er sprekker i enden av

tverrbærere som gir usikkerhet knyttet til innfestning av hengewire.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tverrbærere fjernes og deponeres til godkjent mottak..

Elementbilder:
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5.2.10 Slitelag (Akse 0-3)

Beskrivelse

Slitelag av tre 30x100mm over bru, skogsti på landsider.

Sammenstilling av skader

Slitelag av tre er preget av elde og råteskader. Det er en del begroing langs veg på tilstøtende

veger som har negativ innvirkning på trafikksikkerheten da grener henger inn i gangsonen.

Trapp akse 1 er kraftig deformert og skjevstilt som medfører nedsatt trafikksikkerhet.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at slitelag av tre fjernes og deponeres til godkjent mottak. Fjerne av begroing langs

tilstøtende veger.

Elementbilder:
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5.2.11 Rekkverk (Akse 1-2)

Beskrivelse

Rekkverk av netting over bru.

Sammenstilling av skader

Rekkverk av netting er svakt og deformert.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at rekkverk fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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6 M E N GDER OG KOSTN ADER

6.1 Mengde og kostnadskalkyle – Anbefalt løsning

Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris
Ny bru 35 meter lengde, bredde ca. 2,5m

Riving Komplett riving og deponering av eksisterende bru RS 1 200000 200 000 kr

Landkar Peler m 120 4000 480 000 kr
Gravearbeid ink. tilbakefylling RS 1 100000 100 000 kr
Forskaling m2 85 1500 127 500 kr
Armering kg 3250 25 81 250 kr
Betong m3 25 3500 87 500 kr

Bruoverbygning Betongbjelker av typen MOT 1200, m/kantelement tonn 90 6500 585 000 kr
Forskalingsplater tonn 15 6500 97 500 kr
Lager ant 4 2500 10 000 kr
Armering påstøp kg 1800 25 45 000 kr
Betong påstøp m3 15 3500 52 500 kr

Rekkverk Nytt brurekkverk i stål m 70 3000 210 000 kr
Rekkverk på landsider m 32 1500 48 000 kr

Sum mengdeoppstilling eks. mva 2 124 250 kr
Reserve(5% ekstra for vanskelig tilkomst) 15 % 318 638 kr
Rigg og drift 25 % 531 063 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 2 974 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 3 717 500 kr
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7 Alternativ løsning - rehabilitering

Alternativ løsning innebærer nye varmforsinkede tårn, hengestag og landkar. Gjenbruk av bærekabler og
landfester. I tillegg til fjerning av begroing omkring brua.

Alternativ løsning er kostnadsestimert til følgende:

Tangen bru, rehabilitering (alternativ løsning)
Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris

Fjerning av bruelementer og begroing RS 1 200000 200 000 kr

Landkar Peler m 120 4000 480 000 kr
Gravearbeid ink. Tilbakefylling og tilkomst RS 1 400000 400 000 kr
Forskaling m2 40 1500 60 000 kr
Armering kg 2500 25 62 500 kr
Betong m3 15 3500 52 500 kr

Tårn Nye tårn kg 2000 100 200 000 kr

Bærekabel Reetablering RS 1 50000 50 000 kr

Hengestag Nye hengestag stk 40 5000 200 000 kr

Trevirke Etablering av nye avstivingsbærere, tverrbærere og slitelag m3 8 40000 320 000 kr

Rekkverk Etablering av nytt rekkverk m 90 2000 180 000 kr

Sum mengdeoppstilling eks. mva 2 205 000 kr
Reserve 10 % 220 500 kr
Rigg og drift 30 % 661 500 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 3 087 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 3 858 750 kr
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1 SAM M EN DRAG

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet.

Manglende rengjøring og fjerning av begroing på og omkring brua. Forvitring og avskalling på landkar og

festeelementer. Korrosjon på alle elementer av stål, spesielt alvorlig er korrosjon på bærekabler.

Deformasjon på tårn, hengestenger og avstivingsbærere pga. slakke bærekabler som har ført til at brua har

gjort utslag fra sin sentralakse. Elementer av tre er preget av elde og råte. Tverrbærere er også oppsprukne

i enden som medfører usikkerhet knyttet til innfestning av hengestenger. Rekkverk av flettverk er dårlig

innfestet, svakt og mangler håndlist. Sidestyring kun på en side gir liten stabiliserende effekt, samt at wire

er slakk.

Det anbefales i denne rapporten at eksisterende konstruksjon fjernes i sin helhet og elementer av stål, tre

og betong deponeres til godkjent mottak. Deretter etableres nye landkar og vinger i betong, fundamentert

på stålkjernepeler, ny bruoverbygning av MOT 1200 elementbjelker med påstøp.

Det er også presentert en alternativ løsning. Alternativ løsning tar for seg rehabilitering av eksisterende bru

der alle elementer skiftes ut bortsett fra landkar. Alternativ løsning er noe billigere, men ny

betongoverbygning vil kreve betydelig mindre vedlikehold, kan snøryddes med tradisjonelt brøyteutstyr og

bestandigheten er bedre.

Grunnet skadeomfang og skadegrad anbefales det at tiltak ved brua blir igangsatt snarest. Brua bør

stenges for trafikk inntil tiltak er utført.

Fremsatte alternativer med tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik:

Anbefalt løsning – Utskifting av bru

Utføres innen Beskrivelse av tiltak Kost m/mva.

Snarest Fjerne og deponere eksisterende bru og etablere ny bru kr 3 320 000

Alternativ løsning – Rehabilitering av bru

Utføres innen Beskrivelse av tiltak Kost m/mva.

Snare s t Rehabilitering av tårn og landkar, utskiftning av resterende kr 2 900 000

Det bør avsettes årlige midler til inspeksjon og generelt vedlikehold (Rengjøring, fjerning av begroing osv.)

ved brua.
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2 I N N LEDNI N G

2.1 Aktører

Byggherre/konstruksjonseier: Ringerike kommune v/Morten Fagerås og Jan Ivan Skillebekk

Oppdragsansvarlig: Safe Control Engineering AS v/ Andreas Jahren, Kjell A. Aaberg

2.2 Bakgrunn for oppdraget

Etter oppdrag gitt av Ringerike kommune, har Safe Control Engineering gjennomført spesialinspeksjon med

utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak. Bakgrunn for oppdraget er funn fra tidligere

inspeksjoner samt ønske om tilstandsvurdering fra kommunen.

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport

Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn,

finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne

drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte

mengder og kostnader samt tilhørende skisser.

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok

V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet

tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Samlet skadevurdering for elementene, mulige tiltak og våre

anbefalinger følger i kapittel 5. Oversikt over foreslåtte tiltak og tilhørende kostnader er angitt i kapittel 6.

Alternativ løsning er gitt i kapittel 7. Løsninger er skissert og vedlagt i vedlegg A – tegningsgrunnlag.
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3 GRU N N LAGSDATA

3.1 Beskrivelse av konstruksjonen

3.1.1 Beliggenhet

Brua ligger på Flaskerud og går over Sogna elv i Ringerike

kommune. Koordinater til brua er N60° 13.939, E9° 57.035.

3.1.2 Utforming og materialer

Brua er en G/S-hengebru med ett spenn på 39,3m, en total

lengde på 66m og gangbredde på 1,5m. Fri høyde fra vannspeil

til underkant bru er målt til ca. 3,7m. Konstruksjonen er oppbygd

av landkar i betong på begge landsider. To tårn (HE 140B) med

avstivninger, to bærekabler (Ø22) innfestet i betong på landsider

og hengestag (Ø15) av stål. Tverrbærere, avstivningsbærere,

brudekke og slitelag er av trevirke. Rekkverk av flettverk over bru.

3.1.3 Dokumentasjon og klassifiseringer

Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak foreligger ikke ved tidspunkt for inspeksjonen.

3.2 Tidligere inspeksjoner

Konklusjon fra seneste inspeksjon (Spesialinspeksjon 2015) er oppsummert under:

Oppsummert har brua så omfattende skader at det ikke er hensiktsmessig verken økonomisk eller praktisk

med rehabilitering, det anbefales å bygge ny bru. Grunnet skadenes omgang og karakter anbefales brua

stengt for all trafikk. Tiltak bør iverksettes snarest.

Figur 1: Situasjonskart over området (Norgeskart.no)
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3.3 Tegning, akseinndeling

Brua er ved registrering delt inn i akser. Sett fra nedstrøms side er akse 1 plassert ved landkar mot sør-vest

og akse 2 ved landkar mot nord-øst.

Figur 2: Oppriss, sett fra nedstrøms

Figur 3: Snitt
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4 TILSTAN DSBESKRIVELSE

4.1 Innledning

Tilstandskontrollen ble utført 08. mai 2019. Kontrollen ble utført av Kjell A. Aaberg og Andreas Jahren, Safe

Control Engineering AS. Utstyr som ble benyttet var vanlig utstyr for fotografering og oppmåling, samt

vanlig inspeksjonsutstyr og bekledning.

Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet. Skadene er angitt med lokasjon på brua, skadegrad,

beskrivelse av skade.

4.2 Visuelle registeringer

4.2.1 Grunnlag for registreringen

Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende

visuelle registrering og skadevurdering.

Skadegrad Skadekonsekvens

1 Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig B Skade som truer Bæreevnen

2 Middels skade/mangel Tiltak innen 4 – 10 år T Skade som truer Trafikksikkerhet

3 Stor skade/mangel Tiltak innen 1 – 3 år V Skade som kan øke Vedlikeholdskost

4 Kritisk skade Tiltak straks eller innen ½ år M Skade som kan påvirke M iljø/estetikk

Følgende elementer er inspisert:

Element B 4 - Fylling

Element C 1 - Landkar

Element C 3 - Tårn

Element D 5 1 - Bærekabel

Element D 5 2 - Sadel/lager bærekabel

Element D 5 3 - Festeelement bærekabel

Element D 5 4 - Hengestang med fester

Element D 5 5 - Avstivningsbærer

Element D 5 6 - Tverrbærer

Element E 2 - Slitelag/fuktisolasjon

Element H 1 5 - Rekkverk

Element K - Sidestyring/sikring
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4.2.2 Resultat av registreringen

Flaskerud bru

Element Lokasjon Skadebeskrivelse Skadegrad

Sted Akse B V T M

Fylling

(Løsmasser)

Landsider 0-3 Manglende fjerning av begroing omkring brua - 4 - 3

Landkar

(Betong)

Generelt 1-1,

2-2

Manglende rengjøring (mosegrodd) - 4 - -

Generelt 1-1,

2-2

Forvitring og avskalling på terskel - 3 - -

Tårn

(Stål)

Generelt 1-1,

2-2

Korrosjon med påbegynt groptæring 2 4 - 2

Generelt 1-1,

2-2

Deformasjon og skjevhet 2 3 - -

Under tårn 1-1,

2-2

Forvitring av understøp 2 3 - -

Bærekabel

(Stål)

Generelt 0-3 Kraftig korrosjon 3 4 - -

Generelt 0-3 Slakk kabel har ført til utslag fra bruas sentralakse - 3 3 -

Sadel

(Stål)

Generelt 1-1,

2-2

Korrosjon 1 2 - -

Festeelement

(Betong)

Landsider 0-0,

3-3

Manglende rengjøring (mosegrodd) - 4 - -

Landsider 0-0,

3-3

Forvitring - 2 - -

Landsider 0-0,

3-3

Korrosjon på bærekabelinnfestning 1 2 - -

Hengestang

(Stål)

Generelt 1-2 Korrosjon 2 3 - -

Generelt 1-2 Deformasjon av enkelt hengestenger pga. utslag fra brua 3 3 - -
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Flaskerud bru

Element Lokasjon Skadebeskrivelse Skadegrad

Sted Akse B V T M

Avstivingsbærer

(Tre)

Generelt 1-2 Deformasjon pga. utslag fra brua 4 4 3 3

Generelt 1-2 Råte og elde 2 3 - -

Tverrbærer

(Tre)

Generelt 1-2 Råte og elde 2 3 - -

Slitelag

(Tre)

Generelt 1-2 Råte, sporslitasje og elde 2 3 3 -

Landsider 0-3 Begroing - 3 - 3

Rekkverk

(Flettverk)

Generelt 1-2 Dårlig innfestning, svakt og manglende håndlist - 3 3 -

Sidestyring

(Stål)

Landside 2-2 Kun sidestyring på en side (nedstrøms akse 2), og wire er slakk - - 2 -

4.3 Oppmålinger

Det ble foretatt nødvendige plan- og snittmål ved brua. Hensikten var å få et godt grunnlag for inntegning

av konstruksjonen for mengdeberegning og beskrivelse av tiltak.

4.4 Materialundersøkelser

Det ble ikke foretatt spesielle materialundersøkelser utover vanlig visuell kontroll.

4.5 Statiske forhold

Se 3.1.2
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5 VU RDERIN G AV SKADER OG FORSLAG TI L TILTAK

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet

skadenes omfang, årsak og behov for tiltak.

5.1 Oppsummering generelt skadebilde

Manglende rengjøring og fjerning av begroing på og omkring brua. Forvitring og avskalling på landkar og

festeelementer. Korrosjon på alle elementer av stål, spesielt alvorlig er korrosjon på bærekabler.

Deformasjon på tårn, hengestenger og avstivingsbærere pga. slakke bærekabler som har ført til at brua har

gjort utslag fra sin sentralakse. Elementer av tre er preget av elde og råte. Tverrbærere er også oppsprukne

i enden som medfører usikkerhet knyttet til innfestning av hengestenger. Rekkverk av flettverk er dårlig

innfestet, svakt og mangler håndlist. Sidestyring kun på en side gir liten stabiliserende effekt, samt at wire

er slakk.

Det anbefales nye landkar og ny bruoverbygning av MOT 1200 bjelker med påstøp. Rehabilitering er

økonomisk noe gunstigere, men ny betongoverbygning vil kreve betydelig mindre vedlikehold, kan

snøryddes med tradisjonelt brøyteutstyr og bestandigheten er bedre.
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5.2 Spesiell skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene

5.2.1 Fylling (Akse 0-3)

Beskrivelse

Fylling består av løsmasser.

Sammenstilling av skader

Grunnet dårlig vedlikehold er det mye begroing tett innpå bru og veg.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at begroing omkring bru og veg fjernes.

Elementbilder:
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5.2.2 Landkar (Akse 1)

Beskrivelse

Landkar er utført i betong.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring (mosegrodd), forvitring og noe avskalling.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at eksisterende landkar fjernes og deponeres til godkjent mottak. Nytt landkar med

vinger fundamentert på stålkjerneperler etableres.

Elementbilder:
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5.2.3 Landkar (Akse 2)

Beskrivelse

Landkar er utført i betong.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring (mosegrodd), forvitring og noe avskalling.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at eksisterende landkar fjernes og deponeres til godkjent mottak. Nytt landkar med

vinger fundamentert på stålkjernepeler etableres.

Elementbilder:
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5.2.4 Tårn (Akse 1-1)

Beskrivelse

2 stk. stålbjelker av typen HE 140B med avstivingsvinkler.

Sammenstilling av skader

Korrosjon, forvitring av understøp og noe deformasjon/skjevhet pga. slakke kabler som har ført til at

brua har gjort utslag fra sin sentralakse.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tårn fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.5 Tårn (Akse 2-2)

Beskrivelse

2 stk. stålbjelker av typen HE 140B med avstivingsvinkler.

Sammenstilling av skader

Korrosjon, forvitring av understøp og noe deformasjon/skjevhet pga. slakke kabler som har

ført til at brua har gjort utslag fra sin sentralakse.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tårn fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.6 Bærekabel (Akse 0-3)

Beskrivelse

2 stk. bærekabler av Ø22.

Sammenstilling av skader

Kraftig korrosjon og slakke kabler har ført til utslag fra bruas sentralakse.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.7 Sadel/ lager bærekabel (Akse 1-2)

Beskrivelse

Sadler består av stål.

Sammenstilling av skader

Korrosjon.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at sadler fjernes og deponeres til godkjent mottak sammen fjerning av tårn.

Elementbilder:
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5.2.8 Festeelement bærekabel (Akse 0-0)

Beskrivelse

Festeelement består av betong og stål.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring, forvitring og korrosjon på kabelinnfestning.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler kobles fri. Element av betong kan stå igjen.

Elementbilder:
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5.2.9 Festeelement bærekabel (Akse 3-3)

Beskrivelse

Festeelement består av betong og stål.

Sammenstilling av skader

Manglende rengjøring, forvitring og korrosjon på kabelinnfestning.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler kobles fri. Element av betong kan stå igjen.

Elementbilder:
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5.2.10 Hengestang med fester (Akse 1-2)

Beskrivelse

Totalt 30 stk. massive stålstenger med diameter Ø15.

Sammenstilling av skader

Korrosjon og noe deformasjon på enkelte stenger grunnet utslag fra bruas sentralakse.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at bærekabler fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.11 Avstivingsbærere (Akse 1-2)

Beskrivelse

3 stk. langsgående trebjelker av typen 125x125mm.

Sammenstilling av skader

Deformasjon pga. utslag fra bruas sentralakse. Bjelker er også preget av elde og råteskade.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at avstivingsbærere fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.12 Tverrbærer (Akse 1-2)

Beskrivelse

Tverrbærere og diagonale avstivere i tre med dimensjon på henholdsvis 125x125mm og

80x80mm.

Sammenstilling av skader

Tverrbærere og diagonale avstivere er preget av elde og råteskader. Det er sprekker i enden

av tverrbærere som gir usikkerhet knyttet til innfestning av hengestag.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at tverrbærere og diagonale avstivere fjernes og deponeres til godkjent mottak..

Elementbilder:
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5.2.13 Slitelag (Akse 0-3)

Beskrivelse

Slitelag av tre (105x40mm) over bru og grus på tilstøtende veger.

Sammenstilling av skader

Slitelag av tre er preget av elde og råteskader. Det er en del begroing langs veg på tilstøtende

veger.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at slitelag av tre fjernes og deponeres til godkjent mottak. Fjerne av begroing langs

tilstøtende veger.

Elementbilder:
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5.2.14 Rekkverk (Akse 1-2)

Beskrivelse

Rekkverk av flettverk over bru.

Sammenstilling av skader

Rekkverk av flettverk er dårlig innfestet, svakt og mangler håndlist.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at rekkverk fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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5.2.15 Sidestyring (Akse 2-2)

Beskrivelse

Det er etablert sidestyring på nedstrøms side ved akse 2.

Sammenstilling av skader

Det er kun sidestyring på et hjørne av brua og wire er slakk.

Anbefalte tiltak

Det anbefales at sidestyring fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Elementbilder:
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6 M E N GDER OG KOSTN ADER

6.1 Mengde og kostnadskalkyle – Anbefalt løsning

Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris
Ny bru 35 meter lengde, bredde ca. 2,5m

Riving Komplett riving og deponering av eksisterende bru RS 1 200000 200 000 kr

Landkar Peler m 120 4000 480 000 kr
Gravearbeid ink. tilbakefylling RS 1 100000 100 000 kr
Forskaling m2 85 1500 127 500 kr
Armering kg 3250 25 81 250 kr
Betong m3 25 3500 87 500 kr

Bruoverbygning Betongbjelker av typen MOT 1200, m/kantelement tonn 90 6500 585 000 kr
Forskalingsplater tonn 15 6500 97 500 kr
Lager ant 4 2500 10 000 kr
Armering påstøp kg 1800 25 45 000 kr
Betong påstøp m3 15 3500 52 500 kr

Rekkverk Nytt brurekkverk i stål m 70 3000 210 000 kr
Rekkverk på landsider m 32 1500 48 000 kr

Sum mengdeoppstilling eks. mva 2 124 250 kr
Reserve 5 % 106 213 kr
Rigg og drift 20 % 424 850 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 2 656 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 3 320 000 kr
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7 Alternativ løsning - rehabilitering

Alternativ løsning innebærer nye varmforsinkede tårn og påstøp/rehab. landkar. Utskiftning av bærekabler,
hengestag, avstivingsbærere, tverrbærere, slitelag og rekkverk. I tillegg til fjerning av begroing omkring
brua.

Alternativ løsning er kostnadsestimert til følgende:

Rehabilitering
Riving og
deponering

Fjerning av bruelementer RS 1 150000 150 000 kr

Fylling Fjerning av begroing omkring bru og veg RS 1 20000 20 000 kr

Landkar Påstøp og rehab RS 1 100000 100 000 kr

Tårn Nye tårn kg 1500 100 150 000 kr

Bærekabel Etablering av nye bærekabler m 150 3000 450 000 kr

Hengestag Etablering av nye hengestag stk 30 5000 150 000 kr

Trevirke Etablering av nye avstivingsbærere, tverrbærere og slitelag m3 6 50000 300 000 kr

Rekkverk Etablering av nytt rekkverk m 80 2500 200 000 kr

Sidestyring Etablering av sidestyring på alle sider stk 4 5000 20 000 kr

Sum mengdeoppstilling eks. mva 1 540 000 kr
Reserve 10 % 154 000 kr
Rigg og drift 40 % 616 000 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 2 310 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 2 887 500 kr
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VEDLEGG A – TEGNINGSGRUNNLAG



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-10  Arkiv: Q31 &46  

 

Sak: 31/19 

 

Saksprotokoll - Overtakelse av Borglund hengebru  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.03.2019: 

 

Alf Meier (Ap) fremmet p.v.a. Ap, H og V følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring og innhenting, samt dialog av informasjon og pristilbud. 

Konsekvensene må synliggjøres». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alf Meiers (Ap) forslag p.v.a Ap, H og V til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-8   Arkiv: Q31 &46  

 

Overtakelse av Borglund hengebru  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om kommunal overtakelse av Borgelund hengebru avslås. 

 

 

  

Sammendrag 

Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller 

korteste adkomst for elvekryssing. Bruene ble bygd av privat/grunneiere/vel. De fleste ble 

trolig bygd i mellomkrigstiden og i 1950-60 årene ble det stort sett utført vedlikehold på 

bruene med kommunalt bidrag. 

 

Med endringen i trafikkmønster og folketall har flere av disse bruene gått ut av bruk og står til 

nedfalls. Noen er imidlertid fremdeles i bruk av gående og syklende. 

 

For bruene (Sørgefoss og Flaskerud) er det fortsatt brustyrer som er oppegående.  

Støveren (også omtalt som Borglund) hengebru har en brukergruppe vært representert ved 

grunneier Ivar Kristiansen og grunneier Kjell A. Roen. For de øvrige bruene kjenner Ringerike 

kommune ikke til brukere/oppsittere som ivaretar ansvar for bruene.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av oppsittere/brukere, ofte med økonomisk 

bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 og gjennom 60-årene er det innvilget 

kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de fleste av bruene. 

Bruene har blitt betraktet som ledd i allmenn samferdsel og av en viss betydning for 

kommunens innbyggere.  

Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet 

med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende 

bruer.  

Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse og nå igjen i 

2018 etter omfattende rehabilitering av brua. Formannskapet avslo i sak 419/92 å overta 

eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting.  

 



- 

Kommunen har altså ikke eieransvar for disse bruene, men har økonomisk bidratt til at de har 

fungert som ledd i samferdsel lokalt. Der hvor det er fungerende styrer blir ansvar overfor 

publikum og brukere ivaretatt, men der hvor eierskapet er uavklart kan det oppstå risiko for 

mennesker og miljø ved at usikrede konstruksjoner står uten vedlikehold og tilsyn. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Støveren (Borglund) hengebru har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i et spleiselag mellom 

SVV og Ringerike kommune ifbm med utvidelse av RV7. I dette prosjektet ble begge tårn, i 

treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting 

av betong fundamentet. Prosjektet var kostnadsberegnet av Multiconsult og berammet til ca kr. 

500.000,- til hver av partene. Sluttsummen for Ringerike kommune ble over det dobbelte altså 

kr. 1.000.000,-. 

 

Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende 

trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om 

hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid som viste seg til å være langt mer 

omfattende. Ny brukabel (fordi korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende 

tverr- og langsbærende trekonstruksjoner og rekkverk må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet 

av Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Enkelte av disse bruene har en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også som 

ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia 

sammen. Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer er f. eks begge ledd i merkede/beskrevne 

turløyper. 

 

Det samme gjelder Gullovveien bru på Sokna som i reguleringen av ny RV7 Sokna-Ørgenvika 

også er etablert som framtidig gang/sykkelveg for bebyggelsen på syd/vestsiden av elva langs 

Tranbyveien. 

 

Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av disse bruene og tidligere økonomiske 

bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar for bruene. 

 

 

Juridiske forhold 

Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:  

«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden 

vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova rekne for private.  

 Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller 

anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.» 

 

Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til 

anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for 

vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har 

gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for 

vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.  



- 

 

Da dette vilkåret ikke er oppfylt må Borgelund hengebru regnes som privat. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik 

stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan 

kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke 

lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.  

 

I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og 

utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og 

bygningsloven § 31-5. 

  

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar, 

for disse installasjonene pr. i dag hviler på grunneier/e. 

 

Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som 

kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.  

 

I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at 

eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon, 

jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke 

byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.  

 

Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet 

må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg.  I Rt, 1968 s. 3 

uttales det at: 

 

Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som 

varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes». 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar for disse installasjonene hviler på 

grunneier. Selv om det kan oppfattes som urimelig at grunneiere som i 70-80 år har gitt fri 

grunn både til brufundamenter og adkomstveier blir sittende med ansvar for å rydde opp i 

fellesskapets forlatte installasjoner og i verste fall ansvar for skader på mennesker eller dyr 

forårsaket av disse. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i 

1969, 1992, 2016 og tilleggs bevilging i 2017 

 

Økonomiske forhold 

Ringerike kommune har ikke noe budsjett for økonomisk tilskudd til slike formål. 

 

Av de opprinnelig 10 bruene som oversikten omfatter, er 5 i fortsatt bruk. Disse er; 

Sørgefoss  Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask 

Tangen   Ca 2 km syd for Veme 

Støvern (Borgelund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole 

Flaskerud  Ca 1,5 km syd for Sokna  
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Gullovveien   I Sokna sentrum 

 

For de resterende er situasjonen at 2 er revet, 2 er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut av 

bruk, men står fortsatt. 

 

Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet. 

 

Gullovveien bru er opprustet i 2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna. 

 

Vi står da igjen med Tangen, Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer som alle har behov for 

omfattende utbedringer. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Bakgrunnen for denne saken er søknad om at kommunen overtar ansvar for Støvern 

(Borgelund) hengebru. Søkeren beskriver at bruen er hyppig brukt og også er skolevei til 

busstopp på RV7. I tillegg er den ledd i merket turvei over Holleia. Han mener at på denne 

bakgrunn må kommunen ta ansvar for sikkerheten av brukerne. 

  

Saken reiser problemstillinger på flere plan.  

I hvilken grad skal kommunen ta ansvar for lokal samferdsel som disse bruene er. 

I hvilken grad skal kommunen ta ansvar for den miljøfare bruer som forfaller representerer. 

I hvilken grad skal grunneiere sitte med ansvar for å fjerne installasjoner fellesskapet har 

bygget og kommunen bidratt til uten noen bistand fra det samme fellesskapet? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis 

som tidligere har vært fulgt i saken. 

 

En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen 

fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,- 

eks mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover.  

   

Videre mener Rådmannen at det faller utenfor kommunens oppgave å koordinere og investere i 

private interesser på annenmanns grunn, men oppfordrer grunneiere, brustyrer og oppsittere å 

samarbeide både om teknisk tilstandskontroll og eventuelle søknader om tilskudd. 

 

Rådmannen foreslår derfor at søknaden om kommunal overtakelse av Støveren (Borgelund) 

hengebru avslås. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om kommunal overtakelse 

Pris overslag Multiconsult 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.02.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Cornelis Cliteur 
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BORGLU N D H EI\GEBRU - SØKN AD OM KOM M U N AL OVERTAKELSE

Viser til aktuelt spørsmål ang. utskifting av delvis defekt brogulv på hengebrua(gangbru)

Det vises også til at brukere har henvendt seg til politiet for å fä klarhet i sikkerheten akkurat

nå.

I dialog med Ringerike kommune har det blitt utarbeidet en plan med kostnadsoverslag for å

sette brugulvet i forsvarlig stand etter normen som gjelder for bruer pr. dag.

Det er Multikonsult som har sett på dette, og tilbakemeldinger sier at Statens Vegvesen ikke

stiller opp selv om de har ansvar for utbedringer av brua i 5 år etter ferdigstillelse.

Her kan det ligge noen spørsmål inne som bør besvares i forhold til nyanskaffelse av

brugulvet og kostnadsoverslaget fra Multikonsult.

Borglund Hengebru sitt brusted er fra ca. 1864 da det ble etablert skole på Fonkalsrud.

Den har siden 1864 blitt tatt vare på med utbedringer og alt vedlikeholdsarbeidet av beboere i
nærområdet og ekstra bidrag fra Ringerike Kommune, dvs. Fellesskapet.

I begynnelsen av 1900 ble skolestedet Fonkalsrud flyttet ti1 Borglund. Borglund skole ble

nedlagt på slutten av 1980-tallet, hvor elevene ble fordelt til Heggen skole og Sokna skole.

Nå som elevene er flyttet til Helgerud skole etter at Heggen skole ble nedlagt, er Borglund

hegebru fremdeles, den dag i dag, elevenes skolevei for å komme til offentlig bussforbindelse.

Det vises til gientatte henvendelser til Ringerike Kommune og Statens Vegvesen hvor det

kommer fram at det ikke finnes noen eiere av Borglund Hengebru, og at det dermed er

vanskelig å søke om offentlige midler til vedlikehold.

Vi må her ta hensyn til at fra 1864 var det nok ingen som tenkte så langt at dette måtte

samstemmes med hva folk ville komme til å spøIre om i 2018.

Det må legges til grunn at Borglund Hengebru ble bygd med dugnad, innsamlede midler,

basar, kakelotteri, bygdefester m.m.



Borglund Hengebru bør derfor snarest overtas av Ringerike kommune med disse

berunnelsene:

1 . Borglund Hengebru er en del av offentlig veinett på Veme. Viser også til
busstoppested ved Borglund.

2. Turistforeningen i Ringerike har oppstart her med blåmerket Løype som går over til
Ask/Flovindkoia

3. Den har, i alle år, blitt og blir brukt til offentlig skolevei.

4. Arbeidsvei for alle beboere i bygda.

5. Turvei for beboere på begge sider av elva Sogna, da det er umulig og uforsvarlig å gå

tur på Rv7.

6. Enten der er turistvei, brusteder i Hønefoss eller på Borglund forventes det at det er

saÍrme likhet for kommunal overtakelse av drift og eierskap.

7. Det kan vises til at alle kommunale utgifter/eiendomsskatt osv. også blir betalt av

innbyggere på Veme.

8. Det haster med å ffi brugulvet i forsvarlig stand.

g. Bedriftsidrettens l0 på topp bruker brua og har skilt der.

Det som nå står klart der er:

1 . Nytt brufeste på andre siden av Rv7 med nytt tåm på begge sider av elva.

2. Liten gangbru ved siden av brutårnet for at ikke brukerne skal gå rett ut på Rv7.

3. Utvidet veiskulder fra brutårnet og ned til bussholdeplassen

Verneverdi:

Buskerud Fylkeskommune har i brev datert 22.02.2016 bekreftet at Borglund Hengebru har

høy verneverdi pga. sin høye alder (mer enn 150 år) og at det begynner å bli så få hengebruer

igjen i hele landet.

Vi¿ere anbefaler Buskerud Fylkesskommune at gjeldende reguleringsplan følges.

Konklusjon:
l. Sammenhengende offentlig hengebru siden 1864. Muligens enda eldre iflg. Buskerud

Fylkeskommunes brev.

2. Ringerike Kommune har bidratt i flere omganger med penger til vedlikehold.

3. Borglund Hengebru har blitt tatt opp i Ringerike Kommunestyre mange ganger de siste

årene, hvor det har blitt utøvet godt skjønn fra alle partier, at den har stor verneverdi

for veinettet på Veme og kulturhistorien i Ringerike kommune.

1



4. 349 underskrifter er levert til Ringerike Kommune og Statens Vegvesen i desember

20r5

5. Borglund Hengebru harhøy verneverdi. Mer enn 150 år gammelt brusted

6. Buskerud Fylkeskommune anbefaler at gjeldende reguleringsplan følges

7. Med dette ønskes at Ringerike Kommunestyre vedtar overtagelse av Borglund

Hengebru i sitt første møte i2019

8. Med bakgunn i alt nytt arbeid som er úførtpå brua pr. desember 2018 takker alle

brukerne(i fellesskapet) Ringerike Kommune for stor velvilje for at kulturminnet

Borglund Hengebru nå er reddet for mange generasjoner i fremtiden

Med vennlig hilsen

Jv o, d,t t Èi t"r s

Ivar Kristiansen
Kontalctperson for B orglund Hengebru

Tlf; 32144124/90786597

(¡ eltê"ø¿ .úee*'l
Kjell A. Roen

Skolebarn (foreldre som har skolebarn i dag, og som er avhengige av brua):

Vedlegg:

JL û"1u".^-
Anne-L Moen

1
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BuskerudFylkeskommunesbrevang.verneverdi ¡ t * ðor5
Viser til innsendte underskriftslister til kommunen (kopi av liste) i n n 6 € n út

Brev fra Statens Vegvesen som viser deres ansvar i 5 år etter ferdigstillelse

20t31039472-035 9ll0 2014. Mangler også belysning pr. 06.12.2018
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Borglund Hengebru - Rv 7 - Veme-Skotland - Sokna - Ringerike

kommune - vurdering av verneverd¡

Vi viser til dokumentasjon mottatt 28.12.2015 vedrørende vern av Borglund hengebru, Sokna i

Ringerike kommune. Buskerud fylkeskommune gir hermed en kulturminnefaglig uttalelse.

KORT OM SAKEN

Statens vegvesen har planer om å rive Borglund hengebru i forbindelse med utvidelsen av

eksisterende RV7 Veme-Skotland.

Borglund hengebru er av ukjent alder, men brua skal ha vært i bruk siden 1864. Selve brustedet antas

å være eldre. Hengebrua har en lengde på 67 meter, en bredde på 2,2 meter og en fri høyde på 4,5

meter. Brua er en stål- og trekonstruksjon.

Brua ble brukt som skolevei siden 1864. Skolestedet lå på Fonkalsrud til året 1914, deretter ble den

nye skolen på Borglund (på riksveisida) tatt i bruk. Borglund skole ble lagt ned i 1987, men brua brukes

fortsatt som skolevei, siden det er busstransport ved RV7.

I forbindelse med planarbeidet for detaljreguleringfor RV 7 Veme-Skotland'midtmarkering har

Statens vegvesen uttalt følgende (punkt 7.9 Hengebru):

<Fundamentet til hengebrua over Sokna må fl¡tes for å skape tilstrekkelig fr¡ høyde (km 8,38).

I plankartet er det foreslått en utvidelse av formålet (annen veSSrunn)) for å sikre areal til nytt

fundament. >

Det fremlagte forslaget er å rive brua. I reguleringsplanen er det derimot tilrettelagt for at hengebrua

kan bevares og at det kun foretas nØdvendig tiltak for å kunne oppfylle dagens krav i forhold til
.utvidelsen av RV7.

Det foreligger t¡lstandsrapport med est¡mert utbedringskostnad, utført av Safe Control, 16.06.2014.

Skadene nevnt i rapporten tilsier ikke riving av Borglund hengebru.

bfk,no S¡de 1 av 2
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lvar Kristiansen

Skotlandsveien 87

3534 SOKNA

BUSKERUD TYLKESKOMMUNE

Postadresse:

Postboks 3563

NO-3007 Drammen

8esøksad resse:

Hauges gate 89, Drammen

€-postadresse
postmottak@bf k.no

Telelon
+¿7 32 80 85 C0

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 9s1 373
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VURDERING AV VERNEVERDI

I andre del av 1 800-tallet og i første del av 1 .900- tallet ble det i Buskerud bygd flere bruer i stå1, både
hengebruer og andre brutyper, Noen av dem er fortsatt bevart, men mange er revet. Det er derfor av
stor betydning å bevare de relativt få gjenværende. De forteller en viktig del av fylkets
samferdselshistorie. Borglund hengebru har vært ferdselsvei mellom østre og vestre del av Veme i mer
enn 1 50 år.

Vi vurderer Borglund hengebru til å ha høy verneverdi.

KONKLUSJON

Vi anbefaler at Borglund hengebru blir bevart.

Vi anbefaler også at kommunen følger gjeldende reguleringsplan

Med vennlig hilsen

Thea Hellbardt
kultu rvernkonsu lent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Kopitil:
Ringerike kommune Osloveien 1 351 1 Hønefoss
Statens vegvesen

a
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Statens vegvesen
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- --Tiltakpå hengebru-ved Borg I un

Iiar K¡istia¡rsen
Veme
3534 SOKNA

Behandlende €nhet:

Region sør
Vår referanse:

20t3/039472435
Dere¡ refer¿nse: Vår dato:

r 09.10.2014

Sa ls b eha nd lerl nnva I g snr:

Aud Solberg - 97084216

d

ao

Vi viser til tidligere telefonsamtaler om tiltak på hengebru ved Borglund. Vi tilskriver deg nå,
siden vi ikke ha¡ kunnet finne ut hvem som står som eier av denne brua.

Som vi tidligere har informert om, må kablene til hengebrua heves over ry. 7, da vegen skal
utvides medz meter. Det foregår nå prosjektering av tiltaket, og for âvære tryggpàat brua
vil tåle endringen må vi gjennomføre en tilsynsbefaring. Denne befaringen vil sannsynligvis
foregå 21 . oktober 201,4. Ut fra dette vil endelig løsning på tiltaket bestemmes.

Statens vegvesen vil stå ansvarlig for endringen, og gi garanti på tiltaket i 5 år, det vil si
saûlme garantiperiode som vi har med vår entreprenør. Utover dette vil ikke ansvarsforhold
på brua endre seg i forhold til dagens situasjon.

Vi kan samtidig informere om at det vil bli satt opp belysning mellom brua og busslommen i
forbindelse med anleggsarbeidene. Nøyaktig når de blir satt opp er ennå ikke bestemt. Dette
avtales mellom vår entreprenøî ogRingerikskraft AS.

S eksjon lnvestering Miljø
Med hil

ar Sem

Postàdresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Sto¿

4808 Arendal

Telefon: 02030

Telefals: 37 01 98 01

f irmapost-sor@vegveren,no

Kontoradresse

Tollbugata 2

3O¿I4 DRAMMEN

Fakturaadre¡sé

Statens vegvesen

l¡and¡dekke¡ile regnskap

981 5 Vadsø

Telefon: 78 94 15 50

Telefak: 78 95 33 52

Org.nr:971032081



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4917-9   Arkiv: Q10  

 

 

Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  
 

Forslag til vedtak: 
1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

2. Ringerike kommune vil rette matrikkelen slik at Vårveien får gnr./bnr. 50/27. 
De som er berørt av dette vil få brev fra kommunen om at vi vil rette matrikkelen og alle 

berørte vil få mulighet til å komme med innspill.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Veilaget Vårveien har sendt søknad til Ringerike kommune og ber om at Vårveien innlemmes 

i det kommunale veinettet, og at Ringerike kommune påtar seg eieransvaret for Vårveien. 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger særlige grunner som tilsier at kommunen bør overta 

Vårveien. Det finnes andre veier i området med samme historikk som Vårveien, og det finnes 

svært mange private veier i kommunen hvor brukerne selv bekoster drift og vedlikehold. 

Rådmannen anbefaler at anmodning om overtakelse av Vårveien avslås. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har 13.11.2018 mottatt søknad fra veilaget i Vårveien hvor det anmodes 

om at Vårveien innlemmes i det kommunale veinettet, og at Ringerike kommune påtar seg 

eieransvaret for Vårveien. 

 

Vårveien er en stikkvei fra Hofsfossveien, og det er ifølge søknaden 12 husstander som 

grenser til veien. Veilaget skriver at de husstandene som sogner til veien ikke er eiere av 

veien. Det vises til kontakt med Ringerike kommune, som opplyser om at veien er privat, men 

at kommunen ikke har kunnet gi svar på hvem som står som eier. Tidligere så var det Follum 

fabrikker som stod for vedlikehold av veien, fordi fabrikken dels eide hus/boliger langs veier 

og dels hadde solgt boliger med bygslede tomter. Da husene og tomtene ble kjøpt av 

husstandene trakk Follum Fabrikker seg fra videre vedlikehold, og det er husstandene som 

sokner til veien som har samarbeidet om bl.a. snørydding. Det er også stiftet et veilag for å 

arbeide for at veien er i farbar stand.  

 

Det anmodes nå om at Ringerike kommune innlemmer Vårveien i det kommunale veinettet, 



- 

og at et argument i så måte er at kommunen har infrastruktur liggende i grunnen under veien i 

form av hovedledninger for vann og avløp. Dette ledningsnettet går, etter det veilaget i 

Vårveien kjenner til, til et større område på Hofsfoss og er ikke bare stikkledninger til 

husstandene i Vårveien. Veilaget mener derfor at kommunen har interesser i veien og 

grunnen, og finner det derfor ikke rimelig at Vårveiens beboere skal ha ansvar for at veien til 

enhver tid er i forsvarlig og god stand.  

 

 
 

 

Ringerike kommune henvendte seg til Veilaget Vårveien i brev 18.12.2018, hvor kommunen 

ba om en redegjørelse om forhold rundt bæreevne på veien, veibredde, grøfter, sideareal til 

snøopplag, dekke, snuhammer, belysning, siktlinjer i kryss.   

 

Veilaget Vårveien ga en tilbakemelding i brev 12.02.2019 hvor de mener at det er 

kommunens sitt ansvar å avklare eierforholdet til Vårveien, og at frem til eierforholdet er 

avklart så anser de at det er kommunen som eier veien, og derav har det egentlige ansvaret for 

drift og vedlikehold av Vårveien. De understreker at etter at Follum fabrikker frasa seg 

vedlikeholdsansvaret av veien er kostnader til dette dekket av beboere, og at vegens tilstand er 

av en slik beskaffenhet at en oppgradering er påkrevet.  

 

 

Juridiske forhold  

Veglova av 1963 regulerer forhold rundt offentlig og privat veg, og det er kapittel VII om 

private veger som regulerer forhold rundt veier som ikke er offentlige. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært til behandling tidligere. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom kommunen overtar Vårveien så vil kommunen påta seg en ny økonomisk forpliktelse 

til å drifte og vedlikeholde veien, som kommer i tillegg til øvrig kommunalt vegnett. Den 

tekniske tilstanden til vegen på overtakelsestidspunktet har mye å si for fremtidig 

vedlikeholdsbehov og påkostninger.  



- 

 
 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1: Utsette saken for befaring. 

Dersom det er ønske om å foreta en befaring i Vårveien kan saken utsettes for befaring. 

Forslag til vedtak er som følger: 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2: Utarbeide grunnlag for FDV-dokumentasjon og kostnadsoverslag 

I dette saksframlegget så er det ikke gjort noen konkret vurdering omkring hvor mye en 

oppgradering av veien vil koste eller hva årlig driftskostnader vil beløpe seg til, dette siden 

det ikke foreligger dokumentasjon som sier noe om teknisk tilstand til veien Dersom det er 

aktuelt å gå nærmere inn på spørsmålet om kommunal overtakelse av Vårveien kan det 

forberedes en egen sak på dette, og forslaget til vedtak er som følger: 

1. Det er ønske om å gjøre nærmere vurderinger av spørsmålet om kommunal 

overtakelse av Vårveien, og det bes om at veilaget sender inn teknisk plan som viser 

veganlegget og som danner grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-

dokumentasjon), slik at konsekvenser i et langvarig perspektiv er synliggjort og 

ivaretatt på best mulig måte. Når kommunen mottar slik dokumentasjon kan 

kommunen gjøre ny vurdering av om det er aktuelt med kommunal overtakelse av 

Vårveien. 

2. Rådmannen bes om å redegjøre for antatte kostnader knyttet til 

utbedring/oppgradering av veien samt anslå årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunen mottar noen henvendelse hvor private vegeiere ønsker at kommunen skal overta 

ansvar for drift og vedlikehold. Antallet henvendelser er lavt, og ligger et sted mellom 1-3 

henvendelser årlig. 

 

Det finnes flere kategorier av veier som kommunen har et forhold til:  

- kommunal vei på kommunal grunn 

- kommunal vei på privat grunn 

- privat vei på kommunal grunn 

- kommunal drift av private veier på privat grunn.  

 

I denne saken dreier det seg om en privat vei på privat grunn. De som bruker denne vegen 

som adkomst til sin bolig ønsker at kommunen skal overta veien og all drift og vedlikehold av 

den. 

 

Det som er krevende med å overta private veier er at kommunen påtar seg en ny økonomisk 

forpliktelse til å drifte og vedlikeholde en veg, som kommer i tillegg til øvrig kommunalt 

vegnett. Den tekniske tilstanden til vegen på overtakelsestidspunktet har mye å si for 

fremtidig vedlikeholdsbehov og påkostninger. Ringerike kommune er stor og til dels med 

spredt bosetting og det er mange meter vei som skal driftes og vedlikeholdes. I Hovedplan vei 

(mai 2017) fremgår det at det kommunale veinettet med dekker og overbygning, 

overvannssystem, sideareal og veielementer har vært i forfall i mange år. Det mangler 

tilstrekkelig bæreevne i store deler av veinettet, og manglende bæreevne påvirker 
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vedlikeholdsutgiftene siden veiene må repareres oftere.  

 

Kommunen har bedt veilaget Vårveien om å redegjøre for vegens tekniske tilstand. Vi har 

ikke mottatt noen dokumentasjon på dette, utover en tilbakemelding om at vegen trenger en 

oppgradering. Følgelig må kommunen legge til grunn at det må foretas betydelig vedlikehold, 

da vegens bæreevne er usikker og det opplyses om at det er behov for oppgradering av veien. 

Dersom kommunen skulle velge å ta over driften av Vårveien, så vil dette medføre ansvar og 

kostnader til lapping av hull, høvling, støvdemping/salting, det må grøftes, brøyting og 

vedlikehold. I tillegg må det også avklares eiendomsforholdene for hvilket areal som er vei og 

hvilket som er privat tomt (klarlegging av grenser/oppmåling), da eiendomsgrensene utifra 

opplysninger på kommunens kart er usikre. Veiens lengde er ca. 90 meter. Rådmannen har 

ikke gått inn på nærmere vurdering omkring hvor mye en oppgraderinger av veien vil koste 

eller hva årlig driftskostnader vil beløpe seg til. Dette siden rådmannen mener at dette er et 

spørsmål av en mer prinsipiell karakter, og at dette er noe rådmannen eventuelt kan komme 

tilbake til i en egen sak, dersom der er aktuelt. 

 

Kommunen drifter og vedlikeholder hovedveiene i området, men ingen av de private veiene. 

Det finnes flere veier i området som er private (se vedlegg, hvor blå markerer private veier og 

svart kommunale veier), og hvor de som bruker veien selv må ta ansvar for vedlikehold og 

bekoste dette. På andre siden av jernbanen ligger Vesleveien og Evens vei som er private 

veier. Rett sør for Vårveien ligger Svarverudveien, hvor kommunen brøyter hovedtrassen som 

en konsekvens av at kloakkbilene må ha adkomst til pumpestasjonen. Stikkveiene til 

Svarverudveien blir ikke brøytet av kommunen. Rådmannen kan ikke se at situasjonen er så 

annerledes for disse veiene enn for oppsitterne i Vårveien. Kommunen har per dd. ingen 

praksis med å yte driftstilskudd for vedlikehold av private veger. 

 

Når det gjelder trasevalg for offentlig vann- og avløpsnett, er dette ofte lagt over privat grunn 

uavhengig om det er i veigrunnen eller over privat tomt. Det er ingen automatikk i at 

kommunen overtar veidrift selv om det ettableres offentlig ledningsnett i veien. Kommuen er 

selvfølgelig ansvarlig for istandsetting etter eventuell oppgraving ved vedlikehold på 

ledningsenttet. Det er ikke uvanlig at V/A-nett legges i eller i nærheten til veg, da dette letter 

arbeidet ved f.eks. ledningsbrudd, og gjør at traseen kommer minst mulig i konflikt med 

fremtidige bygg/utvikling av eiendom. 

 

I nye utbyggingsprosjekter avklares det når det er snakk om kommunal overtakelse av vei og 

anlegg. Da gjøres det avtale med aktuell utbygger om hvilken standard det skal bygges etter, 

og kommunen overtar da eksempelvis vei til en gitt standard. I de tilfeller hvor det er aktuelt 

at kommunen overtar anleggene så lages det egen utbyggingsavtale om dette, hvor det bl.a. 

reguleres forhold rundt dimensjonering av veg (bl.a. bredder, dekke og bæreevne). Dette er 

ikke aktuelt i Vårveien sitt tilfelle, siden området er etablert og veien har vært i bruk i en 

årrekke. 

 

Veilaget Vårveien har stilt spørsmål om hvem som eier Vårveien, og mener at det er 

kommunen som må avklare hvem som er eier av arealet, siden eiendommen har gnr./bnr. 0/0. 

Det finnes mange eiendommer som har gnr./bnr. 0/0 i Ringerike kommune, og det er nok som 

oftest slik at det ikke er kommunen som er eier. Det er ikke uvanlig at veier har fått dette 

gnr./bnr. i forbindelse med at kartene ble digitalisert, og man var usikre på hvem som var rett 

eier av veien. Kommunen har ikke ansvar for å avklare hvem som er eier av slike 0/0-

eiendommer, eller andre eiendommer hvor det er uklart eller uenighet om hvem som er eier. 

Normalt vil det være den eller de som er usikre på grenser eller eierforhold som løfter saken 
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til aktuell instans. 

 

I denne saken har Ringerike kommune (ved oppmålingsavdelingen) foretatt undersøkelser, og 

målerbrevene til eiendommene i Vårveien viser at vegarealet i Vårveien ligger til 

eiendommen gnr. gnr./bnr. 50/27. I matrikkelen er det kun innerste delen av Svarverudveien 

som ligger som gnr./bnr. 50/27 og grunneier er Follum Eiendom AS. Med bakgrunn i det som 

har kommet frem vil Ringerike kommune (som er lokal matrikkelmyndighet), sende ut brev 

til alle som er berørt i Vårveien om at vi vil rette matrikkelen slik at gnr./bnr. for Vårveien blir 

50/27. Alle som grenser inntil denne eiendommen, samt grunneier av gnr./bnr. 50/27, får 

mulighet til å komme med innspill til dette, dersom de har andre opplysninger i saken. Dette 

vil ikke endre rettsforholdene til veien eller husstandene sin bruk av Vårveien, men vil gjøre 

at Vårveien får et gnr./bnr. og også en grunneier. 

 

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen se at det foreligger grunner som tilsier at 

kommunen bør overta Vårveien. Det finnes andre veier i området med samme historikk som 

Vårveien, og det finnes for øvrig en rekke andre private veier i kommunen hvor brukerne selv 

må bekoste drift og vedlikehold av adkomstveien til sin bolig. I denne saken ønsker Ringerike 

kommune å bidra til å avklare hvem som eier veien, og vil følge opp dette som egen sak. 

Rådmannen anbefaler at anmodningen om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Kart som viser veier i området 

3. Tilbakemelding fra veilaget Vårveien, 12.02.2018 

4. Svar på søknad om kommunal overtakelse, 18.12.2018 

5. Søknad om kommunal overtakelse, 13.11.2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konst. kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder:    Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:  Morten Fagerås 

   Heidi Skagnæs 
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Ringerike Kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

Viser til brev fra Vårveiens Veilag i Ringerike Kommune med anmodning om at Vårveien (3517
Hønefoss) innlemmes i det kommunale veinettet i Ringerike kommune, og svarbrev fra Ringerike
Kommune mottatt 19 desember 2018.

Det bes med dette at kommunen gjennomfører en politisk behandling av vår tidligere anmodning
om at kommunen overtar det formelle eieransvar for Vårveien, uten at til tak som nevnt i
kommunes svarbrev er gjennomført .

Begrunnelse

Beboere har ved ulike anledninger henvendt seg til kommune for å avklare eierforholdet til Vårveiens
tomtegrunn, uten at kommunen har kunnet gi svar på hvem som er eier av tomten.

Veilaget ser det som kommunenes sitt ansvar å klargjøre dette eierforholdet. Før eierforholdet er
avklart anser Vårveiens Veilag kommunen som eier av denne tomten, og derav har det egentlige
ansvar for drift og vedlikehold av Vårveien.

Vil også understreke at etter Fol lum fabrikker frasa seg vedlikeholds ansvaret av veien, er kostnader
til dette dekket av beboerne. Dette omfattet også kostnader til ekstra vedlikehold etter at
kommunen har gravet i veien for reparasjon av kommunens infrastruktur.

Veilaget gjør også oppme rksom på at tilstanden til Vårveien nå er av en slik beskaffenhet et en
oppgradering er påkrevet. Dette for å sikre god fremkommelighet for beboere og kommunale
tjenester som benytter veien. Veilaget anser at dette er kostnader beboerne ikke alene må dekk e.

Vi imøteser en positiv politisk behandling på vår anmodning. Dersom det er ønskelig deltar vi gjerne
på møter med kommunen eller andre berørte parter.

Hønefoss 12.02.2019

Med vennlig hilsen

Leif Håkon Karlsen
Leder
Vårveiens Veilag i
Ringerike Kommu ne
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4917-2 48105/18 Q10  18.12.2018 

 

Svar - Anmodning om at Vårveien (3517 Hønefoss ) innlemmes i det kommunale 

veinettet i Ringerike kommune 

 
 

Viser til brev av 13.11.2018 om ønske om å overlate privat vei til kommunalt ansvar. 

Ringerike kommune har noen henvendelser vært år om tilsvarende ønsker, da det er svært mange 

private veier i kommunen.  

En teori til at veien ikke har eget gårds og bruksnummer er at den fortsatt ligger under 50/1 som er 

grunneiendommen hvor alle tomtene opprinnelig er skilt ut ifra, men at den har blitt liggende 

inneklemt mellom andre tomter etter hvert som de er skilt ifra. 

For at kommunen skal overta private veier til drift og vedlikehold settes det krav i forhold til 

standarden på veien.  

For å nevne noen er det dokumentert bæreevne på fundament, veibredde minimum 4m, grøfter, 

pluss sidearealer til snøopplag i tillegg til fast dekke. En snuhammer på blindveier er også nødvendig. 

Mulige trafikksikkerhetstiltak som belysning eller siktlinjer i kryss kan komme i tillegg, men må 

vurderes om det skulle være aktuelt.  

Kommunal infrastruktur som vann og avløpsforsyning på privat grunn er svært vanlig og er i seg selv 

ikke godt argument for kommunal overtakelse av veien.  

Kommunal overtakelse av veier skal til politisk behandling for endelig vedtak, men innstillingen fra 

administrasjonen vil være negativt om ikke punktene ovenfor er oppfylt.  

Om det ønskes en politisk behandling uten at det er gjort tiltak som nevnt overfor må vi ha en 

tilbakemelding på dette. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Lohre 
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Enhetsleder VAR 

magne.lohre@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3466-1   Arkiv: 026  

 

 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner har samarbeidet på politisk nivå siden tidlig på 1990-

tallet. Formen og rammene for samarbeidet har endret seg underveis. Gjeldende 

regionsamarbeid er hjemlet i «Vedtekter for kommunesamarbeidet i Ringeriksregionen», som 

ble vedtatt av Ringerikstinget 16. juni 2009 og deretter godkjent av de respektive 

kommunestyrene.  

 

Kopi av vedtektene fra 2009 finns her: 

http://www.ringeriksregionen.no/assets/files/files/PDF/Ref%20raadet/Vedtekter%20for%20Ri

ngeriksregionen.pdf. 

 

Vedtektene fra 2009 omtaler de ulike organene som har en rolle i samarbeidet: 

 Kommunestyrene 

 Ringerikstinget  

 Rådet for Ringeriksregionen 

 Rådmannsgruppen 

 Regionkoordinator. 

Deler av disse vedtektene er blitt utdatert, både fordi praktiske forhold er endret siden 2009, 

men ikke minst fordi ny kommunelov, som trer i kraft etter høstens kommunevalg, krever et 

annet rammeverk for regionrådssamarbeidet. 
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Viktige krav i ny kommunelov, Kapittel 18 Interkommunalt politisk råd: 

 Rådets navn skal inneholde «interkommunalt politisk råd». 

 Rådet skal ha et representantskap, som er det øverste organet. 

 Kommunestyrene gjør vedtak om opprettelse av et råd og vedtar en felles 

samarbeidsavtale. 

 Kommunestyrene velger sine medlemmer til representantskapet. 

Kommunelovens § 18-4 fastsetter innholdet i samarbeidsavtalen: 

a) Rådets navn 

b) Om rådet er eget rettssubjekt 

c) Hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) Hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e) Hvilken myndighet som er tillagt rådet 

f) Den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser 

hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) Hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h) Hvordan rådet kan oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for 

oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 

Det er tatt initiativ til utvidelse av samarbeidet til å omfatte flere kommuner enn de nåværende 

tre. Vurderingen er imidlertid at dette er prosesser som vil ta tid og krever modning. Inntil det 

trekkes konklusjoner av disse prosessene, trenger Ringeriksregionen et gyldig rammeverk. 

Dagens regionråd har vurdert det viktig å få på plass et gyldig rammeverk i innværende 

valgperiode, slik at et nytt interkommunalt politisk råd kan tre i kraft med nyvalgt 

representantskap når de nye kommunestyrene er konstituert.  

 

Dette er fulgt opp ved utarbeidelse av forslag til samarbeidsavtale mellom Hole, Ringerike og 

Jevnaker kommuner, som gjennom denne framlegges for politisk behandling i 

august/september.  

 

Rådmannens vurdering 

Ny kommunelov har en tekst og inndeling som tyder på at Stortinget ønsker å skille det 

interkommunale politiske samarbeidet fra samarbeidet om tjenesteproduksjon. Disse to måtene 

å samarbeide på skal skilles tydelig fra hverandre med forskjellig rammeverk. Politikken skal 

styres av de folkevalgte, tjenesteproduksjon er en administrativ oppgave. 

Dette passer også godt sett i lys av den nye fylkesstrukturen, som vil kreve en helt annen 

tilnærming til det regionalpolitiske samarbeidet.  

 

De nye fylkene vil bli mye større, både i utstrekning, men ikke minst i antall kommuner innen 

hvert fylke. Dette vil kreve en aktiv holdning til det regionale samarbeidet og forholdet til 

fylkeskommunen fra den enkelte kommune. For å få gjennomslag for sine egne interesser, må 

det samarbeides og skapes allianser med andre kommuner, som har sammenfallende interesser, 

først og fremst innen Viken fylkeskommune. «Kjøttvekta» vil trolig ha sitt å si innen de nye 

fylkene.  

Viktige regionalpolitiske spørsmål må derfor også i langt større grad diskuteres og forankres i 

det enkelte kommunestyre, fordi regional utvikling er viktig for kommunens utvikling. Det er 

særlig areal- og transportspørsmål og regional næringsutvikling som vil stå på den 

regionalpolitiske dagsorden, men også andre tema av interesse for utviklingen av regionen.  



- 

 

Hittil har de regionalpolitiske spørsmålene i stor grad vært håndtert av regionrådet og vært 

relativt fraværende på kommunestyrenes dagsorden. Dette må endres når den nye 

samarbeidsavtalen inngås. Regionale saker må forankres godt i kommunestyrene, som 

derigjennom gir sine politiske representanter et mandat til å agere ut fra i samarbeidet med 

andre aktører. 

 

Siden det regionalpolitiske samarbeidet flyttes høyere på den politiske dagsorden, er det også 

viktig med en bredere representasjon i rådet. Det foreslås derfor at hver kommune er 

representert med tre medlemmer hver. Dette sikrer en bedre forankring og mer kunnskap om 

og innsyn i de regionalpolitiske prosessene. Det er imidlertid også viktig å understreke at 

samarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, og at medlemmene i representantskapet først 

og fremst representerer sin egen kommune. Den enkelte kommune bør legge til rette for at 

dette kan følges opp, blant annet gjennom forberedelse av rådsmøtene. 

 

Det er ikke utarbeidet forslag til vedtekter i denne omgang. De fleste normale temaer for 

vedtekter er allerede omhandlet i samarbeidsavtalen. Men følgende tema bør vurderes av 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen når det er etablert: 

 Møtefrekvens/hvordan møteplanen fastsettes 

 Innkalling og saksfrist for møter 

 Om rådet skal ha observatører og om noen av disse skal ha talerett. 

 

Rådets møter er åpne, som alle andre politiske møter, slik at interesserte kan møte om 

de ønsker og holde seg informert. Men siden Interkommunalt politisk råd for 

Ringeriksregionen er et politisk organ, opprettet i medhold av kommuneloven, bør 

taleretten forbeholdes de politiske representantene. Viken fylkeskommune bør 

imidlertid ha politiske observatører med talerett, for å sikre god dialog mellom 

fylkeskommunen og kommunene. 

De ovennevnte punktene bør diskuteres av rådet når det er etablert, som deretter vedtar 

sine egne vedtekter. 

 

 

Vedlegg 

Utkast til samarbeidsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 



- 

saksbehandler: Terje Dahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utkast til 

Samarbeidsavtale 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen 

 

1. Navn 

Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 

 

2. Deltakere 

I henhold til kommunelovens § 18-4 inngår følgende kommuner samarbeid i 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen: 

- Hole kommune 

- Jevnaker kommune 

- Ringerike kommune. 

 

3. Formål 

Formålet for Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen er å initiere, utvikle 

og støtte politikk og tiltak som fremmer vekst og bærekraftig utvikling i regionen og 

styrker regionens posisjon som konkurransedyktig region innen Viken fylke og Oslo-

regionen. 

 

4. Sentrale regionale utviklingsoppgaver 

Areal- og transportplanlegging 

By- og tettstedsutvikling 

Næringsutvikling 

Avgi høringer og innspill i regionale eller nasjonale saker som har betydning for 

regionen. 

Gi støtte til felles utviklingstiltak i tråd med formålet. 

 

5. Styringsorganer 

a) Representantskap 

Representantskapet består av tre medlemmer oppnevnt fra hver av kommunene 

(dvs ni medlemmer totalt). 

De tre representantene skal bestå av ordfører, varaordfører og en representant fra 

opposisjonen. 

Representantskapet kan avgi uttalelser på vegne av Ringeriksregionen og tildele 



midler innenfor rådets budsjett. Øvrige saker må behandles endelig av de 

respektive kommunestyrene etter anbefaling fra interkommunalt politisk råd. 

 

b) Ordførerutvalg 

Ordførerne i de tre kommunene utgjør ordførerutvalget.  

Ordførerutvalget setter opp sakslisten til møter i representantskapet. 

Ledelsen av Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen alternerer mellom 

ordførerne hvert annet år. Om ønskelig kan det også velges nestleder for samme 

periode. 

 

c) Rådmannsutvalg  

Rådmennene (kommunedirektørene) i de tre kommunene utgjør rådmannsutvalget. 

Rådmennene utarbeider innstilling til sakene som skal behandles i 

representantskapet og koordinerer nødvendig interkommunal aktivitet for å 

utrede/iverksette sakene, inkludert styring av sekretariatet. 

Ledelsen av rådmannsutvalget følger samme kommune som har ledelsen av rådet. 

 

6. Sekretariat 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen har eget sekretariat. Sekretariatet 

driftes av kommunene i fellesskap etter ordinær fordelingsnøkkel, med Ringerike 

kommune er vertskommune.  

Sekretariatet ivaretar den daglige driften av rådet og gjennomfører møtene i rådets 

organer. 

 

7. Kostnadsfordeling 

Kostnadene til rådets drift og ansvaret mellom kommunene fordeles etter modellen: 

Hole: 1/6 

Jevnaker: 1/6 

Ringerike: 4/6 

 

8. Endringer i samarbeidsavtalen og vedtekter 

Endringer i samarbeidsavtalen eller vedtekter skal godkjennes ved likelydende 

kommunestyrevedtak i de deltakende kommunene. 

 

9. Inntreden/uttreden  

Rådet kan utvides med flere kommuner etter søknad. Vedtak om eventuell utvidelse 

gjøres av kommunestyrene og forutsetter tilslutning fra alle kommunene. 

 

Uttreden fra rådet skal skje i samsvar med kommunelovens § 18-2. Varselet må gis 

minst ett år før uttreden. 

 

10. Oppløsning  

Oppløsning av Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen skjer i samsvar med 

kommunelovens § 18-2. Oppløsningen kan skje dersom flertallet av kommunene 

ønsker det, etter særskilt vedtak i kommunestyrene, med ett års avviklingstid. 

Ved oppløsning skal rådets arkiver oppbevares av Ringerike kommune. 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4592-154   Arkiv: PLN 424  

 

 

Follummoen - godkjenning av fremforhandlede avtaler med private grunneiere om 

kjøp av eiendom 
 

Forslag til vedtak: 

 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå mer detaljerte kjøpsavsavtaler med grunneierne.»  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 151/18 – 424 Follummoen – avklaring private grunneiere.  

 

Vedtaket fra kommunestyret lød som følger:  

 

«Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialg med private grunneiere på Follummoen om kjøp av 

eiendommene etter ekspropriansjonsrettslige prinsipper. 

  

En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.  

 

Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling»  

 

Rådmannen har fremforhandlet overordende avtaler med grunneierne, som omhandler pris og 

fristen for utflytting av boligene. Rådmannen ønsker ved dette å fremlegge avtalene for 

kommunestyret for godkjenning.  

 



- 

Beskrivelse av saken 

 

Saken omhandler mulig innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor planavgrensningen 

til områderegulering Follummoen. 

 

To uavhengige takstmenn, Tore Kinnerød og Thomas Bergodd, har taksert eiendommene. Takstene 

fra de to takstmennene er for de respektive eiendommene relativt sammenfallene.  

 

Grunneierne har engasjert en felles advokat som har representert dem i forhandlingene med 

administrasjonen, advokat Odd Walther Moi. I tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper 

dekkes grunneiernes advokatutgifter av kommunen. 

 

Etter å ha vært i møte med partene og deres advokat Moi, og hørt partenes argumenter, fremmet 

administrasjonen et tilbud om kjøp av eiendommene basert på følgende prinsipper: 

 

1. Ved verdsettelsen av eiendommen ble eiendommens salgsverdi lagt til grunn. Ved 

fastsettelsen av salgsverdien tok kommunen utgangspunkt i de to innhentede takstene, 

og verdien ble satt til et gjennomsnitt av disse.  

 

2. Takstene hadde ikke hensyntatt at vanntilførselen til eiendommene ville bortfalle. 

Utgifter til etablering av en grunnvannsbrønn ble vurdert å kunne veies opp mot 

flytteutgifter og ev tilpasningsutgifter som grunneierne vil bli påført i forbindelse med 

flyttingen.  

 

3. I tillegg til salgsverdien, ble grunneierne tilbudt ytterligere 2,5 %, for å dekke 

dokumentavgiften ved kjøp av ny bolig.  

 

4. Det vil kunne ta noe tid for grunneierne å finne en ny bolig. Av denne grunn fikk 

grunneierne tilbud om å bli boende i huset i inntil 1 år etter inngåelse av avtale om kjøp 

av eiendommene. Kommunen vil ikke kreve leie i denne perioden, utover å kreve 

dekket faktiske utgifter i form av avgifter og gebyrer, slik som eiendomsskatt og 

kommunale avgifter. Grunneierne vil ikke ha anledning til å fremleie boligen. 

Grunneierne vil få tilbud om å leie huset til ordinær markedsleie etter utløpet av ett års 

perioden, dersom husene på dette tidspunktet ikke skal rives.  

 

5. Det har under forhandlingene vært en klar forutsetning at kommunestyret godkjenner 

eventuelt fremforhandlede avtaler. Dersom administrasjonens tilbud ikke blir godkjent 

av kommunestyret vil de fremforhandlede avtalene falle bort. Administrasjonen satt 

videre som forutsetning at det ble oppnådd enighet med alle fire grunneierne.   

 

Alle grunneierne har akseptert kommunens ovennevnte tilbud.  

 

Plan for området 

De aktuelle boligene inngår i området for pågående reguleringsarbeid plan 424 – 

Områderegulering for Follummoen. Det legges til grunn regulering av kun industri i området. I 

Sak 11/18 fattet Formannskapet den 20. mars 2018 følgende vedtak: 

 

 

  



- 

1. «Arbeidet med områderegulering for Follummoen settes i bero. Deler av området 

utvikles etter eksisterende reguleringsplan.   

2. For å sikre økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende områder er det av avgjørende 

betydning at Statens Vegvesen avklarer løsninger for Kihlemoen krysset/E16.  

a. Rådmannen gis i oppdrag å gå i løsningsorientert dialog med vegvesen samt 

fylkeskommunen med sikte på snarlig løsning. Ringerike kommune ved 

rådmannen skal prioritere nevnte arbeid i henhold til dette.  

3. Når det foreligger en løsning for krysset E16 x fv. 172 og innsigelsen fra Statens 

Vegvesen trekkes, vil det bli gjort en vurdering av om planene skal ferdigstilles. 

Dersom det blir aktuelt å ferdigstille planen så legges følgende til grunn for videre 

arbeid: 

a. Planformålene som ligger inne i gjeldende planforslag skal videreføres. 

b. Eiendommene gnr. 50/bnr 337, gnr 50/bnr 323 og eiendommen til SAT 

eiendom tas ut av planen  

c. Området B11 tas med videre i planen  

d. Avgrensning av området B14 tas med videre i planen og skal ikke utvides (siden 

planutvidelse vil utløse krav om ny høring)  

e. Det skal tas sikte på å løse inn boligeiendommene og kommunen skal sitte som 

eiere på disse tomtene. 

 

I kommunestyremøtet 3. mai 2018 fremmet Arnfinn Baksvær en interpellasjon knyttet til 

vedtakets punkt 3 bokstav e. Interpellanten påpekte at boligeierne ble satt i en svært uheldig 

situasjon ved at eiendommmene ikke var tatt ut av områdereguleringen, og at iverksettelsen av 

reguleringsplanen var skjøvet ut på ubestemt tid. Interpellanten stilte spørsmål til ordfører om 

han ville ta initiativ til opprettelse av en politisk sak med henblikk på snarlig tilbud til 

boligeierne om innløsning av eiendommene. I ordførers svar fikk rådmannen i oppgave å se på 

mulige løsninger. Mulige løsninger ble presentert for Kommunestyret i møtet 30. november. 

Kommunestyret fattet da ovennevnte vedtak hvor rådmannen ble gitt fullmakt til å gå i dialg 

med private grunneiere på Follummoen om kjøp av eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige 

prinsipper.  

 

Det er arbeidet med å finne løsninger for krysset – et arbeid som nå er i sluttfasen, der krav om 

utbedring av krysset vil ligge som et rekkefølgekrav for utbygging. Når dette er på plass og 

innsigelse trukket, vil planen kunne fremmes for sluttbehandling. 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Basert på ovennevnte prinsipper er tilbudet som er gitt grunneierne som følger: 

 

Follummoveien 105/107:  5 227 500 kroner 

Follummov 141:  4 766 250 kroner 

Follummoveien 101:  2 639 375 kroner 

Tomt gnr 50/ bnr 313:     975 000 kroner 

 

Samlet kjøpssum er 13 608 125 kr. 

 I tillegg kommer advokatutgiftene til advokat Moi, og dekning av utgifter for innhenting av 

takstene og tinglysning. 

 



- 

 

Finansieringer skjer med et ordinært låneopptak.  Rådmannen kommer tilbake med vedtak om 

det økonomiske i forbindelse med 2. tertial. Inntekter ved senere salg skal gå til nedbetaling av 

gjeld. 

  

Alternativt vedtak: 

  

Kommunestyret godkjenner ikke de overordnede avtalene som administrasjonen har 

fremforhandlet for kjøp av eiendommene på Follummoen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen inngå avtaler om kjøp av ovennevnte eiendommer 

til de fremforhandlede priser og i samsvar med de prinsipper som fremkommer av 

saksfremlegget.  

 

Grunneierne har i lang tid vært i en vanskelig situasjon. At en bolig blir «båndlagt» som følge av 

offentlige reguleringsplaner er det flere grunneiere som opplever. Siden områdereguleringen er stilt 

i bero, og det er usikkert når planen eventuelt kan vedtas, medfører dette stor usikkerhet og 

merbelastning for boligeierne. Grunneierne på Follummoen har en tilleggsbelastning ved at de står i 

fare for å miste drikkevannsforsyningen med mindre de etablerer eget borehull. At de private 

grunneierne selv skal ta en kostand ved å etablere eget borehull, slik situasjonen er per i dag, synes 

urimelig. Grunneierne har over lang tid ønsket en avklaring for sine eiendommer og har gitt uttrykk 

for at prosessen har vært krevende og at det har gått utover deres livskvalitet. 

 

Etter rådmannens vurdering vil det også være en fordel for kommunen å være eier av 

eiendommene, for å unngå vedvarene utfordringer med boliger tett knyttet til et 

industriområde. Ved vedtatt regulering ser rådmannen det som hensiktsmessig å omsette de 

aktuelle eiendommene i markedet ferdig regulert til industriformål. 

 

Etter rådmannens vurdering vil det mest hensiktsmessige være at rådmannen gis fullmakt til å 

inngå mer detaljerte kjøpsavtaler med grunneierne, i samsvar med prinsippene som 

fremkommer av saksfremlegget.  

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3473-1   Arkiv:   

 

 

Nedbemanning i Ringerike kommune 
 

Forslag til vedtak: 

På bakgrunn av at Hole og Jevnaker kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike 

kommune om Læringssenteret for voksne og generell nedgang i antall flyktninger, gis 

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Læringssenteret for voksne (LSFV) har en flyktningavdeling og en skoleavdeling.  

Skoleavdelingen underviser voksne i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner basert på en 

samarbeidsavtale. Hole og Jevnaker har sagt opp avtalen med virkning fra 1. januar 2020. 

 

Læringssenterets flyktingavdeling tar imot, bosetter og følger opp flyktninger i Ringerike i en 

periode på 2-3 år. Det kommer nå langt færre flyktninger til Norge og til Ringerike enn da 

avdelingen ble bygget opp for noen år siden. 

Driften ved Læringssenteret må i 2020 tilpasses disse nye rammebetingelsene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner har i mange år samarbeidet om en felles 

voksenopplæring. Den nåværende samarbeidsavtalen har tatt utgangspunkt i 

vertskommunemodellen i kommuneloven og finansiert virksomheten ut fra folketallet i 

kommunene. 

 

Jevnaker og Hole kommune har hatt nedgang i antall deltakere og har nå besluttet å kjøpe 

tjenestene hos andre kommuner enn Ringerike. Kommunene har sagt opp avtalene med 

virkning fra 1.1.2020. 

 

Konsekvenser er bortfall av inntekter, samt færre deltakere på LSFV. Det er da nødvendig å 

redusere bemanningen for å kunne holde de budsjetterte rammene. 

 

Ringerike kommune bosetter årlig det antall flyktninger som kommunestyret vedtar. 

Antall flyktninger som kommer til Ringerike har hatt en sterk nedgang de siste årene, fra over 

100 i 2016 til 30 i 2019.  



- 

 

Flyktningene deltar i et introduksjonsprogram og følges opp av Læringssenterets 

flyktningavdeling de første årene.  Mange av de som kom i 2016 og 2017 har nå fullført 

programmet, eller kommer til å fullføre i løpet av 2019-2020. Det vil derfor være nødvendig 

med en nedbemanning også på flyktningavdelingen for å tilpasse avdelingen det nye antall 

bosettinger. 

 

Læringssenteret har i dag ca. 30 årsverk totalt på de to avdelingene. Det planlegges en 

nedbemanning på om lag 10 årsverk i 2020. 

 

Ringerike kommune vil gjennomføre prosessen etter rutinene i kommunens nedbemannings-

håndbok (vedlegg). Det vil tilstrebes å omstille overtallige til andre ledige stillinger i 

kommunen. Allerede denne høsten blir, om mulig, ledige stillinger holdt vakante med tanke 

på de kommende endringene. 

  

Det blir lagt ned stor innsats for å tilby de overtallige andre stillinger i kommunen, eller hos 

samarbeidskommunene, jf. samarbeidsavtalen punkt 6.2 andre avsnitt om uttreden av 

samarbeidet.  

 

Etter som antallet ansatte som skal nedbemannes er så vidt høyt, kan det være at det ikke 

finnes annet passende arbeid å tilby samtlige overtallige slik at oppsigelser kan være 

nødvendig. Dette avhenger også av medarbeidernes kompetanse og det kompetansebehovet 

som er ellers i kommunen. 

 

Nedbemanningsprosessen blir lagt opp i samarbeid med og etter drøfting med de ansattes 

organisasjoner. Informasjon om og i prosessen vektlegges.  

 

Juridiske forhold  

Det følger av kommuneloven § 24 nr. 1 at kommunestyret kan tildele rådmannen myndighet 

til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. 

 

Av kommunens gjeldende delegeringsreglement pkt. 2.7.1 følger det at rådmannen har all 

myndighet i personalsaker.  All den stund rådmannen ikke er delegert myndighet til eventuelt 

å nedbemanne så mange årsverk det her kan bli tale om så krever det fullmakt fra 

kommunestyret.  

 

Økonomiske forhold 

I 2019 har Læringssenteret en inntekt på 6,2 millioner kroner fra Hole og Jevnaker 

kommuner. Denne inntekten bortfaller fra 2020. Inntektstapet må i all hovedsak tettes ved at 

senteret har færre ansatte. Dersom kommunen ikke lykkes i raskt å redusere aktiviteten ved 

Læringssenteret, øker risikoen for et økonomisk merforbruk i 2020. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har redusert bemanningen på mange områder de siste årene uten å måtte 

gå til oppsigelser.  

Det som er spesielt i foreliggende sak er at det er en nedbemanning på grunn av ytre faktorer, 

nemlig nedgang i antall flyktninger, at Hole og Jevnaker kommuner har sagt opp 

samarbeidsavtalene.  



- 

Rådmannen tror mange av de som rammes av overtallighet vil kunne tilbys ledige stillinger på 

andre områder i kommunen, men for å klare og tilpasse driften ved LSFV til kommunens 

inntekter, ønsker rådmannen en fullmakt til også ved behov å kunne gå til oppsigelser. 

 

 

Vedlegg 

Nedbemanningshåndbok, Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Dahl 
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1 INNLEDNING 
Denne håndboka skal være et hjelpemiddel for å sikre at prosesser rundt nedbemanning blir 

riktig gjennomført i Ringerike kommune.  

 

Behov for ny revisjon 
Det er behov for ny revisjon av håndboken fordi det har vært nødvendig å rydde opp i en 

uklar sammenblanding av rutiner for nedbemanning og omstilling, slik dette fremkom av den 

forrige versjonen av håndboken. Denne håndboken er derfor rendyrket til å redegjøre for 

fremgangsmåten i kun nedbemanningsprosesser og ikke omstillingsprosesser. Omstilling vil 

imidlertid bli kort omtalt i kapittel 3.  

 

Nedbemanning – en begrepsavklaring 
Hva som ligger i begrepet «nedbemanning» er ikke definert i noe avtale- eller lovverk, men 

hvordan nedbemanning skal skje er imidlertid regulert i lov- og avtaleverk. Med 

nedbemanning menes her reduksjon av antall ansatte på grunn av forhold hos arbeidsgiver. 

Eksempler på dette kan være driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak. Bakgrunnen for 

kommunens ønske om å redusere bemanningen er ofte knyttet til reduksjon av kostnader 

samt mer effektiv drift.  

 

Hensikt 
Hensikten med håndboka er å sikre at nedbemanningsprosesser praktiseres i samsvar med 

lovpålagte og tariffestede regler for dette, herunder at det anvendes like regler for alle 

arbeidstakere i Ringerike kommune. Håndboken er et supplement til lovregler og 

tariffavtaler som regulerer hvordan en nedbemanning skal gjennomføres.  

 

Håndboken for nedbemanning gjelder for hele Ringerike kommune, herunder våre 

vertskommuneavtaler.  

2 DEFINISJONER 

Her følger en redegjørelse for sentrale begrep som benyttes i håndboken. Hvert begrep vil 

imidlertid bli forklart nærmere under relevante kapitler senere i håndboken.  

 

Nedbemanning: reduksjon av antall ansatte på grunn av forhold hos arbeidsgiver. 

 

Omstilling: en endring eller omorganisering hos arbeidsgiver hvor ansatte ikke må sies opp.  

 

Arbeidsgivers styringsrett: arbeidsgivers rett til å lede, fordele, kontrollere og organisere 

arbeidet til arbeidstakerne. 



 

Mulig overtallige ansatte: den gruppen av ansatte som kan bli berørt av en nedbemanning.  

 

Reelle overtallige arbeidstakere: konkrete arbeidstakere som arbeidsgiver ikke har lykkes å 

tilby annet passende arbeid til eller andre alternative tiltak, og hvor oppsigelse vil bli vurdert. 

 

Utvelgelseskrets: den enheten i kommunen hvor nedbemanning skal skje.  

 

Utvelgelseskriterier: de kriterier som anvendes i forhold til å identifisere hvem som er mulig 

overtallige i utvelgelseskretsen, som for eksempel: 

 

Ansiennitet: hvor lenge den enkelte arbeidstaker har vært ansatt i Ringerike 

kommune.  

Kompetanse: de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det 

mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. 

Kompetansebegrepet omfatter både formell kompetanse (formalkompetanse) og 

uformell kompetanse (realkompetanse).  

Formell kompetanse: all den kompetansen arbeidstakeren har fått gjennom skole, 

utdanning og kurs og som har gitt et vitnemål eller kompetansebevis fra en 

utdanningsinstitusjon.  

Uformell kompetanse: all den kompetanse som en arbeidstaker har fått gjennom 

erfaring fra arbeidsliv, fritid, organisasjonsarbeid og på grunnlag av alder og 

livserfaring.  

Sosiale forhold: forhold ved den enkelte arbeidstaker som kan tas hensyn til ved 

vurderingen av hvilke ansatte som skal vurderes som overtallig. Aktuelle sosiale 

forhold er alternative jobbmuligheter, alder, økonomiske forhold som gjeldsbyrde, 

sykdom, nedsatt funksjonsevne, forsørgelsesbyrde, graviditet mv.  

 

Bemanningsplan: arbeidsgivers beskrivelse av fremtidig behov for kompetanse i den enhet 

som skal nedbemannes.  

  

Kartleggingssamtale: den samtalen arbeidsgiver har med den enkelte ansatte i enheten 

som skal nedbemannes for å kartlegge blant annet sosiale forhold og alternative tiltak til en 

eventuell oppsigelse.  

 

Omstillingssamtale: det møtet som arbeidsgiver gjennomfører med de som er definert som 

mulig overtallige.  

 

Annet passende arbeid: ledig arbeid i kommunen arbeidstaker kan utføre som et alternativ 

til oppsigelse.  

 



Annet arbeid: arbeid arbeidsgiver kan tilby, men som faller utenfor hva som anses som 

«annet passende arbeid» (ikke passende arbeid). 

 

Ordinær oppsigelse: arbeidsgiver avslutter arbeidstakerens arbeidsforhold med 

kommunen. 

 

Endringsoppsigelse: en oppsigelse som avslutter én arbeidsavtale i kommunen, samtidig 

som det gis tilbud om en ny arbeidsavtale på endrede vilkår. 

3 OMSTILLING 

Å skille mellom hva som er nedbemanning og omstilling, kan være vanskelig.  

Omstilling 

Omstilling som sådan er ikke regulert i arbeidsmiljøloven på samme måte som 

nedbemanning er. Inn under omstilling faller blant annet: 

 oppsplitting og sammenslåing av enheter 

 annen omorganisering, endret arbeidssted 

 endringer i arbeidstid 

 omfordeling av arbeidsoppgaver og personell mv.  

Omstilling har normalt ikke som formål at det skal skje en nedbemanning, og en omstilling 

uten at det skal skje noen nedbemanning trenger derfor ikke å forankres i politiske vedtak. 

En omstilling/omorganisering kan skje på bakgrunn av arbeidsgivers styringsrett innenfor de 

rammer den individuelle arbeidsavtalen setter.   

For å sikre en ryddig omstilling, bør prinsippene i håndboken brukes. Ved omstilling vil noen 

av arbeidsmiljølovens bestemmelser komme til anvendelse. Dette gjelder blant annet krav til 

informasjon og drøfting jf. arbeidsmiljøloven §§ 4-2, 8-1 og 8-2. Hovedavtalen og 

Hovedtariffavtalen i KS-området har også bestemmelser som gjelder omstilling jf. 

Hovedavtalen Del B §§ 1-3, 1-4-1 og 3-1 bokstav c og Hovedtariffavtalen kapittel 1 §§ 3.3 og 

3.4.1.  

Nedbemanning 

Nedbemanning kan være del av en omstilling. Dersom omstillingen kan medføre oppsigelser, 

er prosessen å anse som nedbemanning, og foreliggende håndbok må følges. Selv om en 

prosess blir definert som nedbemanning, kan resultatet likevel bli at det ikke blir noen 

oppsigelser da ansatte blant annet kan tilbys et «annet passende arbeid» i henhold til 

arbeidsmiljøloven § 15-7.  

 



 

4 RETTSLIG GRUNNLAG FOR NEDBEMANNING 
Arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som kommer til anvendelse ved 

nedbemanning i kommunal sektor. Disse bestemmelsene vil bli nærmere omtalt senere i 

denne håndboka.  

Loven har imidlertid en viktig bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 15-7 som regulerer vern 

mot usaklig oppsigelse ved nedbemanning.  

Bestemmelsens første og andre ledd lyder som følger:  

(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, 

arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

(2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke 

saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å 

tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i 

driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom 

virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. 

De nærmere vilkårene for hva som anses som en saklig nedbemanning, vil bli nærmere 

omtalt nedenfor i kapittel 13. 

 

Hovedprinsippet i arbeidslivet er at arbeidsgiver har styringsrett. Med arbeidsgivers 

styringsrett menes retten til å lede, fordele, kontrollere og organisere arbeidet. 

Styringsretten er en grunnleggende forutsetning for arbeidsforholdet. Arbeidsgiverens 

styringsrett er imidlertid begrenset. Arbeidsgiveren kan ikke treffe beslutninger i strid med 

lov, tariffavtale eller individuelle arbeidsavtale. Arbeidsgiveren står for eksempel ikke fritt til 

å si opp arbeidstakere uten at dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsgiver 

har imidlertid styringsrett når det gjelder selve organisering av arbeidet med nedbemanning, 

begrenset av den individuelle arbeidskontrakten og lov- og avtaleverk. 

 

Både Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i KS-området vil være relevant ved 

nedbemanning. Tariffavtalene har blant annet egne bestemmelser om medbestemmelse og 

drøftingsplikt. Arbeidsgiver må fortløpende foreta drøftinger med de tillitsvalgte under en 

nedbemanningsprosess. Dette vil det bli nærmere redegjort for i kapittel 10.  

 

En nærmere redegjørelse for det juridiske grunnlaget for nedbemanninger, er inntatt i 

vedlegg 1 til håndboken.  



5 PROSESSEN VED NEDBEMANNING 
Nedenfor følger en kort oversikt over prosessen ved en nedbemanning. De enkelte punkter 

vil bli utdypet senere i håndboka. Det er svært viktig at avgjørelsen om hvem som faktisk er å 

anse som reelt overtallig ved en nedbemanning og om noen skal sies opp, tas til slutt i 

prosessen. Dette også for å sikre den enkeltes ansatte reelle mulighet til å påvirke og bli 

hørt. Punktene 1 til 10 nedenfor gjelder derfor generelt for mulige overtallige. Punkt 11 

gjelder den enkelte ansatte.  

 

En nedbemanningsprosess kan bestå av følgende faser: 

1. Avklar behovet for nedbemanning – se kapittel 6 nedenfor.  

2. De tillitsvalgte må involveres i hele prosessen. De må sørge for at 

medbestemmelsesretten ivaretas, og at det gjennomføres drøftinger. – se kapittel 

10. 

3. Formelt vedtak om nedbemanning, må treffes – se kapittel 8.  

4. Utarbeid en plan for nedbemanningsprosessen – se kapittel 9. Dette bør gjøres i 

samarbeid med de tillitsvalgte.  

5. Avklar hvilken enhet (utvelgelseskrets) i kommunen som skal nedbemannes. 

Gjennomfør drøftinger med de tillitsvalgte før utvelgelseskrets defineres. Se kapittel 

13.2.1 og kapittel 10.  

6. Avklar hva som er saklige utvelgelseskriterier. Gjennomfør drøftinger med de 

tillitsvalgte før utvelgelseskriteriene defineres. Se kapittel 13.2.2 og kapittel 10.  

7. Det må gis jevnlig informasjon til de ansatte gjennom hele prosessen. Hvordan dette 

skal skje, bør avklares i plan for nedbemanning. Det må også vurderes om eksterne 

skal informeres. Se kapittel 11.  

8. Gjennomfør en overordnet kartlegging av ansatte i utvelgelseskretsen og fremtidig 

kompetansebehov i den nye enheten. Se kapittel 12.1 og vedlegg 2 og 3.  

9. Gjennomfør kartleggingssamtaler med ansatte i utvelgelseskretsen. Den enkelte 

ansatte skal få mulighet til å ha med seg en tillitsvalgt på dette møtet. Se kapittel 

12.2 og vedlegg 4, 5 og 6. 

10. Definer hvem som er mulige overtallige. Dette må skje etter drøftelser med de 

tillitsvalgte. Se kapitlene 13.2 og 10.  

11. Gjennomfør individuell prosess for den enkelte ansatte som er definert som mulig 

overtallig.  

a. Gjennomfør omstillingssamtaler med alle som er definert som mulig 

overtallig. Den enkelte ansatte skal få mulighet til å ha med seg en tillitsvalgt 

på dette møtet. Se kapittel 13.2 og vedlegg 7. 

b. Vurder om «annet passende arbeid» eller «annet arbeid» kan tilbys.   

c. Gi tilbud om «annet passende arbeid» der det er mulig. Se kapittel 13.3 og 

vedlegg 10.  

d. Vurder om endringsoppsigelse og ny arbeidskontrakt skal utarbeides ved 

aksept av tilbud om «annet passende arbeid». Se kapittel 13.3 og vedlegg 11.  



e. Vurder om andre alternativer til oppsigelse kan tilbys. Se kapittel 13.4.  

f. Dersom «annet passende arbeid» eller andre virkemidler ikke er aktuelle, må 

oppsigelse vurderes. Det må gjennomføres drøftelsesmøte i henhold til 

arbeidsmiljøloven § 15-1. Den ansatte skal få mulighet til å ha med seg en 

tillitsvalgt på dette møtet. Se kapittel 14 og vedlegg 8. Merk at det er først på 

dette tidspunktet at en arbeidstaker kan defineres som reell overtallig. 

g. Beslutning om oppsigelse treffes. En oppsigelse skal ikke besluttes før 

drøftingsmøtet i henhold til § 15-1 er gjennomført. Se kapittel 14 og vedlegg 

9.  

h. Oppsigelse utarbeides. Se kapittel 14 og vedlegg 12.  

 

6 AVKLAR BEHOVET FOR NEDBEMANNING 
Behovet for nedbemanning må avklares før vedtak om nedbemanning treffes eller 

planlegges. Et grunnvilkår for saklig oppsigelse ved nedbemanning i henhold 

til arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd, er at kommunen kan dokumentere en 

rasjonaliseringsgevinst eller et nedbemanningsbehov som følge av redusert aktivitet. Det 

kreves imidlertid ikke at en rasjonalisering er nødvendig av hensyn til virksomhetens 

fortsatte drift. Enheter som går med overskudd, har også adgang til å foreta 

driftsinnskrenkninger. 

Det må foreligge dokumentasjon på de interne overveielsene som viser at nedbemanning er 

nødvendig. 

7 ANSVARLIG FOR NEDBEMANNINGSPROSESSEN   
Kommunalsjefen for den aktuelle sektor har ansvar for viktige avgjørelser av betydning for 

prosessen, som blant annet hva som skal defineres som utvelgelseskrets og 

utvelgelseskriterier.  

 

Enhetsleder for den enheten i kommunen som skal nedbemanne har ansvar for den faktiske 

gjennomføringen av nedbemanningen, herunder foreta kartlegginger og gjennomføre 

kartleggingssamtaler og omstillingssamtaler.  

8 NEDBEMANNING MÅ VÆRE FORANKRET I VEDTAK  
Vedtak og dokumentasjon 
Beslutning om nedbemanning må foreligge før man starter med selve 

nedbemanningsprosessen. Grunnlaget for nedbemanning som er vedtatt, må dokumenteres. 



Det må vises til for eksempel regnskap, budsjett og vedtak. Det bør i tillegg dokumenteres 

øvrige innsparingstiltak og eventuelle grunnlag for innsparing av den enkelte stilling.  

 

I Ringerike kommune er riktig vedtaksmyndighet kommunestyret. Dette følger av 

kommuneloven § 6 annet punktum jf. kommunens delegeringsreglement.   

 

Et budsjettvedtak med fullmakt til rådmannen om nedbemanning er tilstrekkelig for at 

nedbemanning kan skje. Dette er i praksis den vanligste hjemmelen for 

nedbemanningsvedtak i Ringerike kommune.  

 

I de tilfeller kommunestyret treffer et eget vedtak om nedbemanning etter en forutgående 

prosess, for eksempel der det har vært en lengre prosess vedrørende en sak om at flere 

skoler må nedlegges på grunn av sviktende elevtall, er det viktig at vedtaket kommunestyret 

treffer inneholder en fullmakt til administrasjonen til å gjennomføre selve nedbemanningen. 

Vedtaket bør ikke bli for detaljert da detaljer kan endre seg etter drøftelser med de 

tillitsvalgte. På vedtakstidspunktet bør derfor vedtaket kun inneholde et omtrentlig omfang 

av antall stillinger som blir berørt. Vedtaket kan si noe om hvilken kompetanse enheten har 

behov for fremover (bemanningsplan). 

9 PLANLEGGING AV NEDBEMANNINGSPROSESSEN 
Strenge krav til saksbehandling 

Det å gjennomføre en nedbemanningsprosess krever god organisering og klargjøring av hva 

som er de overordnede mål for prosessen. Det stilles strenge krav til arbeidsgiverens 

saksbehandling ved nedbemanning. De planer som blir lagt for nedbemanningsprosessen må 

derfor følges gjennom hele prosessen.  

Samarbeid med tillitsvalgte 
Nedbemanningsprosessen bør planlegges sammen med de tillitsvalgte. Man må videre sikre 

at relevant lov- og avtaleverk er kjent og kan brukes, i tillegg til at man gir god informasjon til 

alle involverte parter. 

 

Framdriftsplan 
En framdriftsplan med milepæler er et godt verktøy i slike prosesser. Her vil det synliggjøres 

hva som skal gjøres og når det skal være ferdigstilt. Framdriftsplanen er et hjelpemiddel for 

prosessen, samt sikrer forutberegnelighet for virksomheten, tillitsvalgte og de ansatte. 

 

 

En framdriftsplan bør for eksempel inneholde følgende punkter:  

 tidsplan og varighet av prosessen 



 plan for informasjon og drøfting med de tillitsvalgte 

 hvilket behov for kompetanse enheten har fremover og utarbeide en 

bemanningsplan  

 vurderinger av utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier 

 plan i den aktuelle enheten om når det skal informeres, hvem som informerer, 

hvordan informasjonen skal skje og hva det skal informeres om 

 nytt organisasjonskart 

 oversikt over ansatte som kan bli berørt  

 kartleggingssamtaler 

 individuell prosess for den enkelte ansatte som er definert som mulig overtallig, 

herunder gjennomføre omstillingssamtaler 

 vurdering av ulike virkemidler som alternativ til oppsigelse 

 evaluering  

 

Se også kapittel 5 med tanke på hva en fremdriftsplan bør inneholde. En framdriftsplan 

begrenser ikke rettigheter og plikter forankret i lov- og avtaleverk. Listen ovenfor er ikke 

uttømmende.  

10 MEDBESTEMMELSE OG DRØFTINGER MED DE 

TILLITSVALGTE 
Forutsigbarhet 

Nedbemanningsprosessen skal være forutsigbar for de berørte parter, herunder 

arbeidstakerne, ledelsen i Ringerike kommune og de tillitsvalgte. Både avtaleverket og 

arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at arbeidsgiver skal informere de tillitsvalgte 

og/eller arbeidstakerne. Det er et mål å sikre at arbeidstakerne, gjennom tillitsvalgte og 

individuelt, trekkes tidlig inn i nedbemanningsprosessen på en måte som sikrer reell 

medinnflytelse.  

 

Drøftinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver 
De tillitsvalgte (fortrinnsvis hovedtillitsvalgte) har en viktig rolle ved nedbemanning. Mye av 

medbestemmelsen foregår gjennom drøftinger med arbeidsgiver. Drøftingsreglene i 

Hovedavtalen i KS-området samt arbeidsmiljøloven § 8-1 mv. gjelder forholdet mellom de 

tillitsvalgte i kommunen og arbeidsgiver og ikke mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte.  

 

Det er sentralt at arbeidsgiver i forbindelse med en nedbemanningsprosess gjennomfører 

drøftinger med de tillitsvalgte blant annet om bemanningsplan, utvelgelseskrets og 

utvelgelseskriterier.  

 



I det følgende vil de enkelte medbestemmelse- og drøftingsreglene bli nærmere redegjort 

for. 

 

Det følger av Hovedavtalen del B § 1-3 at: 

 ”Medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg og 

gjennom ordningen med tillitsvalgte”. 

 

De tillitsvalgte har både en rett, men også en plikt til å drøfte med arbeidsgiver ulike 

spørsmål ved nedbemanning, jf. Hovedavtalen i KS-området del B § 3-1.  

 

Det følger av samme avtale § 1-4-1 at: 

 ”Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på 

råd når det gjelder: 

o Omorganisering/omlegging av driften 

o Rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige 

konsekvenser 

o Informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc grupper, bestemmelser 

om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved 

utlysning/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative løsningsmodeller 

ved avgang (som for eksempel bruk av AFP, utdanningspermisjon/stipend, 

etterlønnsordning.)”. 

 

Miljø- og kvalitetssikringsgruppen (MKS) i kommunen er et forum hvor også medvirkning blir 

ivaretatt. Der møtes arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud for å diskutere ulike sider ved 

arbeidssituasjonen. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er videre en instans hvor nedbemanningen 

skal behandles, jf. arbeidsmiljøloven § 7-2 annet ledd bokstav d. Etter § 7-2 annet ledd 

bokstav d skal alle planer som kan få en vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, legges fram 

for arbeidsmiljøutvalget til behandling, blant annet planer om omorganisering, 

nedbemanning og privatisering. Det er i arbeidsgiverens interesse at 

nedbemanningsprosessen er grundig forankret i organisasjonen. AMUs rolle er viktigst der 

det er mulig å ha en prosess vedrørende nedbemanning før vedtak om dette treffes i 

kommunestyret. I disse tilfellene bør AMUs uttalelse være vedlagt saken til kommunestyret. 

Der kommunestyret har truffet vedtak om nedbemanning uten forutgående prosess, kan 

ikke AMU overstyre kommunestyrets vedtak og AMUs rolle i disse tilfellene er derfor 

begrenset.  

 

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 8-1 at i en virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 

arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for 

arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dette omfatter blant annet 

planlagt nedbemanning. Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette 



seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede drøftinger. 

Drøftingen skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver.  

 

Informasjon eller drøftelser skal skje «så tidlig som mulig» jf. arbeidsmiljøloven § 8-2 annet 

ledd annet punktum. Av og til vil beslutningene i kommunen tas i etterkant av en åpen 

politisk prosess, som det vil være naturlig å gjøre de tillitsvalgte kjent med. I andre tilfeller 

kan plikten til informasjon og drøfting bli aktuell i og med beslutningen i politiske organer. 

Det kan for eksempel i et kommunestyre framkomme forslag som vedtas og som 

administrasjonen ikke har utredet eller forberedt på forhånd. I disse tilfellene vil det ikke 

være mulig å informere om beslutningen og drøfte denne med de tillitsvalgte i forkant av 

avstemmingen.  

Masseoppsigelser 
Arbeidsmiljøloven § 15-2 om masseoppsigelser kan komme til anvendelse ved 

nedbemanninger i kommunen. Bestemmelsen definerer masseoppsigelser til oppsigelser 

som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at 

oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold.  

 

Arbeidsgiver har plikt til å gi tillitsvalgte følgende relevante opplysninger iht. til § 15-2:  

 a) grunnene til eventuelle oppsigelser 

 b) antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt 

 c) hvilke arbeidsgrupper de tilhører 

 d) antall arbeidstakere som normalt er ansatt 

 e) hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt 

 f) over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt 

 g) forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp  

 h) forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag  

 

Merk at masseoppsigelser først får virkning hos NAV 30 dager etter at NAV har blitt 

underrettet. 

 

Før det treffes noen avgjørelser om oppsigelse, skal det gjennomføres drøftelser med den 

aktuelle ansatte hvor også tillitsvalgte kan være til stede jf. arbeidsmiljøloven § 15-1. 

 

Det er viktig at de tillitsvalgte informeres om avgjørelse om nedbemanning før de ansatte.  

Dokumentasjon er viktig ved en nedbemanningsprosess. Det må skrives referater fra alle 

møter/samtaler som må skrives under av deltakerne på møtene. Disse må lagres på saken i 

kommunens arkivsystem. 



11 INFORMASJON TIL ANSATTE 
Informasjon er en grunnleggende forutsetning for å få til gode prosesser. God og riktig 

informasjon til alle nivåer i organisasjonen skaper mindre usikkerhet og bedre forståelse for 

hva som skjer. God forvaltningsskikk tilsier også at kommunen har en særlig plikt til å 

informere. 

 

Informasjonsplan 
Ved nedbemanning må det derfor være fokus på god personalhåndtering. Det må utarbeides 

en informasjonsplan (se kapittel 9) som blant annet ivaretar de ansattes behov for å få tidlig 

informasjon om prosessen. Det er også viktig at det informeres godt om årsaken til 

nedbemanning, slik at medarbeiderne kan få en tilstrekkelig forståelse og forstå 

sammenhengen. Dette vil være avgjørende for om de ansatte blir motiverte og delaktige. 

Det må legges til rette for et godt samarbeid mellom partene i tillegg til at man har en 

inkluderende personalpolitikk.  

 

Innsyn  

Et grunnleggende krav som må stilles til saksbehandlingen, er at arbeidstakeren får innsyn og 

en reell mulighet til å imøtegå arbeidsgiverens undersøkelser eller saksframstilling. I tillegg til 

informasjon om den faktiske situasjonen, fremdrift i prosessen og beslutninger, må det også 

informeres om den ansattes rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk i 

nedbemanningsprosesser slik at alle er i stand til å ivareta sine interesser. 

 

Jevnlig og lik informasjon til alle parter 

Det er viktig at alle mulige berørte ansatte får samme informasjon. Det er også viktig å huske 

på å gi samme informasjon til medarbeidere som er langtidssykemeldte eller er ute i 

permisjoner. Disse bør inviteres til personalmøter, og det må sendes informasjon hjem til 

dem. Dette ansvaret har den nærmeste leder.  

 

Det er videre viktig å gi informasjon jevnlig, uansett om det ikke er så mye å informere om. 

Dette for å unngå at det oppstår usikkerhet og rykter rundt i organisasjonen.  

 

Intern informasjon og ekstern informasjon 

Det må også vurderes hva som skal informeres internt for de ansatte i kommunen, og hva 

som skal informeres ut til kommunens innbyggere og brukere. 

 

Informasjon internt til de ansatte kan gjøres slik: 

 Heng opp referat fra møtene og annen informasjon/gi beskjed til ansatte hvor dette 

står. 

 Innkall til personalmøter. 

 Legg informasjonsskriv og lignende i alle posthyller. 



 Bruk e-post for å informere. 

 Bruk aktivt intranettet i kommunen. 

 

Det bør også vurderes om det skal gis informasjon eksternt til brukere av kommunens 

tjenester, for eksempel 

 foreldre til barn i barnehage 

 SFO, skole, Samarbeidsutvalg (SU) og FAU 

 pårørende til brukere i institusjoner 

 brukere i våre institusjoner  

12 KARTLEGGING 

12.1. Fremtidig bemanningsplan/kompetanseplan 
Det må utarbeides en oversikt over de oppgaver og mål enheten som skal nedbemannes vil 

ha i fremtiden, og hvilket behov for kompetanse den nye enheten vil ha. Se 

kartleggingsskjema i vedlegg 3.  

 

Med grunnlag i fremtidig bemanningsplan/kompetanseplan og vedtatt budsjett, vil behovet 

for fremtidig bemanning synliggjøres i den enkelte enhet. Utfra dette vil det komme fram 

mulig overtallighet og mulige ledige stillinger i enhetene. Dette vil bare vise antallet og ikke 

hvilke personer som faktisk eventuelt er overtallige. På dette stadium i prosessen er det 

viktig at det ikke treffes noen beslutninger om hvem som faktisk blir vurdert som reelt 

overtallig. Prosessen rundt hvem som defineres som mulig overtallig, er nærmere omtalt i 

kapittel 13.2. 

 

Overtallighet 

Overtallighetsbegrepet er ikke definert i arbeidsmiljøloven, men har blitt til gjennom 

rettspraksis. En overtallig medarbeider forklares som en arbeidstaker som har en stilling som 

vil falle bort fordi virksomheten må nedbemanne. I denne håndboka snakker man om mulige 

overtallige og reelle overtallige: 

 Etter nedleggelse eller reduserte rammer blir et antall årsverk definert som mulig 

overtallig, og disse skal søkes omplassert til annet arbeid.  

 Reelle overtallige er de arbeidstakere som det ikke har lykkes å tilby annet passende 

arbeid til eller andre alternative tiltak, og oppsigelse vil bli vurdert. 

 

Kompetanseoversikt og kartlegginger 

Leder for aktuell enhet som skal nedbemannes må sørge for å ha oversikt over sine 

medarbeideres kompetanse. 

 



I det videre arbeidet må følgende kartlegges for aktuelle enheter (se kartleggingsskjema i 

vedlegg 2): 

 alle faste ansettelser 

 alle midlertidige ansettelser/engasjement 

 vikariater 

 langtidssykemeldte og de ansatte som har krav på AAP 

 ansatte som er ute i permisjoner 

 hvem som går av med AFP, særaldergrense og alderspensjon 

 eventuelt andre trygdeytelser 

 

Alle vikariater må avvikles før overtallighet kan identifiseres. 

 

Før nyrekruttering og forlengelse av vikariater kan skje, skal dette være klarert med HR-

avdelingen. 

 

Ansvaret for å ha oppdaterte oversikter over ansatte ligger hos enhetsleder primært, mens 

kommunalsjef for aktuell sektor har det overordnede ansvaret. 

 

12.2 Kartlegging av ansatte 
Kartleggingssamtale 

Leder for aktuell enhet som skal nedbemannes må gjennomføre kartleggingssamtaler med 

ansatte i utvelgelseskretsen. I tilfeller hvor fremtidig bemanningsplan viser at noen ansatte 

klart ikke vil bli berørt av nedbemanningen vil det ikke være nødvendig å foreta 

kartleggingssamtale med vedkommende. Det forutsettes at de tillitsvalgte er enige i 

vurderingene. HR-avdelingen skal ved behov være med på kartleggingssamtalene. Mal for 

innkalling til en kartleggingssamtale fremgår av vedlegg 4.   

 

Det må gis mulighet til å ha med seg en tillitsvalgt eller en annen man har tillit til på 

kartleggingssamtalen. Nærmeste leder er ansvarlig for at en kartleggingssamtale avholdes. 

 

I samtalen skal arbeidstakeren få informasjon om de vedtak som er gjort, og i hvilken grad 

dette kan påvirke medarbeiderens arbeidsforhold, og hvilke utvelgelseskriterier som er lagt 

til grunn samt begrunnelse for nedbemanningen. Dersom en arbeidstaker kan bli berørt av 

en nedbemanning, skal vedkommende gis informasjon om: 

 hvilke rettigheter og plikter vedkommende ansatt har 

 at arbeidstakerens ønsker ikke er styrende for innplassering i fremtidig stilling, men 

vil bli tatt hensyn til så langt det er mulig 

 at beslutning om hvem som er mulig/reell overtallig, ikke er tatt 



Arbeidstakerne som skal gjennomføre kartleggingssamtale skal snarest mulig fylle ut 

skjemaet «Kartleggingsskjema ved nedbemanning» og levere dette til sin nærmeste leder. 

Skjemaet fremgår av vedlegg 4. Nærmeste leder er ansvarlig for å gi ut skjemaet. 

Kartleggingsskjemaet danner grunnlag for kartleggingssamtalen. Hensikten med skjemaet er 

å sikre korrekt informasjon om medarbeidere som kan bli berørt av nedbemanningen før 

kartleggingssamtalen. Målet med samtalen er at alle som kan få endrede arbeidsoppgaver, 

arbeidssted eller som står i fare for å bli overtallig skal få komme frem med sine tanker, 

ønsker og behov for den videre prosessen. Medarbeideren må videre gis muligheten til å 

redegjøre for særlige sosiale forhold vedkommende måtte ha, og forhold som 

vedkommende mener bør vektlegges i forbindelse med videre prosess. 

 

De spørsmål som er aktuelt for arbeidsgiver å stille under en kartleggingssamtale, er inntatt i 

vedlegg 5.  

 

Leder skriver referat fra kartleggingssamtalen som alle parter skriver under på. 

Medarbeideren gis en kopi. Dette referatet skal legges inn i kommunens arkivsystem. I dette 

referatet skal alle temaer som er tatt opp på møtet være med. Særlig forhold rundt temaer 

som uformell kompetanse, erfaring og sosiale hensyn må dokumenteres. 

Kartleggingsskjemaet den ansatte har fylt ut legges også inn i arkivsystemet.  

 

Det er viktig at en avgjørelse av hvem som er vurdert som reell overtallig ikke er tatt på dette 

tidspunktet. Dette blant annet av at eventuelle sosiale forhold og identifiseringen av «annen 

passende stilling» vil kunne kartlegges i slike samtaler. Den ansatte skal sikres en reell 

mulighet til å bli hørt.   

13 NÆRMERE OM VILKÅRENE FOR NEDBEMANNING 

13.1 En oppsigelse på grunn av nedbemanning må være saklig 

begrunnet i virksomhetens forhold 
 

En nedbemanning tar utgangspunkt i virksomhetens behov for utvikling samt 

kostnadsreduksjon. Et grunnvilkår for saklig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7 annet 

ledd er at bedriften kan dokumentere rasjonaliseringsgevinst eller nedbemanningsbehov 

som følge av redusert aktivitet. Se nærmere om dette i kapittel 6. 

 

Et typisk tilfelle hvor arbeidsmiljøloven § 15-7 kommer til anvendelse, er der det er behov 

for kostnadsreduserende tiltak i form av nedbemanning. Det er situasjonen i virksomheten 

på et eventuelt oppsigelsestidspunkt som her er relevant.  

 



13.2 Utvelgelsesprosessen og definering av mulig overtallig 
Saklig utvelgelsesprosess 

I tillegg til kravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd om at en oppsigelse må være «saklig 
begrunnet i virksomhetens […] forhold», må oppsigelsen også være saklig når det gjelder den 
enkelte arbeidstakeren jf. § 15-7 annet ledd. Stillingsvernet skal vurderes individuelt. 
 
I kravet til en saklig utvelgelsesprosess ligger det for det første et krav om at 
utvelgelseskriteriene og avveiningen av disse må være saklige. For det andre ligger det et 
krav om en saklig utvelgelseskrets.  
 

Omstillingssamtale 

Merk at i prosessen for å komme frem til hvem som er å anse som mulige overtallige, vil de 

ansatte måtte bli vurdert opp mot hverandre (interesseavveining) på bakgrunn av fremtidig 

bemanningsplan samt utvelgelseskriteriene. Før arbeidsgiver avgjør hvem som er mulig 

overtallig, må det imidlertid gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte (fortrinnsvis 

hovedtillitsvalgte) jf. arbeidsmiljøloven § 8-1, § 8-2 og § 15-2. Etter at mulige overtallige er 

definert, må det gjennomføres en omstillingssamtale med denne gruppen ansatte. Under 

omstillingssamtalen må den enkelte mulig overtallige ansatt gis informasjon om at 

vedkommende er definert som mulig overtallig, hva som er prosessen videre, hvilke 

muligheter av annet arbeid som kan finnes i organisasjonen og hvilke andre aktuelle 

virkemidler kommunen kan tilby. Mal for innkalling til omstillingssamtale er inntatt i vedlegg 

8. 

I det følgende redegjøres det nærmere for vilkårene for en saklig utvelgelsesprosess.  

13.2.1 Utvelgelseskrets 
Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-7 er at kommunen som sådan er 

utvelgelseskrets. Utvelgelseskretsen kan begrenses, hvis det foreligger et saklig grunnlag for 

dette. I praksis har Ringerike kommune ofte en saklig grunn til å avgjøre at 

nedbemanningsprosessen skal knyttes til en bestemt sektor eller enhet i kommunen og ikke 

hele kommunen. Utvelgelseskretsen må uansett defineres. Hvor nedbemanning skal skje i 

organisasjonen må drøftes med de tillitsvalgte før beslutning tas. 

 

Relevante momenter i vurderingen av utvalgskrets er driftsmessige hensyn som 

 enhetens størrelse  

 den økonomiske situasjonen 

 praktiske problemer med å benytte hele kommunen 

 behovet for å beholde kompetanse 

 sikring av forsvarlig drift 

 de tillitsvalgtes holdning 

 tidligere praksis i kommunen 



 

Saksbehandlingen før valg av utvelgelseskrets er også et viktig moment. Dersom en enhet er 

i en prekær økonomisk situasjon, vil det lettere bli akseptert en snevrere utvelgelseskrets, 

enn i en situasjon hvor det nedbemannes for å møte en framtidig situasjon. Tilsvarende vil 

en forskjell i kompetanse og gjøremål i de ulike avdelingene være av betydning, hvor atskilt 

avdelingene i praksis fungerer, og hvor lang tid avdelingsinndelingen har eksistert. Dette er 

imidlertid bare momenter i en helhetsvurdering. Det må foretas en konkret vurdering. 

Kommunalsjefen for aktuell sektor avgjør til slutt hva som er saklig utvelgelseskrets ved den 

konkrete nedbemanningen.   

13.2.2 Utvelgelseskriterier 
 

Saklige utvelgelseskriterier 

Saklighetskriteriet i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7 innebærer også at 

utvelgelseskriteriene for å identifisere mulige overtallige må være saklige. 

Utvelgelseskriteriene er ikke lovfestet. Gjennom langvarig rettspraksis og gjennom 

avtalereguleringer er det utviklet utvelgelseskriterier som anses som relevante og lovlige. De 

vanligste utvelgelseskriteriene bygger på en kombinasjon av ansiennitet og kvalifikasjoner, 

samtidig som man tar sosiale hensyn med i betraktningen. Det redegjøres nærmere for 

kriteriene i punkt 13.2.2.1 til 13.2.2.4.   

 

Det må benyttes objektive og etterprøvbare kriterier. Evalueringsskjema og poengsetting for 

å komme frem til hvem som er mulig overtallig, bør unngås. Dette da skjema/poengsetting 

ofte er vanskelige å etterprøve. Det er svært viktig at arbeidsgiver ikke benytter kriteriene 

kun på et utvalg av ansatte i enheten som skal nedbemannes i prosessen for å komme frem 

til hvem som er mulig overtallig. Med en slik fremgangsmåte kan arbeidsgiver bli tatt til 

inntekt for at avgjørelsen om hvem som faktisk er reell overtallig er tatt før kriteriene er 

anvendt samt sosiale forhold avdekket mm. En endelig beslutning om hvem som faktisk er å 

anse som reell overtallig, må utstå til et senere tidspunkt – se kapittel 14.     

 

Kriterier drøftes med tillitsvalgte 

Når man skal synliggjøre hvem som blir mulig overtallig i en nedbemanningsprosess, må det 

drøftes med de tillitsvalgte hvilke kriterier som skal anvendes ved utvelgelsen. Det er 

kommunalsjefen for aktuell sektor som avgjør hva som skal være utvelgelseskriterier for den 

enkelte nedbemanning.  

 

 

 

 



13.2.2.1 Ansiennitet 
 

Prinsippet om ansiennitet 

Kriteriet ansiennitet innebærer at lengden på ansettelsestiden i Ringerike kommune tillegges 

betydning i utvelgelsesprosessen. Det oppfattes som utgangspunkt rettferdig at den med 

lengst ansettelsestid i kommunen har opparbeidet seg rettigheter i en 

nedbemanningssituasjon. 

 

For Ringerike kommune som er bundet av en tariffavtale, er ansiennitetsprinsippet 

utgangspunktet jf. Hovedtariffavtalen i KS-området § 3 punkt 3.3.  

Ansiennitetsrekkefølgen skal med andre ord følges, med mindre det ikke foreligger en saklig 

grunn for å gjøre unntak fra dette. Eksempler på slik saklig grunn, er for eksempel omtalt i 

kapittel 13.2.2.2. 

 

Beregning av ansiennitet 

Det er viktig at ansiennitet beregnes riktig. Ansiennitet er tjenestetiden arbeidstakeren har i 

Ringerike kommune, fratrukket eventuelle perioder med ulønnet permisjon hvor den 

ansatte har vært tilsatt hos en annen arbeidsgiver enn kommunen. Kortvarige, midlertidige 

fravær, sykefravær og lovbestemte permisjoner avbryter ikke ansienniteten. Dersom 

vedkommende sier opp sin stilling i kommunen og kommer tilbake igjen, beregnes 

ansiennitet i kommunen på nytt. Ny tjenesteansiennitetsdato blir den datoen som 

vedkommende begynner igjen i kommunen.  

 

Ansiennitet i deltidsstillinger skal ikke beregnes forholdsmessig, men på samme måte som 

for heltidsansatte. En person i 50 prosent stilling vil dermed opparbeide seg samme 

ansiennitet som en person i 100 prosent stilling.  

13.2.2.2 Kvalifikasjoner i forhold til kommunens behov  
Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig 

å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. 

 

Formell kompetanse og uformell kompetanse 

Kompetansebegrepet omfatter både formell kompetanse (formalkompetanse) og uformell 

kompetanse (realkompetanse).  

 

Formell kompetanse er all den kompetansen arbeidstakeren har fått gjennom skole, 

utdanning og kurs og som har gitt et vitnemål eller kompetansebevis fra en 

utdanningsinstitusjon.  

 

Uformell kompetanse er all den kompetanse som en arbeidstaker har fått gjennom erfaring 

fra arbeidsliv, fritid, organisasjonsarbeid og på grunnlag av alder og livserfaring. 



Vedkommende sin stillingskode er ikke avgjørende i definisjonen av vedkommende sin 

kompetanse. 

 

Kompetanse versus ansiennitet 

Kompetansekriteriet kan gå foran ansiennitet der det foreligger saklig grunn. Den fremtidige 

bemanningsplanen vil gi uttrykk for hvilken kompetanse den nye enheten/tjenesten trenger, 

og hvilken kompetanse som således vil kunne gå foran ansiennitet. Inn under dette faller 

enhetens fremtidige faktiske behov for kompetanse (formell- og realkompetanse) for å 

kunne utføre tjenestene ut fra krav i lov, forskrift, regelverk og hensyn til forsvarlig 

bemanning. 

 

Personlig egnethet kan være et relevant utvelgelseskriterium. Dette som en del av 

kvalifikasjonsvurderingen. Med personlig egnethet menes personlige egenskaper som er av 

betydning for stillingen. Dette kan være samarbeidsevner, evne til åpen kommunikasjon 

med kolleger og kunder, lojalitet osv. Det skal imidlertid mye til før personlig egnethet skal 

være utslagsgivende, så lenge arbeidstakeren både har lengre ansiennitet og nødvendig 

kompetanse for den aktuelle stillingen. Forhold som påberopes, som for eksempel 

samarbeidsvansker, må kunne dokumenteres, og dette må også ha vært tatt opp med 

vedkommende før og uavhengig av nedbemanningen.  

 

Kompetansevurderingene må være etterprøvbare og kunne dokumenteres. Dette innebærer 

også at kompetansekriteriene i størst mulig grad må være objektive. Subjektive vurderinger 

som ikke kan dokumenteres som for eksempel personlig egnethet, vil lett kunne medføre at 

utvelgelsen blir kjent usaklig. Jo sterkere de negative vurderingene av arbeidstakeren er, 

desto større krav stilles det til dokumentasjonen. 

13.2.2.3 Nærmere om sosiale forhold 
Med utvelgelseskriteriet sosiale forhold menes forhold ved den enkelte arbeidstaker som 

kan tas hensyn til ved vurderingen av hvilke ansatte som skal vurderes som overtallige.  

 

Aktuelle sosiale forhold er:  

 alternative jobbmuligheter 

 alder 

 økonomiske forhold som gjeldsbyrde 

 sykdom 

 nedsatt funksjonsevne 

 forsørgelsesbyrde 

 graviditet mv.  

 



Kombinasjonen av lang ansiennitet og høy alder innebærer at arbeidstakeren får et særlig 

sterkt stillingsvern. I andre tilfeller vil sosiale forhold normalt kun være utslagsgivende der 

kompetanse og sosiale forhold står likt.  

 

Sosiale forhold er også relevant ved interesseavveiningen som skal foretas mellom 

arbeidsgiver og arbeidstakers behov før en eventuell oppsigelse besluttes – se mer om dette 

i kapittel 13.5.  

 

13.2.2.4 Kriterier som ikke bør tas hensyn til 
Utvelgelsen av hvem som er overtallig, kan ut fra et diskrimineringshensyn jf. 

arbeidsmiljøloven kapittel 13, normalt ikke utelukkende skje på bakgrunn av følgende 

kriterier til skade for arbeidstakeren: 

 alder   

 funksjonshemning  

 sykdom  

 kjønn  

 gravid 

 deltid  

13.3 «Annet passende arbeid» 
Skyldes en mulig oppsigelse nedbemanning, er den ikke saklig begrunnet dersom 

arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker jf. 

arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd første punktum. Arbeidsgiver må derfor alltid vurdere 

om det kan tilbys annet passende arbeid i kommunen.  

 

Tilbud om annet passende arbeid må skje før oppsigelse besluttes. Dersom arbeidstakeren 

mottar tilbud om et annet ledig arbeid i virksomheten etter en oppsigelse, er dette å anse 

som et tilbud i henhold til fortrinnsretten til ledige stillinger, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2. 

 

Om det finnes annet passende arbeid, bør kartlegges gjennom blant annet 

kartleggingssamtalen – se kapittel 12.2. Dersom det er mulig at det finnes annet passende 

arbeid, må arbeidstakeren innkalles til en omstillingssamtale om dette – se mal for innkalling 

til slikt møte i vedlegg 7.  

 

Hva menes med «annet passende arbeid»?  

Utgangspunktet må være at arbeidet som tilbys, både innholds- og lønnsmessig må være 

mest mulig likt det arbeidstakeren opprinnelige hadde. Det stilles krav til at vedkommende 

er kvalifisert til en ledig stilling i kommunen. Vurderingstemaet er om arbeidstakeren kan 

utføre arbeidet på en rimelig god måte, selv om andre måtte antas å ville kunne ha utført 

arbeidet bedre.  



 

Passende arbeid omfatter en ledig stilling/arbeidsoppgaver. Det behøver ikke å være samme 

ansvarsnivå. Et «passende» arbeid kan også være utenfor grunnpregstandarden og de 

arbeids- og ansvarsoppgaver vedkommende har i sin opprinnelige stilling. En slik stilling kan 

også være innenfor et helt annet arbeidsområde enn det vedkommende er overtallig fra. En 

passende stilling kan også omfatte å gå fra en fast til midlertidig stilling dersom dette er det 

eneste arbeidsgiver har å tilby. Dersom man ikke har ledig arbeid å tilby på samme nivå, er 

arbeidsgiveren forpliktet til å tilby ledig arbeid på et lavere stillingsnivå eller med redusert 

stillingsstørrelse. Ved innplassering i annet passende arbeid med lavere lønnsplassering, har 

arbeidstakeren rett til å beholde sin nåværende lønnsplassering (grunnlønn), jfr. 

Hovedtariffavtalen i KS-området kapittel 1 punkt 3.4.1. Dette gjelder imidlertid ikke 

eventuell stillingskode. 

 

Selv om nedbemanningen kun skal skje i forhold til en enhet (utvelgelseskrets) i kommunen, 

er kommunen forpliktet til å vurdere om det finnes annet passende arbeid i forhold til hele 

kommunen. 

 

Plikten til å skaffe annet passende arbeid går ikke så langt at arbeidsgiver må opprette en ny 

stilling. Det skal ikke opprettes nye stillinger for å plassere mulige overtallige.  

 

Arbeidsgiveren kan ikke bare nøye seg med å tilby ledige stillinger på selve oppsigelses-

tidspunktet. Dersom arbeidsgiveren faktisk er klar over at det i nær framtid blir ledige 

stillinger som kan tilbys som et alternativ til en oppsigelse, for eksempel på grunn av en 

omorganisering eller naturlig avgang, taler mye for at det ikke er saklig å gå til oppsigelse. I 

slike tilfeller kan arbeidsgiveren være pliktig til å vente med en oppsigelse for å kunne tilby 

et annet ledig arbeid. 

 

Når det tilbys et annet arbeid i virksomheten, kan det som hovedregel ikke knyttes vilkår om 

ny prøvetid til den nye stillingen. Dersom det nye arbeidet er av en så forskjelligartet 

karakter sammenlignet med tidligere arbeid (omplassering fra sykepleier til renholder), kan 

arbeidsgiver sette vilkår om ny prøvetid for å avgjøre om det nye arbeidet er «passende». 

 

Ved vurderingen av om et arbeid er «passende», må arbeidsgiveren godta en viss tid til 

omstilling og opplæring. Hvor lang tid som må godtas, må avgjøres konkret ut fra en 

vurdering av aktuell stilling, virksomhetens behov og arbeidstakerens situasjon. Det kan i 

hvert fall ikke gis kortere opplæringstid enn det som normalt kan påregnes ved 

nyansettelser. En noe lenger opplærings- og omstillingstid må godtas når det gjelder eldre 

arbeidstakere med lang tjenestetid. Det samme kan også gjelde grupper som er særlig 

vanskelig stilt, for eksempel yrkeshemmede arbeidstakere.  

 



Et tilbud om «annet passende arbeid» vil kunne medføre at det skjer en endringsoppsigelse, 

det vil si at det skjer en oppsigelse fra nåværende stilling med samtidig tilbud om annen 

stilling, se kapittel 14 og vedlegg 10 og 11. Saksbehandlingsreglene for (endrings)oppsigelse 

må følges. Det må blant annet gjennomføres drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 

15-1 jf. kapittel 14 i denne håndboka. Dersom annet passende arbeid som tilbys er en 

midlertidig stilling, og arbeidstakeren aksepterer dette tilbudet, opphører arbeidsforholdet 

til kommunen når den midlertidige stillingen opphører. Arbeidsgiver er i slike tilfeller ikke 

pliktig til å skaffe ny stilling til arbeidstakeren etter at den midlertidige arbeidsavtalen er 

utløpt. Arbeidstaker har etter utløpet av den midlertidige stillingen fortrinnsrett etter 

arbeidsmiljøloven § 14-2 annet ledd, forutsatt at vedkommende har vært ansatt i 

virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.  

 

Tilbud om annen passende stilling gis med svarfrist på to uker. Det skal samtidig informeres 

om at ved et avslag på slikt tilbud, vil Ringerike kommune vurdere å si opp vedkommende, 

jfr. arbeidsmiljøloven § 15-7. Se vedlegg 10.   

 

HR-avdelingen har ansvar for å forsøke å finne et «annet passende arbeid» til den aktuelle 

arbeidstakeren. 

 

13.4 Alternative tiltak 

Kommunen må som arbeidsgiver vurdere andre alternativer enn oppsigelse, der det er 

mulig. Om alternative tiltak er aktuelle, vil ofte bli klarlagt etter gjennomført 

kartleggingssamtale. Det må fremgå av dokumentasjonen at vurderinger av alternative tiltak 

er foretatt.  

Aktuelle alternative tiltak kan blant annet være  

 sluttpakker i form av lønn for en periode   

 støtte til utdanning  

 omskolering 

  redusert stilling for en tid 

 AFP 

 arbeid etter behov  

 eventuelt permittering 

Hvis arbeidstakeren vil søke ulønnet permisjon for å ta videreutdanning eller for å være 

hjemme med barna i en periode, kan også det være et alternativ som arbeidsgiveren etter 

omstendighetene plikter å imøtekomme som et alternativ til oppsigelse. 

Alle avtaler om virkemidler skal være skriftlige, og det skal foreligge referater fra 

samtaler/møter som undertegnes av begge parter. Dette skal registreres i kommunens 



arkivsystem. Slike avtaler må konfereres med HR-avdelingen og lønningsavdelingen, i forkant 

av inngåelse, for å kvalitetssikre at de er i henhold til lov- og avtaleverk. 

 

13.5 Interesseavveining 
Etter at kommunen har vurdert at det ikke finnes annet passende arbeid for den enkelte 

arbeidstakeren, må arbeidsgiver foreta en interesseavveining. Det må foretas en avveining 

mellom virksomhetens behov for oppsigelse og de ulemper en oppsigelse vil påføre den 

enkelte arbeidstaker jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd. Merk at dette er en annen 

interesseavveining enn den som foretas mellom ansatte i prosessen for å identifisere mulige 

overtallige – se nærmere om dette i kapittel 13.2. 

Jo mer kritisk den økonomiske situasjonen er for kommunen, desto mindre vil hensynet til 

den enkelte arbeidstakeren veie i den konkrete interesseavveiningen mellom arbeidsgiver og 

ansatt.  

Særlig lang ansiennitet innebærer et styrket stillingsvern. Selv om det skal mer til, kan 

virksomheten likevel ha saklig grunn til å si opp også eldre arbeidstakere med lang 

ansiennitet hvis den økonomiske situasjonen er kritisk eller svært vanskelig. 

Arbeidstakeres sosiale forhold skal vurderes i favør av den ansatte. Sosiale forhold er et 

relevant utvelgelseskriterium og kan i det konkrete tilfellet være avgjørende. Det skal 

imidlertid noe til for at sosiale hensyn blir avgjørende. 

 

I interesseavveiningen må man videre vurdere andre mulige løsninger enn oppsigelse (se 

kapittel 13.5). Hvis arbeidstakeren for eksempel har signalisert at han vil benytte seg av 

muligheten til å gå av med AFP, må dette tas med i interessevurderingen. 

Interesseavveiningen må ta utgangspunkt i hvor lang tid det er fram til ønsket fratreden, 

vurdert opp mot hvor prekært det er for virksomheten at ansettelsesforholdet avvikles 

umiddelbart og før ønsket fratreden. 

 

Hvis arbeidstakeren er tilbudt et annet passende arbeid, men har takket nei til det, er det 

mindre rom for en interesseavveining, og særlig gjelder dette hvis det arbeidet som tilbys, 

ligger tett opp til den tidligere stillingen. 

14 ORDINÆR OPPSIGELSE OG ENDRINGSOPPSIGELSE 
Ordinær oppsigelse 
Dersom det er overtallige ansatte etter drøftinger og avveininger innad i kommunen samt at 

det ikke finnes annet passende arbeid eller alternative tiltak, eller at tilbud om slike tilbud er 

avslått, kan det foreligge en saklig grunn for ordinær oppsigelse i henhold til 

arbeidsmiljøloven § 15-7. Før arbeidsgiver fatter en beslutning om oppsigelse, skal 



spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers 

tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen 

og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes jf. 

arbeidsmiljøloven § 15-1. Først etter et slikt drøftelsesmøte kan beslutning om oppsigelse 

treffes. Det er viktig å vente med å ta en beslutning om at en ansatt er reell overtallig samt 

oppsigelse til dette tidspunktet for å sikre at kommunen foretar saklige avgjørelser i henhold 

til arbeidsmiljølovens krav og for at arbeidstaker skal bli hørt.  

 

Endringsoppsigelse 
Dersom en arbeidstaker tilbys en «annen passende stilling», vil dette ofte medføre at det må 

skje en endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse er en oppsigelse som avslutter én 

arbeidsavtale, samtidig som det gis tilbud om en ny arbeidsavtale på endrede vilkår. 

Arbeidstaker kan akseptere endringen og oppsigelsen innebærer da ikke et endelig opphør 

av arbeidsforholdet. Hvis arbeidstaker imidlertid avslår det nye tilbudet, er oppsigelsen å 

anse som en ordinær oppsigelse.  

 

Merk at dersom et annet passende arbeid ikke innebærer at arbeidskontrakten med 

arbeidsgiver må endres, vil man ikke stå ovenfor en endringsoppsigelse. Dersom det for 

eksempel står i arbeidskontrakten at arbeidstaker er ansatt i Ringerike kommune som 

sykepleier og hvor enhet/avdeling ikke er spesifisert, vil vedkommende arbeidstaker kunne 

omplasseres fra en enhet til en annen innen kommunen i henhold til arbeidsgivers 

styringsrett, uten at dette nødvendiggjør en endringsoppsigelse og ny arbeidskontrakt.  

 

En ordinær oppsigelse og endringsoppsigelse gjennomføres på samme måte. Begge typer 

oppsigelser skal følge vanlige saksbehandlingsregler etter arbeidsmiljøloven kapittel 15. Det 

må blant annet gjennomføres drøftingsmøter i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1. 

Formkravene for oppsigelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-4 må videre følges. 

 

Dokumentasjon av begrunnelser 

Det må foreligge en godt dokumentert begrunnelse for oppsigelsen med hvorfor og hvordan 

man er kommet frem til denne beslutningen. Det må også komme fram om vedkommende 

eventuelt har blitt tilbudt annen passende stilling i kommunen, men har takket nei til dette. 

Det må videre argumenteres for at oppsigelsen er saklig begrunnet. Her er det viktig at det 

vises til blant annet hvorfor nedbemanning er nødvendig samt hvilket behov for kompetanse 

virksomheten har fremover. Det er videre viktig å huske på å informere om vedkommende 

sine rettigheter og plikter, samt fortrinnsrett i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-2.  

 

Maler for innkalling til drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 for henholdsvis 

endringsoppsigelse og ordinær oppsigelse, er inntatt i vedlegg 8 og 9. Mal for 

endringsoppsigelse og ordinær oppsigelse er inntatt i vedlegg 11 og 12.  

 



Ansvaret for oppsigelser/endringsoppsigelser ligger hos nærmeste leder i samarbeid med 

HR-avdelingen. 

15 EVALUERING 

15.1 Evaluering av nedbemanningsprosessen 
Det er viktig at det skjer en evaluering av enhver nedbemanningsprosess. Evaluering av 

nedbemanningsprosessen kan gjennomføres i alle faser av et prosjekt og er viktig for 

fremdrift, justering og oppfølging av nedbemanningsprosessen, samt læring og motivasjon til 

videre arbeid. Det er kommunalsjefen for aktuell sektor som er ansvarlig for at evaluering av 

prosessen gjennomføres. Aktuell kommunalsjef er ansvarlig for at rapporter og anbefalinger 

blir fulgt opp, samt å implementere evalueringens resultater i det videre arbeidet i den 

konkrete nedbemanningsprosessen. 

 

Det må også gjennomføres en sluttevaluering. Resultatet av denne evalueringen må gjøres 

skriftlig. En sluttevaluering skal sikre kvalitet eller skaffe opplysninger som kan brukes til 

forbedring, samt bekreftelser på i hvilken grad målene i de enkelte prosesser blir nådd. 

Kommunalsjefen for HR har ansvar for at resultater og anbefalinger etter en sluttevaluering 

vil bli brukt til forbedringer i andre nedbemanningsprosesser.  

 

Spørsmål som kan brukes i en sluttevaluering er: 

 Hva gikk bra? 

 Hvorfor gikk det bra? 

 Hva kunne gått bedre? 

 Hvorfor kunne det gått bedre? 

 

15.2 Evaluering av håndboka 
Håndbok om nedbemanning vil fortrinnsvis evalueres annet hvert år. Håndboka skal videre 

være et dynamisk dokument som fortløpende vil bli endret ved behov.   



VEDLEGG 1 
Nærmere om det rettslige grunnlaget for nedbemanning 

Nedenfor følger en oversikt over aktuelle bestemmelser som er relevant for en 

nedbemanning. 

 

Arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse ved nedbemanning i kommunal sektor. Loven har 

en rekke bestemmelser som kommer til anvendelse som blant annet plikten til å drøfte med 

tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljøloven §§ 8-1, 8-2, § 15-1 og 15-2 og 

saksbehandlingsregler for en oppsigelse jf. 15-4. Disse bestemmelsene vil bli nærmere 

omtalt senere i denne håndboka. Videre har loven en viktig bestemmelse i arbeidsmiljøloven 

§ 15-7 som regulerer vern mot usaklig oppsigelse ved nedbemanning.  

Bestemmelsens første og andre ledd lyder som følger:  

 (1)Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, 

arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

 (2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke 

saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å 

tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i 

driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom 

virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. 

Hovedprinsippet i arbeidslivet er at arbeidsgiver har styringsrett. Med arbeidsgivers 

styringsrett menes retten til å lede, fordele, kontrollere og organisere arbeidet. 

Styringsretten er en grunnleggende forutsetning for arbeidsforholdet. Arbeidsgiverens 

styringsrett er imidlertid begrenset. Arbeidsgiveren kan ikke treffe beslutninger i strid med 

lov, tariffavtale eller individuelle arbeidsavtale. Arbeidsgiveren står for eksempel ikke fritt til 

å si opp arbeidstakere uten at dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav.  

 

Arbeidstakeren har et lovregulert vern mot oppsigelse ved nedbemanning. Ved oppsigelse 

gjelder det et lovfestet saklighetskrav jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det er derfor svært viktig 

at arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens bestemmelser for å sikre at nedbemanning gjøres 

riktig. Arbeidsmiljøloven stiller krav om en forsvarlig saksbehandling forut for vedtak om 

oppsigelse på grunn av nedbemanning, som i sin tur skal sikre at vedtaket bygger på et 

korrekt og fyllestgjørende faktisk grunnlag. Vedtaket må heller ikke være begrunnet i 

utenforliggende hensyn eller virke vilkårlig. I tillegg er det vanlig å operere med et krav om at 

vedtaket ikke må virke sterkt urimelig.  

 

Arbeidsgiver har styringsrett når det gjelder selve organiseringen av arbeidet med 

nedbemanning, begrenset av den individuelle arbeidskontrakten og lov- og avtaleverk. 

 



Arbeidsforholdene i kommunal sektor følger arbeidsmiljølovens regler fullt ut. I tillegg 

kommer også saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Disse føyer seg til de generelle 

saksbehandlingsreglene man finner i for eksempel arbeidsmiljøloven § 15-1 og § 15-4. 

Vedtak om oppsigelse eller avskjed er imidlertid unntatt fra reglene om klage slik at det bare 

er arbeidsmiljølovens regler som gjelder etter at et slikt vedtak er fattet jf. forvaltningsloven 

§ 3 siste punktum.  

 

Både Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i KS-området vil være relevant ved 

nedbemanning. Tariffavtalene har blant annet egne bestemmelser om medbestemmelse og 

drøftingsplikt som blant annet Hovedavtalen del B § 3-1 og § 1-4-1. Dette blir nærmere 

omtalt under kapittel 10. 

 

Arbeidsgiver må fortløpende foreta drøftinger med de tillitsvalgte under en 

nedbemanningsprosess.  

  



VEDLEGG 2 

Oversikt over ansatte før nedbemanning 

 

Oppgaver/mål i 

enheten 

Antall årsverk Nødvendig 

kompetanse for 

å utføre 

oppgavene 

Antall 

arbeidstakere 

Kommentarer 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



VEDLEGG 3   

Oversikt over behovet for ansatte etter nedbemanning 

 

oppgaver/mål i 

den nye 

enheten/ 

virksomheten 

 Antall årsverk Nødvendig 

kompetanse for 

å utføre 

oppgavene 

 Antall 

arbeidstakere 

Kommentarer 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 VEDLEGG 4 

Innkalling til kartleggingssamtale 

 

        Unntatt offentlighet OFL § 14 

 

Innkalling til kartleggingssamtale   

 

Du arbeider i en enhet som er i en nedbemanningsprosess. Arbeidsgiver har behov for å 

informere deg om prosessen og å få nærmere kunnskap om deg som ansatt i enheten som 

skal nedbemannes.  

 

Du innkalles derfor til en kartleggingssamtale med nærmeste leder (dato, klokkeslett og 

sted). Du har anledning til å ta med deg en tillitsvalgt eller en annen person du har tillit til. 

Fra arbeidsgiver vil (navn) og (navn) være tilstede. Målet med samtalen er at du skal få 

anledning til å fremføre dine ønsker og behov for den videre nedbemanningsprosessen samt 

motta informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har i prosessen. 

 

Dersom du blir vurdert for å være reelt overtallig ved nedbemanning, vil Ringerike kommune 

som arbeidsgiver være forpliktet til å forsøke å finne en passende stilling for deg innen 

kommunens eksisterende stillinger, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-7. Dersom du blir oppsagt, 

vil du ha fortrinnsrett til ledig stilling som du er kvalifisert for jf. arbeidsmiljøloven § 14-2. 

Håndbok i nedbemanning gir retningslinjer for nedbemanning i Ringerike kommune. 

Håndboken finnes på intranett under Oppslagsverk. 

 

I saker som gjelder nedbemanning, er det viktig at alle forhold som kan få betydning for 

arbeidstakerens fremtidige arbeidssituasjon kommer fram og blir belyst. Derfor ber vi deg 

fylle ut vedlagte skjema elektronisk og returnere det til leder på e-post innen dato. Dine 

opplysninger vil danne grunnlag for samtalen med deg. 

 

Vi ber deg for øvrig tenke gjennom følgende punkter: 

 Hva slags oppgaver og ansvar har du i nåværende stilling? 

 Har du blitt tillagt nye oppgaver/ansvar etter at du tiltrådte stillingen? (kurs, 

opplæring, tillitsverv, data, mm.) 

 Hvilke oppgaver mestrer du godt? 

 Er det oppgaver du ikke mestrer så godt? 

 Hvilke oppgaver trenger du mer opplæring i for å mestre bedre? 

 Hvilke oppgaver interesserer deg mest? 

 Hvilke oppgaver interesserer deg lite? 

 Har du noen interesser som kan være aktuelle på en annen arbeidsplass? 



 Har du tilegnet deg nye kunnskaper og ferdigheter mens du har arbeidet i 

kommunen? I tilfelle ja, hvordan kan dette best brukes i kommunen? 

 Er det ledige stillinger i kommunen du kunne tenke deg å bli overført til/omplassert 

til? 

 Hvis det ikke finnes tilsvarende ledige stillinger som den du har nå i kommunen, hva 

slags stillinger/oppgaver kan du tenke deg å arbeide med? 

 Er det andre forhold som du mener arbeidsgiver bør vite om/ha kjennskap til? 

 Beskrivelse av mulige sosiale forhold som for eksempel alternative jobbmuligheter, 

alder, økonomiske forhold som gjeldsbyrde, sykdom, nedsatt funksjonsevne, 

forsørgelsesbyrde mv. 

 

 

Dersom du har andre opplysninger du ønsker å ta opp med arbeidsgiver i sakens anledning, 

så er du velkommen til det.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Leder 

 

 

Kopi: Skannes inn i aktuell saksmappe 

        

 

Vedlegg: Kartleggingsskjema 

 

  



VEDLEGG 5  

Aktuelle spørsmål under kartleggingssamtalen 

 

Følgende spørsmål kan være aktuelle å stille i en kartleggingssamtale: 

 Har du blitt tillagt nye oppgaver/ansvar etter at du tiltrådte stillingen? 

 Hvilke oppgaver mestrer du godt? 

 Er det oppgaver du ikke mestrer fullt så godt? 

 Hvilke oppgaver trenger du mer opplæring i for å mestre bedre? 

 Har du noen interesser som kan være aktuelle på en annen arbeidsplass? 

 Hvilke oppgaver interesserer deg lite? 

 Har du tilegnet deg nye kunnskaper og ferdigheter mens du har arbeidet i 

kommunen? I tilfelle ja, hvordan kan dette best brukes i kommunen? 

o For eksempel:  

 deltatt i/gjennomført prosjekter 

 deltatt på kurs/opplæring 

 drevet undervisning/veiledning 

 fått ekstraordinære oppgaver 

 tillitsverv eller andre verv 

 data 

 annet 

 Er det ledige stillinger i kommunen som du kunne tenke deg å bli omplassert til? 

 Mangler du kompetanse på noen områder for å kunne fylle den/de stillingene du 

ønsker å bli omplassert til? 

 Hvis det ikke finnes tilsvarende ledige stillinger som den du nå har i kommunen, 

hvilke typer stillinger og oppgaver kan du tenke deg å jobbe med? 

 Har du tidligere jobbet innen andre fagfelt eller fagområder som du kan tenke deg å 

gå tilbake til? 

 Er det andre forhold som du mener arbeidsgiver bør vite om før man eventuelt 

begynner å lete etter nytt/annet arbeid til deg? 

 Hva er dine karrieremål- og ønsker? 

 Hva er ditt ønskede fremtidige arbeidsfelt?  

 Har du personlige ønsker for kompetanseutvikling? 

 Andre opplysninger/kommentarer? 

 Ønske om annen stillingsprosent? 

 Eventuelle planer om AFP/alderspensjon/andre virkemidler. 

 Eventuelle sosiale forhold bør beskrives som blant annet alternative jobbmuligheter, 

alder, økonomiske forhold som gjeldsbyrde, sykdom, nedsatt funksjonsevne, 

forsørgelsesbyrde, graviditet mv.  

  



VEDLEGG 6 

Kartleggingsskjema ved nedbemanning 

(SKAL legges ved som vedlegg til referat fra kartleggingssamtale i arkivsystemet) 

 

Personalia 

Navn: Fødselsnr: 

 

Enhet/arbeidssted: 

 

Stillingstittel: 

 

Stillingskode: 

Fast stillingsprosent: 

 

Vikariat stillingsprosent: 

 

 

Tjenestetid 

Fast ansatt i Ringerike kommune fra: 

Ulønnede permisjoner over 1 mnd: 

Sammenhengende tjenestetid i nåværende tilsettingsforhold:  

 

 

Kvalifikasjoner 

Utdanning/skole:      

Fra-til:   Type utdanning: Utdanningssted: 

   



 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

   

Hvis du trenger flere rader: stå i nederste rad, høyreklikk med musa, velg «sett inn» og 

«rader under». 

 

 

Erfaring/praksis:  

Fra-til:   Stilling: Arbeidsgiver/sted: 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   



 

 

 

  

 

 

  

Hvis du trenger flere rader: stå i nederste rad, høyreklikk med musa, velg «sett inn» og 

«rader under». 

 

Annen kompetanse/erfaring: 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt 

Eventuelle ønsker om nye arbeidsoppgaver: 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle ønsker om nytt arbeidssted: 



 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle andre ønsker eller behov: 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiale hensyn 

Sosiale eller spesielle behov som arbeidsgiver bør ta hensyn til: 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

Underskrift:  



VEDLEGG 7  

Innkalling til omstillingssamtale 

 

Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 

Dato 
 

 

INNKALLING TIL OMSTILLINGSSAMTALE 
 
Etter å ha gjennomført kartleggingssamtaler og drøftinger er du definert som mulig 

overtallig i din stilling som…... 

 

 

Med dette blir du derfor innkalt til en omstillingssamtale. 

 

Dato klokkeslett og sted. 

 

Fra arbeidsgiver vil nn og nn være tilstede. Du har anledning til å ta med deg tillitsvalgte eller 
en annen person du har tillit til. Dersom du ønsker å ha med deg noen i møtet, ber vi om at 
dette opplyses på forhånd.  
 
Dersom du har andre opplysninger du ønsker å ta opp med arbeidsgiver i sakens anledning, 

så er du velkommen til det.  

 

Med hilsen 
 
Navn 
 
 
  



VEDLEGG 8  

Innkalling til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 ved endringsoppsigelse 

 

Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 

Dato 
 

 

INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 15-1 
 
Etter å ha gjennomført kartleggingssamtaler og drøftinger er du definert som mulig 

overtallig i din faste stilling som…... 

 

I henhold til arbeidsmiljølovens § 15-7 er Ringerike kommune som arbeidsgiver forpliktet til 

å forsøke å finne et passende arbeid for deg innenfor kommunens eksisterende stillinger.  

 

Kommunen vurderer å tilby deg en annen passende stilling. Før det treffes endelig 

beslutning i saken, vil vi drøfte spørsmålet med deg, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1.  

Med dette blir du derfor innkalt til et drøftingsmøte. 

 

Dato klokkeslett og sted. 

 

Fra arbeidsgiver vil nn og nn være tilstede. Du har anledning til å ta med deg tillitsvalgte eller 
en annen person du har tillit til. Dersom du ønsker å ha med deg noen i møtet, ber vi om at 
dette opplyses på forhånd.  
 
Dersom du har andre opplysninger du ønsker å ta opp med arbeidsgiver i sakens anledning, 

så er du velkommen til det.  

 

Med hilsen 
 
Navn 
 

 
Med hilsen 
Navn 
 
 
  



VEDLEGG 9 

Innkalling til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 ved ordinær oppsigelse 

 

 

Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 

Dato 
 

 

INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 15-1 
 
På bakgrunn av virksomhetens forhold, vurderer vi å avslutte ditt arbeidsforhold ved 
oppsigelse jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Før det treffes endelig beslutning i saken, vil vi drøfte 
spørsmålet med deg, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1.  
 
Du innkalles herved til møte den møtedato klokken møtetid . 
 
Møtet holdes møtested. 
 
Fra arbeidsgiver vil nn og ww møte. Du har anledning til å ha med deg en tillitsvalgt eller 
annen rådgiver i møtet. Dersom du ønsker å ha med deg noen i møtet, ber vi om at dette 
opplyses på forhånd.  
 
Med hilsen 
Navn 
 
 
Vedlegg XX Mal for oppsigelse 
  



VEDLEGG 10 

Mal for tilbud om annet passende arbeid 

 

        Unntatt offentlighet OFL § 14 

Tilbud om annet passende arbeid 

 

Viser til pågående nedbemanning i Ringerike kommune og avholdt drøftingsmøte med deg 

dato. 

 

Ringerike kommune har besluttet å tilby deg stilling som: 

 

Stillingstittel og kode i XX% ved tjenestested gjeldende fra dato. 

 

Du gis en frist på to uker å gi svar på tilbudet og innen dato. 

 

Det gjøres oppmerksom på at aksept av tilbudet innebærer at du sies opp fra nåværende 

stilling (endringsoppsigelse) og hvor du må inngå en ny arbeidskontrakt med Ringerike 

kommune. 

 

Vi gjør oppmerksom på at ved avslag på dette tilbudet, vil Ringerike kommune vurdere å gå 

til oppsigelse av deg jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd. Vi gjør videre oppmerksom på 

at fortrinnsretten til ny ansettelse etter § 14-2, som følge av oppsigelse grunnet 

virksomhetens forhold, faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om 

ansettelse i en passende stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2 femte ledd.  

 

Med hilsen 

 

Navn 

Tittel 

 

 

Aksepterer tilbudet: …………………  Aksepterer ikke tilbudet:…………………. 

 

Sted/dato: 

______________________________________ 

Arbeidstaker 

 

 

Kopi: P-mappe 



VEDLEGG 11 

Mal endringsoppsigelse  

 
Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 
Leveres personlig/sendes Rekommandert      Dato 

Endringsoppsigelse av arbeidsforhold på grunn av virksomhetens forhold og tilbud om ny 

stilling i Ringerike kommune 

Det vises til drøftelsesmøte av (dato) i anledning (…) og de endringer dette vil medføre. 

Du sies opp fra din stilling som …………… (stillingstittel) med fratredelse xx.xx.201x. 

En endringsoppsigelse er en oppsigelse som avslutter én arbeidsavtale, samtidig som det gis 
tilbud om en ny arbeidsavtale på endrede vilkår.  
 
Årsaken til oppsigelsen er [eksempel: driftsinnskrenkninger/omorganisering]. 
Du har ved brev av XX har fått tilbud om stilling som XXXX og at dette tilbudet er akseptert. 

Du får samtidig med denne endringsoppsigelsen ett tilbud om en ny arbeidsavtale med 

Ringerike kommune (se vedlegg).  

Dersom du vil gjøre gjeldende at endringsoppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til 
å kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 17. 
 
Krav om forhandlinger må eventuelt fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne 
oppsigelsen er mottatt. 
 
Søksmål må reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger 
ikke er avholdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du 
eventuelt bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter de nevnte 
tidspunkter. Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er Ringerike kommune ved 
ordføreren, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 
 
Du har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår jf. arbeidsmiljøloven § 15-
11. Er søksmål reist innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant 
sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan du, med mindre retten bestemmer noe 
annet, fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom. Det samme gjelder 
dersom du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet kommunen om at 
søksmål vil bli reist innen fristen på åtte uker. Etter krav fra kommunen kan retten likevel 
bestemme at du skal fratre stillingen under sakens behandling, dersom retten finner det 
urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Retten fastsetter i så 
fall samtidig fristen for fratreden.  
 



Da oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, har du ifølge arbeidsmiljøloven § 14-2 
fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling du ikke 
er kvalifisert for. Dette er betinget av at du har vært ansatt i virksomheten i til sammen 
minst 12 måneder i de to siste år. En eventuell fortrinnsrett gjelder fra 
oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.  
 
 
 

 
Med hilsen 

(Sted og dato) 

 

                                   

(Avsenders navn) 

 

 

Oppsigelsen bekreftes mottatt: 

(Sted og dato) 

 
                                   
 

______________ 

  



VEDLEGG 12 
Mal ordinær oppsigelse  
 
Arbeidstakers navn 
Arbeidstakers adresse 
Leveres personlig/sendes Rekommandert      Dato 
 
OPPSIGELSE GRUNNET VIRKSOMHETENS FORHOLD 

 
Vi viser til drøftelsesmøte  dato . 
 
Du sies med dette opp fra din stilling som ……………. i Ringerike kommune med fratreden 
/oppsigelsesfrist …... 
 
Oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Årsaken til oppsigelsen er [her må 
det gis en dokumentert begrunnelse for oppsigelsen med hvorfor og hvordan man har 
kommet frem til denne beslutningen]. [Du har videre blitt tilbudt annet passende arbeid i 
kommunen, noe du har takket nei til.] 
 
Dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve 
forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 17. 
 
Krav om forhandlinger må eventuelt fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne 
oppsigelsen er mottatt. 
 
Søksmål må reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger 
ikke er avholdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du 
eventuelt bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter de nevnte 
tidspunkter. Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er Ringerike kommune ved 
ordføreren, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 
 
Du har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår jf. arbeidsmiljøloven § 15-
11. Er søksmål reist innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant 
sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan du, med mindre retten bestemmer noe 
annet, fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom. Det samme gjelder 
dersom du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet kommunen om at 
søksmål vil bli reist innen fristen på åtte uker. Etter krav fra kommunen kan retten likevel 
bestemme at du skal fratre stillingen under sakens behandling, dersom retten finner det 
urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Retten fastsetter i så 
fall samtidig fristen for fratreden.  
 

Da oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, har du ifølge arbeidsmiljøloven § 14-2 
fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling du ikke 
er kvalifisert for. Dette er betinget av at du har vært ansatt i virksomheten i til sammen 
minst 12 måneder i de to siste år. En eventuell fortrinnsrett gjelder fra 
oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.  
 



Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at kommunens beslutning om oppsigelse er truffet 
etter grundige overveielser og vurderinger. Vi beklager oppsigelsens konsekvenser. 
 
Med hilsen 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5018-36   Arkiv: GNR 265/5  

 

 

Klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - Strykenveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken som tilsier at 

vedtakene om pålegg av 28.09.2018 bør omgjøres. Klagen tas ikke til følge.  

2. Vedtak om pålegg med frist 01.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at 

dette er utført, og dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er 

igjen, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

01.01.2020. 

3. Vedtak om pålegg med frist 01.06.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger 

hvordan forurensning skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring 

utsettes, og ny frist settes til 01.01.2020. 

4.  Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf.. fvl. § 28 3. ledd, første punktum 

 

 

Sammendrag 

Etter to befaringer på eiendommen Strykenveien 5, gnr/bnr 265/5, konkluderte kommunen at 

det foregår oppbevaring av avfall og kasserte kjøretøy i strid med forurensningsloven. 

Kommunen fattet vedtak om pålegg om opprydding som må dokumenteres, samt utarbeide en 

oversikt over antall kjøretøy på eiendommen. Det ble også fattet vedtak om pålegg om å lage 

en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes. Vedtakene er påklaget, 

men rådmannen kan ikke se at klagen kommer med opplysninger som tilsier av vedtakene bør 

omgjøres.  

 

Bakgrunn 

Saken har tidligere vært til HMA for behandling av klage. Etter at vi fikk en tilbakemelding 

fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, om at kommunen selv er klageinstans, så må kommunen 

behandle klagen på nytt. Derfor fremmes saken på nytt, og det er formannskapet som skal 

behandle klagen.   

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av en naboklage gjennomførte kommunen den 06.10.2016 en befaring på 

eiendommen Strykenveien 5, gnr/bnr 265/5. Kommunen konkluderte med at det var ulovlig 

lagring av avfall på eiendommen, og at det kunne være en forurensningsfare fra kasserte 

kjøretøy. I første omgang krevde derfor kommunen skriftlig tilbakemelding på at bilbatterier 

ble lagret forsvarlig og at hvitevarer ble levert til godkjent mottak. I tillegg ba kommunen om 

en plan for vraking av ikke kjørbare biler og håndtering av annet avfall. Dette førte til at 



- 

grunneier ønsket et møte med kommunen, og det ble derfor gjennomført en ny befaring på 

eiendommen den 04.7.2017. På denne befaringen fikk kommunen informasjon om hva de 

forskjellige gjenstandene var, og at det var en plan for gjenbruk og salg av eks. skrapmetall. 

Det ble på nytt observert store mengder lagret avfall og potensielt forurensende gjenstander på 

eiendommen, bl.a. minst 50 kjøretøy – svært mange i ikke kjørbar stand (se bilder i vedlegg 

11). 

 

Kommunen varslet i brev datert 19.12.2017 pålegg om å rydde opp på eiendommen ved å 

fjerne ca. 10 kjøretøy, løse gjenstander som stammer fra kjøretøy, el-avfall og halmsiloplast, 

samt å gjennomføre undersøkelser, herunder skriftlig plan som beskriver hvordan 

forurensning skal motvirkes (vedlegg 1). Det ble også bedt om en oversikt over gjenværende 

kjørbare og ikke kjørbare kjøretøyer på eiendommen. Det ble presisert i brevet at levert avfall 

måtte dokumenteres ved hjelp av eks. kvitteringer. Fristen ble satt til innen 1.5.2018. 

Grunneier søkte om utsatt frist for gjennomføring av tiltak, og ny frist ble satt til 1.8.2018. 

 

I brev av 31.07.2018 opplyste grunneier at det var levert 9 pantebiler, og at el-avfall og 

hvitevarer var fjernet fra eiendommen. Det var ikke vedlagt kvitteringer eller annet som 

kunne dokumentere at avfall/biler var levert til godkjent mottak. Det manglet i tillegg 

opplysninger på det totale antall kjøretøy som var igjen, både kjørbare og ikke kjørbare, og en 

skriftlig plan som beskriver hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Kommunen vurderte at grunneier ikke hadde etterkommet kravene som ble stilt i brev om 

varsel om pålegg av 19.12.2017 innen fastsatt frist. Det ble derfor fattet to vedtak om pålegg i 

brev av 28.09.2018 (vedlegg 2):  

1. «Vi pålegger deg innen 1.12.2018 å rydde opp og dokumentere med kvitteringer at 

kasserte kjøretøy og avfall er levert til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg 

må du dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.» 

(Hvilken dokumentasjon som kreves er deretter listet opp i 5 punkter.) 

2. «Vi pålegger deg innen 1.6.2019 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan 

forurensning skal motvirkes, basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og 

virkning av forurensningen. Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med 

nødvendig kompetanse.» 

I samme brev varslet kommunen vedtak om tvangsmulkt for å sikre at påleggene blir 

gjennomført. 

 

Klage 

Grunneier har klaget på begge vedtak om pålegg gitt av kommunen den 28.09.2018. Klagen 

er fremsatt i 5 ulike brev datert 17.10.2018, 24.10.2018, 29.1.2019 og 30.1.2019 (se vedlegg 5 

– 9).  

 

Hovedpunktene i klagen kan sammenfattes slik: 

- Grunneier eier ikke gjenstandene som oppbevares på eiendommen, og de har således 

ikke noe med han eller hans landbruksvirksomhet å gjøre. Han mener derfor at han 

ikke kan fremvise kvitteringer på leverte pantebiler eller avfall, og heller ikke 

utarbeide en oversikt over kjøretøy som ikke er i hans eie. 

- Grunneier mener at det ikke foregår systematisk sanering/tømming av kjøretøy på 

eiendommen og at han derfor ikke trenger særskilt tillatelse til forurensende tiltak i 

henhold til forurensingsloven § 11. Han mener at hverken han eller andre driver 

anlegg for kasserte kjøretøy eller annen virksomhet som ikke er landbruksvirksomhet 

på eiendommen. 



- 

- Grunneier mener kommunen bruker hjemlene i forurensningsloven på feil måte. Han 

ber spesielt at kommunen ser på § 50 (rett til gransking). 

- Grunneier godtar punktet om landbruksplast. Kvittering på levert halmsiloplast, garn 

og nett til godkjent avfallsmottak var vedlagt (vedlegg 10).  

- Grunneier ønsker at vedtak om pålegg trekkes, med unntak av punktet om 

halmsiloplast. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Arealet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. I 

LNF-områder er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for 

landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. 

 

Juridiske forhold  

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning, og det er §§ 7, 28, 37, og 51 

som kommer til anvendelse i denne saken.  

 

§ 7. (plikt til å unngå forurensning) 

Første ledd: 

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 

lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 

 

Annet ledd: 

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den 

ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. (…) 

 

Fjerde ledd: 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første 

til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. 

 

Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 gir kommunene delegert myndighet 

til å gi pålegg om opprydning etter § 7 fjerde ledd for å motvirke forurensning fra lagring av 

brukte gjenstander, f.eks. kjøretøy, som representerer en forurensningsfare, uten å måtte ta 

stilling til om disse anses som avfall eller ikke, jf. Miljødirektoratets veileder 2382/2008. 

 

§ 28. (forbud mot forsøpling) 

Første ledd: 

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. 

 

Videre framkommer det i tredje ledd at den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal 

sørge for nødvendig opprydding. 

 

§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding) 

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med 

§ 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter 

som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har 

overtrådt § 35 første eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd. 

(…) 

 



- 

§ 51.(pålegg om undersøkelse) 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører 

eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste 

undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å 

a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning, 

b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning, 

c) klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes. 

 

Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse på virksomhet som fører, eller kan føre 

til avfallsproblemer. 

 

Klagebehandling når kommunen er klageinstans 

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker, jf. 

forurensningsloven § 28 og Rundskriv nr. T-5/98 pkt. 2.1. og 2.2. Avfall. Kommunen har 

mulighet til å følge opp slike saker med hjemmel i forurensningsloven § 37. 

 

Når det gjelder hvem som er riktig klageinstans for en eventuell klage på et vedtak om pålegg 

om opprydding, så avhenger det av hvilken instans i kommunen som har utøvd myndigheten 

etter forurensningsloven § 37. 

 

Ifølge kommuneloven § 6 er det kommunestyret som bestemmer hvem i kommunen som skal 

fatte vedtak etter forurensningsloven. Kommunestyret har adgang til å delegere denne 

myndigheten til formannskap, kommunal nemnd eller utvalg, administrasjonssjef, leder for 

forvaltningsgren i kommunen, jf. kommuneloven § 6, første ledd, annen setning jf. 

forurensningsloven § 83. 

 

Det følger av forvaltningsloven (fvl.) § 28 andre ledd, andre punktum og Rundskriv nr. T-

3/12 punkt 5., at dersom kommunestyret selv velger å fatte vedtaket, er Fylkesmannen 

klageinstans. I de tilfeller hvor kommunen delegerer myndigheten til andre kommunale 

organer, er kommunestyret, formannskapet eller den kommunale klagenemden klageinstans 

jf. fvl. § 28, andre ledd, første punktum. 

 

I denne saken er det Ringerike kommune ved byggesakskontoret som fattet de to vedtakene 

om pålegg som første instans. Ringerike kommune ved byggesakskontoret er opprettet i 

medhold av kommuneloven § 6.  

 

Av kommuneloven § 40 nr. 3 c) står: 

Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte 

som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av 

grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved 

tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 

Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved 

klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 

 

Dette innebærer at byggesakskontoret ikke kan utføre saksforberedelsen til klagesaken. 

Saksforberedelsen er derfor utført av en annen avdeling i kommunen (landbrukskontoret). 

 

Formannskapets behandling vil være endelig, og vedtaket kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 3. 

ledd, første punktum 



- 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delegert vedtak om pålegg datert 28.09.2018, dokumentnr. 16/5018-10. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han/hun har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 
Alternative løsninger 

Hvis Formannskapet mener det er behov for en befaring før klagen tas til behandling, kan et 

vedtak se slik ut: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen er ikke kjent med tilsvarende saker i kommunen, men ser ikke bort ifra at det kan 

dukke opp saker av lignende karakter. Vedtaket kan derfor få betydning for fremtidige saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen har kommet inn innen fristen på tre uker av part i saken, og vilkårene for å behandle 

klagen er oppfylt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Kommunen har vært på befaring på eiendommen Strykenveien 5 ved to anledninger, og har 

konkludert at det finnes gjenstander og kjøretøy som kan klassifiseres som avfall, jf. 

forurensningsloven § 27. Gjenstander som f.eks. hvitevarer, brunevarer, metall og trevirke 

som lagres utendørs, og som ikke er sikret mot degradering siden det ikke er lagret under tak, 

er å anse som avfall selv om dette er bestemt for videresalg eller til eget bruk. Kjøretøy som 

har stått lagret lenge, og som ikke fungerer, f.eks. ved at de mangler deler, er avfall etter 

forurensningsloven § 27. Tilsvarende vurderes kjøretøy som er utsatt for stor grad av 

forringelse og slitasje (rust, mosegroing) uten at det er iverksatt tiltak for å motvirke dette, og 

når reparasjonskostnadene vil være uforholdsmessige i forhold til bilens verdi. Det er i tillegg 

vurdert at avfallet kan medføre fare for forurensning. Oppbevaringen er derfor vurdert å være 

i strid med forurensningsloven §§ 7 og 28. På bakgrunn av dette er det gitt pålegg om 

opprydding og undersøkelser. Påleggene som er gitt er hjemlet i forurensningsloven §§ 7 

fjerde ledd, 37 første og andre ledd, og 51 første bokstav a til c. 

 

Klager mener at kommunen har brukt feil lovhjemler og at kommunen skal bruke § 50. Denne 

paragrafen ligger under kapittel 7. – Tilsyn med forurensninger og avfall, og omhandler 

forurensningsmyndighetens granskningsrett. Blant annet rett til uhindret adgang til eiendom 

der forurensning eller avfallsproblemer kan eller har oppstått, og at forurensningsmyndighet 

kan kreve å få lagt fram og granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for 

dens gjøremål etter loven. Kommunen kan derfor be om dokumentasjon på levert 

avfall/pantebiler og en oversikt over antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy på eiendommen 

for å kontrollere at pålegg om opprydning med hjemmel i § 37 er etterkommet. Selv om avfall 

er levert av annen privatperson som har fri tilgang til/er bosatt på eiendommen, mener 

rådmannen at dette ikke er til hinder for at grunneier kan framskaffe nødvendig 

dokumentasjon fra beboer eller direkte fra avfallsmottak. 

 



- 

Klager mener han ikke er ansvarlig for avfallet/gjenstandene på eiendommen fordi de ikke er i 

hans eie. Det er ingenting som tyder på at grunneier (klager) ikke har godkjent at avfallet 

lagres på hans eiendom. Forbudet mot forsøpling i § 28 gjelder også oppbevaring av avfall, 

og rådmannen mener det er grunneier som er ansvarlig for avfall og kjøretøyer som lagres på 

eiendommen. Ansvaret etter forurensningsloven § 7 er lagt til den som har, gjør eller setter i 

verk noe som kan medføre fare for forurensning. Vi vurderer at grunneier i dette tilfellet er 

den ansvarlige når avfall er lagret på eiendommen frivillig. Videre vurderer vi at det er 

grunneier som har størst interesse av å ikke forurense. Kommunen kan også rette pålegg til 

flere om å gå sammen om opprydning, men har ikke valgt denne muligheten da det vurderes 

at det er som grunneier har de beste forutsetninger for å treffe tiltak. Rådmannen ser ikke bort 

i fra at det kan bli aktuelt å rette pålegg også mot den som er oppgitt å være eier av 

avfallet/kjøretøy, i dette tilfellet grunneiers sønn. 

 

Klager mener det ikke foregår annen virksomhet enn landbruk på eiendommen, og at alt annet 

på eiendommen er privat/hobby. Det er ikke kjent for rådmannen at det er gitt tillatelse til 

annen virksomhet enn landbruk. Uavhengig om det er snakk om næringsvirksomhet eller det 

er privat/hobby, så har alle en plikt til å unngå forurensning og det er forbudt å forsøple (§7 og 

§ 28). Med andre ord er det ikke noen forskjell, selv om klager mener at dette er noe som 

gjøres på privat/hobbybasis, så er det det samme regelverket som gjelder. Oppbevaring av et 

så stort antall ikke kjørbare kjøretøy, bildeler og annet avfall med tanke på gjenbruk/salg kan 

ikke anses som landbruksvirksomhet, og kan derfor være i strid med arealformålet i 

kommuneplanen (LNF).  

 

Rådmannen kan på bakgrunn av dette ikke se at hjemler i forurensningsloven er brukt feil slik 

klager argumenterer. 

 

Lagring av avfall, gamle kjøretøy og bildeler i den skala som er avdekket på den aktuelle 

eiendommen går langt ut over hva som kan aksepteres når det ikke foreligger tillatelse til 

avfallshåndtering, bilopphugging e.l. Rådmannen mener det vil være svært uheldig å omgjøre 

vedtaket med tanke på presedens for fremtidige saker. 

 

Rådmannen vil også tillegge at det framgår av flyfoto at en del kjøretøy/avfall lagres på 

fulldyrket mark. Det minnes i denne sammenheng om driveplikten, jf. jordloven § 8. 

 

Rådmannen kan ikke se at det framkommer opplysninger i klagen som tilsier at vedtak om 

pålegg bør omgjøres, men det må settes ny frist for gjennomføring av tiltakene.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Situasjonsplan 

3. Varsel om pålegg 19.12.17 

4. Vedtak om pålegg 28.9.18 

5. Klage 17.10.18 

6. Klage 24.10.18 

7. Klage 29.1.19 

8. Klage 29.1.19 

9. Klage 30.1.19 

10. Kvittering avfall  

11. Utvalgte bilder fra befaringen 4.7.17 



- 

12. Historiske flyfoto 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Langebro 
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Tilsynsrapport med varsel om vedtak 

 

Ringerike kommune varsler med dette at vi vurderer å pålegge deg som grunneier å 

rydde opp på eiendommen, Strykenveien 5, gnr. 265/bnr. 5. I dette brevet finner du 

informasjon om hva du kan gjøre for å unngå pålegg.  

Den 4.7.2017 var Ringerike kommune på befaring på din eiendom, Strykenveien 5, gnr.265/ 

bnr. 5, etter at det var sendt brev til deg den 16.6.2017. Fra oss deltok Ingrid Strømme og Ole 

Anders Moskaug. Fra dere deltok Malvin Johan Vigdal, Axel Edvard Vigdal og en kvinnelig 

bekjent.  

Bakgrunnen var tidligere befaring den 6.10.2016, og skriftlig tilbakemelding fra deg den 

4.4.2017 om at potensielt forurensende bilbatterier var satt under tak, og at hvitevarer var 

levert til godkjent mottak. Videre ønsket dere et møte med oss fordi dere mente at brevet fra 

Ringerike kommune datert 9.11.2016 ikke var helt i tråd med det som ble sagt under møtet hos 

dere den 6.10.2016. Dere ville da ta opp punktet med vrakbiler/ biler som ikke er kjørbare. 

Dere håpet på en fortsatt god dialog. 

Før befaring på eiendommen hadde vi en samtale for å oppsummere tidligere korrespondanse 

per brev, og dere stilte oss spørsmål. Dere mente at ordet «virksomhet» og «person» var 

sentralt å avklare. Vi var tydelig på at det ikke var gitt pålegg i saken, og at det i den 

sammenheng kunne være observasjoner/avvik fra forrige befaring som gjaldt både virksomhet 

og privatperson, men at eventuelt pålegg ville rettes mot hjemmelshaver/grunneier. Dere 

snakket bl.a. om livsstil, kunst, naturressurser/verdi og gjenbruk, og lurte på hva og hvorfor 

dere må kvitte dere med gjenstander som ikke var forlatt, gjenstander som var fine å se på, som 

hadde egenverdi/bruksverdi og som er ressurs for neste generasjon. Vi fortalte at det var 

nødvendig for ny saksbehandler å se nærmere på eiendommen og det som ble lagret der, og at 

fokuset ville være at potensielt forurensende gjenstander som lagres utendørs, måtte fjernes og 

leveres til et godkjent mottak. Vi poengterte at situasjonen kunne vært annerledes om det ble 

lagret gjenstander inne og ikke ute på eiendommen. 

 

Befaring 

Under befaringen tok vi bilder, og vi fikk informasjon fra dere om hva de forskjellige 

gjenstandene var og eventuell bruk av dem. Vi opplevde en god dialog med dere, og oppfattet 

at dere ikke ønsket å bidra til forurensning/forsøpling. Vi fikk inntrykk av at dere ønsket å 

gjenbruke bildeler, deler av landbruksmaskiner, halmsiloplast, motorolje osv. Det ble fortalt at 
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det bl.a. var laget hengere av jernskrap, og at salg av jern var ønskelig men ikke aktuelt nå pga. 

lav pris.  

 

 

Vi har vurdert etter følgende regelverk: 

 Forurensningsloven 

 Plan- og bygningsloven 

 

Vi registrerte flere områder med forsøpling og lagring av potensielt forurensende gjenstander 

på eiendommen. 

 

Vi har derfor sett det nødvendig å varsle følgende vedtak: 

 

Varsel om pålegg 

Vi vil vurdere å pålegge deg å rydde opp og gjennomføre grunnundersøkelse dersom vi ikke 

innen 1.5.2018 har mottatt en skriftlig tilbakemelding fra deg med opplysninger om at du 

allerede i tilstrekkelig grad har ryddet opp.  

Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd, og 51 

første og andre ledd. 

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7 som har et forbud mot å forurense, 

og § 28 som har et forbud mot forsøpling.  

 

Vi har observert: 

 Det ble observert flere kjøretøy på eiendommen, både kjørbare og ikke kjørbare 

personbiler, traktorer og lastebiler. Deler var fjernet fra flere av kjøretøyene, og alle var 

ikke i kjørbar stand. Det ble opplyst at det ikke lenger var bilbatterier, motorolje og 

drivstoff i kjøretøyene, men at det fortsatt kunne være bremsevæske, frostvæske og 

kjølevæske. Det ble opplyst at ca. 10 kjøretøy skulle leveres til godkjent mottak i år. 

 Det ble observert en haug som besto av TV-apparater og annet el-avfall på høyre side 

ved ankomst til eiendommen. 

 Det ble observert en haug som besto av gjenstander av metall og plast/gummi på høyre 

side ved ankomst til eiendommen. 

 Det ble observert flere hauger som besto av rene gjenstander enten i form av metall eller 

trevirke på eiendommen. 

 Det ble observert minst 5 hauger med sortert halmsiloplast på eiendommen.  

Vurdering 

I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre 

fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 

§ 11. 

I henhold til forurensningsloven § 28 må ingen tømme, etterlate, oppbevare eller transportere 

avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Første ledd 
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er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med 

tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit. 

Eiendommen er i gjeldende kommuneplan avsatt som LNF-område (Landbruks-, natur- og 

friluftsområder). I henhold til Plan- og bygningsloven § 11-7 er det ikke tillatt med annen 

bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden 

næring (tradisjonell landbruksvirksomhet) basert på gårdens ressursgrunnlag. I følge 

Brønnøysundregisteret er Malvin Johan Vigdal eneste person som er registrert med 

foretak/virksomhet på eiendommen, herunder enkeltpersonforetak jordbruk. At hjemmelshaver 

og eller andre benytter eiendommen for å samle gjenstander som ikke har direkte tilknytning til 

landbruk eller stedbunden næring, kan anses som anleggsvirksomhet som ikke omfattes av 

forurensningsloven § 8 nr. 1 – 3. Videre har ikke forurensningsmyndigheten gitt tillatelse i 

henhold til § 11 om aktiviteter som medfører forurensning utover det som er vanlig fra 

jordbruk. Det foreligger ikke en særskilt tillatelse til forurensende tiltak i henhold til 

forurensningsloven § 11. Det er derfor ikke tillatt å drive systematisk sanering/tømming av 

kjøretøy på eiendommen. 

 

Vi vurderer at dere har en plan om gjenbruk for en rekke gjenstander, og mange av 

gjenstandene som er lagret i hauger på eiendommen, består utelukkende av enten rent 

jern/stål/aluminium, trevirke eller gummi/plast uten høyt forurensningspotensial. Det kan likevel 

ikke utelukkes at det er avfall med potensiell forurensningsfare i haugene. Videre er haugene 

med gjenstander potensielt til fare for ulykker eller helseskade for dyr og mennesker, og 

kommunens representanter mener det virker skjemmende. 

Det var også en god del av gjenstandene på tomta som må anses som avfall med potensiell 

forurensningsfare. Dette er i hovedsak el-avfall, halmsiloplast og kjøretøy som ikke var 

kjørbare, og som hadde stått ute over lang tid. Selv om dere skal ha tømt kjøretøy for motorolje 

og drivstoff, kan det fortsatt være rester av stoffer/avfall med potensiell forurensningsfare, som 

frostvæske, bremsevæske, oljefiltre, syre- og kvikksølvholdige komponenter osv. Eiendommen 

ligger nært til elva, som er en del av Henåas bekkefelt. Avrenning fra eventuelle miljøskadelige 

stoffer vil kunne påvirke vannkvaliteten i området. Forsøplingen og lagringen av avfall er i 

tillegg til fare for ulykker eller helseskade for dyr og mennesker, og det virker skjemmende. 

Vi har ved dette tilsynet avdekket flere brudd på regelverket. Vi har derfor varslet vedtak om å 

pålegge ytterligere tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt tidsfrist, for å sikre at 

regelverket blir fulgt. 

 

Hva kan du gjøre nå? 

For å unngå pålegg i denne omgang må du gjøre følgende: 

 Fjerne ca. 10 kjøretøy som ikke er i kjørbar stand eller i bruk fra eiendommen. Totalt 

antall kjøretøy som er igjen, både kjørbare og ikke kjørbare må oppgis til kommunen. 

 Fjerne stoffer/avfall med potensiell forurensningsfare fra kjøretøyene på eiendommen. 

 Fjerne TV-apparater og annet el-avfall fra eiendommen. 

 Fjerne alle hauger med halmsiloplast fra eiendommen. 

 Levere avfall/gjenstander som fjernes til et godkjent mottak, eller på annen forsvarlig 

måte. Husk å be om kvittering! 

 Etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes. Eks. 

rydding og sortering, hva skal selges/gis bort/leveres/flyttes inn, og når dette skal være 

utført. 
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 Sende oss en skriftlig tilbakemelding innen 1.5.2018 med opplysninger om at du har 

ryddet opp: Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 

3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk brevet/e-

posten med saksnr. 16/5018 og gnr/bnr 265/5.  

 Legge ved kopi av kvitteringer for avfall/gjenstander du har levert til et godkjent 

mottak/annen forsvarlig måte. 

 

Frist for uttalelse 

Vi har i dette brevet gitt varsel om vedtak. Du har rett til å uttale deg om innholdet i varselet 

før vedtak blir fattet jf. forvaltningsloven § 16. Fristen for uttalelse er 1.2.2018. 

 

Eventuell uttalelse kan sendes Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 

eller til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk brevet/e-posten med gårds- og 

bruksnummer 265/5 og saksnummer16/5018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern 

Fylkesmannen i Buskerud v/ Landbruks- og miljøvernavdelingen 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5018-10 34174/18 GNR 265/5  28.09.2018 

 

Tilsynsrapport med vedtak om pålegg og varsel om tvangsmulkt 

- Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Ringerike kommune viser til tilsynsrapport med varsel om vedtak datert 19.12.2017, saknr. 

16/5018-6. Frist for uttale var 1.2.2018. Vi mottok svar fra deg og din sønn 1.2.2018, hvor det 

ble stilt en rekke spørsmål. Vårt brev med svar er datert 14.3.2018. På grunn av mye snø og 

nedising søkte du om å få utsatt frist for gjennomføring av tiltak. Ny frist for gjennomføring ble 

satt til 1.8.2018.  

 

Den 23.3.2018 mottok vi kopi av et brev med spørsmål fra din sønn Axel E. Vigdal til 

fylkesmannen i Buskerud, om det må søkes godkjenning for å reparere egne kjøretøy. Vi ønsker 

å få tilsendt svar fra fylkesmannen hvis det foreligger. 

 

I brev fra deg og din sønn datert 31.7.2018, går det frem at det er levert 9 pantebiler, og at el-

avfall og hvitevarer er fjernet fra eiendommen. Bilbatterier er satt inn som avtalt. På grunn av 

tørke, private omstendigheter og stor brannfare, har dere ikke fått ryddet opp etter planen. 

Dere påpeker at miljø, brann- og helsefare er ivaretatt.  

 

Kommunens vurdering 

I vår tilsynsrapport med varsel om vedtak datert 19.12.2017, beskriver vi i detalj hva som må 

gjøres av deg som grunneier for å unngå pålegg. Det er positivt at du har fjernet og levert 

kjøretøy og avfall fra eiendommen din, men vi vurderer at tilbakemelding fra deg er mangelfull.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer som 

viser at det er levert 9 pantebiler. Det mangler i tillegg opplysninger på det totale antall kjøretøy 

som er igjen, både kjørbare og ikke kjørbare.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at 

løse gjenstander fra kjøretøyene med potensiell forurensningsfare er levert til godkjent mottak.  

Det å fjerne stoffer/avfall med potensiell forurensningsfare fra kjøretøyene krever godkjenning fra 

fylkesmannen i Buskerud. Det vil si at uten godkjenning må kjøretøy fraktes i sin helhet til et 

godkjent anlegg og saneres der. Dette ble presisert i vårt brev med svar til deg datert 14.3.2018. 

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at el-

avfallet er levert godkjent mottak. Det går frem av brevet at det er fjernet el-avfall og hvitevarer 

fra eiendommen, og at batterier er satt under tak. Vi viser til tilbakemelding fra deg den 4.4.2017 
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om at potensielt forurensende bilbatterier var satt under tak, og at hvitevarer var levert til godkjent 

mottak.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at 

hauger med halmsiloplast er fjernet fra eiendommen.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke en skriftlig plan som klarlegger 

hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Vi vurderer at tilbakemeldingen er mangelfull, og at det fortsatt er brudd på regelverket. Vi fatter 

derfor vedtak om pålegg som skal være gjennomført innen en bestemt tidsfrist, for å sikre at 

regelverket blir fulgt. Opprinnelig varslet vedtak om pålegg er splittet i to separate vedtak om pålegg 

med hensyn på tidsfrister. Hjemlene er de samme som varslet 19.12.2017. 

 

Vedtak om pålegg 

Vi pålegger deg innen 1.12.2018 å rydde opp og dokumentere med kvitteringer at kasserte 

kjøretøy og avfall er levert til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg må du 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen. 

 

Send inn følgende dokumentasjon til Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune, postboks 

123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk 

brevet/e-posten med saksnr. 16/5018 og gnr/bnr 265/5: 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at 9 pantebiler er levert til godkjent mottak.  

 Dokumentasjon/kvittering på at løse gjenstander fra kjøretøyene med potensiell 

forurensningsfare er levert til godkjent mottak. 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at TV-apparater og annet el-avfall er levert til 

godkjent mottak. 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at alle hauger med halmsiloplast er levert til 

godkjent mottak. 

 Dokumentasjon som viser det totale antall kjøretøy som er igjen, både kjørbare og ikke 

kjørbare. 

 

Kjøretøy, avfall og gjenstander som er levert på «annen forsvarlig måte» enn godkjent mottak, skal 

beskrives og redegjøres for skriftlig. 

 

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7 som har et forbud mot å forurense, 

og § 28 som har et forbud mot forsøpling.  

Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd. 

 

Klageadgang og innsynsrett  

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 

uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om 

klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på 

din rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 og 19). 

Varsel om vedtak  



 3 

Vi varsler herved om at vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i 

forurensningsloven § 73 for å sikre at pålegget blir oppfylt. Vedtaket vil gå ut på at du må betale en 

tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned dokumentasjonen ikke er mottatt hos 

kommunen. 

 

Uttalefrist:  

Du har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til varsel om vedtak, for å gi kommunen de 

opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et vedtak.  

Frist for eventuell tilbakemelding er 18.10.2018. 

 

Vedtak om pålegg 

Vi pålegger deg innen 1.6.2019 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. 

Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med nødvendig kompetanse. 

Send inn følgende dokumentasjon til Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune, postboks 

123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk 

brevet/e-posten med saksnr. 16/5018 og gnr/bnr 265/5: 

 Skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7 som har et forbud mot å forurense, 

og § 28 som har et forbud mot forsøpling.  

Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd, og 51 

første bokstav a til c. 

 

Klageadgang og innsynsrett  

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 

uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om 

klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på 

din rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 og 19). 

 

 

Varsel om vedtak  

Vi varsler herved om at vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i 

forurensningsloven § 73 for å sikre at pålegget blir oppfylt. Vedtaket vil gå ut på at du må betale en 

tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned skriftlig plan ikke er mottatt hos kommunen. 

 

Uttalefrist:  

Du har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til varsel om vedtak, for å gi kommunen de 

opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et vedtak.  

Frist for eventuell tilbakemelding er 18.10.2018. 

 

 

 

 

Med hilsen   
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Arne Hellum   
Leder   
  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Malvin J. Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 24.oktober 2018

Byggesakskontoret

Miljø- og arealforvaltningen Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3502 HøN EFOSS

Saksnr. 1615018-10 Ark.kode 265/5 MJV 6/18

Viser til brev av 28.09.20L8 -mottatt her 04. L0. L8

Klage på vedtak om pålegg med frist 01,.12.20L8. Opplysninger til klagen kommer i seinere

brev.

Med hilsen

Malvin

\



Malvin Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand RINGERIKE KOIilMUNE

0 6 FEB 2019

Dokumentsenteret

29.januar 2OI9

Dokid;
1 901 5551
(1 6t5018_23)
Klage

Byggesakskontoret

M iljø- og a rea lforva ltn ing/Ringe rike kom m u ne

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS

Gnr . 265/5 - Strykenveien 5 Klage M in ref.: MJV /7 -f9

- Klage

- Klager: Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

- Melding om vedtak mottatt 04.10.18 og L0.01.19.

- Klager på vedtak som vedrører levering av kvitteringer/telling av kjøretØy.

- Derfor klager jeg:

l-. Dokumentasjon/kvitteringer ang. 9 pantebiler som er levert til godkjent mottak. Jeg har

ikke mulighet til å frembringe dokumentasjon/kvitteringer. Jeg har hverken eid eller levert
bilene. Tilhørte ikke min landbruksvirksomhet.

2. Det er ingen løse gjenstanderfra kjØretøyene som er levert. Dette har ikke noe med meg

å g1øre. Tilhører ikke min landbruksvirksomhet. Henvend dere til rette vedkommende. Jeg

driver ikke anlegg for kasserte kJøretøy. Jeg er ikke ansvarlig for enhver hendelse på

Strykenveien 5, selv om jeg er hjemmelshaver.

3. TV-apparater og annet el-avfall er levert til godkjent mottak. Det ble levert før dere

etterspurte kvitteringer. Se egne sakspapirer. Levert juli 17. Dette var heller ikke mitt.
Kontakt rette vedkommende, som dere har blitt opplyst om tidligere. Tilhørte heller ikke

landbruksvirksomheten.

På punkt L medførte det ingen dokumentasjon som jeg har tilgang på siden dette ble

levert fra privatperson. På punkt 3 medførte det ingen dokumentasjon.

4. Dokumentasjon/kvittering på levert halmsiloplast, garn og nett, følgervedlagt. se



kvittering fra Bjertnæs renovasjon. Se også legeattest som omhandler meg. Dette med

halmsiloplast, garn og nett er avfall fra landbruksvirksomheten. Jeg godtar punktet om

landbruksplast.

5. Dokumentasjon på antall kjøretøV- kj6rbare og ikke kjørbare: Her hardere gått langt

utover forurensningslovens paragrafer. Jeg går ikke og teller andres private

V'løretøy/eiendeler.

Jeg ber om at dere trekker vedtaket som omhandler alle andre ting enn halmsiloplast.

Bruk S 50

Med hilsen \
cl/^/, tt ^ r,
Malvin Johan Vigdal

Vedlegg fplger. 3

Kopi sendes: Fylkesmannen i Buskerud, v/landbruks- og miljøvernavdelingen

" Ringerike kommune, v/miljørettet helsevern

2



Malvin J.Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

Byggesakskontoret

Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune

Postboks L23

3s02 HøNEFOSS

Gnr.265/5 - Strykenveien 5. Klage. Min ref.: MJV/8 - 19

29.januar 20L9

Dokid:
1 901 5573
(1 6t501 8_24)
Klage på vedtak 2- Klage

- Klager: Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

- Melding om vedtak mottatt 04.10.1-8 og L0.01 .1 9

- Vedtak 2 : Skriftlig plan som kartlegger hvordan forurensning skal motvirkes

- Derfor klager jeg:

Dere har fått ei bekymringsmelding og kommet hit på befaring. Dere er bekymret for Henåa

og vannkvaliteten der.

Så er dere innom 5 7, 4.ledd i forurensningsloven. Den gir adgang til å gi frister. Da er

forurensningen inntrådt. Når forurensningen er et faktum, da er kilden og den ansvarlige

funnet. Det kan ikke gis frister i medhold av loven når ikke forurensningen er funnet. Den

paragrafen omhandler også den ansvarlige for forurensningen. Jeg gjør dere oppmerksom

på dette.

$ 37, første og andre ledd - AVFALL ER I KKE ETTERLATT. Det som var bestemt som avfall er

LEVERT. Det som varfer avfall som dere har påpekt, er LEVERT.

S 51 . DET FINNES INGEN AN N EN VI RKSOMHET. UTOVER LAN DBRU KSVI RKSOMH ET MED

FO R HOLDSVIS SYSTE MATISK AVFøRI NG OG MATI N NTAK.

5 50. Anbefaler dere å bruke litt tid på å studere denne paragrafen som dere tilsynelatende

har et opplegg med Fylkesmannen rundt.

Ledende bestemmelser - 5 1 : Lovens formål: Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet,

slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen, eller skader

1



naturens evne til produksjon og selvfornyelse. På befaring/møte med dere mente Moskaug

at det var lite sannsynlig at det var noen forurensning her. Det ble stilt skriftlig spprsmåltil
dere i brev av 26.01 . L8, om det finnes noe sted på denne eiendommen som naturen ikke

har evne til selvfornyellse/produksjon. Hvor? Hvorfor? Dere svarte i brev, 14.03.18, at
naturens evne til selvfornyelse/produksjon på min eiendom ikke er tema. Underskrevet av

Arne Hellumog Ole Anders Moskaug.

Her på eiendommen driver jeg ikke med systematisk sannering/t6mming av kjøretØy. Jeg

trenger derfor ikke særskilt tillatelse til forurensende tiltak i henhold til forurensningsloven

5 1 1 . Jeg driver ikke virksomhet utover landbruksvirksomheten. Dette har jeg forklart både

muntlig og skriftlig en rekke ganger til dere.

lngen $5 i kap. 3 kan anvendes. Det foregår ingen slik virksomhet her.

Dersom dette skulle bli interessant i forbindelse med pålegg og rettsgang så må dere finne
rette vedkommende. S 50.

Ovenstående har ikke noe med meg å gjøre, bortsett fra det som går direkte på

landbruksvirksom heten.

Jeg driver kun jordbruksvirksomhet. Jeg driver ikke et anlegg for kasserte l<1øretØV og har

heller ikke registrert at andre driver slik virksomhet på min eiendom.

Jeg ber derfor om at ovenstående vedtak om pålegg blir trukket.

Med hilsen

Malvin J.Vigdal

Kopi sendes: Fylkesmannen i Buskerud, v/Landbruks- og miljøvernavdelingen

" Ringerike kommune, Miljørettet helsevern

Se vedlegg som følger med Klage på vedtak 1.

2



Malvin J. Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

Byggesa kskontoret

M i ljø- og a rea lforva ltni nge n/Ringeri ke kom m u ne

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS

Deres brev: 10.01.19 Min ref.: MJV/9-19

30.januar 2019

RINGERIKE KOMMUNE

0 5 FEB 2019

Dokumentsenteret

AD. GAMLE BILER PÅ GÅRDSBRUK.

Viser til brev fra dere av 1"0.01.d.å., og brev fra meg til dere 17.10.18.

Dere lurer på hvilke vedtak jeg har innsigelser mot. Jeg har innsigelser mo begge vedtak.

Hvorfor? - Jeg godtar ikke måten dere behandler sakene på og heller ikke $5 dere bruker

Jeg vil ha bekymringsmeldingen tilsendt, som jeg tidligere har bedt om

Når det gjelder brev til Fylkesmannen angående reperasjon på egne kjøretøy, så må dere

henvende dere til den som har stilt spørsmålet. Det er helt uakseptabelt at Ringerike

kommune i brev av 10.01.då. skriver om Axel E. Vigdaltil meg om brev fra Fylkesmannen,

datert L1.I Z.I8. Helt uakseptabelt.

Det ser ut til at Fylkesmannen ikke har skjønt spørsmålet vedr. kvitteringer. Fylkesmannen

har tilsynelatende tatt kontakt med Ringerike kommune. Brev fra Fylkesmannen av

1"9.r1..r8.

Ut fra det Fylkesmannen har svart på, kan han ikke ha blitt gjort oppmerksom på, fra dere,

at dette er av privat art. Fylkesmannen har begrunnet sitt svar med 5 50 i

forurensningsloven. Se og tolk 5 50. Det opprinnelige sp6rsmålet til Fylkesmannen var som

følger: Kan Ringerike kommune, Forurensningsmyndigheten, v/Arne Hellum, kreve

kvitteringer på levert el-avfall, hvitevarer, vrakpantbiler og eventuelt løse gjenstander, som

andre eier og har levert?

lnngår ikke i noen form for virksomhet, foreninger, idrettslag, sammenslutninger etc.

Dere hevder at jeg driver ulovlig så lenge jeg ikke har avklart med Fylkesmannen om det en

annen person har spurt om.

Dokid:
1 901 501 0
(16/5018-22)
Tilbakemelding

1



Ber om at dere trekker tilbake det dere har skrevet om at alle kjøretØy er tømt for olje og

drivstoff. Hold dere til de 2 motorene som er tappet her. Dette har vi opplyst dere om
skriftlig og muntlig en rekke ganger. Se egne svarbrev herfra. Dette ble spesielt opplyst om
til Moskaug på møte her 04.07. L7. Roaldkvam og Strømme var her på befaring 06.1 0.1 6 -

På tilbakemelding
til meg mente de at de var blitt informert om at jeg hadde tømt kjøretøyene for motorolje
og drivstoff. Dette medførte ikke riktighet og ble spesielt opplyst om til Moskaug på

etterspurt møte her 04.07.1 7 - videofilmet.

Dere påstår at det er en drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Hva er et kassert

l<1øretØV - helt konkret?

Hva mener dere med bygge- og anleggsvirksomhet?

Dette er spprsmål dere må svare på.

Det er ikke lov til annen virksomhet enn landbruksvirksomhet. Alt annet på min eiendom er
privat/hobby.

På møte her, O4. O7.t7 med Moskaug og Strpmme, ble det gjort forsøk på å avklare

virksomhet kontra aktiviteter i ikke komersiell sammenheng. Jeg greide ikke å få klarhet i

dette. Strømme ga uttrykk for at hun ikke forstod forskjellen.

Det ble skrevet fra dere at dere avdekket flere brudd på regelverket - på befaring her på

etterspurt mørc A4.07.!7 - fra meg. Det ble stilt spørsmål fra meg i brev av 26.0L.1 8 hva

disse regelbruddene er. Det har jeg ikke fått svar på.

Hva gir dere rett til å behandle saken i eiendom/eiendomseiers navn når påstått

forurensning tilhører annen person/personer? DERE MÅ HENVISE TtL S I LOVVERKET SOM

GJøR DETTE MU LI G. Det har jeg ikke fått svar på. Dette spørsmålet ble stilt skriftlig tildere
i brev av 26.januar 18.

Henviser til deres flittige bruk av $ 7, 4.ledd

5 s0.

Med hilsen

Malvin J. Vigdal

Kopi sendt: Fylkesmannen i Buskerud, v/Landbruks- og miljøvernavdelingen

" Ringerike kommune, Miljørettet helsevern

2
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3068-1   Arkiv: V75  

 

 

Oppstart: Klarlegge forhold rundt hvorfor kommunen drifter enkelte 

vegstrekninger som ikke er i kommunal, men i privat eie  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det startes opp en prosess for å avvikle kommunal drift av private veier 

 

  

 

Sammendrag 

Det er ønske om å starte opp en prosess for å få klarlagt forhold rundt hvorfor kommunen 

drifter enkelte vegstrekninger som ikke er i kommunal, men i privat eie. Formålet med å starte 

opp en slik prosess er for å overlate drift og vedlikehold av private veier på privat grunn til de 

som eier og bruker veien, med mindre det fremkommer forhold som taler for at kommunen 

bør videreføre driftingen av veien eller eventuelt finne andre løsninger. 

 

Bakgrunn 

I forbindelse med forarbeidet til anbudsrunden for snøbrøyting har det kommet frem at 

kommunen vedlikeholder flere private veier på privat grunn. Årsaken til at det har blitt slik 

varierer fra veg til veg, men felles for disse veiene er at dette er noe som har blitt til over tid. 

Dette er en praksis som skaper forskjellsbehandling, og det er ønske om å starte opp en 

prosess for å ta tak i dette og avvikle praksisen.   

 

Beskrivelse av saken 

Tilblivelsen av praksisen der kommunen vedlikeholder private veier er uviss. Noe kan ha gått 

på bekjentskaper, noe kan skyldes at det finnes en pumpestasjon eller annet av kommunal 

interesse langsmed veien. Det kan også være at det foreligger skriftlige avtaler rundt drift av 

enkelte av disse veiene. Det har imidlertid ikke lykkes kommunen å finne ut av dette gjennom 

søk i kommunens arkiver.  

 

Disse veiene er spredt over hele kommunen. Det er ikke utarbeidet noen oversikt over hvilke 

veger dette gjelder, siden det er prinsippet som ønskes avklart i denne saken. 

 

Nå er det ønske om å starte opp en prosess for å avklare forholdene rundt hvorfor kommunen 

drifter disse veiene som er private og i privat eie. Formålet med å starte opp en slik prosess er 

for å overlate drift og vedlikehold av private veier på privat grunn til de som eier og bruker 

veien, med mindre det fremkommer forhold som taler for at kommunen bør videreføre 

driftingen av veien eller eventuelt finne andre løsninger. Dersom det f.eks. er etablert en 



- 

pumpestasjon med adkomst på privat vei kan det f.eks. være aktuelt at kommunen betaler 

årlige vedlikeholdsbidrag (på lik linje med andre brukere av veien) fremfor å ha hele 

vedlikeholdsansvaret/vintervedlikehold for hele veiens lengde. Ved å avklare forholdene 

rundt dette, sikrer vi at at kommunens midler til vegvedlikehold nyttes til det faktiske 

offentlige vegnettet som kommer hele fellesskapet til gode.  

 

 

Juridiske forhold  

Vegloven skiller uttrykkelig mellom private og offentlige veier. Det følger av vegloven § 1 at 

alle veier som ikke er offentlige er å regne som private. I veglova kapittel 7 er det særegne 

regler som gjelder for private veier, herunder bestemmelser som regulerer hvem som har plikt 

til å delta i vedlikehold og utbedring av private veier, jf. vegloven § 54.  

 

Det forhold at kommunen drifter enkelte private veier, mens andre private veier i henhold til 

vegloven § 54 blir vedlikeholdt av private, kan innebære en urimelig forskjellsbehandling av 

private eiere av veier i kommunen. Dette gjelder dersom det ikke foreligger en saklig 

begrunnelse for at en privat vei blir driftet av kommunen.  

 

Avhengig av hvor lenge praksisen med kommunal drift av privat vei har pågått kan det ha 

utviklet seg en sedvanerett som innebærer at kommunen i det enkelte tilfellet er rettslig 

forpliktet til å drifte en privat vei. Det kan derfor potensielt oppstå tviser knyttet til en endring 

av den etablerte praksisen. Det er derfor viktig at det gjøres konkrete undersøkelser i hvert 

enkelt tilfelle av årsaken til den kommunale driften av veien, hvorvidt det foreligger skriftlig 

dokumentasjon samt hvor lenge denne praksisen har pågått.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

På Nakkerud, Haugsbygd, og Brekkebygda har kommunen avvikles drift av private veier og 

ansvaret har gått tilbake til private eiere. Erfaringer kommunen gjorde i disse sakene er at 

dette er noe som må varsles i god tid, slik at brukerne av veien rekker å områ seg og 

organisere drift og vedlikehold selv. 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke tenkt avsatt særskilte midler da gjennomføringen av dette prosjektet gjøres som en 

del av ordinær drift.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av likebehandling, og at kommunens praksis ikke skal legge opp til 

urimelig forskjellsbehandling. Ved gjennomgang av problematikken rundt dette med 

kommunal drift av private veger med privat grunn, så ser vi f.eks. at det er ulik praksis for to 

veier som går helt paralellt, og av samme veglengde. Den ene vegen drifter og vedlikeholder 

kommunen, naboveien er det private brukere som selv drifter og bekoster.  

 

Rådmannen ønsker å starte opp en prosess for å avklare forholdene rundt hvorfor kommunen 

drifter enkelte private veier som er i privat eie. Der det ikke dukker opp forhold som taler for 

at kommunen skal fortsette å drifte den private veien, ønsker rådmannen å avvikle den 

kommunale drifta slik at alt vedlikeholdsansvar går tilbake til de private brukerne av veien. 

 



- 

Å skulle overta og drifte veg krever organisering og er ikke gjort i en håndvendig da det ofte 

kan være mange eiendommer involvert. Derfor foreslår rådmannen at arbeidet med å avklare 

forholdene rundt disse private veiene startes høsten 2019, og at kommunene drifter disse 

veiene som «normalt» i sesongen 2019/2020. 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. kommunalsjef   Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder:    Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:  Morten Fagerås 

   Heidi Skagnæs 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3425-1   Arkiv:   

 

 

Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  
 

Forslag til vedtak: 
1. På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for Ringerike kommune å melde seg inn. Spørsmålet 

tas opp til ny vurdering dersom problematikken rundt beitende dyr og rovviltforvaltning, eller 

andre forhold skulle tilsi at spørsmålet bør tas opp på nytt. 

2. Interkommunalt samarbeid med kommunene Gran, Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike om 

skadefellingslagene videreføres, og formaliseres gjennom avtale om felles skadefellingsleder. 

3. Ringerike kommune avtaler et forpliktende samarbeid slik at det blir en felles skadefellingsleder 

som koordinerer skadefelling og skadefellingslagene i de fem kommunene.  

4. Budsjettrammene for 010605 Skadefellingslaget for store rovvilt styrkes med kr. 10 000,-, og 

fra 2020 settes det av kr. 25 000,-, som er ment å dekke godtgjørelse til skadefellingsleder, 

øvelse for skadefellingslag (ammunisjon mm.) og eventuelt innkjøp av materiell (vester, utstyr 

mm.).  

5. Rådmannen bes om å presentere og legge frem en sak i kommunestyret i desember. I saken bes 

det redegjort for status for årets beitesesong, beiteressurser i Ringerike, veterinærvaktordningen, 

og øvrige vilkår for beitenæringa på Ringerike. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
 

Etter kommunestyrevedtak den 04.04.2019 legges det fram en sak hvor det vurderes om 

kommunen skal melde seg inn i Utmarkskommunenes sammenslutning, USS. USS er en 

sammenslutning som skal arbeide for kommunenes interesser opp mot overordnede 

myndigheter for å ivareta interesser kommunene har innen utmarksforvaltning. Det gjelder 

innen områdene bruk og utnyttelse av utmarka, vernespørsmål, mineralforvaltning, 

motorferdsel i utmark og rovviltforvaltning. 

USS skal arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å påvirke regelverket rundt 

arealdisponeringer gjennom relevante lovverk og skal være kommunenes talerør i saker som 

ligger innenfor deres arbeidsområde. 
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I dag er det 97 medlemskommuner, vesentlig beliggende i eller i nærheten av store 

fjell/utmarksområder. Det er gjerne kommuner som har konflikter rundt bruk av 

utmarksarealer eller en rovdyrproblematikk opp mot beitedyr. Landsmøte er organisasjonens 

øverste organ. Kommunene er vanligvis representert med ordfører, varaordfører eller 

formannskapsrepresentant. 

Ringerike kommune har store utmarksarealer, ca. 1427 km². Det alt vesentlige er i privat eie. 

Bruken av disse arealene har så langt ikke skapt konflikter ut fra dagens lovverk. Med en 

økning i rovviltstammene forventer vi en økning i antall tilfeller av angrep på beitedyr på 

utmark. Vi har så langt hatt to angrep, i 2016 og 2018, som resulterte i tillatelse til skadefelling 

av ulv på Nordmarka. USS sitter med bred kompetanse innen rovdyrforvaltning og kan være til 

støtte for kommunen i slike saker. 

Med bakgrunn i skadefellingsforsøkene på Nordmarka etablerer Ringerike kommune et 

interkommunalt samarbeide med Gran, Lunner, Jevnaker og Hole for å samordne de 

kommunale skadefellingslagene og skadefellingsforsøkene. Opplandskommunene, sammen med 

Fylkesmannen i Innlandet sitter på mye kunnskap og praktisk erfaring fra et stort antall 

hendelser. Dette vil vi gjennom et samarbeid dra nytte av. Det er Fylkesmannen som har 

forvaltningsansvaret for fredede rovvdyr. 

Med bakgrunn i dette samarbeide ser kommunen ikke på nåværende tidspunkt den store nytten 

av å bli medlem i Utmarkkommunenes Sammenslutning. Forutsetningene for vurderingen kan 

endre seg over tid og da bør spørsmålet tas opp igjen. 

 

Bakgrunn 
 

I kommunestyret 04.04.2019 i sak 10/19 ble det fremmet en interpellasjon fra Hans Petter 

Aasen (Sp) om forvaltning av utmarksressursene/effektiv rovdyrforvaltning. Det ble fattet 

vedtak om at: 

 

«Kommunestyret ber rådmannen fremme egen sak om innmelding av Ringerike kommune i 

Sammenslutningen for utmarkskommuner». 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket legges saken frem for behandling. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Formålet med Utmarkskommunens sammenslutning 

Som det framgår av formålsparagrafen skal USS bistår medlemskommunene i spørsmål om 

bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, mineralforvaltning, 

forvaltningsplaner, rovviltproblematikk og motorferdsel i utmark. USS er et talerør mot 

sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i 

utmarksspørsmål av enhver karakter. 

§ 1 Formål  

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes 

interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal 

søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet 
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mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i 

Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling 

og livskraftige lokalsamfunn tilsier. Utmarkskommunenes Sammenslutning er partipolitisk 

nøytral. 

USS er en organisasjon som skal arbeide mot nasjonale myndigheter. Hensikten er å påvirke 

slik at regelverket rundt arealdisponering gjennom plan- og bygningsloven, 

naturmangfoldloven, fjelloven, vannressursloven m.v. tilpasses lokale myndigheters forvaltning 

av egne arealer. 

USS skal være et talerør ovenfor sentrale myndigheter og media, og gjøre det mulig for 

kommunene å opptre samlet ovenfor disse. 

 

Rammene for USS sitt arbeide går fram av § 8 i vedtektene; 

 Styrke kommunenes posisjon i saker om utmarksforvaltning. 

 Øke forståelsen for samspillet mellom lokale interesser og nasjonale interesser i saker 

om bruk av utmarka.  

 Være en pådriver for lokalt selvstyre i areal- og naturforvaltningen.  

 Være en kommunikasjonskanal for kommunenes utmarksinteresser inn mot statlige 

myndigheter. 

 Styrke den lokale forvaltningen av nasjonalparker og andre områder som er underlagt 

statlige verneplaner.  

 Være en kunnskapsressurs for medlemskommunene.  

 Avgi høringsuttalelser på medlemskommunenes vegne i saker som berører 

utmarksspørsmål. 

 Fremme forslag til lov- og forskriftsendringer og andre vedtak i utmarkssaker som har 

betydning for medlemskommunene.  

 Vurdere krav om deltakelse i statlig utredningsarbeid.  

 Samarbeide med andre aktører og organisasjoner innenfor temaer som er relevant for 

USS. 

 

Organisering av USS 

Organisasjonen er bygget opp slik: 

- Landsmøte, som er USS' øverste organ, avholdes årlig.   

- Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. 

- Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. 

- Sekretariatet yter juridisk og annen faglig bistand til organisasjonen og har ansvar for 

møteinnkalling og den daglige korrespondansen. 

Medlemskommunene er representert ved ordfører, varaordfører eller medlem av 

formannskapet. 

Hvem er medlemmer? 

Det er i alt 97 kommuner som er medlemmer fordelt på 15 fylker (før fylkene ble sammenslått). 

I hovedtrekk er det kommuner med store utmarksarealer, gjerne stats- eller bygdeallmenninger 

og hvor utmarksnæringer som reindrift, gruvedrift, utmarksbeite, hyttebygging og 
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rovdyrproblematikk har stor betydning.  

 

De fleste medlemskommunene ligger i midt og nord Norge, samt kommunen rundt 

Hardangervidda. Av kommuner i tidligere Buskerud fylke er Flå, Hol, Ål, Nore og Uvdal, 

Rollag og Sigdal medlemmer. 

 

Langs svenskegrensen er det en del medlemskommuner vi kan sammenligne oss med i størrelse 

og eierstruktur. Disse ligger alle innenfor ulvesonen. 

 

Økonomiske forhold - kostnader ved medlemskap 

Årlig medlemskap i USS koster kr. 45.000,- ekskl. mva (2019), og er underlagt 

indeksjustering. 

 

Alternativ løsning 

Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut: 

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

 

Som representanter fra Ringerike kommune velges følgende: 

1. ______________________________________________ (fast representant) 

2. ______________________________________________ (fast representant) 

3. ______________________________________________ (vara) 

4. ______________________________________________ (vara) 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Hvor mye utmark er det i Ringerike? 

Totalt areal i Ringerike er 1555,09 km². Av dette utgjør utmark 1427,44 km². Det betyr at 

kommunen har betydelige areal med utmark. 

Det landbruksrealterte arealet er fordelt på 1243 eiere. Innenfor disse arealene ligger det 3714 

hytter. Så godt som alt areal i Ringerike kommune er i privat eie. Det finnes noe areal eid av 

stats/kommune. Det er ikke allmenninger av noe slag i kommunen. 150,8 km² forvaltes 

gjennom vernevedtak eller landskapsvern. Det utgjør ca. 9,7 prosent av totalarealet. 

Bruken av utmarka 

I dag er utmarka relativt lite utnyttet i forhold til tidligere. Alt vesentlig benyttes de produktive 

områdene til tradisjonelt skogbruk. Nordmarksområde er det område beite i størst grad blir 

benytte. Sau utgjør hovedtyngden av beitedyrene, foruten beiter storfe og noe hest. Holleia er 

et beiteområde der storfe utgjør hovedtyngden av beitedyrene. Deler av Soknedalen fra Veme 
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og nord/vestover er noe utnyttet til beiting der storfe er i flertall, men hvor det nå også er 

etablert sauebesetninger, som beiter i utmarka. Kommunens øvrige utmarksarealer blir i liten 

grad utnyttet til beite for husdyr. 

Det er en del hytter av eldre opprinnelse i kommunen. Denne bebyggelsen ligger spredt i 

utmarka. Disse har så langt ikke ført til konflikter med tanke på annen bruk av 

utmarksressursene. Oppføring av nye hytter skjer i hovedsak innenfor områder regulert til 

formålet. Dette har heller ikke skapt konflikter med tanke på arealbruken. Grunnen til det er 

sannsynlig at det på nåværende tidspunkt ikke er beitedyr i eller i nærheten av de regulerte 

hyttefeltene. 

Innenfor kommunens grenser er det ikke beiteområder for tam- eller villrein, om vi i nord 

grenser inntil beiteområde for tamrein. 

Øvrig bruk av utmark, som kan bli aktuelt for Ringerike, er til vindkraftverk og 

mineralutnytting. Mineralloven gir ikke kommunene kompensasjon eller andel i den lokale 

ressursen ved uttak. USS jobber for at kommunenes interesser skal ivaretas i langt større grad. 

Til opplysning kan det nevnes at Mineralkommunene ble formelt stiftet 2. september 2013. 

Mineralkommunene vil arbeide for at kommuner som avstår verdifulle naturressurser gjennom 

mineralutnytting til storsamfunnet har en legitim rett til en andel av verdiskapingen. Kommunen 

er arealplanmyndighet, og bare når viktige regionale eller nasjonale hensyn krever det bør 

denne myndigheten overtas av staten. 

Rovviltforvaltning 

Vi har hatt tilfeller med ulveangrep på sau på Nordmarka/Krokskogen i 2016 og 2018. 

Skadefellingstillatelsen ble i begge tilfeller gitt for Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Disse 

kommunen ligger slik til at vandrende ulv, fortrinnsvis tisper, ønsker å etablere revir i 

Nordmarka. Nå er den søndre og østre del av Nordmarka en del av ulvesonen. En ulvesone 

som er en del av det politisk vedtatte område ulven kan oppholde seg. Det kompliserer noe å 

ha delt et stort, sammenhengende skogområde med beitende småfe.  

Hva vil Ringerike få igjen for et medlemskap i USS? 

I relasjon til hva USS arbeider for, så er det i hovedsak rovdyrproblematikken kommunen nå 

kan ha noe å hente. USS arbeider for en ny rovdyrpolitikk og for et større selvstyre. Utover 

dette er det i dag ingen store konflikter når det gjelder bruk av utmarka. Arealbruk til 

hyttebygging ser ikke ut til å lage større motsetninger mellom interessegrupper. Spørsmål rundt 

arealbruk til vindkraftverk og mineralutnytting kan bli et aktuelt tema på sikt.  

De sterkeste nasjonale føringene i dag er først og fremst rette mot fjellområder der felleskapets 

interesser, der tamme- og ville dyr har sitt beite og leveområde, bevaring mot større terreng 

inngrep og menneskers bruk av natur til rekreasjon er vektlagt.  

Andre kommuners erfaringer med medlemskap i USS 

Ut fra opplysninger som rådmannen, ved landbrukskontoret, har hentet inn fra 

medlemskommuner kreves det en aktiv deltakelse for å kunne få noe ut av et medlemskap. Det 

må til et bevist engasjement for å endre de politisk gitte rammene. Hensikten er å bedre 

organiseringen og å få bedre betingelsene for utøvelsen av forvaltningen av utmark. Som passiv 

medlem vil nytten være mer begrenset. 
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Det tyder på at USS og medlemskommunene nå har størst fokus på rovdyr og 

rovdyrforvaltning. Fokuset fra medlemmene vil selvsagt variere i den grad de er berørt av 

rovdyrangrep på bufe. USS sitter på spesialkompetanse innen rovdyrforvaltning og vil være en 

aktiv part i utformingen av denne.  

Når det gjelder bistand innen andre felt USS har som sitt virkeområde, kan det tyde på at det 

varierer hvor mye hjelp de bistår medlemmene med. Om det er oppfattet riktig, vil 

råd/konsultasjoner/juridisk bistand i konkrete saker medføre fakturering.  

 

Samlet vurdering 

USS kan være en organisasjon det for Ringerike kommune er tjenlig å være medlem av på 

enkelte områder. Det er rovdyrforvaltningen som er mest nærliggende å trekke fram.  

 

Kommunene Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike vil nå formalisere et interkommunalt 

samarbeide for skadefellingslagene.  Kommunene har i henhold til lovverket ikke 

forvaltningsansvar for store rovdyr. Dette ligger til Fylkesmannen. Hver kommune som står i 

fare for å få rovdyrangrep på husdyr er av Fylkesmannen oppfordret til å etablere 

skadefellingslag for store rovdyr.  

Fellingslaget skal bistå Fylkesmannen under skadefellingsforsøk når tillatelse til skadefelling er 

gitt, da i hovedsak etter angrep på husdyr. Mannskapene i skadefellingslaget har inngått 

skriftlige kontrakter med kommunen og er kommunens representant under utøvelse av 

skadefelling. Fellingslaget består i dag av 12 personer. Godtgjørelse under skadefellingsforsøk 

dekkes av Fylkesmannen. Den daglige drift med kurs og øvelser bekostes av kommunen og 

administreres av lokal leder. Kommunens oppgave under skadefellingsforsøk er begrenset til å 

bistå Fylkesmannen, næringen og skadefellingslag når det er nødvendig med tilrettelegging, 

føring av timelister, etc. 

Gran, Lunner og Jevnaker har hatt angrep av ulv med påfølgende skadefellingsforsøk gjentatte 

gang. Dette er kommuner som ligger i Oppland. Fylkesmann i Oppland, nå Innlandet, som 

disse kommunene ligger inn under, har svært god kunnskap og erfaringsgrunnlag om 

skadefelling av store rovdyr.  

Når tillatelse til skadefelling blir gitt på Nordmarka omfatter det Lunner, Jevnaker, Hole og 

Ringerike. For å dra nytte av den kunnskapen og materiell som Oppland og 

opplandskommunene sitter inne med, er det arbeidet for å få til et interkommunalt samarbeide 

på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dette samarbeidet er bifalt av alle involverte parter. 

Det gjenstår å skrive avtale med felles interkommunal skadefellingsleder, så er det formelt i 

orden.  

I inneværende beitesesong har det ikke så langt vært kjente tap til fredet rovdyr i Ringerike. 

USS er en organisasjon som arbeider mot å endre politisk vedtak og føringer. Om Ringerike 

kommune melder seg inn så vil faglige bistand komme fra kommunens egen administrasjon, og 

det bør trolig også brukes noe ressurser på dette for å oppnå ønskede endringer. Til 

informasjon er ikke Hadelandskommunene, som har hatt hyppige ulveangrep, medlemmer i 

USS. 

 

Rådmannen vurderer at nytten av å delta i en sammenslutningen vil være beskjeden for 
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Ringerikes del. Det må imidlertid være en forutsetning at det er politiske viljen til aktivt å være 

med, og fra USS’ sted så forventes det at representantene fra kommunene er politisk oppnevnt. 

Anses USS til å være en interessant organisasjon å være medlem av for å ivareta kommunens 

areal og næringsinteresser vil det være positivt for den framtidige bruken av utmarka. I 

særdeleshet vil beitenæringen se positivt på det slikt medlemskap. 

Rådmannen mener at Ringerike kommune, på nåværende tidspunkt, har aller mest å hente på å 

styrke samarbeidet med nabokommunene Gran, Jevnaker, Lunner og Hole, og videreføre 

samarbeidet med disse når det gjelder skadefellingslag. Det er et behov for å styrke 

beredskapen og sikre koordinering på tvers av kommunegrensene. Det vil sikre den beste 

samhandlinga dersom det blir gitt fellingstillatelse og når kommunen plikter å bidra i 

skadefelling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-1   Arkiv:   

 

 

Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg og 

gebyrer    
 

Forslag til vedtak: 

1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av 

bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   

 

  

Sammendrag 

Kommunens lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg ble sist revidert i 2017. Rådmannen ser 

nå behov for å starte en ny endringsprosess, og varsler herved oppstart av endring av 

regelverket. Det er flere årsaker til dette. Blant annet har ny kunnskap om ulike anleggstyper 

og teknologiutvikling tydeliggjort behovet for å sette mer spesifikke og oppdaterte krav til 

hvordan anlegg skal bygges og vedlikeholdes. I tillegg er det behov for å se på kravene til 

septiktømming, blant annet vurdere om det skal være årlige faste rutinetømminger på tette 

tanker. Rådmannen vurderer at endringene vil føre til at både saksbehandlingen og tilsynet med 

denne typen anlegg blir enklere og mer forutsigbart, både innad i kommunen og for bransjen og 

innbyggerne.  

 

Samtidig varsles det også oppstart på gjennomgang av lokalt regelverk for gebyr for tilsyn og 

andre kommunale oppgaver innen andre forurensningsområder (bl.a. oljetanker, forbud mot 
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fossil fyringsolje, oljeutskillere, større avløpsanlegg, tiltaksplaner ved grunnforurensning). 

Dette vil være en separat prosess. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen har to lokale forskrifter som omhandler mindre avløpsanlegg (mindre enn for 50 

personer): 

1) Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg 

(Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune)  

2) Tømmeforskriften 

(Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune)  

 

I forbindelse med omlegging av tilsynsgebyret for mindre avløpsanlegg til å bli et årlig flatt 

tilsynsgebyr fra og med 1.1.2016, ble lokal gebyrforskrift (Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn) endret. Kommunen 

startet i etterkant av dette også revisjon av de to overnevnte forskriftene for å få oppdaterte 

bestemmelser også her (vedtatt i KS-sak 24/17, arkivsaksnr 16/2628-12, se vedlegg 1). 

Hensikten med endringene var å gjøre saksbehandlingen enklere, mer forutsigbar og oppdatert 

i forhold til gjeldende teknologi og praksis. Det kom ingen innspill til høringen, og endringene 

som ble vedtatt var av mindre betydning. Se saksframlegg til HMA til da forskriften skulle ut 

på høring for nærmere detaljer (vedlegg 2). 

 

De lokale forskriftene brukes i kommunens arbeid både med saksbehandling av søknader om 

utslippstillatelse og gjennom tilsyn med mindre private avløpsanlegg (mindre enn for 50 

personer). Tømmeforskriften kommer i tillegg til anvendelse i kommunens ansvar for 

slamtømming. Ny kontrakt ble inngått med tømmefirma (Norva24) sommeren i 2019. I denne 

prosessen er rådmannen også blitt bevisst på enkle justeringer som vil være med på å gjøre 

ordningen enklere, mer forutsigbar og robust.  

 

I tillegg til de to overnenvnte forskriftene, ser rådmannen behov for en gjennomgang av lokalt 

regelverk for gebyrsetting. Bakgrunnen for dette er å se nærmere på behov for endring av 

dagens gebyrer for kommunens tilsyn og andre oppgaver innenfor andre fagfelt innen 

forurensning (oljetanker, oljeutskillere, forbud mot fossil fyringsolje, tilsyn med større 

avløpsanlegg og grunnforurensning). Denne gjennomgangen vil skje i en egen sak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hvilke type endringer kan forventes? 

Erfaring med visse typer mindre avløpsanlegg (mindre enn for 50 personer) gjør at rådmannen 

mener tiden er inne for å se på behov for endringer i de lokale reglene. Dette gjelder særlig for 

minirenseanlegg (prefabrikerte kjemisk-biologiske renseanlegg), hvor det kan være behov for å 

endre blant annet krav til utslippssted og tømmefrekvens. Et annet eksempel hvor det kan være 

behov for å gjøre bestemmelsene mer konkrete er kompetanse til de som skal prosjektere 

avløpsanlegg. En annen viktig oppgave blir å påse at lokale forskriften for mindre avløpsanlegg 

ikke setter krav utover det kommunen har hjemmel til ifølge den sentrale forskriften. 

 

Når det gjelder tømmeforskriften, ønsker blant rådmannen å vurdere om det kan være 

hensiktsmessig å innføre rutinetømminger på tette tanker, slik at kommunen får mer oversikt 

over når tankene blir tømt. Med dagens regelverk har eiere av avløpsanlegg mulighet til å velge 



- 

andre tømmeselskaper til tømming av tett tank. Ved innføring av rutinetømminger for disse 

anleggene, som det er for øvrige anlegg i dag, vil kommunen få mer kontroll på tømmefrekvens 

og tilstand på anleggene. Rådmannen ser også behov for å se nærmere på reglene for når 

kommunen kan gjøre unntak eller utsette tømming på avløpsanlegg generelt. 

 

I tillegg til de to overnevnte forskriftene, ser rådmannen behov for gjennomgang av lokal  

gebyrforskriften (Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og 

forurenset grunn, FOR-2009-06-25, nr 1050). Bakgrunnen for dette er å se nærmere på behov 

for endring av dagens gebyrer for kommunens tilsyn med større avløpsanlegg (større enn 50 

personer, kapittel 13), grunnforurensning og oljeutskillere. Det kan også bli aktuelt at 

kommunen vurdurerer å innføre hjemler for å kunne ta gebyrer for tilsyn med oljetanker og   

oppfølging av forbudet mot bruk av fossil fyringsolje.  

 

Prosess: 

Rådmannen varsler nå oppstart på arbeidet med å revidere de lokale forskriftene. Når dette er 

vedtatt av formannsskap og kommunestyret, vil rådmannen gå i gang med arbeidet med å 

vurdere hvilke momenter som bør revideres og se nærmere på konkrete endringsforslag. Flere 

andre kommuner har vedtatt lokale forskrifter, og flere er også i prosess med å endre disse. 

Rådmannen ser det som naturlig å samarbeide og rådføre seg med andre kommuner for å finne 

gode og tydelige formuleringer. Det er særlig naturlig for Ringerike kommune å være i dialog 

med Hole og Jevnaker kommuner, blant annet fordi det er mange av de samme aktørene i 

bransjen som opptrer innad i regionen. 

 

Rådmannen ser for seg følgende foreløpige fremdriftsplan for revisjon av de to lokale 

forskriftene for mindre avløpsanlegg: 

 

Milepæl Tidspunkt 

Melding om oppstart vedtatt i FS August 2019 

Melding om oppstart vedtatt i KS September 2019 

Rådmannen jobber med forslag til nye forskriftsformuleringer Oktober- desember 2019 

HMA behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene 

på høring 

Januar 2020 

FS behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene på 

høring 

Februar 2020 

KS behandler sak om å sende forslag til endring av forskriftene 

på høring 

Februar 2020 

Høringsperiode Mars-april 2020 

Rådmannen vurderer innkomne høringsinnspill Mai 2020 

HMA vedtar endring i forskriftene Juni 2020 

FS vedtar endring i forskriftene  Juni 2020 

KS vedtar endring i forskriftene  Juni 2020 

 

Når det gjelder revisjon av lokalt regelverk for gebyrer, er det foreløpig ikke lagd noen 

fremdriftsplan. Gjennomgang av gebyrstrukturen vil skje i en separat sak. 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter kan leses her:  

1) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune (FOR-

2009-06-25-1048) 



- 

2) Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

 

Den første forskriften erstatter § 12-7 til 12-13 i forurensningsforskriften. Det vil i revisjonen 

av den lokale forskriften være viktig å påse at lokal forskrift ikke går utover rammene 

kommunen har gjennom § 12-7 til § 12-13. 

 

Lokal gebyrforskrift regulerer kommunens mulighet til å ta gebyrer innenfor saksbehandling og 

tilsyn i medhold av kapittel 2 (tiltaksplaner ved bygging/graving i forurenset grunn), 12 

(avløpsanlegg for inntil 50 personer), 13 (avløpsanlegg for 50-2000 personer) og 15 og 15A 

(oljeutskillere). Det er behov for å se på innretningen av gebyrene for dette, i tillegg se 

nærmere på mulighet for å ta gebyrer på andre forurensningsoppgaver slik som for eksempel 

som tilsyn med oljetanker og med forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. 

Aktuelle hjemler for fastsetting av nevnte lokale gebyrforskrifter er forurensningsloven § 52a 

og §11 i forskrift mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.   

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

De to forskriftene innen avløp ble sist endret i 2017 (KS vedak i sak 24/17, arkivsaksnr 

16/2628-12, vedlegg 1). Endringene var av mindre betydning og i hovedsak en oppdatering av 

lokalt regelverk i forhold til ny teknologi og gjeldende praksis på området. Lokal gebyrforskrift 

ble sist endret i 2015, med omlegging av tilsynsgebyr til årlig gebyr fra og med 2016 (KS sak 

131/15, arkivsaksnr 14/227-17, vedlegg 3). 

 

Økonomiske forhold 

Det er nå for tidlig i prosessen til å si noe konkret om hvordan eventuelle endringer i lokale 

forskrifter om mindre avløpsanlegg vil påvirke økonomien til kommunen. Enkelte mindre 

justeringer i tømmeforskriften vil kunne gi noe mer inntekter til kommunen, men dette må det 

ses nærmere på. Endringer i gebyrforskriften vil kunne øke inntektsgrunnlaget til kommunen, 

innenfor selvkostområdet på fagfeltet.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Endringsforlagene vil bli sendt på åpen offentlig høring med seks ukers frist. Dette er normal 

praksis ved forskriftsendringer. Som nevnt tidligere vil det være en separat høringsrunde for 

forslag til endringer i regelverk for mindre avløpsanlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Siden forrige revisjon av de to lokale forskriftene for mindre avløpsanlegg (2017) har 

rådmannen opplevd at det er blitt forutsigbarhet i saksbehandlingen. Rådmannen ser nå at ny 

kunnskap om ulike anleggstyper, anbefalinger fra fagmiljøene og erfaring med bransjen og 

saksbehandling forøvrig tydeliggjør et behov for å lage enda tydeligere presisering i 

regelverket. Endringer i regelverket vil sannsynligvis føre til enda mer forutsigbarhet i 

saksbehandlingen og i tilsyn med mindre avløpsanlegg.  

 

Det er hensiktsmessig å samtidig varsle oppstart for gjennomgang av gebyrstrukturen for de 

andre forurensningstemaene, herunder større avløpsanlegg, oljetanker, tiltaksplaner ved 

bygging/graving i forurenset grunn, oljeutskillere og forbud mot fossil fyringsolje, for å få et 

helhetlig gebyrsystem.  

 



- 

Vedlegg 

1) Saksprotokoll fra sist endring i forskriftene om mindre avløpsanlegg (KS vedtak 2.3.17, 

saksnr 24/17, arkivsaksnr 16/2628-12 

2) Saksframlegg «Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg», arkivsaksnr 

16/2628-2 

3) Saksframlegg fra siste endring av gebyrforskriften (KS-vedtak 26.11.15 saks 131/15, 

arkivsaksnr 14/227-17)  

 
 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder:   Heidi Skagnæs 

avdelingsleder:  Arne Hellum 

saksbehandler:  Ingrid Strømme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2628-12  Arkiv: M30 &00  

 

Sak: 24/17 

 

Saksprotokoll - Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 02.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med Hovedutvalgets (HMA) forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2628-2   Arkiv:   

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til rådmannens saksframlegg og til 

utkast til endring av «Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune» og « Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune» 

2. Endringsforskriftene sendes på offentlig høring med seks ukers frist.  

 

Sammendrag 

Hensikten med å revidere de to lokale forskriftene som gjelder mindre avløpsanlegg, er å få et 

mer oppdatert og helhetlig lovverk på utslippsområdet. Regelendringene vil føre til enklere 

saksbehandling, og mer forutsigbarhet for de som skal søke om utslippstillatelse, 

entreprenører, slamtømmerfirma og anleggseiere for øvrig.  

De praktiske og økonomiske konsekvensene av endringsforslagene er små.  

De viktigste endringene rådmannen foreslår er tilpasning og forenkling av forskriftstekst til 

dagens praksis i tillatelser for utslipp, tydeliggjøring av krav til bakterier (før TKB, nå E-coli) 

i områder hvor det er spesielle brukerinteresser.  

Videre foreslår rådmannen å innføre krav til hyppigere tømmefrekvens for minirenseanlegg og 

tette tanker (minst én gang i året fra dagens 2.hvert år), samt krav til tømming av olje- og 

fettutskillere. Hyppigere tømmehyppighet på disse anleggene bidrar generelt til mindre 

utslipp, i tillegg til bedre driftsforhold og lengre levetid på anleggene. Jevn tømming av olje- 

og fettutskillere som har påslipp til kommunalt nett vil også føre til mindre olje- og fettslam 

inn på kommunens felles avløpsledninger.  

 

Innledning / bakgrunn 

Forurensningsforskriften kap 12 setter krav til mindre private avløpsanlegg for mindre enn 50 

personer. I forskriften åpner det for at kommunen kan sette krav for å tilpasse forhold i 

kommunen. Ringerike kommune vedtok sin lokale forskrift i 2009 (Forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud). 

 I forbindelse med dette ble det også vedtatt en lokal forskrift med krav vedrørende tømming 

av anleggene (Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, 

Buskerud). Disse to forskriftene er like i Ringerike og Hole. 



  

I politisk vedtak i kommunestyret 27.11.14 om oppstart av regelendring for å legge til rette 

for årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg, ble det også vedtatt oppstart på disse to lokale 

forskriftene (sak 143/14, arkivsak 14/227-8). Bakgrunnen for dette var å få et helhetlig og 

oppdatert regelverk på området.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er viktig for kommunen å ha et lokalt regelverk som er oppdatert etter dagens kunnskap 

og praksis. Det er også viktig at regelverket er tydelig og forutsigbart, slik at loven blir lik for 

alle. I forslag til endring av de lokale forskriftene er foreslått å inkludere regler om tømming 

av olje- og fettutskillere. Dette er for å ha et regelverk som er fremtidsretta, og som legger til 

rette for bedre oppfølging av disse anleggene.  

 

 

Under er en skjematisk beskrivelse av hva som foreslås revidert i de to forskriftene, samt 

bakgrunn og eventuelle konsekvenser av de ulike forslagene. 

 

 

1. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune, Buskerud 

 

Innledende tekst 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny forskrift 

§ 4 til § 10 i denne forskriften erstatter kravene 
i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13. For 
øvrig gjelder bestemmelsene i 
forurensningsforskriften. De bestemmelsene i 
forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13 som 
ikke er i strid med denne forskriften gjelder 
fortsatt.  

I tillegg til denne forskrift gjelder 
bestemmelsene i forurensningsforskriften 
kapittel 11 og 12. 

Forslaget er kun en språklig forenkling og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  

 

§ 2 Virkeområde 

Ny setning i er angitt i fet. 

Gjeldende forskrift Forskrift til ny tekst 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
bedrifter og andre virksomheter, med innlagt 
vann i Ringerike kommune, som ikke er tilkoplet 
kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke 
overstiger 50 pe. 
 
Det vises også til:  
- Forskrift om godkjenning av foretak for 
ansvarsrett (GOF) 
- Forskrift om tømming av slamavskillere og 
tette tanker i Ringerike kommune 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
bedrifter og andre virksomheter, med innlagt 
vann i Ringerike kommune, som ikke er tilkoplet 
kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke 
overstiger 50 pe. 
 
Forskriften gjelder bare for virksomheter som 
har innlagt vann eller utslipp fra toalettavløp. 

Forslaget er kun en tydeliggjøring, og har ingen juridiske eller praktiske konsekvenser.  



 

Hensikten med endringene er at det blir mer oversiktlig å ha en egen paragraf med «forhold til 

andre regelverk» (ny § 3, se under). Andre ledd er derfor fjerna. Siste setning (i fet) er en 

presisering av at reglene kun gjelder der hvor det er innlagt vann eller utslipp fra toalett. Det 

betyr at dersom virksomheten ikke har innlagt vann og kun har utslipp av gråvann (alt 

avløpsvann bortsett fra toalettavløp), så er den ikke omfattet av kravene i forskriften.  

 

Ny paragraf: § 3 Forhold til annet regelverk 

 

Søknader om utslippstillatelse skal også behandles etter plan- og bygningsloven. 

Tømming av avløpsanlegg er regulert av «Forskrift om tømming av tanksystem for 

oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringeringerike kommune, Buskerud. 

Bakgrunnen for endringen er å henvise til det mest relevante regelverket.  

 

§ 3 (§4 i forslag til endring) Definisjoner 

Følgende definisjoner foreslås endret. Endringer er angitt i fet: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer 
fra kjøkken, bad og vaskerom. Toaletter er ikke 
inkludert. 
TKB: Termotolerante koliforme bakterier 

Gråvann: Alt avløpsvann som ikke kommer fra 
toalettavløp. 
E-coli (Escherichia coli): En type TKB 
tarmbakterier som forekommer i mennesker 
og dyr. Kan være sykdomsfremkallende. 

Endringen av definisjonen av gråvann er bare en forenkling.  

 

Rådmannen foreslår å bruke E-coli istedenfor TKB (tarmbakterier) som måleparameter for 

bakterier, for å tilpasse kravet til dagens kunnskapsgrunnlag. Flere andre norske kommuner 

har gjort dette, og det er i tråd med anbefalinger fra NiBio (Norsk institutt for bioøkonomi), 

tidligere Bioforsk. E-coli er en av flere typer tarmbakterier (TKB). Den dominerer i 

menneskers avføring og er en sterk indikator på at også andre smittestoffer kan være til stede 

(f.eks. virus og parasitter). Ved måling av badevann utgjør E coli normalt over 90 % av antall 

TKB. Måling av E-coli er en mer moderne og sikker analysemetode enn TKB.  Begge 

parameterne indikerer at avløpsvannet inneholder fersk avføring (fekal forurensning), men i 

gruppen TKB inngår også bakterier som naturlig finnes i miljøet, noe som kan medføre feil i 

prøvene. I drikkevannsforskriften brukes E-coli som indikator på fekal forurensing. I EUs 

badevannsdirektiv brukes også E-coli og ikke TKB. 

Siden det er E-coli som er indikatoren for bakterier fra toalettavløp, vil endringen i 

måleparameter (fra TKB til E-coli) ikke medføre noen vesentlig skjerping av rensekravet. 

 

§ 4 (§ 5 i forslag til endring) Krav til planlegging 

Følgende endringer foreslås i 2.ledd: 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha 
nødvendig hydrogeologisk kompetanse.  

Den som utfører grunnundersøkelse eller 
prosjektering av avløpsanlegg skal kunne 
dokumentere nødvendig hydrogeologisk 
kompetanse og erfaring. 

Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er at det er viktig å sikre at firmaer har tilstrekkelig 

erfaring og ikke bare formell kompetanse og at dette skal dokumenteres. 



Dette vil sikre kvalitet i prosjekteringen av nye avløpsanlegg, det vil si at man foreslår det 

riktige anlegget ut fra stedlige forhold. På den måten sikres det at anlegg som blir bygd slik at 

det renser slik lovverket krever og fungerer slik det skal.  

 

§ 5 (§ 6 i forslag til endring) Utslippskrav  

Følgende endringer er gjort i 2.ledd 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

I Steinsfjordens nedbørsfelt stilles det i tillegg 
krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier 
(TKB) skal være <1000/100 ml, regnet som årlig 
middelverdi. Også andre steder der det er 
spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, 
fiske etc) eller spesielle følsomme resipienter 
som blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av 
bakterier. 

I Steinsfjordens nedbørsfelt stilles det i tillegg 
krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier 
(TKB) skal være <1000/100 ml, regnet som årlig 
middelverdi. Også andre steder der det er 
spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, 
fiske etc) eller spesielle følsomme resipienter 
som blir berørt, stilles det krav til utslipp av 
bakterier. 

Endringen innebærer en presisering/ og tydeliggjøring og en svak skjerping av dagens krav. 

 

Presiseringen tydeliggjør at det er opp til den som utfører grunnundersøkelser og prosjekterer 

anlegget å vurdere om anlegget også skal oppfylle rensekravet for bakterier. Slik dagens 

ordlyd er, er det opp til kommunens saksbehandlere å vurdere dette i hver søknad om 

utslippstillatelse og aktivt stille krav til rensing av bakterier. Det vil dermed bli opp til 

saksbehandlers skjønn om hvorvidt dette kravet blir satt.   

Rådmannen mener at det er viktig at den som gjør undersøkelser og prosjekterer anlegget, 

gjør en selvstendig vurdering av om det er forhold knyttet til brukerinteresser/resipient som 

tilsier at det bør være et eget rensekrav for bakterier. Forurensningsmyndigheten har for øvrig 

alltid mulighet til å sette strengere krav i en utslippstillatelse uavhengig av prosjekteringa.  

 

Hva som vil være spesielle brukerinteresser vil variere, men den vanligste er som regel private 

drikkevannsbrønner. Dersom det er drikkevannsbrønner i nærliggende avstand på den 

aktuelle tomta eller nabotomta, vil dette gå under betegnelsen «spesiell brukerinteresse». Har 

eiendommen kommunalt vann og det ikke er vann i nærheten som blir brukt til bading, 

fisking, jordvanning etc., vil det bakteriekravet trolig ikke gjelde, dersom resipienter ikke 

defineres som sårbar.  

 

Naturbaserte infiltrasjonsanlegg vil oppfylle bakteriekravene uansett dersom de er bygget 

etter gjeldende standarder. De aller fleste prefabrikerte gråvannsrenseanlegg vil også det. Når 

det gjelder minirenseanlegg (prefabrikerte anlegg for rensing av alt avløpsvann), er det en 

rekke av merkene som må ha et ekstra rensetrinn for å oppnå rensekravet for bakterier, mens 

noen av anleggene har dette som «standardløsning». Dette koster ekstra (om lag kr 20 000,-), 

og det har vært for noen av typene vært problemer knyttet til drift og vedlikehold. Det har 

vist seg at dersom man bruker infiltrasjon (rensing i stedegne masser) som ekstra rensetrinn, 

så vil en stort sett unngå driftsproblemer.  

 

 

 

§ 6 (§ 7 i forslag til endring) Godkjente renseløsninger 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Tett tank: Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 

Tett tank. Dette er en løsning som kun vil 
godkjennes der det er forhold som tilsier at 



andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, og 
bare i kombinasjon med godkjent renseløsning 
for gråvann. Det skal være alarm som varsler i 
god tid før tanken er full. Tankvolum skal være 
minimum 6 m3 for helårsboliger og 3 m3 for 
fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. 
 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for gråvann. 
Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr 60. 
Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. 
 

andre løsninger enn tett tank vil kunne 
benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, og 
bare i kombinasjon med godkjent renseløsning 
for gråvann. Det skal være alarm som varsler i 
god tid før tanken er full. Tankvolum skal være 
minimum 6 m3 for helårsboliger og 3 m3 for 
fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. Det 
skal benyttes vannbesparende toalett. 
 
Biologisk filter: Godkjennes bare for gråvann. 
Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr 60. 

Endringene vil ikke ha praktiske eller økonomiske konsekvenser.  

I alle utslippstillatelser hvor kommunen godkjenner tett tank, settes det som vilkår at det skal 

benyttes vannbesparende toalett. Dette fordi at man ikke skal måtte tømme så hyppig. Tett 

tank har blitt mer vanlig etter forskriften at ble vedtatt i 2009, og rådmannen ser derfor 

behovet for å ha oppdatere bestemmelsene om dette i lokal forskrift. I definisjonen av 

gråvann, er kravet til pumpe tatt bort. Dette fordi Rådmannen ønsker å legge til rette for nye 

typer teknologier som kommer på markedet. 

 

§ 8 (§ 9 i forslag til endring) Krav til utførelse  

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne 
dokumentere relevant kompetanse, for 
eksempel utdannelse som maskinentreprenør 
eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av 
ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i 
bygging/installasjon og prosjektering v mindre 
avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller 
tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne 
dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. 

Den som utfører arbeidene på stedet, 
skal kunne dokumentere relevant 
kompetanse, for eksempel utdannelse 
som maskinentreprenør eller rørlegger, 
og tilleggsutdannelse i form av ADK1-
kurs eller 3-dagers kurs i 
bygging/installasjon og prosjektering av 
mindre avløpsanlegg fra Norsk 
Rørsenter eller NMBU, eller tilsvarende. 
I tillegg skal vedkommende kunne 
dokumentere erfaring fra tilsvarende 
arbeider. 

 

Endringene som foreslås har ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser. Det er kun en 

oppdatering ut fra hvor man kan ta denne typen kurs og kurslengde. 

 

 

§ 9 (§ 10 i forslag til endring) Krav til drift, vedlikehold og kontroll 

Følgende endringer gjøres i 4.ledd:  

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Ved alle anlegg unntatt lukkede 
infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- 
og vedlikeholdsavtalen tas representativ 
stikkprøve på utløp minimum hvert 4.år. Denne 
skal analyseres på tot-P og BOF5. Der det er satt 
krav til rensing av bakterier, skal det også tas 
prøve som analyseres på TKB. 

Ved alle anlegg unntatt lukkede 
infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- 
og vedlikeholdsavtalen tas representativ 
stikkprøve på utløp minimum hvert 4.år. Denne 
skal analyseres på tot-P og BOF5. Der det er satt 
krav til rensing av bakterier, skal det også tas 
prøve som analyseres på E-coli. 



 

 

Forslaget til endring. kommer som en følge av forslaget om å sette bakteriekravet til E-coli 

istedenfor TKB, og har ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser av betydning.  

 

§ 11(§ 12 i forslag til endring) Eldre utslipp 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Utslipp etablert før 1.januar 2007 og som det på 
tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes 
tillatelse for etter det på den tid gjeldende 
regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2010. 
Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak 
om opprydding er fastsatt. 

Utslipp etablert på tidspunkt hvor det ikke var 
krav om utslippstillatelse (i praksis: anlegg 
etablert før 1972) er ulovlige fra 1.januar 2010. 
Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak 
om opprydding er fastsatt. Pålegg om 
opprydding kan være pålegg om nytt anlegg 
eller tilkobling til offentlig kloakk. Dette er 
søknadspliktig.  

Endringen er bare språkmessig for å gjøre det enklere å forstå. Innholdet er det samme. Siste 

setning referer til at nytt avløpsanlegg og tilkobling til offentlig avløpsanlegg ved pålegg om 

opprydding må omsøkes. Forslaget til endring vil ikke ha juridiske, økonomiske eller 

praktiske konsekvenser.  

 

Ny § 13: Unntak 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

 -  Når særlige grunner foreligger, kan kommunen 
gjøre unntak fra forskriften. 

Forslaget gjør at eventuelle unntak kan hjemles. Ut over dette har ikke forslaget praktiske 

eller økonomiske konsekvenser av betydning. 

 

Kommunen har ikke praksis for å dispensere fra lokal forskrift. Dersom det likevel blir 

vurdert som hensiktsmessig å dispensere i helt spesielle tilfeller, gir ikke dagens forskrift 

adgang til dette. Rådmannen har fått avklart fra Fylkesmannen at det er nødvendig med en 

bestemmelse om dispensasjoner. Forslaget medfører at en eventuell dispensasjon ikke vil bli 

ansett som en saksbehandlingsfeil og dermed er et vedtak som kan oppheves hvis det blir 

påklagd.  

 

 

 

2. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud 

 

§ 1 Virkeområde 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere 
og tette tanker for oppsamling av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomheter i 
Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for 
oppsamling av sanitært avløpsvann, 
fettutskillere og oljeutskillere fra bolighus, 
fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og 
lignende virksomheter i Ringerike kommune.  

Bakgrunn for å inkludere krav til sikre at olje- og fettutskillere blir tømt systematisk for å 

hindre olje- og fettslam inn på kommunalt avløpsnett.  

 



§ 2 Definisjoner 

Følgende ny definisjon foreslås: 

System med én eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. 
minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.  

Bakgrunnen for forslaget er å tilpasse lovteksten til minirenseanlegg og andre nye typer 

avløpsanlegg i tillegg til slamavskillere og tette tanker. 

 

§ 3 Pålagt tømming 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming 
av slamavskillere. Denne skal utføres av firma 
som har kontrakt med kommunen. 
 
Abonnent er ansvarlig for tømming av tette 
tanker og eventuelle ekstratømminger av 
slamavskillere. All tømming skal utføres av 
firma som har tilstrekkelig kompetanse.  

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming 
av alle tanksystem bortsett fra tette tanker. 
Ordinære tømminger skal utføres av firma som 
har kontakt med kommunen.  
Abonnent er ansvarlig for tømming av tette 
tanker og eventuelle ekstratømminger av 
øvrige tanksystem. 
All tømming skal utføres av firma som har 
tilstrekkelig kompetanse. 

Hensikten med endringsforslaget er å tydeliggjøre at kommunen er ansvarlig for all 

rutinetømminger av alle anlegg utenom tette tanker. Blant annet er kommunen ansvarlig for 

tømming av minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg. 

 

 

§ 4 Tømmehyppighet 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Flg. Tømmehyppigheter gjelder:  
- For slamavskillere for alt avløpsvann, 
boligbebyggelse: Hvert 2.år. 
- For slamavskillere for alt avløpsvann, 
fritidsbebyggelse: Hvert 4.år. 
- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 
- For tette tanker: Etter behov, men ikke 
sjeldnere enn hvert 2.år for boligbebyggelse og 
hvert 4.år for fritidsbebyggelse.  
 
Dersom utslippstillatelse krever hyppigere 
tømming, må tillatelsen følges. 

For de ordinære tømmingene gjelder følgene 

tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

boligbebyggelse: Hvert 2.år 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, 

fritidsbebyggelse: Hvert 4.år 

- For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4.år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke 

sjeldnere enn én gang årlig.   

 

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og 

serviceavtalen krever hyppigere tømming, må 

dette følges. Dette defineres som ordinær 

tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men 

minst én gang i året. 

 

 

 



Den viktigste endringen her er at det kreves årlig tømming av tette tanker. Erfaring viser at 

dagens minstekrav til tømming av tette tanker hvert 2.år (boliger) og 4.år (hytter) har vært 

for sjeldent. Dersom slike tanker blir fulle og renner over, er dette direkte utslipp. 

Det foreslås også årlig tømming av minirenseanlegg, istedenfor hvert 2.år. Dette er ut fra hva 

som er anbefalt av leverandører og bransjen.  

Det presiseres også at dersom drifts- og serviceavtalen krever oftere tømming, vil det inngå 

som en del av rutinetømmingene.  

 

§ 5 Tømmegebyr 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere 
skal dekke kommunens kostnader med 
innsamling og behandling. Gebyr betales pr 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type 
og størrelse på slamavskiller. Gebyrsatsene 
fremgår av kommunens gebyrregulativ.  

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere 
skal dekke kommunens kostnader med 
innsamling og behandling. Gebyr betales per 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type 
og volum på tanksystem. Gebyr fremgår av 
kommunens gebyrregulativ. 

 

Endringen er en følge av endringen i § 2 og medfører ingen praktiske eller økonomiske 

konsekvenser.  

 

§ 6 Fakturering 

Gjeldende forskrift Forslag til ny forskrift 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinær 
tømming av slamavskillere i henhold til § 4. 
All fakturering for tømming av tette tanker og 
ekstratømminger av slamavskillere skjer fra 
utførene firma til abonnent.  

Kommunen fakturerer abonnent for ordinær 
tømminger i henhold til §§4 og 5. 
All fakturering for tømming av tette tanker og 
ekstratømminger skjer fra utførende til 
abonnent.  

 

Endringene som foreslår er en konsekvens av endringen i § 2 og medfører ingen praktiske 

eller økonomiske konsekvenser.  

 

§ 7 Gjennomføring av tømming  

Rådmannen foreslår endringer i 1. og 2. ledd. 

Dagens forskrift Forslag til endring 

Det gis varsel fra utførende firma om når 
tømming av slamavskillere skal foretas.  
 
Tømming av tette tanker og ekstratømminger 
av slamavskillere skjer etter bestilling fra 
kompetent firma fra abonnent.  

Utførende firma gir varsel til abonnent om 
tidspunkt for ordinær tømming. 
 
Abonnent bestiller selv tømming av tette 
tanker og ekstratømminger fra kompetent 
firma. 

 

Forslaget er kun en språklig omskrivning, og har ingen konsekvenser.  

 

§ 8 Abonnentens plikter 

Rådmannen foreslår følgende nytt 1.ledd. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av tette tanker og ekstratømminger enn 
det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 
tømming fra tømmefirma til kommunen. 



Denne bestemmelsen er flytta fra dagens § 7. Rådmannen foreslår å styrke bestemmelsen ved 

å legge til ordet «uoppfordret» i setningen. 

 

Rådmannen foreslår ny paragraf om tømming av olje- og fettutskillere: 

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det.  
Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men ikke sjeldnere enn 2 ganger per 
år.  
Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av olje- og fettutskillere er 
tilfredsstillende og eventuelt bestemme en annen tømmefrekvens.  
 
Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av tømming av sine anlegg.  
 
Entreprenør som tømmer anleggene, må ha nødvendig godkjenning.  
 
Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til Ringerike kommune innen 
1.mars hvert år.  
 

Forslag til endring legger til rette for bedre oppfølging av olje- og fettutskillere i kommunen. 

Jevnlig tømming vil bedre driftsforhold og føre til mindre olje- og fettslam inn på kommunalt 

avløpsnett. Krav til hyppighet er basert på erfaring fra bransjen og andre kommuners 

tilsvarende kravstilling.  

 

 

§ 9 (§10 i forslag til endring) Unntak 

(Tilføyelser er satt i fet): 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, må vanntilførselen avstenges 

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravene til olje- og fettutskillere i § 9 må det søkes kommunen om 

dispensasjon.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av de to lokale forskriftene vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategi for opprydding, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter ligger her: 

1) https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1048 

2) https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-06-25-1049 

Vedlagt til dette saksframlegget er rådmannens utkast til endringsforskrifter.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I kommunestyresak 143/14 ble det vedtatt oppstart på endring av disse to lokale forskriftene 

for å få et helhetlig og oppdatert regelverk på området.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at forslaget vil ha økonomiske konsekvenser av betydning. I noen få 

tilfeller vil anleggseiere kunne få noe økte merkostnader siden krav til bakterier vil gjelde 

dersom det er spesielle brukerinteresser selv om forurensningsmyndigheten i kommunen ikke 



påpeker dette. Det er likevel snakk om et begrenset antall, siden det allerede er sentrale krav 

til at prosjekterende/den som utfører grunnundersøkelser skal velge et avløpsanlegg som gir 

minst mulig forurensing.  

Krav til årlig tømming av tette tanker vil noen steder medføre en ekstra kostnad for de som 

bruker hytta svært lite. Dette vil bare utgjøre noen få fritidsboliger. Rådmannen er derfor av 

den oppfatningen at de positive konsekvensene med forslaget (mindre risiko for 

lekkasje/direkte utslipp) vil oppveie for dette og være av større betydning. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringblad, på kommunens hjemmeside på internett og Facebook. 

Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til seks uker.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til vedtak i sak 14/227 om å sende saken på høring.  

Rådmannen vurderer at endringene som det foreslås her, er av mindre betydning. Endringene 

som foreslås vil føre til et mer oppdatert og tydelig regelverk i Ringerike kommune. Målet 

med endringen er at det skal bli lettere for blant annet innbyggere, tiltakshavere, 

entreprenører, prosjekterende og utbyggere å forholde seg til regelverket. Rådmannens 

forslag til et mer tydelig rensekrav for bakterier og hyppigere tømminger av tette tanker og 

og minirenseanlegg, vil kunne gi en lav kostnadsøkning hos enkelte anleggseiere. Rådmannen 

vurderer det likevel dithen at de positive gevinstene knyttet til redusert risiko for 

forurensning, økt driftssikkerhet og vern av brukerinteresser (særlig private 

drikkevannbrønner) oppveier for dette.   

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 143/14 – kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet.  

2. Forslag til endringsforskrift - FOR 2009-06-25 nr 1048: Forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud 

3. Forslag til endringsforskrift - FOR 2009-06-25: Forskrift om tømming av 

slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud 

4. Svar på spørsmål fra Anders Braaten i e-post sendt 27.9.2016 

5. E-post fra Anders Braaten 27.09.2016 

6. Interpellasjon fra Anders Braaten til ordfører 28.1.2016 

7. Ordførers svar til Anders Braatens interpellasjon 

8. Kommunestyrets behandling av interpellasjon 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-17  Arkiv: M45  

 

Sak: 131/15 

 

Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret viser til vedlagt forskrift, utkast til forskriftsendring, to innkomne 

høringsuttalelser og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Kommunestyret stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

4. Kommunestyret forutsetter at begrunnelsen kommuniseres ut til de berørte. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 26.11.2015: 

 

 

Forslag fra Tor Bøhn (Frp): 

 

«Det innføres IKKE en fast årlig tilsynsavgift for mindre private avløpsanlegg» 

 

Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

4. Kommunestyret forutsetter at begrunnelsen kommuniseres ut til de berørte. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteens (HMA) innstilling, ble  

vedtatt mot 13 stemmer (Frp, MDG, Sol, SV og Sp) 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3356-11   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Grandcafe Hønefoss AS  
 

Forslag til vedtak: 

 Grand Cafe Hønefoss AS, org.nr. 998 704 987, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokaler til sportsbaren på Søndre torv 2, 3510 Hønefoss.  

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

2020.  

 Kari Heino, 15.01.1960 godkjennes som styrer av bevillingen. Paal Zachariasen, f. 

27.10.1965 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for Grand Cafe Hønefoss (sportsbaren). 

Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle 

grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader 

som har betydning for søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder 

har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det følger av søknaden at skjenkebevillingen gjelder bar/restaurantvirksomhet, og det vil bli 

servert alkoholholdig drikk innendørs og utendørs. Det er ca. 60 sitteplasser på ca. 2250 kvm 

innendørs, og ca. 30 sitteplasser på 90 kvm utendørs. Det kommer til å bli servert mat og 

drikke som passer inn i sport-restaurantmiljø. På sommeren kommer det til å være servering 

ute, og det vil bli vist Fotball EM, Tour de France, Tour of Norway, mm. på storskjerm. I 

underetasjen kommer det til å bli vist alternativ sport, som for eksempel trav, motorsport, etc. 

 

 

Forholdet til overordnede planer  

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

Ringerike kommune.  



- 

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. Bevillingssøker har lagt frem skatteattester 

uten bemerkninger for firmaet, styrer og stedfortreder.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Det har tidligere vært restaurantvirksomhet på Søndre torv 2, 3510 Hønefoss. Det 

fremkommer at bevillingssøker har serverings- og skjenkebevilling i Stabells gate 8, 3510 

Hønefoss.  

 

 

Rådmannens vurdering  

Det har ikke fremkommet negative merknader som har betydning for søknaden. Rådmannen 

anbefaler søknaden imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 31.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 31.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 01.08.2019.  

Uttalelse fra politiet, mottatt 07.08.2019. 

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 13.08.2019. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3357-17   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Lazarus 33 AS  
 

Forslag til vedtak: 

 Lazarus 33 AS, org.nr. 922 827 508, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokaler i Stabells gate 13, 3510 Hønefoss.  

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

2020.  

 Georgios Papadopoulos, f. 07.01.1959 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis 

fritak for kravet om stedfortreder.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for Lazarus 33. Bevillingssøker ønsker 

serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle grupper. Søknaden er 

sendt til høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personen 

som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i 

serveringsloven og alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det følger av søknaden at virksomheten er restaurantdrift, og at det vil bli servert 

alkoholholdig drikk innendørs og utendørs. Skjenkearealet innendørs er ca. 175 kvm og 

skjenkearealet utendørs er 85 kvm. Det er ca. 75 sitteplasser innendørs og ca. 50 sitteplasser 

utendørs. Arealet utendørs er avgrenset med gjerde. Det følger også av søknaden at 

restauranten skal være gresk preget, med mat og alkohol fra Hellas.  

 

 

Forholdet til overordnede planer  

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

Ringerike kommune.  



- 

 

 

Juridiske forhold  

Personen som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i 

serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt skattemyndigheter og politiet for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet merknader fra høringsinstansene som har betydning for søknaden.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak knyttet til bevillingssøker. Det har tidligere vært 

restaurantvirksomhet i Stabells gate 13, 3510 Hønefoss. Det fremkommer av søknaden at 

søker ikke har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven.  

 

 

Rådmannens vurdering  

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 31.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 31.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 01.08.2019.  

Uttalelse fra politiet, mottatt 07.08.2019. 

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 13.08.2019.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3294-7   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Ishockeyklubb  
 

Forslag til vedtak: 

 Ringerike ishockeyklubb, org.nr. 983 923 119, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for VIP rom i Schjongshallen Ringeriksgata 13, 3510 

Hønefoss.  

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

2020.  

 Veronica Merete Simensen, f. 25.11.1979 godkjennes som styrer av bevillingen. May 

Brith B. Korgerud, f. 24.06.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for VIP rom til Ringerike ishockeyklubb. 

Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle 

grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til 

søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det følger av søknaden at Ringerike ishockeyklubb er driftet av frivillighet og er basert på 

inntekter fra sponsorer. I den anledning har schjongshallen et eget VIP rom der kun sponsorer 

har tilgang. Klubben ønsker skjenkebevilling til VIP-rommet, for å kunne tilby sponsorer 

alkoholholdig drikk under A-lagskamper og ved sponsorarrangementer. Det er vakter ved 

inngangsdør til VIP rom, og det vil være faste personer som skal servere alkohol. VIP gjester 

må vise til at de er sponsorer for klubben. 

 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

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

Ringerike kommune. 

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bevillingssøker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. Det fremkommer av søknaden at 

søker ikke har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 19.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 22.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 23.07.2019.  

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 24.07.2019. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 05.08.2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 



- 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2636-6   Arkiv: U63  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Humbar AS  
 

Forslag til vedtak: 

 Humbar AS, org.nr. 922 796 254 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 

og 3 for lokaler på Nordre torv 2, 3513 Hønefoss.  

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

2020.  

 Anders Berling, f. 05.10.1987 godkjennes som styrer av bevillingen. Emil Larsen, f. 

30.01.1991 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for lokaler på Nordre torv 2 til Humbar AS. 

Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle 

grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til 

søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det fremkommer av søknaden at stedet skal drives som bar. Baren har ca. 50 sitteplasser 

innendørs og ca. 50 sitteplasser utendørs. Skjenkingen kommer i all hovedsak til å skje fra 

bardisken, men det vil også foregå noe skjenking ved bordene av servitører.  

 

Det fremkommer også av søknaden at det vil være faste vakter i helgene og eventuelt andre 

dager når det forventes stor pågang av gjester. Alle de ansatte vil få opplæring i alkoholloven 

og det vil bli lagd rutiner for å overholde dette. I internkontroll permen vil det være 

signaturlister. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

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

Ringerike kommune.  

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har tidligere vært bar i lokalene på Søndre torv 2. Humbar AS tar over lokalene etter 

kooperativen AS. Det fremkommer av søknaden at søker ikke har andre bevillinger med 

hjemmel i alkoholloven. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 07.06.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 12.06.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 17.06.2019.  

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 19.06.2019. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 02.07.2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3127-2   Arkiv: U63  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper avd. Juvelen  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokalene til nattklubben Juvelen i Storgata 12, 3510 

Hønefoss.  

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

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Sammendrag 

Det søkes om ny serverings- og skjenkebevilling til Salt & Pepper Drift AS etter 

omstrukturering 2019. Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk i alle grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og 

stedfortreder har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og 

alkoholloven.  

 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Salt & Pepper Hønefoss AS har i dag serverings- og skjenkebevilling for lokaler i Storgata 12. 

I løpet av sommeren og høsten 2019 skal det gjennomføres en omstrukturering i Salt & 

Pepper konsernet. Omstruktureringen blir gjennomført for å skille Salt & Pepper Eiendom og 

Salt & Pepper Drift. Det søkes om en separat serverings- og skjenkebevilling til nattklubben 

Juvelen. Nattklubben drives i dag, og skal etter omstruktureringen, fortsatt drives av samme 

selskap som restaurantvirksomheten.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

Ringerike kommune. 

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bevillingssøker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. Det fremkommer av søknaden at 

søker ikke har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven, med unntak av bevillinger 

knyttet til restaurantvirksomheten Salt & Pepper Hønefoss. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 



- 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 04.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 22.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 23.07.2019.  

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 24.07.2019. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 05.08.2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3126-6   Arkiv: U63  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper Drift AS  
 

Forslag til vedtak: 

 

Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokalene til restaurantvirksomheten i Storgata 12, 3510 Hønefoss.  

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

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

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

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om ny serverings- og skjenkebevilling til Salt & Pepper Drift AS etter 

omstrukturering 2019. Bevillingssøker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk i alle grupper. Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og 

stedfortreder har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og 

alkoholloven. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Salt & Pepper Hønefoss AS har i dag serverings- og skjenkebevilling for lokaler i Storgata 12. 

I løpet av sommeren og høsten 2019 skal det gjennomføres en omstrukturering i Salt & Pepper 

konsernet. Omstruktureringen blir gjennomført for å skille Salt & Pepper Eiendom og Salt & 

Pepper Drift. Restaurantdriften vil bli drevet med samme ledelse, samme konsept, samme 

lokaler, samme åpningstider og alle ansatte overføres til det nye driftsselskapet. Styrer for 



- 

serverings- og skjenkebevillingen og stedfortreder for styrer vil være de samme etter 

omstruktureringen.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

Ringerike kommune. 

 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt 

skattemyndigheter og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra 

høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bevillingssøker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. Det fremkommer av søknaden at 

søker ikke har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven, med unntak av en separat 

bevilling knyttet til nattklubben Juvelen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg  

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 04.07.2019.  

Brev til høringsinstansene, datert 22.07.2019.  

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 23.07.2019.  

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 24.07.2019. 

Uttalelse fra politiet, mottatt 05.08.2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 

 

 



- 
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